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beslutad den 22 december 1982. 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag 

av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som framgår av 

föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

KJELL-OLOF FELDT 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det i 1983 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för 

budgetåret I 983/84 visar en omslutning av 294 369 milj. kr. Detta innebär 

en höjning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande budgetår 
med 18652 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 90228 milj. 

kr. Detta innebär en minskning av underskottet med I 599 milj. kr. i 

förhållande till vad som numera beräknas för innevarande budgetår. 

I bilagorna 1-19 till budgetpropositionen redovisas regeringens förslag 

till de i statsbudgeten ingående inkomst- och utgiftsposterna närmare. I 
bilaga I behandlas dels den ekonomiska politiken mot bakgrund av den 

samhällsekonomiska utvecklingen, dels budgetpolitiken och budgetförsla

get. 

I Riksdagen !982183. I sam/. Nr 100 
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Förslag till 

Statsbudget för budgetåret 1983/84 

Inkomster: 
Skatter 
Inkomster av s\atens verksamhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 

Summa kr. 

2 

173 666 702 000 
20 903 983 000 

51004000 
2889178000 
6629796000 

204140663000 

Underskott -90 227 900000 

Summa kr. 294368563000 
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Utg(ftsanslag: 
Kungl. hov- och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 
Räntor på statsskulden m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad övrig medels.förbrukning: 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande utgijishelwv. netto 

3 

27977000 
7958402000 
7874494000 

22075514000 
70 027 622 000 
14118352000 
13256664000 
34 263 238 000 
6887 589000 

15 424 486 000 
22067947000 
10743473000 
6150579000 

491226000 
56500000000 

I 000 000 287 868 563 000 

2000000000 
I 500 000 000 3 500 000 000 

3000000000 

Summa kr. 294 368 563 000 
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Inkomster på statsbudgeten 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1983/84 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

///0 Fysiska personers skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in-

komst, realisationsvinst och rö
relse 

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

komst, realisationsvinst ·och rö-

29 710 000 000 29 710 000 000 

relse 6 283 000000 6283 000000 

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

realisationsvinst och rörelse 2 500 000 000 2 500 000000 

1140 ÖvriRa inkomstskal/er: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bcvillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektioncns verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

49000000 

10000000 
3000000 

---'-86:..:.5...::.0-=-00:..c0=-=0-=-0-____:_:92:..:.7...::.0-=-00:..cO:...::O-=-O 39 420 000 000 

30533000000 
2203000000 
7196000000 

779000000 
-326000000 

56900000 

79000000 
6 138 000 000 46 658 900 000 46 658 900 000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt på fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

· 1312 Hyreshusavgift 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arvsskatt och gåvoskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna Jörsiiljningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

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

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

bränsle 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 
1435 Särskilda åtgärder mot försur

ningen 

1440 Överskott 1•id j(Jrsäljning m• varor 
med statsmonopo/: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade överskott 

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

1460 Skatt på 1·iigtrafi.k: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

274000000 
I 000 

799000000 

22000000 

680000000 
110000000 

1592300000 

49 500 000 000 

6280000000 
702000000 

590000000 
3420000000 
5035000000 
1250000000 
I 091000000 
7945000000 

1500000 
325 000000 

80000000 
80000000 

920000000 

65000000 

150000000 

90000000 

148000000 
328000000 
270000000 

5 

274001000 

821000000 

790000000 

1592300000 

49 500000000 

2778./500000 

240000000 

80 000 000 826 000 000 

2270000000 
I 700 000 000 3 9 70 000 ()()() 

3477301000 
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1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Övriga skatter på varor och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Affärsl'erkens inlevererade ö1·erskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle-

6 

I 790 000 000 I 790 000 000 

I 000 1000 84 110 501 000 

Summa Skatter 173666702000 

101000000 

274000000 

300000000 

155500000 

vererade överskott 68 800 000 
2116 Statens vattenfallsverks inleve-

rerade överskott 2 260 000 000 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 

2 I 20 Ö1·riga myndigheters inlel'ererade 
bl'erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkels inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr-

__ 5:....:4~000 000 3 2 I 3 300 000 

29400000 

65 000000 

ning av ADB-utrustning 41 000000 135400000 

2 I 30 Riksbankens inle1·ererade bl'erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över-

skott 2 000 000 000 2 000 000 000 

2140 Myntverket.i· inlnererade ih'erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2 I 50 Ö1·erskott från spe/1·erksamhet: 
2151 Tipsmedcl 
2152 Lotterimedel 

144000000 I 44 000 000 

922 000 000 
382 683 000 I 304 683 000 6 797 383 000 
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2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Överskott m· cil'il fastighet.1förvalt-
11i11g: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

rclsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 

2310.2320 Räntor pä niirin1<slån: 
231 l Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
23 I 4 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga lån, Lant

bruksstyrelsen 

2330 Räntor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

. stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

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

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 

7 

500000 

170354000 

589000 171443 000 171443000 

290000000 

420000 
2500000 

927000 

217000 
2001 000 

16980000 

4000 
55000 

133143000 

2572000 448819000 

I 000 

8000000000 

302000 

328000 8000631000 

8000 

35000000 35 008000 
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2350 Räntor på enl!rgispar/å11: 
2351 Räntor på energisparlån 

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

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
236.5 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på heredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 

2380, 2390 ÖvriRa ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster m· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

500000000 

40000000 

2042000 

228000 

6286000 

26550000 

80000 

782 365000 

840000 

938000 

14000000 

83 000000 

170000 

11721000 

950000 

6700000. 
30800000 
56707000 

8 

500000000 

75186000 

782 365 ()(){) 

I 256000000 1461826000 11303835000 

114984000 114984000 114984000 
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2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2518 Fyravgifter, farledsvaruavgiftcr 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
252 i Fartygsinspektionsavgifter 
2522 A vgiftcr för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter for statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
· 2528 Avgifter vid bergsstaten 

2529 Avgifter vid patent- och regi
streringsväsendet 

2531 Avgifter för registrering i för-
enings m. fl. register 

2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort av motorfordon 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

derna 
2622 Inkomster vid statens livsme

delsverk 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 

393200000 
150000 

44671000 

32000 
302000000 

3500000 
6820000 

2497000 

900000 

2546000 

10200000 
30600000 

420000 
6700000 

95 701000 

22000000 
86 800000 

550000 

105000000 

125000000 

10 100000 

10350000 
5 700000 

57000000 

14000000 

6000000 

1500000 

43900000 

9 

I 114 287 000 1114287000 

2 73 550 ()()() 273550000 
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2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

190000000 
171 000000 

I 000 

767 500000 

10 

361001000 

767500000 

361001000 

767 500000 

Summa Inkomster av statens verksamhet 20903983000 

3000 Inkomster a,· försåld egendom: 

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

3110 Affiirsl'erkens inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens · vattenfallsverks in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Cil'ila myndigheters inkomster al' .för
sålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

I 000 

I 000000 

20000000 

I 000 

10000000 

31002000 

400000 

2 152 000 

50000 

100000 

I 000000 
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3126 Generaltullstyrclsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

331 i Inkomster av statens gruvegen
dom 

1200000 

100000 

15000000 

Il 

4902000 35904000 

100000 100000 

15 000000 15000000 

Summa Inkomster av försåld egendom 51004000 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

41 JO Återbetalning av industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

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

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning av Öl'riga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkraft slån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

Jån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Lantbruksstyrelsen 

235000000 

1100000 
9500000 

2102000 

218000 
2107000 

17 139000 

20000 
90000 

15799000 

I 500000 

235000000 

12 702000 

36873000 284575000 
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4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsörjningen för mindre 
bemedlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo-

12 

10000 

I 320000000 

646000 

stadslån, Bostadsstyrelsen _______ 1_3_20_6_5_6_0_00_ 1320656000 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna stu

dielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

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

45B Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

60000 

30000000 
780400000 810460000 810460000 

170000000 

6000000 

7218000 

142000000 

125000 

5425000 

16000000 
7000000 

7200000 

40000000 

2 300000 

20000000 
50219000 

170000000 170000000 

303487000 303487000 

Summa Återbetalning av lån 2889178000 
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5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 AffiirSl'erkens avskril'11i11gar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskriv-

ningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsvcrks av

skrivningar 

5120 A vskril'ningar på civila fastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m. Il. 

komplement kostnader 

5140 Ö1·riga a1•skril'ningar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

395000000 
1839000000 

890000000 
64800000 

61500000 

13 

1895 000000 5 145 300000 

219405000 

47002000 

147 400000 
91 000000 

97000000 

219405000 

47002000 

30689000 366 089 000 5 777 796 000 
~~~~~~~~~ 

852000000 852000000 852000000 

Summa Kalkylmässiga inkomster 6 629 796 000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 204140663000 
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Statsutgifter 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

A Kungl. hovstaten 

Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hov-
hållning 10650000 

10650000 

B Kungl. slottsstaten 
De kungl. slotten: Driftkostnader.j{irslagsanslag 13424000 

2 Kungl. husgerådskammaren.förs/agsanslaR 3903000 

17 327000 

Summa kr. 27977000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 
1 Statsrådsberedningcn, förslagsanslag 
2 Justitiedepartementet. förslag sans/ag 
3 Kommitteer m. m., res<:rl'(lfionsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Information om lagstiftning m. m .. reserl'atinnsanslag 

B Polisväsendet 
I Rikspolisstyrelsen, förs/ag.rnnslag 
2 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande 

av brott mot rikets säkerhet m. m . .förslagsans/ag 
3 Statens kriminaltekniska laboratorium.försla,l.'.rnnslag 

Lokala polisorganisationen: 
4 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
5 Utrustning. reservationsans/ag 

6 Inköp av motorfordon m. m., reservationsanslag 
7 Underhåll och drift av motorfordon m. m . .förs/agsansla,I.' 
8 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg. 

förs/agsans/ag 
9 Diverse utgifter,förslagsanslag 

10 Byggnadsarbeten för polisväsendet. reservationsans/ag 

C Åklagarväsendet 
Riksåklagaren, fiirs/agsanslag 

2 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna. förslag sans/ag 

D Domstolsväsendet m. m. 
I Domstolsverket,förslagsanslag 
2 Allmänna domstolarna. förslagsanslag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna . . förslagsans/ag 
4 Bostadsdomstolen och hyres nämnderna m. m., 

förslagsanslag 
5 Utrustning till domstolar m. m., reservationsanslag 
6 Byggnadsarbcten för domstolsväsendet. reservationsans/ag 
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3825 304000 

13942000 
44870000 
20000000 

1050000 
1000000 

80862000 

225640000 

127707000 
18172000 

13 626 000 3 838 930 000 

52343000 
193 996000 

1000 
5000000 

1000 

4461790000 

8564000 
227091000 

235655000 

45 310000 
845000000 
289470000 

33940000 
7 500000 

11000000 

1232220000 
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E Kriminalvården 

Kriminal vårdsstyrelsen, fiirsltigsanslag 79909000 
2 Kriminalvårdsanstalterna, fiirslagsanslag 1222561000 
3 Frivården,förs/agsans/ag · 194450000 
4 Maskin- och vcrktygsutrustning m. m .. resen·ationsanslag 19100000 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., 

re serva tion.1·ans/ag 22400000 
6 Utbildning av personal m. Il., reservation.rnnslag 11375000 
7 Byggnadsarbeten för l<riminalvården. reservationsanslag 27 500000 

1577295000 

F Rättshjälp m. m. 

I Rättshjälpskostnader, förslagsanslag 170000000 
2 Rättshjäl psnämnd~rna, förslagsans/ag 9680000 

Allmänna advokatbyråer: 
3 U ppdragsverksamhet. förslagsanslag I 000 
4 Driftbidrag, f'örslag.rnnslag 2350000 2351000 

5 Vissa domstolskostnader m. m .. fiirs/agsanslag 38000000 
6 Diverse kostnader för riittsväsendet. förslagsans/ag 4000000 

224031000 

G Övriga myndigheter 

Justitiekanslern. förslagslplslag 2 728000 
2 Fideikommissnämnden. förs/agsanslag 409000 
3 Centralnämnden för fC}stighetsd;ita, förslag.rnnslag 34830000 
4 Datainspektionen. f(irslag.rnns{ag I 000 

Brottsförebyggande rådet: 
5 Förvaltni ngskostnadcr, ./('irslagsonslag 5 873 000 
6 V t vecklings kostnader, rrsermtio11.rnnslag 3 782000 9655 000 

7 Bokföringsnämnden, förslqgsanslag 1342000 
Brottsskadenämnden: 

8 F örvaltningskostn;ider, fiir~·/agsanslag 2414000 
9 Ersättning för skaqor på grund flV brott.förs/ag.rnnslag 6500000 8914000 

57879000 

H Diverse 

Svensk författningssamling. förslag.rnnslag 7000000 
2 Bidrag till utgivande av litteratur på förvalt-

ningsrättens omr~dc, rcsen•ationsanslag 60000 
3 Bidrag till vissµ internationella sammanslutningar m. m., 

förslagsanslaR I 750000 
4 Stöd till politiska partier.förslagsanslaR 79500000 
5 Allmänna val, förslag sans/ag 360000 

88670000 

Summa kr. 7958402000 
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111. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 
1 Utrikesförvaltningen, för slagsanslag 
2 Utlandstjänstemännens representation, reservations

anslag 
3 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig

heter för utrikesrepresentationen, reservationsanslag 
4 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat, 

reservationsanslag 
5 Kursdifferenser, ji)rslagsanslag 
6 Ersättning åt olönade konsuler,förslagsanslag 
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förslag sans/ag 
8 Kostnader för nordiskt samarbete,förslagsanslag 
9 Kostnader för vissa nämnder m. m.,förslagsanslag 

10 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
11 Extra utgifter. reservation.rnnslag 
12 Kostnader för officiella besök m. m .. förslag sans/ag 
13 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m., 

reservationsanslag 
14 Vissa förvaltningskostnader för utrikeshandel och exportfräm

jande m. m., förslag.rnnslag 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 
1 Förenta Nationerna.förslagsanslag 
2 Nordiska ministerrådets allmänna budget,förslagsanslag 
3 Europarådet, förslagsanslag 
4 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD), förslag sans lag 
5 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A), 

förslagsans/ag 
6 Byråer för handels- och råvarufrågor m. m., 

jl5rslagsanslag 
7 Internationell råvarulagring, förslag sans/ag 
8 Övriga internationella organisationer m. m., förslagsanslag 

* Beräknat belopp 

2 Riksda1:e111982/83. I sam/. Nr /00 
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759204000 

11280000 

. 31700000 

13220000 
I 000 

7540000 

32550000 
600000 
500000 

2100000 
565000 

5000000 

7700000 

*16015000 

887975000 

129010000 
*59200000 

13900000 

20700000 

10500000 

6906000 
2500000 

530000 

243246000 
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c Internationellt utvecklingssamarbete 
Bidrag till internationella biståndsprogram, 
re serva tionsa n si ag I 807 000 000 

2 Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA, reservations-
anslag 3669650000 

3 Information, reservationsanslag 23 000000 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 

förslag.rnnslag 147050000 
5 Nämnden för u-landsutbildning,förslagsanslag 17825000 
6 Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), reservationsanslag 160000000 
7 Nordiska afrikainstitutet, förslagsanslag 2655000 
8 Lån till personal inom biståndsförvaltningen, 

res efva tionsa nsl ag 4 750000 
9 Övriga u-landspolitiska insatser m. m., reservationsanslag 563195000 

6395125000 

D Information om Sverige i utlandet 

1 Svenska institutet, reservationsanslag 36800000 
2 Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet, 

reservationsanslag 31792000 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, 

reserw1tio11sanslag 10900000 

79492000 

E Utrikeshandel och exportfrämjande 

1 Kommerskollegium. förslagsanslag 30267000 
2 Exportfrämjande verksamhet, reservationsanslag 164500000 
3 Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster, förslagsan-

slag I 000 
4 Krigsmaterielinspektionen, förs lagsans I ag 812000 
5 Interamerikanska utvecklingsbanken, förslag sans/ag 38000000 
6 Importkontoret för u-landsprodukter, reservationsanslag I 000 

233581000 

F Diverse 
Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m., 
förs lagsanslag 4000000 

2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater, reserl'ationsanslag 65000 

3 Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvan-
den och andra utrikespolitiska frågor, reservationsanslag 6620000 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
(SIPRII, resermtionsanslag 13380000 

5 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll. 
förslagsanslag 9230000 

6 Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet, 
re servationsanslag 1780000 

35075000 

Summa kr. 7874494000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 
1 Försvarsdepartementet, .förslag.rnnslag 
2 Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret, förs/ax sans/ag 
3 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Armeförband 
Armeförband: 

1 Ledning och förbandsverksamhet, förs/agsans/ag 
2 Materielanskaffning, .förslag sans/ag 
3 Anskaffning av anläggningar, förslag sans/ag 
4 Forskning och utveckling,förslagsanslag 

C Marinförband 

2 
3 
4 

Marinförband: 
Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag 
Materielanskaffning, förslag.rnns/ag 
Anskaffning av anläggningar,förslagsanslag 
Forskning och utveckling, förslagsanslag 

D Flygvapenförband 
Flygvapenförband: 

1 Ledning och förbands verksamhet. förslag sans/ag 
2 Materielanskaffning, förslagsans/ag 
3 Anskaffning av anläggningar,förslagsanslag 
4 Forskning och utveckling, förslag sans/ax 

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

1 Ledning och förbandsvcrksamhet, förs lagsanslag 
2 Materielanskaffning, förslagsanslag 
3 Anskaffning av anläggningar,jorslagsanslag 
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2992()000 
7055000 
8600000 

470000 

46045000 

4956000000 
1351000000 

334250000 
221000000 

6862250000 

1565 000000 
1050694000 

153000000 
82000000 

2850694000 

2544000000 
2040500000 

261000000 
1105000000 

5950500000 

548460000 
100000000 
89950000 

738410000 



Prop. 1982/83: 100 

F Gemensamma myndigheter m. m. 
1 Försvarets civilförvaltning. förslag sans/ag 
2 Försvarets sjukvårdsstyrelse,förs/ag.rnns/ag 
3 Fortifikationsförvaltningen. förslag sans/ag 
4 Försvarets materielverk, Jörsla{fsanslag 
5 Gemensam försvarsforskning, förs/agsans/ag 
6 Anskaffning av anläggningar för försvarets forsknings-

anstalt, förslag sans/ag 
7 Försvarets radioanstalt, förslag.rnnslag 
8 Värnplikts verket, förslag.rnnslag 
9 Försvarets rationaliseringsinstitut, förslag sans/ag 

10 Försvarshögskolan, förslag sans/ag 
11 Militärhögskolan,förslagsanslag 
12 Försvarets förvaltningsskola, förslag.rnnslag 
13 . Försvarets läromedelscentral.förslagsanslag 
14 Krigsarkivet,förs/ag.rnnslag 
15 Statens försvarshistoriska museer,förslagsanslag 
16 Frivilliga försvarsorganisationer m. m., förslag sans/ag 
17 Försvarets datacentral,förslagsanslag 
18 Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret,förslags

anslag 
19 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret, 

förslag sans/ag 

G Civilförsvar 
I Civilförsvar. Jörslag.rnns/ag 
2 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar, Jörslag.rnnslag 
3 Civilförsvar: Skyddsrum,förslagsanslag 
4 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret.för slagsans/ag 

H Ekonomiskt försvar 
I Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 

Förvaltningskostnader. förslagsanslag 
2 Drift av beredskapslager,förs/agsans/ag 
3 Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservations

anslag 
4 Särskilda kostnader för lagring av gasbensin .förslagsanslag 
5 Förluster på beredskapsgarantier m. m.,förslagsanslag 
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98010000 
24840000 

158610000 
555 650000 
286900000 

22000000 
171700000 
97200000 
19950000 
2760000 

31640000 
8050000 
2500000 
5625000 
9530000 

64300000 
15 501000 

11900000 

2500000000 

4086666000 

356980000 
23700000 

363800000 
110000000 

854480000 

33 116000 
207 375 000 

285080000 
I 000 
I 000 

525573000 
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I Övrigt totalförsvar 
I Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar,förs/ags-

anslag 3055000 
2 Civilbefälhavarna, förslag sans/ag 12538000 
3 Signalskydd, reservationsanslag 4030000 
4 Vissa tcleanordningar, reservationsans/ag 44455000 
5 ldentitetsbrickor. förslag sans/ag 865000 
6 Vissa skyddsrumsanläggningar, reservationsanslag 3950000 
7 Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål, 

reservationsanslag 28100000 
8 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap, reservations-

anslag 350000 

97343000 

J Räddningstjänst 

I Statens brandnämnd, förslagsdns/ag 15950000 
2 Beredskap för oljebekämpning till havs m. m.,förs/ags-

anslag 16402000 
3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m .. 

förslag sans/ag 5250000 
4 Strandbekämpningsbåtar. re servationsanslag 2100000 

39702000 

K Övriga ändamål 
Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad uppdrags-
verksamhet. förslag sans/ag 1000 

2 Flygtekniska försöksanstalten. förslag sans/ag 2550000 
3 Beredskapsstyrka för FN-tjänst,förslagsanslag 21300000 

23851000 

Summa kr. 22075514000 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

1 Socialdepartementet. förslag sans/ag 
2 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 
3 Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhct. 

resen·ation.rnns/ag 
4 Extra utgifter. reservationsanslag 
5 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte

mentets verksamhetsområde, reservationsanslag 

B Administration av socialförsäkring m. m. 

1 Försäkringsöverdomstolen, förslag sans/ag 
2 Försäkringsrätter, förslag sans/ag 
3 Riksförsäkringsverket, förslag sans/ag 
4 Allmänna försäkringskassor ,förs lagsanslag 

C Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 

1 Allmänna barnbidrag. f(kslagsans/ag 
2 Bidrag till föräldraförsäkringen,förslagsanslag 
3 Bidragsförskottjörslagsanslag 

22 

4 Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbidrag m. m., 
för slagsanslag 

D Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom 
1 Bidrag till sjukförsäkringen, forsla.i: sans/ag 
2 Folkpensioner, jorslagsan:vtag 
3 Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension.jorslagsanslag 
4 Ersättning till postverkct för pensionsutbetalningar. Jörslagsanslag 
5 Vissa yrkesskadeersättningar m. m. ,förslagsanslag 

E Vissa myndigheter m. m. 

Socialstyrelsen, for slagsanslag 
2 Statlig kontroll av läkemedel m. m.,förslag.rnnslag 
3 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,förslagsanslag 
4 Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut, förslagsanslag 
5 Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av läkemedelsbiverk-

ningar. förslag sans/ag 
6 Statens rättskemiska laboratorium, förslag sans/ag 
7 Statens rättsläkarstationer, jOrslagsanslag 
8 Rättspsykiatriska stationer och kliniker,jorslagsanslag · 

17617000 
23500000 

26800000 
1600000 

1500000 

71017000 

8365000 
38640000 

237 323 000 
364850000 

649178000 

5890000000 
740000000 

1240000000 

19000000 

. 7 889 000 000 

4125000000 
40 840 000 000 

780000000 
45000000 

2 300000 

45 792 300 000 

117 587000 
39688000 

3 341000 

17025 000 

1297000 
18504000 
17371000 
71001000 

285814000 
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F Omsorg om barn och ungdom 

Bidrag till driften av förskolor och fritidshem, förs/agsan-
slag 4930000000 

2 Bidrag till hemspråksträning i förskolan,förslagsanslag 34200000 
3 Bidrag till kommunala familjedaghem,förslagsanslag I 390000000 
4 Barnmiljörådet, förslagsans/ag 2793000 
5 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor. förslags-

anslag 3152000 

6360145000 

G Omsorg om äldre och handikappade 

I Bidrag till social hemhjälp,förslagsans/ag 1700000000 
2 Bidrag till färdtjänst, förslagsanslag 320000000 
3 Bidrag till driften av särskolorm. m.,förslagsanslag 415000000 
4 Kostnader för viss utbildning av handikappade, förslai~-

anslag 20949000 
5 Ersättning till televerket för texttelefoner. förslagsanslag 19160000 
6 Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsför-

sändelser, förslagsanslag 16971000 
7 Kostnader för viss verksamhet för synskadade, fi'irslags-

anslag 13082000 
8 Statens hundskola, förs lagsanslag 1790000 
9 Statens handikappråd, förslagsanslag 2279000 

10 Bidrag till handikapporganisationer, reservationsanslag 34437000 

2543668000 

H Allmän hälso- och sjukvård 

Statens miljömedicinska laboratorium, förslag sans/ag 16790000 
2 Statens institut för psykosocial miljömedicin.förs/ags-

anslag 2178000 
3 Statens giftinformationscentral, förslag.rnnslag 4473000 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
4 U ppdragsverksamhet, förslag.rnnslag 1000 
5 Driftbidrag, reserw1tionsanslag I 000 
6 Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag 18417000 
7 Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsanslag 3 551000 
8 Utrustning, reservationsanslag 2100000 24070000 

9 Allmän hälsokontroll, förs/agsanslag 3517000 
10 Hälsoupplysning, reservationsanslag 4419000 
Il Epidemiberedskap m. m., förslag sans/ag 11410000 

66857000 
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I Övrig sjukvård m. m. 
I Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m., 

förslag.rnnslag 
2 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m., 

förslag sans/ag 
3 Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkarc,förs/agsan- -

slag 
4 Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, 

förslag sans/ag 
5 Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa 

investeringar, reservationsanslag 
6 Vidareutbildning av läkare, reservationsans/ag 
7 Vidareutbildning av tandläkare m. m.,förslagsanslag 
8 Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m., 

förslagsanslag 
9 Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m., reserva

tion.rnnslag 
10 Driftkostnader för beredskapslagring m. m. ,förslagsanslag 
11 Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig 

m. m.,förslagsanslag 

J Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Upplysning och information på drogområdet, 
re servationsanslag 

2 Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler,förslags
anslag 

3 Bidrag till driften av hem för vård eller boende,förslags
anslag 

4 Bidrag till organisationer m. m., 
5 Utveckling och försök med vissa vårdformer, reservations

anslag 
6 Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska med

borgare, flyktingar, m. m.,förslagsanslag 

K Internationell samverkan 

1 Bidrag till världshälsoorganisationen samt internatio
nellt socialpolitiskt samarbete m. m., förslagsanslag 

2 Vissa internationella resor, resermtionsans/ag 
3 Vissa internationella kongresser i Sverige, 

reservationsanslag 

* Beräknat belopp 
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Summa kr. 

240000000 -

4126000000 

15025000 

*945000000 

20000000 
27642000 
2200000 

2703000 

56802000 
40240000 

7465000 

5483077000 

15040000 

97283000 

570000000 
13879000 

2570000 

158000000 

856772000 

29467000 
-127000 

200000 

29794000 

70 027 622 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Kommunikadonsdepartementet m. m. 

l Kommunikationsdepartementct, förslag sans/ag 
2 Kommitteer m. m .. reservationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Vägväsende 
l Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter,förs/agsans/ag 
2 Drift av statliga vägar, reservationsartslag 
3 Byggande av statliga vägar, reservationsans/ag 
4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator. 

reservationsanslag 
5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 

resen•ationsans/ag 
6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., reservationsanslag 
7 Bidrag till byggande av enskilda vägar. reseri•ationsanslag 
8 Tjänster till utomstående,förslagsanslag 
9 Statens vägverk: Försvarsuppgifter, reservationsanslag 

C Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnader. 
förslag sans/ag 

2 Trafiksäkerhetsverket: Uppdragsverksamhet, 
fi]rs/agsans/ag 

3 Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m., 
förslags anslag 

4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främj.ande 

D Järnvägar 
Statens järnvägar, reservationsanslag 

2 Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster 
3 Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar. 

reservationsanslag 
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16025 000 
3800000 

430000 

20255000 

6670000 
3525000000 

900000000 

l 020800000 

340000000 
540500000 

30000000 
26600000 
26250000 

6415820000 

29479000 

1000 

I 000 

13 700000 

43181000 

2102100000 
1463000000 

10400000 

3575500000 
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E Sjöfart 
Sjöfartsverket 

I Farledsverksamhet exkl. isbrytning, förs lagsans/ag 
2 Isbrytning, förs/agsans/ag 
3 Fartygsverksamhet,förslagsanslag 
4 Sjöfartsmateriel m. m., reserl'ationsans/ag 
5 Övrig verksamhet,förslagsa11slag 

Övriga sjöfartsiindamål 

6 Handelsflottans pensionsanstalt 
7 Handelsflottans kultur- och fritidsråd, förslag.sans/ag 
8 Ersättning till viss kanaltrafik m. m.,förs/agsanslag 
9 Lån till den mindre skeppsfarten, reserl'ationsanslag 

10 Stöd till svenska rederier,förslagsanslag 

F Luftfart 

I Flygplatser m. m., reserrationsans/ag 
2 Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag 
3 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flyg

trafik på Gotland, förslag sans/ag 
4 Statens haverikommission 

G Postväsende 

Posthus m. m .. reservationsanslag 
2 Ersättning till postverket för befordran av tjänsteför

sändelser, förslag sans/ag 
3 Ersättning till post verket för tidningsdistribution 

H Telekommunikationer 
Teleanläggningar m. m., reservation.rnns/ag 
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346054000 
167500000 
29429000 
35900000 
26984000 

I 000 
1000 
1000 

40000000 
250000000 

895870000 

ll9900000 
10000000 

14500000 
1000 

144401000 

9500000 

413000000 
48000000 

470500000 

1886800000 

] 886800000 
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I Institut m. m. 
I Transportrådet, förs lagsanslag 13800000 
2 Transportstöd för Norrland m. m. ,förslagsa11slag 176000000 
3 Transportstöd för Gotland, förslagsa11slag 62500000 
4 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik, 

förslagsa11s/ag 15400000 
5 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik, 

förslagsa11s/ag 230698000 
6 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.förslags-

l/JIS/ag I 000 
7 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti-

lut, reservatio11sanslag 87620000 
8 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

Utrustning, reservationsanslag 3000000 
9 Statens väg- och trafikinstitut, förslag sans/ag 1000 

10 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, reservatio11sanslag 27 462000 
Il Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, reservations-

anslag 500000 
12 Statens geotekniska institut,förs/agsa11s/ag I 000 
13 Bidrag till statens geotekniska institut, reservationsanslag 7514000 
14 Statens geotekniska institut: Utrustning, reservatio11sanslag 250000 
15 Transportforskningsdelegationen. reservationsa11slag 18418000 
16 Kollektivtrafikberedningen. reservatio11sa11s/ag 3489000 
17 Kostnader för försök med riksfärdtjänst, reservationsans/ag 16000000 
18 Viss internationell verksamhet,förs/agsanslag 3 370000 
19 Kostnader för visst värderingsförfarande, förslagsanslag 1000 

666025000 

Summa kr. 14118352000 
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VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m. m. 
I Finansdepartementet, fors/ag sans/ag 
2 Finansråd/ekonomiska attacheer, förslagsanslag 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
4 Översynsverksamhet, förslag sans lag 
·5 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Skatte- och indrivningsväsen 

Riksskatteverket, förslag sans/ ag 
2 Lokala skattemyndigheterna, förslag sans/ag 
3 Kronofogdemyndigheterna, förslagsanslag 
4 Stämpelomkostnader, förslagsanslag 
5 Kostnader för årlig taxering m. m., förslag sans/ag 
6 Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatte

uppbörd m. m.,förs/agsanslag 

C Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

Marknadsdomstolen, förs lagsanslag 
2 · Näringsfrihetsombudsmannen, förslag sans/ ag 
3 Statens pris- och kartellnämnd,förslagsa11Slag 
4 Konsumentverket, förslag sans/ag 
5 Allmänna reklamationsnämnden, förs/agsanslag 

D Vissa centrala myndigheter 
Byggnadsstyrelsen, förslag sans/ag 

2 Inköp av fastigheter m. m., resen•ationsanslag 
Tullverket: 

28 

3 Förvaltningskostnader, förslagfonsla[( - 660 379 000 
4 Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag I 000000 
5 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket, resermtion.rnnslag ___ 1_00_0_0_00_ 

6 Konjunkturinstitutet, förslagsanslag 
Myntverket: 

7 Förvaltningskostnadcr, försla[::sanslag 
8 Uppdrags verksamhet, förslagsanslag 
9 Utrustning, reservationsanslag 

10 Bankinspektionef!, resen•ationsanslag 
Il Försäkringsinspektionen, reservationsanslag 
12 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m.,förslagsanslag 
13 Statens förhandlingsnämnd,förs/agsa11S/ag 

* Beräknat belopp 

7836000 
I 000 

470000 

*46696000 
1439000 

19300000 
I 000000 

635000 

69070000 

242104000 
704382000 
500208000 

2207000 
117000000 

33 900000 

1599801000 

2380000 
5800000 

29737000 
39640000 
7782000 

85339000 

I 000 
50000000 

662379000 

12589000 

8307000 

1000 
1000 

65000 
3 850000 

737193000 
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E Bidrag och ersättningar till kommunerna 

I Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag. 
förslagsan,~lag 270000 

2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m .. 
förslag sans/ag * 10 600 000 000 

10 60Q 270 000 

F Övriga än4airiål 

I Kostnader för vissa nämnder, förslagsanslag 20000 
2 Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

m. m .. för$lagsanslag 170000 
3 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfor~on. 

förslagsanslag 10900000 
4 Bidrag till vissa investeringar,förslagsanslag 100000 
5 Exportkredi~bidrag, förslag sans/ag I 000 
6 Lönsparande m. m .• förslagsanslag 153 800000 

164991000 

Summa kr. 13 is6 664 ooo 

• Beräknat belopp 
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VIII. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

1 Utbildningsdepartementet, förs lagsanslag 
2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Kulturverksamhet m. m. 
Allmän ku/t/Jrverksamhet m. m. 

I Statens kulturråd, förslag sans/ag 
2 Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer, 

reservation.wnslag 
3 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, 

reservationsanslag 
4 Bidrag till samisk kultur 
5 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
6 Bidrag till konstnärer m. m., reservationsanslag. 
7 Inkomstgarantier för konstnärer,förslagsanslag 
8 Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m. ,förslagsanslag 
9 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

10 Lotterinämnden, för slagsanslag 

Teater, dans och musik 

11 Bidrag till Svenska riksteatern. reservationsanslag 
12 Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, 

reservationsanslag 
13 Rikskonsertverksamhet, reservationsanslag 
14 Regionmusiken, förs lagsanslag 
15 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, förs lagsanslag 
16 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, 

reservationsanslag 
17 Bidrag till Musikaliska akademien 
18 Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet, 

reservationsanslag 
19 Stöd till fonogramverksamhet, reservationsanslag 

Bildkonst 
20 Statens konstråd, förslag sans/ag 
21 Förvärv av konst för statens byggnader m. m., 

reservationsanslag 
22 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
23 Vissa bidrag till bildkonst, resermtionsanslag 

30 

28396000 
16000000 

609000 

45005000 

15215000 

10617000 

8102000 
1888000 

20318000 
12715000 
4948000 

40368000 
8000000 
1123000 

97 675 000 

198473000 
40582000 
89638000 

182 140000 

24900000 
1543000 

10821000 
7600000 

1798000 

16716000 
I 105000 
6939000 
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Arkiv 

24 Riksarkivet och landsarkiven,förslagsanslag 
25 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv, 

förs lagsanslag 
26 Svenskt biografiskt lexikon,förslagsanslag 
27 Arkivet för ljud och bild,förslagsanslag 
28 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m. m., reservationsanslag 
29 Bidrag till vissa arkiv 

Kulturminnesvård 
30 Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader ,förs lagsanslag 
31 Kulturminnesvård, reservationsanslag 
32 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet,förslagsanslag 

Museer och utställningar 

33 Statens historiska museer, förslag sans/ag 
34 Statens konstmuseer, förslag.wns/ag 
35 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, 

reservationsanslag 
36 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, 

förs lagsans/ag 
37 Naturhistoriska riksmuseet, förslag sans/ag 

Statens sjöhistoriska museum: 
38 Förvaltnings kostnader, förslagsans/ag 
39 Underhållskostnader m. m., reservationsans/ag 

40 Etnografiska museet, förslag sans/ag 
41 Arkitekturmuseet, för slagsanslag 
42 Statens musiksamlingar, förslag sans/ag 
43 Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 

samlingar m. m., reservationsans/ag 
44 Bidrag till Nordiska museet,förs/agsanslag 
45 Bidrag till Tekniska museet, förslag sans/ag 
46 Bidrag till Skansen.förslagsans/ag 
47 Bidrag till vissa museer 
48 Bidrag till regionala museer,förs/agsanslag 
49 Riksutställningar, reservationsanslag 
50 Inköp av vissa kulturföremål,förs/agsanslag 

Ungdoms- och nykterhetsorganisationer 
51 Statens ungdomsråd, förslag sans/ag 
52 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m., 

förslag sans/ag 
53 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, 

förslag sans/ag 
54 Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna, 

reservationsanslag 
55 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 

reservationsans/ag 
56 Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. fl., 

reservationsanslag 

31 

13971000 
1000 

57305000 

10631000 
1779000 
6062000 

3 050000 
2056000 

36992000 
22882000 

I 000 

26722000 
31789000 

I 029000 

12784000 
28513000 

13972000 

12 254000 
1278000 

10125000. 

5 410000 
31602000 
6889000 
8214000 
6783000 

26568000 
16855000 

100000 

3044000 

44670000 

89610000 

8800000 

2555000 

14880000 

1348428000 
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C Massmedier m. m. 

Film 

I Statens biografbyrå. förslag,rnnsla1: 
2 Filmstöd. reservatio11sans(ag 

Radio och television 

3 Nordiskt radio- och TV-samarbete via satellit m. m. 

Dagspress och tidskrifter 

4 Presstödsnämnden, förslagsa11slag 
5 Stöd till dagspressen,förslagsanslag 
6 Lån till dagspressen, r<;serl'ationsanslag 
7 Stöd till organi$ationstidskrift~r. förslagsanslag 
8 Stöd till kL1itu!1id!lkrifter. reservationsanslag 
9 Stöcl till tidningar på andra språk än svenska, 

för$lagsar1sla1: 
10 Stöd till taltidningar, reservationsanslpg 

Litteratur och bibliotek 

11 Litteraturstöd, reservationsanslag 
12 Bokhandelsstöd. försla1:sa11slag 
13 Kreditgarantier till förlag och bokhandel,förslagsanslag 
14 Lån för investeringar i b.okhandcl, reserl'ationsans/af: 
15 Bidrag till Svenska språknämnden 
16 Bidrag till folkbibliotek, reservation.rnnslag 
17 Bidrag till regional bibliote~sv~rksamhet, för slagsanslag 

·Talboks- och punktskrjftsbiblioteket: 
18 Förvaltnjngskostnacli;r, för.f(qgsanslag 
19 Produkti1;mskostnacler, reserl'(ltionsanslag 

D Skolväseqdi;t 

Centrala och rfgionala myndigheter m. m. 

1 Skolöverstyrelsen, förslags,ir1slag 
2 Länsskolnämndi;rria, försf qg,f<mslag 
3 Länsskolnämndernas 4tve<;k!ingsstöd. reservation.wnslag 
4 Statens institut för läromed~l~information,Jörslagsanslag 
5 Stöd för produlo;tion av läromedel, reservationsanslag 
6 Rikscenti-alerna för pedagogi!';j(a hjälpmedel för handikappade, 

Jörslag$anslag 

För sk.olväsencfet gerrwnsq1rw1a frågor 

7 Forskning o<;h centralt utveqk]ingsarbcte inom skolväsendet, 
reservati<msanslag 

8 Fortbildning m. m., reservationsanslag 
9 Särskilda åtgärder på ~kolområdet 

10 Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 
utbildningsväsendet, fqrslagsanslag 

* Beräknat belopp 

14192000 
14261000 

2845000 
33045000 

*1650000 

2130000 
440900000 
25000000 
38600000 
9618000 

5 356000 
10318000 

30391000 
2 300000 

1000 
2200000 
1174000 

16610000 
12075000 

28453000. 

662666000 

133984000 
113307000 

8 196000 
5367000 
4100000 

11124000 

27437000 
22105000 

209042000 

5520000 
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11 

Det obligatoriska sko/väsendet m. m. 

Bidrag till driften av grundskolor m. m., 
jorslagsanslag 

12 Information om läroplan för grundskolan m. m., resen•ationsanslag 
13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 

förslagsanslag 
14 Sameskolor ,förslagsanslag 

Specialskolan m. m.: 

33 

15 
16 
17 

U tbildningskostnader, förslag sans/ag 
Utrustning m. m .. reservationsans/ag 
Resor för elever jämte ledsagare,förslagsilnslag 

156 854 (){)() 
3628000 

!0765000 

Gymnasiala skolorm. m. 

18 Bidrag till driften av gymnasieskolor,förs/agsanslag 
19 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 

förslag sans/ag 
20 Bidrag till driften av riksinterriatskolor,förslagsanslag 
21 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad,förslagsans/ag 
22 Bidrag till driften av vissa privatskolor,förslagsanslag 
23 Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, 

reservationsanslag 
24 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m., . 

förslag sans/ag 
25 Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom 

under 18 år m. m.,förs/agsanslag 

lnvesteringsbidrag 

26 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., 
förslag sans/ag 

27 Bidrag till undcrvisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m., 
j()rslagsanslag 

E Högskola och forskning 

Centrala och regionala myndigheter för högskolan m. m. 
Universitets- och högskoleämbetet, Jörslagsans/ag 

2 Regionstyrelserna för högskolan,förslagsanslag 
3 Utrustningsnämnden för universitet och högskolor. 

förslag sans/ag 

Utbildning och forskning inom högskolan m. m. 

4 Utbildning för tekniska yrken, reservationsanslag 
5 Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala 

yrken, reservationsanslag 
6 Utbildning för vårdyrken, reservationsanslag 
7 Utbildning för undervisningsyrken, reservationsanslag 
8 Utbildning för kultur- och informationsyrken, 

reservationsans/ag 
9 Lokala och individuella linjer och enstaka kurser, 

reservation.rnns/ag 

3 Riksdagl'n 1982183. I sam/. Nr 100 

12975000000 
5600000 

25463000 
12849000 

171247000 

3628000000 

1000 
16477000 
2165000 

21015000 

26190000 

2000000 

266 000 (){)() 

43700000 

135000000 

17 870 889 000 

79833000 
11478000 

8277000 

552073000 

254945000 
379591000 
723885000 

166190000 

334024000 
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10 Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., 
reservationsanslag 

11 Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt 
konstnärligt utvccklingsarbete, reservationsanslag 

12 Humanistiska fakulteterna, reservatiomanslag 
13 Teologiska fakulteterna, reservationsanslag 
14 Juridiska fakulteterna, reservationsanslag 
15 Samhällsvetenskapliga fakulteterna. reservationsanslag 
16 Medicinska fakulteterna. reservation.rnnslag 
17 Odontologiska fakulteterna. reservatio11sanslag 
18 Farmaceutiska fakulteten, reservation.rnnsli:ig 
19 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. 

reservationsanslag 
20 Tekniska fakulteterna, reservationsanslag 
21 Temaorienterad forskning. reservationsanslag 
22 Vissa tandvårdskostnader .förslagsanslag 
23 Kungl. biblioteket. reservationsanslag 
24 Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, reservationsanslag 
25 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna, 

förslag.rnnslag 
26 Redovisningscentralcrna vid universiteten, förslag sans/ag 
27 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm. 

, förslagsanslag 
28 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. reservationsanslag 

Vissa forskningsändamål 

29 Forskningsrådsnämnden, reservationswzslag 
30 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

re servationsanslag 
31 Medicinska forskningsrådet. reservation.~anslag 
32 Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m .. reservationsans/ag 

34 

33 Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, 
resen•ationsanslag 

34 Europeiskt samarbete inom rymdforskningen. 

35 
36 

förslagsanslag 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

Förvaltningskostnader. förslagsanslag 
Materiel m. m .. reservationsanslag 

37 Kiruna geofysiska institut. resermtionsanslag 
38 Institutet för internationell ekonomi.reservation.rnnslag 
39 Vissa bidrag till forskningsverksamhet.resermtionsans/ag 
40 Bidrag till EISCAT Scientific Association. 

förslag sans/ag 

12499000 
2180000 

182333000 

14650000 
149311000 

11274000 
14267000 

172688000 
385 160000 
55349000 
14691000 

348976000 
335429000 

13 828000 
67724000 
38815000 
2908000 

I 006469000 
I 000 

I 000 
46338000 

40231000 

76775000 
159149000 
342841000 

10334000 

35040000 

14679000 

14407000 
2283000 

12824000 

700000 

6079771000 
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F Vuxenutbildning 

2 
3 

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

U tbildningskostnader, förslagsanslag 
U ndervisningsmateriel m. m., reservation sans/ag 

4 Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m .. 
för slagsanslag 

5 Bidrag till studieförbunden m. m. Jörslagsanslag 
6 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

jifrslagsanslag 
7 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m.Jörslagsanslag 
8 Bidrag till viss central kursverksamhet 
9 Bidrag till kontakttolkutbildning, förslagsanslag 

G Studiestöd m. m. 

Centrala studiestödsnämnden m. m., försiagsans/a,; 
2 Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 

studie~ocialt stöd, förslagsans/ag 
3 Studiehjälp m. m . .förs/agsam/ag 
4 Studiemedel m. m.,ji")rslagsanslag 
5 Vuxenstudiestöd m. m., resermtionsanslag 
6 Timersättning vid grundutbildning för vuxna, förslagsanslag 
7 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kredit

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

H Internationellt-kulturellt samarbete 

Kulturellt utbyte med utlandet 

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

förs lagsamlag 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige, 

reserl'ationsanslag 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 

Nordiskt kulturellt samarbete 
5 Nordiska ministerrådets kulturbudget.förslagsanslag 
6 Bilateralt nordiskt kultursarnarbete m. m., 

reservationsanslag 

* Beräknat belopp 

35 

12 325000 
5069000 

119000000 

17 394000 

722149000 
812128000 

89667000 
405165000 

33 000000 
4663000 

2203166000 

55 392000 

21457000 
1159 300000 
3862800000 

582400000 
64000000 

200000 
*5720000 

5751269000 

4306000 

32241000 

577000 
2260000 

*35 100000 

5 559000 

80043000 
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Vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde gemensamma 
ändamål 

Byggna<;lsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 
reserv(ltionsanslag 

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

Summa kr. 

1000 

222000000 

222001000 

34 263 238 000 
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tX. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

1 Jordbruksdepartementet, förs la{; sans/ag 
2 Lantbruksråd, förs/agsanslag 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, resen1ationsans/ag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

1 · Lantbruksstyrelsen,förslagsans/ag 
2 Lantbruksnämnderna, förs/avans/af? 
3 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m.,för.f/agsanslag 
4 Markförvärv för jordbrukets rationalisering, reservationsanslag 
5 Lån med uppskjuten ränta, reserl'ationsans/af? 

37 

f! Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti,försla{;sans/af? 
7 Bidrag till trädgårdsnäringens rationaliserinfj. m. m., förs lagsanslag 
8 Främjande av trädgårdsnäringen, reservationsanslag 
9 Stöd till innehavare av tjällägenheter m. m,, reservationsanslag 

10 frii,mjande av husdjursaveln m. m., reservationsanslag 
11 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservationsanslag 
12 Främjande av rennäringen, reservationsanslag 

C Jordbruksprisreglering 

Statens jordbruksnämnd, förs/agsans/?ig 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnd~n. förslagsanslag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets områc;lt:, förslagsanslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för bereci~kapslagring, reservationsans/ag 
5 ~ostnader för beredskapslagring av livsme~el m, m. ,förslag sans/ag 
6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige, förslag sans lag 
7 Bidrag till permanent skördeska,desky<;ld 
8 Administration av permanent s~ördeskadeskydd m, m.,förslagsans/ag 

D Skogsbruk 

I Skogsstyrelsen, förslag sans/ ag 
2 Skogsvårdsstyrelserna·, förslagsanslag 

Skogsvårdsstyrelserna: 
3 Myndighetsuppgifter, förslagsans/ag 
4 Frö- och plantverksamhet,försfaf?.rnns/ag 
5 Investeringar, reservationsans/ag 

6 Bidrag till skogsvård m. m., förslag sans/ag 
7 Stöd till byggande av skogsvägar,förs/agsanslag 
8 Främjande av skogsvård m. f!l., reservationsansfag 

* Beräknat belopp 

4 Riksd11g11n 1982183. I sam/. Nr 100 

115964000 
1000 

*46000000 

18155000 
3 159000 
9500000 

500000 

31314000 

42348000 
222390000 
65000000 

I 000 
I 000 

20000000 
*4000000 

*900000 
1100000 
I 020000 

215000 
2590000 

359565000 

25156000 
2343000 

*3838000000 
43 000000 

102084000 
273000000 

1000 
37964000 

4321548000 

27056000 
I 000 

161963000 

*295000000 
*50000000 

9000000 

543020000 
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E Fiske 
Fiskeristyrelsen, förslagsanslag 

2 Statens lokala fiskeriadministration. förslagsanslag 
3 Främjande av fiskerinäringen, reserl'lltionsanslag 
4 Kursverksamhet på fiskets område. reservationsanslag 
5 Bidrag till fiskehamnar m. m., reserl'Gtionsanslag 
6 lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen.förslagsanslag 
7 Bidrag till fiskets rationalisering m. m . .förslag.rnnslag 
8 Fiskerilån, reservationsanslag 
9 Fiskberedningslån. reservationsanslag 

38 

10 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske.förslagsans/ag 
11 Kostnader för fiskeutrcdningar i vattenmål m. m . .förslagsanslag 
12 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m . .förslagsanslag 
13 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten. 

re serva tionsa nslag 
14 Prisreglerande åtgärder på fiskets område.förslagsanslag 
15 Bidrag till fiskevård m. m .. resen•ation.rnnslag 

F Service och kontroll 

Statens livsmedelsverk, förslagsw1~·/ag 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier, 

förslagsanslag , 
3 Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet,förs/agsanslag 
4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt. reservationsanslag 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. m. m . .förslagsanslag 
6 Statens utsäde skontroll: U ppdragsverksamhet. f<Jrslagsanslag 
7 Bidrag till statens utsädcskontroll. reserl'lltionsanslag 
8 Bekämpande av växtsjukdomar.förslagsans/ag 
9 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsvcrksamhet, 

förslag sans/ag 
10 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium. reservationsans/af.: 
11 Statens maskin provningar: U ppdragsvcrksamhet, förs/af.:.\'llnslag 
12 Bidrag till statens maskinprovningar. reserl'ation.rnnslag 
13 Statens växtsortnämnd,förslagsanslag 
14 Lantbruksstyrelsen. djurens hälso- och sjukvård: Uppdragsverksamhet, 

.för.~la[.:.rnnslag 

15 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård, reservationsanslag 
16 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård.fiirslagsanslag 
17 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder, reserl'lltionsans/ag 

* Ber~iknat belopp 

24229000 
13 444000 
2 i50000 

430000 
10532000 

20000 
7000000 

25000000 
10000000 

1000 
1300000 

1000 

1000 
*I 000 

5020000 

99129000 

54230000 

29859000 
1000 

44 770000 
10000000 

I 000 
5005000 

215000 

1000 
6612000 

1000 
5912000 

299000 

1000 
44470000 

1670000 
1666000 

204713000 
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G Utbildning och forskning 
Sveriges lantbruksuniversitet: 

1 F örvaltningskostnader, fiirslagsanslag 
2 Driftkostnader, rl'servationsanslag 

3 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m .. 
resen·ationsanslag 

4 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lantbruks universitet m. m .. resavationsanslag 

5 Skogs- och jordbrukets forskningsråd. reservationsans/ag 
6 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, 

re servationsanslag 
7 Bidrag till växtförädling. resa1•ationsimslag 
8 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds

förädling och skogsgödsling m. m .. reservationsans/ag 
9 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, 

reservat ionsans I ag 
JO Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, 

förslag sans/ag 

H Miljövård 
Statens naturvårds verk, förs lagsanslag 

2 Koncessionsnämnden för miljöskydd,förs/agsanslag 
3 Miljövårdsinformation, reservationsanslag 
4 Mark för naturvård, reservationsanslag 
5 Vård av naturreservat m. m., reservationsans/ag 
6 Miljövårdsforskning, resen·ationsans/ag 
7 Stöd tiil kollektiv forskning inom miljövårdsområdet, 

reservationsans/ag 
8 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor. 

reservationsans/ag 
9 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, 

m. m., reserwlfionsanslag 
10 Program för övervakning av miljökvalitet, 

resen·ationsans/ag 
11 Stöd till miljöskyddsteknik, m. m., reservationsans/ag 
12 Åtgärder mot försurningen, resen·ationsanslag 
13 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond, 

förslag.rnnslag 
14 Restaurering av Hornborgasjön, reservationsansfag 
15 Toxikologisk informationsservice. m. m., reservationsanslag 
16 Statens strålskyddsinstitut,förslagsans/ag 
17 Strålskyddstillsyn på kärnenergiområdet, reservationsanslag 
18 Strålskyddsforskning, reservationsanslag 
19 Beredskap mot kärnkraftsolyckor, reservationsanslag 
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350839000 
164684000 515 523 000 

14000000 

28500000 
47 852 000 

2300000 
28590000 

6000000 

10800000 

567000 

654132000 

95861000 
7241000 
2900000 

20000000 
26800000 
48200000 

8500000 

4500000 

12 800000 

11 200000 
63000000 
65000000 

16660000 
1000 

5450000 
14284000 

1000 
2000000 

1000 

404399000 
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Idrott, rekreation och turism 

Stöd till idrotten, reservation.rnnslag 172290000 
2 Stöd till friluftslivet m. m., reservationsanslag .15735000 
3 Sveriges turistråd, reservationsanslag 49600000 

237625000 

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

2 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 
F)rslagsanslag 25439000 

3 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt-
ningar, förslag sans lag 5000 

4 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m., 
förslagsanslag 5 700000 

32144000 

Summa kr. 6887589000 



Prop. 1982/83: 100 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 
I Arbetsmarknadsdepartementet, förslagsanslag 
2 Kommitteer m. m., resermtionsans/ag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Internationellt samarbete, förslag samlag 
5 Arbetsmarknadsråd,förslagsanslag 
6 Jämställdhetsombudsmannen m. m. ,förslags anslag 

B Arbetsmarknad m. m. 
Arbet smarknadsserv ice, förslag samlag 

2 Arbetsmarknadsutbildning, resen·ationsanslag 
3 Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag, 

för slagsanslag 
4 Sysselsättningsskapande åtgärder, reservationsanslag 
5 Försvars- och beredskapsplanering, förslag sans/ag 

Arbetsmarknadsverket: 
6 Anskaffning av utrustning, reservationsanslag 
7 Förvaltning av utrustning, reservationsanslag 
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2700000 
1000 

23126000 
16520000 

295000 
19940000 
4154000 
1913000 

65948000 

1230082000 
1.911592000 

2 313 650000 
3949615000 

20981000 

8 Inköp för arbetsmarknadsutbildning, reservations
ans/ag 51000000 53 701000 

9 Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets verksamhetsområde, 
reservationsanslag 

10 Arbetsdomstolen,förslaxsanslag 
11 Statens förlikningsmannaexpedition,förs/agsans/ag 
12 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 

förslag sans/ag 
13 Nämnden för vapenfriutbildning, förslag sans/ag 
14 Vapenfria tjänstepliktiga, förs/agans/ag 
15 Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna, 

re servationsanslag 

• Beräknat belopp 

7500000 
5 183 000 
1476000 

40000 
4270000 

69834000 

*300000000 

9867924000 
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c Arbetsmiljö 
I Arbetarskyddsstyrel sen, förslag sans/ag 150750000 
2 Y rkesinspektionen, förslag sans/ag 125556000 
3 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning, 

förslag sans/ag 1990211000 
4 Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag. förslag sans/ag 2532000000 
5 Yrkesinriktad rehabilitering, reservationsanslag 461345000 

5259862000 

D Invandring m. m. 
Statens invandrarverk. förslag sans/ag 51675000 

2 Åtgärder för flyktingar. förslagsanslag 162625000 
3 Åtgärder för invandrare. reservationsanslag 15952000 
4 Övetsättningsservice. förslag sans/ag 500000 

230752000 

Sumina kr. 15424486000 
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XI. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 
1 Bostadsdepartementet, förslagsanslag 
2 Kornrnitteer m. m .. resermtionsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

resen·ationsanslag 

B Bostadsförsörjning m. m. 
Bostadsförsörjning 
Bostadsstyrelsen, förslag.rnnslag 

2 Länsbostadsnärnnderna. förslags ans/ag 
3 Lån till bostadsbyggande. resermtionsanslag 
4 Räntebidrag m. m.,förs/agsanslag 
5 Eftergift av hyresförlustlån,förs/agsans/ag 
6 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse, 

resen·ation.rnnslag 
7 Bostads bidrag m. m. ,förslagsans/ag 
8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m.,förslagsanslag 
9 Bidrag till förbättring av boendemiljön, reservationsans/ag 
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10 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler, reservationsanslag 
11 Lån till allmänna samlingslokaler, reservation.rnnslag 
12 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler m. m., 

reservationsanslag 
13 Lån till förvärv av bostadsrätt. reservationsanslag 

Byggnadsforskning, energihushållning m. m. 
14 Byggnadsforskning, .reservations ans/ag 
15 Lån till experimentbyggande, reserl'ationsanslag 
16 Information och utbildning m. m. i energifrågor, reservationsanslag 
17 Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 

m. m .• reservationsanslag 

C Planväsendet 
Statens planverk,förslagsanslag 

D Lantmäteriet 

Lantmäteriet, förslagsans/ag 
Lantmäteriet: 

2 Plangenomförande. Jörslagsanslag 
3 Landskapsinformation, reserw1tionsa11s/ag 
4 Försvarsberedskap. resermtionsans/ag 
5 Utrustning, resen•ationsanslag 

37335000 
93031000 
2652000 
3500000 

· 19743000 
8000000 

300000 

706000 

28749000 

45 436000 
20998000 

8100000000 
10300000000 

100000000 

15000000 
1347000000 

270000000 
60000000 
24000000 
13000000 

33000000 
25000000 

I 14ll00000 
34000000 
17575000 

1 350000000 

21869009000 

33670000 

33670000 

1000 

136518000 

136519000 

Summa kr. 22067947000 
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XII. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

I Industridepartementet. förslag sans/ag 
2 I ndustriråd/industriattache, förslag sans/ag 
3 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Bidrag till vissa internationella organisationer, 

förslag sans/ag 
6 Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar, 

förs/ag.rnns/ag 

B Industri m. m. 
Statens industriverk: 

Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 
2 Utredningar m. m., resen•ationsanslag 

3 Bidrag till regionala utvecklingsforider m. m., 
reservationsans/ag 

4 Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos 
regionala utvecklingsfonder. förslagsanslai 

5 Täckande av förluster i anledning av statliga industri-
garantilån m. m . .f6rslavan.~/ag 

6 Sprängämnesinspektionen, förslavanslag 
7 Branschfrämjande åtgärder, reservationsanslag 
8 Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin, reservations-
M~ . 

9 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag 
inom vissa industribranscher, reservationsans/ag 

10 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 
företag inom vissa industribranscher, förslagsan.ilag · 

11 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 
för textil- och konfektionsindustrierna, för.i·lagsans/ag 

12 Bidrag till företagsinriktad fortbildning, reservationsan
s/ag 

13 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutvecklmg, 
reservationsanslag 

14 Främjande av hemslöjden, reservationsanslag 
15 Medelstillskott till Norrlandsfonden, reservationsanslag 
16 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit,förslagsanslag 
17 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 

export av fartyg m. m . .förslag sans/ag 
18 Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning 

till u-länder, förs lagsanslag 

• Beräknat belopp 
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*23991000 
*3717000 

*31247000 
625000 

19800000 
600000 

439000 

50000 

52 761000 

*27708000 

97850000 

1000 

150000000 
1000 

27740000 

*38000000 

I 000 

10000000 

*3 500000 

4000000 

20000000 
4289000 

30000000 

I 000000000 

480000000 

20000000 
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19 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 
Investeringsbank AB,förslagsanslag 30000000 

20 Lån till investeringar inom manuell glasindustri, 
reservationsanslag 3000000 

21 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 
för manuell glasindustri, förslagsanslag 2000000 

22 Räntestöd till Tillväxtiilvestbolag, reservationsanslag 10750000 
23 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för lån 

till Tillväxtinvcstbolag m. m.,förslagsanslag 1000 

1958841000 

c Regional utveckling 

Regionalpolitiskt stöd: 
1 Bidrags verksamhet, .förslag sans/ag 383417000 
2 Lokaliseringslån, reservationsanslag 500000000 
3 Regionala utvecklingsinsatser, reservationsanslag 298250000 1181667000 

4 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag 
i glesbygder m. m.,förslagsanslag 1000 

5 Ersättning för nedsättning av socialavgifter,förslagsanslag 170000000 

1351668000 

D Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
Geologisk kartering m. m., reservation.rnnslag 64065000 

2 Utrustning, reservationsamlag 1277000 65 342000 

3 Bergsstaten, förs lagsanslag 2209000 
Statens gruvegendom: 

4 Prospektering m. m., reservationsanslag 61238000 
5 Egendomsförvaltning m. m.,förslagsanslag 11454000 72692000 

6 Delegationen för samordning av havsresursverksamheten, 
rese rva tionsa nslag 2285000 

142528000 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. nr 100 
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E Energi 
Statens energiverk: 

Förvaltningskostnader, förslag.rnnslag 19987000 
2 Utredningar m. m. och information. resavationsanslag 10611 000 30598000 

3 Statens elektriska inspektion, förslag sans/ag 7362000 
4 Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi. 

reserva tians ans I ag 1000 
5 Främjande av landsbygdens elektrifiering, reserl'(llions-

anslag 4500000 
6 Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut, resermtionsanslag I 060000 
7 Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer. 

Jörslagsanslag 375 000000 
Statens kärnkraftinspektion: 

8 Förvaltningskostnader, re sermtionsanslag I 000 
9 Kärnsäkerhetsforskning, resen•ationsanslag 1000 2000 

10 Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall. reservations-
anslag I 000 

11 Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m., reservätions-
anslag 3219000000 

12 Visst internationellt energisamarbete, .fbrslagsanslag 11942000 
13 Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB. 

re servationsanslag 7000000 

3656466000 

F Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling. reservation.rnnslag 610500000 

2 Drift av forskningsstationer. förslag sans/ag 1000 
3 Utrustning. reservation.rnnslag 15 300000 625801000 

4 Europeiskt rymdsamarbete m. m., JörslaRsanslag 123611000 
5 Bidrag till Tele-X-projektet,förslagsanslag *348000000 
6 Patent- och registreringsverket,förslagsanslag 97 534000 
7 Lån till den europeiska patentorganisationen m. m .. reserva-

tionsanslag I 000 
8 Statens provningsanstalt: U ppdragsverksamhet. 

Jörslag.rnnslag I 000 
9 Bidrag till statens provningsanstalt. reserrationsanslag 34 720000 

JO Statens provningsanstalt: Utrustning, reservationsanslag 7000000 
Il Mät- och provcentrum. reservationsans"tag I 000 

Marintekniska institutet: 
12 U ppdragsverksamhet, fiirslagsanslag I 000 
13 Bidrag till verksamheten, reservationsanslag 5248000 
14 Utrustning, reservationsanslag 1500000 6749000 

15 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 3700000 
16 Bidrag till Standardiseringskommissionen 9550000 

* Beräknat belopp 
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17 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m., 
reservationsanslag 3000000 

18 Stöd till industriellt utvecklingsarbete, reservationsan:~tag 150000000 
19 Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete, 

reservationsanslag 37500000 
20 Energiforskning, reservationsans/ag I 000 
21 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. 

reservationsanslag 42500000 
22 Avveckling av forskningsreaktorer m. m., 

re servationsanslag 5750000 
23 Anläggningar för radioaktivt avfall i Studs vik. m. m .. reser-

vationsans/ag 44200000 

1539619000 

G Statsägda företag 

Ersättning till domänverkets fond för utgifter för 
övertalig personal, förslag sans/ag 11000 

2 Kostnader för kronotorp,förslag.wnslag 2000000 
3 Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning, 

re servationsanslag 68300000 
4 Betalning av ränta och amortering på statens skuld till . 

SSAB Svenskt Stål AB, reservationsanslag 40000000 
5 Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AB, 

förslagsanslag 107000000 
6 Räntestöd till varvsindustrin, förs/agsanslag *120000000 
7 Nämnden för fartygskreditgarantier, förslagsans/ag 4380000 

341691000 

H Ekonomiskt försvar: Bränslen och drivmedel m. m. 

l Drift av beredskaps lager. förs/agsanslag 604913000 
2 Beredskapslagring och industriella åtgärder, resen•a-

tionsanslag I 094985000 
3 Särskilda kostnader för lagring av råolja och flygdrivmedel, 

förslag sans/ag I 000 

1699899000 

Summa kr. 10743473000 

* Beräknat belopp 
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XIII. Civildepartementet 

A Civildepartementet m. m. 
Civildepartementet, förslag sans/ag 

2 Gemensamma ändamål för departementen,förs/agsansla,!,' 
3 Kommitteer m. m., reserl'ationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Länsstyrelserna m. m. 
Länsstyrelserna, förslag sans/ag 

C Kyrkliga ändamål 
Domkapitlen och stiftsnämndema m. m.: 
Förvaltningskostnader, förslagsanslag 

2 Ersättningar till kyrkorm. m . .förslagsanslag 
3 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
4 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m . .förslagsanslag 
5 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reserl''ationsanslag 
6 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka, 

reservationsanslag 
7 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
8 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingama 
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9 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsfÖrsamlingamas 
kyrkobyggnader, reservationsanslag 

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

resen•ationsanslag 
12 Bidrag till kyrkofonden på grund av indragna skatteutjämningsmedel 
l 3 Bidrag till kyrkomötet 

D Statlig rationalisering och revision, m. m. 
Statskontoret, förslag sans/ag 

2 Anskaffning av ADB-utrustning, reservation.rnnslag 
3 Datamaskincentralen för administrativ databehandling,förslagsanslag 
4 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet.förslagsanslag 
5 Riksrevisionsverket, förslag sans/ag 

E Statlig lokalförsörjning 
I Byggnadsarbeten för statlig förvaltning, reservationsanslag 
2 Inredning av byggnader för statlig förvaltning, reservationsanslag 

* Beräknat belopp 

*11099000 
183801000 

8601000 
292000 

203793000 

1758136000 

1758136000 

11378000 
140000 

5051000 
l 177000 
2330000 

1800000 
520000 
610000 

295000 
32 850000 

12450000 
44000000 

1700000 

114301000 

67365000 
135000000 

I 000 
4000000 

60796000 

267162000 

141000000 
6300000 

147300000 
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F 
I 

Statlig personalpolitik m. m. 
Statens arbetsgivarverk, förslag sans/ag 

2 Statens löne- och pensionsverk, förslag sans/ag 
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3 Statlig personaladministrativ informationsbehandling,förslagsanslag 
4 Avlöningar till personal på indragningsstat,förslagsanslag 
5 Statens personalbostadsdclegation, förslagsanslag 

6 
7 

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

8 Statens arbetsmarknadsnämnd, förslag sans/ag 

14964000 
1000 

9 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, förslagsanslag 
I 0 Statens förhandlingsråd, förslagsanslag 
11 Bidrag till stiftelsen Statshälsan,förslagsanslag 
12 Statens arbetsmiljönämnd,förslagsanslag 
13 Utbildning av högre chefer inom statsförvaltningen,förslagsanslag 
14 Viss förslagsverksamhet m. m.,förslagsanslag 
15 Vissa skadeersättningar m. m.,förslag.i·anslag 

G Statistik m. m. 

Statistiska centralbyrån: 
Statistik, register och prognoser, förslagsilnslag 

2 U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 

3 Folk- och bostadsräkning 1980, förslagsanslag 

H Övriga ändamål 

I Kammarkollegiet, för slagsanslag 
2 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
3 Kostnader för vissa nämnder m. m . .förslag sans/ag 
4 Täckning av merkostnader för löner och pensioner ni. m., 

förslag sans/ag 
5 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, 

ji)rslagsanslag 

264360000 
1000 

28926000 
44345000 

1000 
50000 

I 005000 

14965000 

20344000 
76000000 

2082000 
174930000 

961000 
6540000 

150000 
100000 

370399000 

264361000 

2500000 

266861000 

19207000 
620000 
800000 

3000000000 

2000000 

3022627000 

Summa kr. 6150579000 
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XIV. Riksdagen och dess verk m. m. 

A Riksdagen och den inre riksdagsförvaltningen 
Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m.: 

Ersättningar till riksdagens ledamöter 61564000 
2 Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. 12971000 
3 Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 20731000 
4 Representation m. m. 450000 
5 Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksam-

het 1363000 
6 Parlamentariska delegationer 702000 97781000 

7 Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 1800000 
8 Bidrag till studieresor 196000 

Bidrag till vissa organisationer: 
9 Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 546000 

10 Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 145000 
Il Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 30000 721000 

Bidrag till partigrupper: 
12 Kontorshjälp till riksdagsledamöter 4645000 
13 Stöd till partigrupper 1465000 6 110000 

Förvaltningskostnader: 
14 Arvoden till ledamöter av förvaltning~styrelsen och 

suppleanter för dessa 148000 
15 Lönekostnader 55 322000 
16 Sjukvård m. m. 493000 
17 Reseersättningar 428000 
18 Utåtriktad information 1245000 
19 Kommitteer m. m. 509000 
20 Riksdagens restaurang 565000 
21 Expenser 15 797000 
22 Övriga utgifter 599000 
23 Kostnader för riksdagstrycket 21065000 
24 Publikationstryck 917000 
25 Utgivning av riksdagens årsbok 126000 
26 . Utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement 2 154000 
27 Lokalkostnader för riksdagen och inre riksdagsförvalt-

ningen utom för tidningen Från Riksdag & Departement 25 504000 
28 Bostadsrättsföreningar m. m. 400000 125 272000 

29 Utgivande av otryckta ståndsprotokoil 450000 
30 Nytt riksdagshus i44500000 

376830000 
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B Allmänt kyrkomöte 
Allmänt kyrkomöte 

C Riksdagens verk 

Riksgäldskontorct: 
Förvaltningskostnader 

2 Vissa kostnader vid emission av statslån 
3 Administrationskostnader för lönsparandet 
4 Administrationskostnader i samband med premiering av 

frivilligt sparande av överskjutande skatt 

5 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 
6 Riksdagens revisorer och deras kansli 

Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 
7 Förvaltningskostnader 
8 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 
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41757000 
40000000 

1535000 

I 000 

4651000 
5449000 

83 293000 

14683000 
6320000 

JO 100000 

114396000 

Summa kr. 491226000 
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XV. Räntor på statsskulden, m. m. 

I Räntor på statsskulden, m. m.,förslagsanslag 56 500 000 000 
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XVI. Oförutsedda utgifter 

I Oförutsedda utgifter, fi>rslagsa11slag 1000000 
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Förslag till 

54 

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

beräkning av räntor på statsskulden, m. m. för budgetåret 1983/84 

Inkomster 

A Räntor 

Ränta på uppköpta obligationer 20000000 
2 Ränta på rörliga krediter 500000000 
3 Ränta på kortfristig utlåning till banker m. tl. 1000 
4 Ränta på övriga utlånade medel 12000000 

B Uppgäld, kursvinster m. m. 

I Uppgäld 1000 
2 Kursvinster I 000 
3 Valutavinster 1000 

C Diverse inkomster 

l Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 35000000 
2 Dragningslistor på premielånen 300000 
3 Avgift för fartygskreditgaranti 80000000 
4 Övriga diverse inkomster 100000 

Underskott att föras av på statsbudgeten 

Summa kr. 

532001000 

3000 

115400000 

647404000 

56 500 000 000 

57147404000 
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Utgifter 

A Räntor på statsskulden 

a Räntor på upplåning inom landet 
Ränta på räntelöpande obligationslån. förslagsl'is 19 779 000 000 

2 Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 1696000000 
3 Ränta på statsskuldförbindelser. förslagsvis 57700000 
4 Ränta på sparobligationer. förslagsvis 2400000000 
5 Ränta på av staten övertagna lån, fårs/agsvis 100000 
6 Ränta på lån hos statsinstitutioner och fonder m. m .. 

förslagsvis 500000000 
7 Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (dt:n s. k. Guadelou-

peräntan) 300000 
8 Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr I i kv. Lejonet i 

Stockholm 90000 
9 Ränta på Konung Carl XIII:s hemgiftskapital 7500 

10 Ränta på kortfristig upplåning hos banker m. fl., förslags-
vis 100000000 

11 Ränta på skattkammarväxlar. förslagsvis 5150000000 
12 Ränta på statsskuld växlar. förslagsvis 6300000000 

b Räntor på upplåning i utlandet 

Ränta på upplåning i utlandet för statens vattenfallsverk, 
förslagsl'is 17 300000 1 

2 Ränta på lån hos internationella banker, }Orslagsvis 3 6740000002 

3 Ränta på lån på den internationella kapitalmarknaden, 
för~-/agsvis 54760000003 

c Ränta på beräknad ny upplåning inom landet.förslagsvis 

d Ränta på beräknad ny upplåning utom landet.förslagsvis 

8 Kapitalrabatter, kursförluster m. m. 
Kapitalrabatter. fiirslagsl'is I 000 

2 Kursförluster. jorsla1:sl'is I 000 
3 Valutaförluster, förslagsvis 2785000000 

c Diverse utgifter 

Försäljningsprovisioner m. m .. förslagsvis 450000000 
2 Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis 105000000 
3 Kostnad för börsnotering av obligationslån.förslagsvis 6000000 
4 Övriga diverse utgifter.förslagsvis 100000 

Summa kr. 

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 1982-10-29 
1 Motsvarar USD 1.3 milj och BEC 52.5 milj. 
2 Motsvarar USD 412,9 milj., DEM 20,6 milj .. CHF 6.1 milj., SDR 49,4 milj och 

GBP 10,4 milj. 
-'Motsvarar USD 470,6 milj .. DEM 297,8 milj .• CHF 123,7 milj., NLG 81,4 milj., 

JPY 11044,0 milj., FRF 87,8 milj. och GBP 6,8 milj. 

35 983 197 500 

9 167 300000 

4600804500 

4050000000 

53 801302 000 

2785002000 

561100000 

57147 404000 
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Utdrag 
PROTOKOLL 

56 

vid regeringssammanträde 
1982-12-22 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, 
Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peter
son, Andersson. Rainer. Boström, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, 
R. Carlsson, Holmberg 

Föredragande: statsministern Palme och statsråden I. Carlsson. Lund
kvist. Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson, An
dersson, Rainer, Boström. Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carls

son. Holmberg 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 

Statsministern anför: 
Regeringen beslutade den 16 december 1982 en ny departementsförord

ning lSFS 1982: 1177) som träder i kraft den 1 januari 1983. Denna innebär 
att ekonomi-, budget-. handels- och kommundepartementen upphör. Två 
nya departement, finans- och civildepartementen, inrättas. Finansdeparte
mentet kommer att bestå huvudsakligen av ekonomidepartementet och 
budgetdepartementet utom personalenheterna. Civildepartementet kom
mer att· bestå av kommundepartementet och budgetdepartementets per
sonalenheter. Handelsdepartementets ärenden har delats upp på utrikes-, 
försvars-, finans- och industridepartementen. Förslaget till statsbudget för 
nästa budgetår bör utformas med utgångspunkt i den nya departementsor
ganisationen. Detta innebär att de fyra departement som upphör inte har 
någon huvudtitel. Finansdepartementets huvudtitel får föredras av ekono
mi- och budgetministern och civildepartementets huvudtitel av kommun

ministern. På motsvarande sätt får till övriga huvudtitlar föras de anslag 
som kommer att höra dit efter omorganisationen. 

Statsråden föredrar de förslag till riksdagen i frågor om statens inkoms
ter och utgifter m. m. som skall ingå i regeringens förslag till statsbudget 
för budgetåret 1983/84 samt inriktningen av den ekonomiska politiken 
under nästa budgetår. Anförandena och i förekommande fall översikter 
över förslagen redovisas i underprotokollen för resp. departement. 

Statsrådet Feldt anför: 
Med beaktande av de föredragna förslagen har förslag till statsbudget för 

nästa budgetår med därtill hörande specifikationer av inkomster och ut

gifter upprättats. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet 

med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1983/ 

84. 

Regeringen anslyter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 
att genom proposition förelägga riksdagen vad fpredragandena har anfört 
för den åtgärd eller det ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen beslutar att de anföranden som redovisas i underprotokollen 
jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som bilagorna 
1-19. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1983 









Bilaga 1 till budgetpropositionen 1983 

Finansplanen 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 1 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser finansplanen 

1 Bakgrund och förutsättningar 

I. I Den internationella bakgrunden 

I 1982 års finansplan uttryckte den dåvarande regeringen optimism be

träffande den internationella ekonomiska utvecklingen. Man räknade med 
en tillväxt på ca 11/4% i genomsnitt i OECD under 1982. med en tämligen 

snabb uppgång om 3114% under andra halvåret. Vidare förutsåg man att 
OECD-områdets handel skulle öka med 3 a 4% under 1982. 

Dessa prognoser har inte slagit in. I stället blev 1982 ett år med mins
kande produktion och stagnerande handel i industrivärlden. Detta har i sin 
tur medfört en kraftig ökning av arbetslösheten. som för OECD som helhet · 
nu uppgår till ca 9% av arbetskraften. 

Därmed har åren efter den andra oljekrisen 1979- 1980 utmärkts av 
efterkrigstidens längsta och djupaste lågkonjunktur. Ännu syns inte några 

tydliga tecken på en förestående uppgång. 
Huvudorsaken till den långvariga stagnationen är att den ekonomiska 

politiken i de stora OECD-länderna ensidigt kommit att inriktas på infla
tionsbekämpning. I detta syfte har penningpolitiken hållits ytterligt str:im. 

framför allt i Förenta staterna. Den har därigenom drivit fram höga realrän

tor. vilka spritt sig till länderna i Västeuropa. Det faktum att de nominella 

räntorna under det senaste halvåret sjunkit har inte väsentligen pressat ned 
realräntorna, eftersom prisstegringstakten samtidigt bromsats upp. 

Tillika har finanspolitiken i de större OECD-länderna fortsatt att präglas 
Riksdagen 1981183. I sam/. Nr 100. Bilaga I 
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av strävanden att minska budgetunderskotten i syfte att driva ned intla

tionsförväHtningarna och skapa utrymme för en tillväxt av den privata 

sektorn. Detta har skett genom besparingsåtgärder på de offentliga budge

tarnas utgiftssida. Dessa åtgärder har ytterligare pressat tillbaka efterfrå

gan. vilket undergrävt skatteunderlaget och förvärrat sysselsättningsläget. 

Strävandena att nedbringa budgetunderskotten har därför varit föga fram

gångsrika. 

Frankrike är det enda större OECD-land som under senare tid försökt 

föra en efterfrågestimulerande politik. Erfarenheterna därifrån visar emel

lertid hur svårt det är för ett utrikeshandelsberoende land att föra en politik 

som markant avviker från den förhärskande strama politiken i övriga 

större OECD-ländcr. Dessa svårigheter blir än mer påtagliga för ett litet 

land med en öppen ekonomi. 

En annan faktor, som under det senaste året medfört att den ekonomiska 

utvecklingen blivit svagare än väntat. är den mycket kraftiga nedgången av 

OECD-områdcts handel med övriga länderområden. 

Till en del beror detta på att OPEC-ländernas stora bytesbalansöver

skott i det närmaste eliminerats på grund av sviktande oljeexport i rådande 

svaga konjunkturläge. Därmed minskar också dessa länders importför

måga. Vidare har kraftiga prisfall på en rad råvaror medfört att flera 

råvaruproducerande länder drabbats hårt. Många av dem har råkat i akuta 

betalningsproblem, vilket delvis är en följd av de höga räntorna. Såväl i 

Östeuropa som i tredje världen har åtskilliga låntagare nu fått stora pro

blem när det gäller att klara räntor och amorteringar på sina utlands

skulder. 
Som följd härav har den allmänna osäkerheten ökat på världens kredit

marknader. vilket medför en mer restriktiv utlåningspolitik från långivar

na. Myndigheterna i länder med underskott i sin bytesbalans har tvingats 

lägga om politiken i åtstramande riktning, vilket inneburit att deras import 

från OECD-länderna skurits ned. I kombination med den svaga utveckling

en inom OECD-området har detta medfört en nedgång av världshandelns 

volym med ca I % under 1982. 

Nedgången i den ekonomiska aktiviteten kan inte enbart ses som uttryck 

för en normal konjunkturnedgång. Västekonomierna lider av en rad struk

turella obalanser. som de ej lyckats rätta till efter 1970-talets båda oljepris

chocker. Stor överh.apacitet finns inom en rad branscher. samtidigt som en 

betydande del av kapitalstocken blivit föråldrad genom efterfrågeförskjut

ningar och energiprisförändringar. 

De protektionistiska ingreppen i världshandeln har mot denna bakgrund 

tenderat att öka. 1960-talets stabila ekonomiska ordning med fasta växel

kurser, växande marknader, liberalisering av handeln och snabb utbygg

nad av produktionsresurserna har lösts upp. Under senare år har i stället 

osäkerhet, stagnation. vikande marknader och fallande investeringar kom

mit att samverka i ett nedåtgående depressivt förlopp. Denna nedgång 

förstärks av de protektionistiska tendenserna. 
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1.2 Den svenska utvecklingen 

Den svaga· internationella tillväxten skapar svåra problem för den starkt 

exportberoende svenska ekonomin. Under en period med stillastående 

eller endast långsamt växande internationella marknader måste den kon

kurrensutsatta sektorn av vår ekonomi nu börja öka sin andel av världs

handeln för att underskottet i våra utrikes affärer skall kunna minskas och 

utlandsupplåningen begränsas. Detta innebär att ett radikalt trendbrott 

måste ske, eftersom den svenska ekonomin under senare år genomgått en 

utveckling, som i viktiga avseenden varit klart mer ogynnsam än omvärl

dens. 

Denna utveckling redovisades i regeringens krisproposition (prop. 1982/ 

83: 50) i november 1982. Huvudproblemet illustreras av diagram I, där det 

framgår att den svenska industriella utvecklingen sedan mitten av 1970-

talet varit mycket svagare än i vår omvärld. Den svenska industriproduk

tionen är nu tillbaka på den nivå den hade i början av 1970-talct. 

Den svaga tillväxten avspeglas också på exportmarknaderna .. Sverige 

har sedan början av 1970-talct volymmässigt förlorat 20 a 25 % av sina 

marknadsandelar av världsexporten. medan industriländerna totalt sett har 

\'lltltlit 10 %. 

Diagram I Industriproduktionen i Sverige och OECD 1970-1982 
Kvartalsvis. Index 1970= 100 

.· 
130 ... ·· \ 
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Anm. Uppgifterna för OECD andra halvåret 1982 avser en icke kvartalsuppdelad 
prognos. 
Kiilla: Ekonomidepartementet. 
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Tabell l Syssclsättnini: 1976 och 1982 
Tusental personer 

Industri 
Övrig varuproduktion 
Privata tjänster 
Offentlig sektor 

Summa 

1 Uppskattade siffror. 

Anm. Exkl. viimpliktiga. 

1976 1982 1 

1046 915 
599 565 

1376 1400 
1048 1306 

4069 4187 

Kiilla: Ekonomidepartementet och statistiska centralbyrån. 

4 

Förändring 

-131 
- 34 

24 
258 

ll8 

Den långsamma ökningen av industriproduktionen och exporten har 

medfört att kapacitetsutnyttjandet gradvis har sjunkit. Tillsammans med 

försämringen av industrins relativa lönsamhet har detta utgjort ett allvar

ligt hinder för industriinvesteringarna. Sålunda minskade investcringsvoly

men i industrin med 38 % mellan 1976 och 1982. 
En betydande omfördelning av sysselsättningen mot tjänstesektorerna 

har ägt rum de senaste åren. Industrisysselsättningen har minskat med ca 

130000 personer räknat på årsgenomsnitt mellan 1976 och 1982. Syssel

sättningen i den offentliga sektorn har däremot ökat med närmare 260000 

personer (se tabell 1). Kommuner och landsting svarar fC>r nästan hela 

denna ökning. 
De två senaste åren har inneburit ett trendbrott i sysselsättningsutveck

lingen. Under hela 1970-talet ökade den totala sysselsättningen varje år. I 
genomsnitt var ökningen 35 OOC! personer per år. 1981 minskade emellertid 

den totala sysselsättningen med 6000 personer och 1982 med ca 20000 

personer. Den öppna arbetslösheten har också ökat snabbt de båda senaste 

åren (se diagram 2). I procent av arbetskraften har den, räknat som 

årsmedeltal, ökat från 1.9% 1980 till 2.5%: 1981 och till 3.2% 1982. I ett 

internationellt perspektiv är arbetslösheten emellertid fortfarande låg i 

Sverige. 
Inflationen har de senaste sex åren varit i genomsnitt I 0,5 % per år. 

Särskilt hög - närmare 14% - var den 1980. Det var en följd av stigande 

oljepriser men också av att mervärdeskatten och andra indirekta skatter 

höjdes hösten 1980 för att motverka de negativa effekterna på bytesbalan

sen av den expansiva ekonomiska politiken 1979. Det senaste året har 

inflationstakten dämpats. 

Den svenska ekonomin har de senaste åren, med undantag av 1978. 

uppvisat betydande underskott i bytesbalansen. Underskotten har varierat 

mellan 2 och 4 % av bruttonationalprodukten. Statens budgetunderskott 

har ökat från knappt 4 miljarder kr. för budgetåret 1975/76 till över 90 

miljarder kr. 1982/83. Den finansiella obalansen i den svenska ekonomin 

har därmed vuxit till ett mycket svårhanterligt problem inför framtiden. 
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Diagram 2 Arbetslösheten och kvarstående lediga platser 1976-1982 

l 000-tal personer/platser 
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Källa: Konjunkturinstitutet. 
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1981 1982 

Sedan mitten av 1970-talet har sparkvoten i den svenska_ ekonomin 

sjunkit successivt. En allt lägre andel av de löpande inkomsterna har satts 
av till produktivt sparande i form av reala investeringar och/eller fordringar 

på utlandet. Om sparkvoten bibehölls på nuvarande låga nivå skulle det 

medföra en fortsatt sänkning av inkomsterna i framtiden. För att återföra 

den svenska ekonomin till en balanserad tillväxtbana krävs därför att 

sparkvoten höjs - vilket innebär att investeringarna måste öka och bytes

balansunderskottet reduceras. 

Grunden för de växande problemen är industrins otillräckliga konkur

renskraft och den minskade produktionsförmågan. I centrum för regering

ens politik står följaktligen bestämda åtgärder för att stärka den 

konkurrensutsatta sektorns konkurrensförmåga. Den devalvering på 16% 

som genomfördes den 8 oktober var det första steget i denna politik. 

1.3 Avstämningen av 1980 års långtidsutredning 

1980 års långtidsutredning (SOU 1980: 52) analyserade ingående den 

ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden under 1970-talet. Ut-
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redningen beskrev också olika framtidsscenarier för perioden 1979-1985. 

I den avstämning av 1980 års långtidsutredning som publicerades i mars 

1982 ("Tillväxt eller stagnation", SOU 1982: 14) granskades och analyse

rades kalkylerna i 1980 års långtidsutredning mot bakgrund av den senaste 

ekonomiska utvecklingen. Avstämningen har sedermera remissbehandlats 

(se bilaga 1.5). Det kan dä1för vara lämpligt_ att anknyta till längtidsutred

ningen och avstämningen av den. 

1980 års långtidsutredning såg det som en huvuduppgift att ange en väg 

till baians i den svenska ekonomin. I detta syfte utarbetades ett scenario 

där obalanserna i den svenska ekonomin skulle minska successivt och där 

det skulle bli möjligt att åter uppnå de centrala målen för den ekonomiska 

politiken (alternativ I). Denna utveckling skulle kunna uppnås med en 

förbättring av industrins konkurrenskraft och lönsamhet. Ökade investe

ringar och låga pris- och löneökningar var viktiga förutsättningar för denna 

förbättring. Vidare förutsatte utredningen att arbetsmarknaden skulle bli 

så flexibel att nyrekrytering i de expansiva delarna av industrin skulle 

kunna ske utan att löneuppdrivande flaskhalsar uppstod. Dessutom antogs 

att andra sektorer än industrin skulle hålla tillbaka sin efterfrågan på 

arbetskraft. 

Utredningen beskrev också ett scenario för den svenska ekonomin som i 
flera avseenden påminde om utvecklingen under 1970-talets senare del. 

Detta alternativ 2. '"katastrofalternativet'", innebar en fortsatt föriust av 

marknadsandelar. stigande underskott i bytesbalansen och i statens budget 

och en ökande arbetslöshet. 

I själva verket har utvecklingen de senaste åren i långa stycken varit 
sämre än katastrofalternativet. Delvis kan detta förklaras med att den 

internationella tillväxten varit svagare än vad som där förutsattes. 

- Ökningen av den totala produktionen (BNPJ för de tre första åren av 

prognosperioden har varit 0.2 % per år jämfört med 1.5 %·per år för hela 

prognosperioden i katastrofalternativet. 

- Industriproduktionen har minskat med I 1/2 !k· per år i979-1982 att 

jämföra med en ökning på 1.2 % per år i utredningens katastrofalterna

tiv. 

- Sysselsättningen i industrin har minska·t med mer än 20000 personer per 

år jämfört med en minskning med ca 10000 personer i katastrofalternati

vet. 

- Budgetunderskottet har ökat snabbare än vad som angavs i katastrofal

ternativet. 

I avstämningen av 1980 års långtidsutredning konstateras, liksom i LU 

80, att det för att balans skall kunna uppnås krävs en fortgående sänkning 

av industrin'> relativpriser, låg inflationstakt och låga löneökningar samt 

förbättrad lönsamhet i industrin. 

Remissbehandlingen av avstämningen skedde under våren 1982. således 

före devalveringen i oktober 1982. De uppfattningar som framkommer i 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 1 7 

remissvaren bör därför ses mot bakgrund av situationen i den svenska 

ekonomin våren 1982. 

De flesta remissinstanserna delar uppfattningarna i avstämningen om 

bakgrunden till och den allmänna beskrivningen av den ekonomiska pro

blembilden. Det råder också allmän enighet om att det är nödvändigt att 

häva de rådande obalanserna. 
En överväldigande majoritet av remissinstanserna - Landsorganisa

tionen (LO), Tjänstemännens centralorganisation !TCOl, Svenska Arbets

givareföreningen (SAF). Sveriges Jndustriförbund m. fl. - instämmer ock

så i slutsatsen att en industriell expansion är nödvändig för att Sverige skall 

kunna komma tillrätta med de grundläggande balansproblemen. även om 

svårigheterna att åstadkomma en sådan utveckling understryks. Behovet 

av en vinstökning inom industrin som en nödvändig förutsättning för en 

industriell expansion synes accepteras av alla remissinstanser. Det kan 

vidare noteras att Industriförbundet anser att devalveringen hösten 1981 

var nödvändig men otillräcklig, och att SAF menar att det krävs en fortsatt 

relativprissänkning efter 1982 för att jämvikt i bytesbalansen skall kunna 

uppnås. 
Flera remissinstanser uttrycker sin oro över sysselsättningsutveckling

cn. Vissa remissinstanser menar att avstämningen har överskattat behovet 

av arbetskraft både i industrin och den kommunala sektorn. LO menar att 

det är av avgörande betydelse att den ekonomiska politiken avvägs så att 

produktionen har tillräckligt stöd från hemmamarknaden. TCO hävdar att 

den av långtidsutredningen förordade åtstramningspolitiken riskerar att 

leda till en fortsatt kraftig ökning av arbetslösheten. 

Mot bakgrund av 1980 års långtidsutredning, avstämningen av denna 

och inte minst de senaste årens faktiska ekonomiska utveckling framstår 

det som uppenbart att en kraftig kostnadsanpassning var nödvändig för att 
åstadkomma en industriell expansion. En tillväxtorienterad politik ledd av 

den konkurrensutsatta sektorn är den enda vägen att på sikt säkra både 
reallöner och full sysselsättning. De synpunkter som i övrigt framkommit i 

remissvaren på avstämningen av LU 80 kommer i tillämpliga delar att tas 

tillvara i den nya långtidsutredning som nu har påbörjats. 

2 Den ekonomiska politiken 

2.1 Den "tredje vägen'' 

De viktigaste ekonomisk-politiska målen är: full sysselsättning. fast 

penningvärde, balanserad ekonomisk tillväxt, jämn fördelning av levnads

standarden samt balans i utrikesbetalningarna. Den sistnämnda punkten 

bör måhända snarare ses som en restriktion för den ekonomiska politiken 

än som ett självständigt mål. I samtliga dessa avseenden kännetecknas den 
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svenska ekonomin av betydande obalanser. som dessutom i flera fall 
tenderar att fördjupas. 

Varje tänkbar ekonomisk-politisk strategi som syftar till att häva dessa 
obalanser medför vissa målkonflikter, särskilt på kortsikt. Valet av strate
gi måste därför i hög grad påverkas av hur man prioriterar mellan de olika 
målen. En annan viktig omständighet är huruvida strategin är långsiktigt 
hållbar. dvs. strävan att uppnå målen på kort sikt bör inte få som konse
kvens att måluppfyllelsen på längre sikt försvåras. 

Två huvudalternativ för den ekonomiska politiken har - såväl i den 
internationella som i den svenska debatten - ställts mot varandra. Med 
viss förenkling kan de kallas expansionsalternativet och åtstramningsalter
nativet. 

Den renodlade expansionspolitiken syftar till att öka kapacitetsutnytt
jande och återskapa full sysselsättning genom att stimulera den inhemska 
efterfrågan. och då framför allt dennas dominerande komponent - den 
privata konsumtionen. 

Problemet är att en sådan politik samtidigt för med sig försämrad bytes
balans och tendenser till ökad inflation - i synnerhet om konkurrenskraf
ten i utgångsläget är svag. Den högre prisstegringstakten försvagar konkur
renskraften ytterligare och därmed också, efterhand, produktionen och 
sysselsättningen. Den prioritering av arbetslöshetsbekämpningen, somlig
ger i strategin. fungerar således i själva verket endast på kort sikt. 

Om denna strategi skulle tillämpas på den svenska ekonomin i dess 
nuvarande svaghetstillstånd, skulle den ofelbart leda till ett bakslag och 
inom kort framtvinga en markant omläggning av den ekonomiska politiken 
i kraftigt i'ttstramande riktning. Internationella erfarenheter bekräftar dessa 
farhågor och detta även i fall då obalanserna var mindre och utgångsläget 
således bättre än vad som nu är fallet i den svenska ekonomin. 

I åtstramningsalternativet, å andra sidan. eftersätts sysselsättningen ut
tryckligen på kort sikt. Genom en politik som beskär efterfrågan och 
sysselsättning framtvingas sänkta reallöner. Erfarenheten visar att detta 
nästan alltid sker via ökad arbetslöshet. Strävan är att en politik av denna 
art så småningom skall medföra en strukturell anpassning av industrin 
samt konkurrenskraftiga lönekostnader - vilket på sikt tillåter att syssel
sättningen åter ökar. 

Såväl teoretiska studier som praktiska erfarenheter visar emellertid att 
åtstramningsstrategin är behäftad med en rad problem. Framför allt gäller 
att den arbetslöshet och utslagning av kapital som blir nödvändig under 
anpassningsperiodcn medför både mänskligt lidande och betydande slöseri 
med resurser. Erfarenheterna tyder dessutom på att detta resursslöseri 
både blir omfattande och långvarigt. om det skall ge de avsedda effekterna 
på priserna. Risken är därför stor att politiken misslyckas, att uppoffring
arna i form av förlorad tillväxt och minskad sysselsättning sker förgäves 
och att arbetslösheten permanentas på en högre nivå. 
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Såväl expansions- som åtstramningsalternativet medför således mycket 

allvarliga problem. Den nya svenska regeringen har därför valt att gå en 

tredje väg, vars mål är att det skall bli möjligt att öka produktionen och 

minska underskottet i de utrikes affärerna samtidigt som sysselsättningen 

hålls uppe och grunden läggs för lägre prisstegringar. Denna strategi inne

bär att vi både "'sparar" och '"arbetar" oss ur krisen. 

Den höga prioritet som regeringen tillmäter sysselsättningsmålet kom

mer bl. a. till uttryck i att det på kort sikt bedömts vara nödvändigt att göra 

vissa uppoffringar i form av minskade realinkomster och sänkt levnads

standard. En annan grundläggande bedömning som görs är att det för att 

vidmakthålla full sysselsättning på längre sikt är nödvändigt både att 

inflationstakten varaktigt blir väsentligt lägre och att underskottet i bytes

balansen elimineras. Någon målkonflikt mellan å ena sidan syssclsätt

ningsmålct och å andra sidan inflationsbekämpnings- resp. bytesbalansmå

len existerar således enligt regeringens uppfattning inte annat än på kort 

sikt, och den strategi som valts syftar i själva verket till att så långt möjligt 

dämpa denna målkonflikt. 

För att strategin skall lyckas krävs det en väl avvägd kombination av 

expansiva och åtstramande inslag. Central är härvidlag den för en liten och 

öppen ekonomi så viktiga distinktionen mellan å ena sidan inhemsk efter

frågan på svenska och importerade produkter och å andra sidan inhemsk 

och utländsk efterfrågan på svenska varor. I princip syftar politiken till att 

strama åt det förstnämnda slaget av efterfrågan, men stimulera det senare. 

Det enda sättet att snabbt uppnå denna kombination av expansion och 

åtstramning var att genom en devalvering omedelbart förändra de svenska 

relativpriserna. 

2.2 Omlaggningen av den ekonomiska politiken 

Devalveringen 

Devalveringen var nödvändig av två skäl: dels för att bryta den ogynn
samma långsiktiga utveckling som äventyrar Sveriges ställning som ut

vecklat industriland, dels för att hejda det akuta valutautllödet. 

Devalveringen med 10 % hösten 1981 var uppenbarligen inte tillräcklig 

för att återställa förtroendet för kronan och bryta de strukturella obalan

serna i ekonomin. Under 1982 förvärrades i stället dessa. Industriproduk

tionen minskade med ytterligare 1 1/2 % 1982. En svag utveckling av den 

inhemska efterfrågan 1982 var förutsedd. men den i föregående finansplan 

förutsedda uppgången av exporten och förstärkning av den reala utrikesba

lansen som skulle ha burit upp en viss tillväxt för totalekonomin fick 

varken väntad varaktighet eller styrka. 

Under första halvåret 1982 utvecklades den privata konsumtionen ovän

tat starkt, framför allt till följd av en lätt kreditpolitik. Under sommaren 

blev emellertid en påtaglig konjunkturförsvagning märkbar, som tog sig 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga l 10 

uttryck i såväl en dämpning av den privata konsumtionen som en minsk

ning av exportorderingången. Investeringarna fortsatte att falla. Sålunda 

sjönk industrins investeringar under året med ytterligare ca 16 %. Brutto

nationalprodukten minskade 1982 med 112 %. 

Valutautflödet uppgick under större delen av tiden mellan devalveringen 

hösten 1981 och nedskrivningen av valutan den 8 oktober 1982 till betydligt 

större belopp än vad som motsvarade underskottet i bytesbalansen. I 

samband med en mindre nedjustering av värdet på den norska kronan -

den andra på kort tid - uppstod under sensommaren en viss oro kring den 

svenska kronans ställning. Den återspeglades i ett stegrat valutautflöde, 

vilket en skärpning av räntepolitiken i slutet av september inte förmådde 

bromsa. Trycket mot den svenska kronan ökade ytterligare då den finska 

marken devalverades den 6 oktober. Totalt flöt 7 miljarder kr. i utländsk 

valuta ut från början av september tills riksbanken den 7 oktober upphörde 

med valutahandeln. Av dessa föll inte mindre än 4 miljarder kr. på den 

första oktoberveckan. 

Den nya regeringen stod i detta läge inför ett dubbelt problem: dels ett 

långsiktigt struktur- och konkurrensproblem. dels ett akut problem med 

kraftigt valutautflöde. Avgörande för valet av ekonomisk-politisk strategi, 

med devalveringen som inledande steg. var självfallet förekomsten av de 

allvarliga obalanserna i den svenska ekonomin. Det kraftiga valutautflödet 

i september och början av oktober påverkade cmell•.:rtid i hög grad valet av 

tidpunkt för devalveringen. För att snabbt stoppa valutautflödet hade ett 

alternativ till en devalvering varit en kraftig kreditpolitisk åtstramning med 

höjda räntor. I förlängningen av en sådan politik hade legat en än snabbare 
utslagning av industriell kapacitet och ökad arbetslöshet. Långt ifrån att 

hidra till att lösa de underliggande strukturproblemen i den svenska ekono

min hade en sådan politik förvärrat dessa. 
Med devalveringen skapas förutsiittningar för att få ett slut på de senaste 

årens återkommande valutakriser. Den kan bidra till att lösa de underlig

gande konkurrens- och strukturproblemen, som orsakat både underskott 

och valutakriser. utan att kapacitetsutnyttjandet sänks och arbetslösheten 

stegras ytterligare. Även vid den mycket svaga tillväxt av världshandeln 

som förutses. kan den totala efterfrågan som riktas mot svensk produktion 

öka. Därigenom kan nedgången av investeringar och sysselsättning hejdas 

och så småningom vändas i en förnyad uppgång. 

Den svenska ekonomin kännetecknas av ett stort, uppdämt behov av 

strukturell anpassning av produktionsapparaten till de förändrade vill

koren såväl inom landet som på världsmarknaderna. För att denna nöd

vändiga strukturanpassning skall komma till stånd krävs emellertid en 

tillräckligt hög efte1i"rågan i de livskraftiga delarna av ekonomin för att 

arbetskraft och kapital skall dras till dessa sektorer och företag. En politik 

byggd på ensidig åtstramning hindrar en dylik anpassningsprocess i stället 

för att främja den. Även med hänsyn till den erforderliga strukturomvand-
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!ingen var det sålunda nödvändigt att snabbt öka efterfrågan i den konkur

rensutsatta sektorn. 
Förutsättningen för att devalveringen skall lyckas är att den följs upp 

med en konsekvent och uthållig ekonomisk politik som främjar tillväxten i 
den konkurrensutsatta sektorn genom att tillse att förbättringen av konkur
renskraften blir bestående. I krispropositionen beskrevs det omfattande 
ekonomisk-politiska program. som den nya regeringen påbörjat i detta 

syfte. Det omfattar bl. a. åtgärder. som syftar till att fördela krispolitikens 

bördor efter bärkraft. Detta är en förutsättning för att devalveringens 

positiva effekter inte skall urholkas av olika kompensationskrav. 

Vidare ingår en serie åtgärder. som syftar till att dels stimulera företa

gens investeringar. dels motverka att de ökande vinsterna skapar oönskad 
löneglidning och en ytterligare koncentration av makt och ägande i nä

ringslivet. Slutligen ingår ett omfattande offentligt investeringsprogram 

samt en kraftfull arbetsmarknadspolitisk satsning. vilka tillsammans skall 
bidra till att hålla aktivitetsnivån uppe under perioden fram till dess den 

ökade efterfrågan till följd av den förstärkta konkurrenskraften ger fullt 

utslag. 
Devalveringen och det ekonomisk-politiska program som därefter pre

senterats innebär en markant omläggning av den ekonomiska politiken. 

bort från en inriktning på ensidig åtstramning av efterfrågan till en politik 

som är ägnad att stimulera produktion, sysselsättning och investeringar. 

Regeringen förnekar ingalunda att även den politik som nu har inletts 

kommer att innebära uppoffringar och att det i vissa avseenden kommer att 
dröja innan nedgången kan brytas. 

Det är mot denna bakgrund viktigt att särskilt framhålla några typiska 

drag i den nya ekonomisk-politiska strategin. Regeringen har handfat utan 

dröjsmål. De allt djupare obalanserna i den svenska ekonomin förutsatte 
kraftfulla ingrepp; en fortsatt tidsspillan skulle ha förvärrat problemen 
ytterligare och i motsvarande mån ha krävt än mer drastiska åtgärder. 
Regeringen har sett det som nödvändigt att redan från början lägga om den 
ekonomisk-politiska kursen för att på det sättet ge en klar och otvetydig 

signal till människorna - och inte minst beslutsfattarna i det ekonomiska 
livet - att strävandena att återskapa balans i den svenska ekonomin nu 

måste ges allra högsta prioritet. Att ge klara besked om den ekonomiska 
politikens inriktning måste - även om beskeden i vissa fall är kärva - vara 

att föredra framför fortsatt tveksamhet och osäkerhet. 

En rättvis fördelning 

De uppoffringar som måste ske på kort sikt bör framstå som meningsful

la om politiken verkligen inriktas på att vända den negativa ekonomiska 

utvecklingen. Regeringen är därför fast besluten att tillse att de möjligheter 

som uppstår genom att konkurrenskraften förbättras och den inhemska 

konsumtionen hålls tillbaka verkligen utnyttjas på ett sätt som resulterar i 
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ökad produktion, stigande investeringar och förbättrad sysselsättning. 
Därmed skapas också förutsättningar på sikt för att åter höja lt:vnadsstan

dardcn. 

Ett annat nödvändigt inslag i den ekonomiska politik som förs är strä

vandena efter en rättvis fördelningspolitik. Alla grupper måste bära sin del 

av de uppoffringar som krävs på kort sikt. Bördorna måste fördelas efter 

bärkraft. 
Löntagarna kommer 1983 att få vidkännas en betydande reallönesänk

ning. Genom åtgärder som regeringen har vidtagit kommer även andra 

grupper att få bära krispolitikens bördor. Förmögenhets-, arvs- och gåvo

skatten höjs. Vissa skattelättnader till aktieägarna återtas eller minskas. 

Även pensionärerna får bidra härtill. genom att kompensation inte utgår 
för de prisökningar som beror på devalveringen. 

Av stor betydelse är också de åtgärder som regeringen har vidtagit eller 

planerar med syfte att effektivisera skatteuppbörden ~ch intensifiera kam
pen mot ekonomisk brottslighet och skatteflykt. 

Det provisoriska system för vinstdelning som avses bli genomfört 1983 

har också en viktig fördelningspolitisk innebörd. och hör göra det lättare 

för löntagarna att acceptera den vinstökning i näringslivet som den förda 

politiken resulterar i. 
Regeringens politik innefattar också åtgärder för att värna det sociala 

trygghetssystcmet och därmed mildra krispolitikens verkningar för en del 
utsatta grupper. Hit hör inte minst infriandet av de fyra vallöftena: att riva 

upp beslutet om karensdagar i sjukförsäkringen, att upphäva försämringen 

av arbetslöshetsförsäkringen. att återställa värdesäkra pensioner och att 
återställa statsbidragsnivån inom barnomsorgen. 

Härutöver bör också nämnas att barnbidragen höjs, särskilt för fler
barnsfamiljerna. och att matsubventionerna ökar. 

Genom dessa olika åtgärder har förutsättningar skapats för en avtalsrö
relse, som bidrar till att befästa den konkurrenskraftsförstärkning som 

devalveringen ger. 
Av avgörande betydelse för en rättvis fördelning är vidare strävandena 

att återskapa full sysselsättning. Hela syftet med den ekonomisk-politiska 

strategin kan sägas vara att skapa förutsättningar för att långsiktigt upp

rätthålla full sysselsättning. På kort sikt har regeringen vidtagit mycket 

omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även investerings program
met har en betydande effekt på sysselsättningen under de närmaste åren. 

En annan viktig aspekt av fördelningspolitiken är att inflationstakten 

under senare delen av 1983 kan nedbringas till en väsentligt lägre nivå. En 

av de centrala uppgifterna för den ekonomiska politiken kommer att vara 

att skapa förutsättningar för att bryta den intlationsutveckling som ägt rum 

under senare år. 
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2.3 Stabiliseringspolitiska överväganden 

Devalveringen som metod för att stärka ett lands konkurrenskraft har 

den givna fördelen att den leder till en snabb förbättring av det relativa 

kostnadsläget och den konkurrensutsatta sektorns lönsamhet. Samtidigt är 

den förknippad med betydande risker. Med hänsyn till omfattningen av 

obalanserna i den svenska ekonomin och att våra mål i fråga om tillväxt 

·och sysselsättning i så avgörande grad förutsätter att denna devalvering 

blir framgångsrik, är det motiverat att närmare diskutera de villkor som 

den ekonomiska politiken måste uppfylla för att devalveringen skall lyc

kas. 

Efterfrågepolitiken 

Erfarenheterna från devalveringar i utlandet, liksom resultatet av tidi

gare devalveringar i Sverige, ger vid handen att ett nödvändigt villkor för 

att en devalvering skall lyckas är att säväl den relativa efterfrågan som den 

relativa lönsamheten varaktigt h.öjs i den konkurrensutsatta sektorn. En

dast på detta sätt blir det möjligt att åstadkomma den nödvändiga överfö

ringen av produktionsresurser till den konkurrensutsatta sektorn. Orsaken 

till att många devalveringar misslyckas ligger ofta i att detta villkor inte 

uppfylls. Utvecklingen i Sverige i dessa avseenden efter devalveringarna 

1976-1977 illustreras i diagram 3, där det inhemska respektive utländska 

bidraget till BNP belyser utvecklingen av efterfrågetrycket i den skyddade 

respektive den konkurrensutsatta sektorn. 

Av detta framgår hur den ekonomiska politiken under året efter deval

veringarna pressade ned det relativa inhemska efterfrågetrycket men se

dan lades om i kraftigt expansiv riktning. Den förbättring av den konkur

rensutsatta sektorns lönsamhet som uppnåddes 1977-:- 1978 blev därigenom 
otillräcklig. 1980 lades den ekonomiska politiken på nytt om i syfte att 

förbättra det relativa efterfrågetrycket i den konkurrensutsatta sektorn. 
denna gång genom att dra ned den inhemska efterfrågan. Då den interna

tionella efterfrågan samtidigt försvagades, blev-emellertid resultatet sjun

kande industriproduktion, minskat kapacitetsutnyttjande och lägre inve

steringar, något som ytterligare bidrog till att försvaga den konkurrensut

satta sektorn. 
Slutsatsen för den ekonomiska politikens del av dessa erfarenheter är. 

att det är nödvändigt att efter devalveringen under flera år söka hålla ett så 

stabilt och högt kapacitetsutnyttjande som möjligt. Detta kapacitetsutnytt

jande måste dock bygga på att efterfrågetrycket i den konkurrensutsatta 

sektorn hålls högre än i den skyddade sektorn. 

Någon ökning av sysselsättningen inom industrin kan emellertid inte 

förväntas äga rum under 1983, på grund av den omfattande lediga kapacitet 

som f. n. finns tillgänglig. Även om efterfrågan på arbetskraft i den offent

liga sektorn kan väntas öka i viss omfattning kommer arbetsmarknadslä-
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Diagram 3 Den utländska resp. inhemska efterfrågans bidraj!; till BNP samt den 
konkurrensutsatta sektorns relativa lönsamhet 1971-1982 
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Anm. Den konkurrensutsatta sektorns relativa lönsamhet illustreras med förhållan
det mellan industrins (SNl 2-4) och den skyddade sektorns (S!\11 I +5-9l lönsam
het. Denna definieras som kvoten mellan driftöverskottet exkl. kapitalförslitning 
och förädlingsvardet till faktorkostnad. Uppgifterna för 1982 är preliminära. 

get. i synnerhet under första hälften av 1983. att bli fortsatt svagt. För att 

motverka en ökning av den höga arbetslösheten har regeringen därför 
begärt medel för omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Även om industriproduktionen kommer att öka i den takt som nu för
utses, är kapacitetsutnyttjandet inom industrin i utgångsläget så lågt att det 
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sannolikt kommer att ta betydande tid innan en spontan investeringsupp
gång kan äga rum. Fram till dess är politiken inriktad på att dels brygga 

över denna investeringssvacka med hjälp av direkta offentliga investe
ringsinsatser och olika typer av investeringsstimulanser. dels motverka 

risken för att den förbättrade lönsamheten och likviditeten skall leda till 

vinstinflation. 

Jnflationshekiimpningen 

En annan avgörande förutsättning för att kostnadsanpassningen skall bli 

framgångsrik är att inflationen bringas under kontroll. Devalveringen leder 

inledningsvis till en engångshöjning av prisnivån, därför att importerade 

varor blir dyrare. Den 16-procentiga devalveringen beräknas höja konsu

mentpriserna med sammanlagt ca 5 %. Denna intlationsimpuls är ofrån

komlig eftersom det är den som leder till den nödvändiga förskjutningen av 

priserna mellan svenska och utländska produkter. 

Ett avgörande element i en strategi för kostnadsanpassning via en deval

vering består i att motverka att denna prishöjning leder till en varaktigt hög 

intlationstakf. Löntagarna måste acceptera devalveringen och avstå från 

att kompensera sig för den prisstegring som denna medför. På motsvaran

de sätt måste också andra grupper i samhället avstå från att söka kompen

sera sig för den effekt devalveringen har på prisnivån. 

För löntagarnas del handlar det här i hög grad om den prioritering som 

de gör mellan reallöner och sysselsättning. Vid tidigare tillfällen har de 

svenska löntagarna visat en internationellt sett hög beredvillighet till upp

offringar i termer av reallöner för att åstadkomma en förbättring av syssel

sättningsläget. Löntagarorganisationernas reaktioner på devalveringen 

tyder på att samma höga värdering av den fulla sysselsättningen gör sig 

gällande nu. En avgörande förutsättning för att bred enighet skall kunna 
nås om denna återhållsamma löneutveckling är emellertid att alla grupper i 
samhället, inte enbart löntagarna, får göra uppoffringar för att stärka den 

svenska ekonomin. 

Om den förbättrade konkurrenskraften skall kunna befästas, måste löne

stegringstakten under en följd av år hållas på en låg nominell nivå. och 

lönekostnadsutvecklingen bättre anpassas till produktivitetst1tvecklingen. 

I detta sammanhang är det av särskild vikt att inflationsdrivande löneglid

ning undviks, liksom att de olika slag av indexering i löneavtalen, som 

bidrar till en stelare och mera inflationsdrivande löneutveckling, i möjli

gaste mån avvecklas. 

Det är vidare av avgörande betydelse att företagen utnyttjar det utrym

me devalveringen skapar, inte till att kortsiktigt öka sina vinster, utan till 

att stärka sin position på marknaden. Endast på detta sätt kan devalvering

en ge den eftersträvade ökningen av produktion och sysselsättning. 

Även om de avtalsmässiga löneökningarna under de närmaste åren 

utvecklas så att den eftersträvade konkurrenskraften bevaras, kvarstår en 
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annan riskfaktor som gjort att devalveringar ofta misslyckas. Denna risk 
utgörs av en alltför snabb lönsamhets- .och likviditetsuppgång inom nä

ringslivet. En sådan hotar att spränga förutsättningarna för en varaktigt 

lugn kostnadsutveckling genom att en okontrollerad löneglidning leder till 

att konkurrenskraften på nytt försämras. 

r takt med att företagens lönsamhet stiger blir det nödvändigt att motver

ka att de stigande vinsterna leder till löneglidning och inflation i stället för 

till den nödvändiga investeringsuppgången. I denna politik ingår de av 

riksdagen beslutade obligatoriska 20-procentiga vinstavsättningarna på 

räntelöst konto i riksbanken. liksom den temporära vinstdelningen i form 

av en 20-procentig utdelningsskatt. Dessa åtgärder kan bidra till att lön

samhetsförbättringen accepteras och görs varaktig. Liknande åtgärder kan 
behöva vidtas för de följande åren. 

En bestående konkurrenskraftsförbättring kräver att även andra källor 

till inflation bringas under kontroll. Här spelar finansieringen av budgetun

derskottet en viktig roll. Jag återkommer senare till denna fråga. 

Även prispolitiken kommer att spela en betydelsefull roll i en ekonomisk 

politik som syftar till att stabilisera priserna. Statens pris- och kartell

nämnd (SPK) kommer efter uet nuvarande allmänna prisstoppet att bedri

va prisövervakning som ett led häri. Syftet med prisövervakningen bör 

vara att regeringen snabbt skall få kännedom om prishöjningar. som kan 

komma i konflikt med övergripande samhällsekonomiska mål och där 

behov föreligger av att kunna ingripa med t. ex. prisreglerande åtgärder. 

Övergångsvis kommer prisstoppet att följas av en kortare period med 

skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar på viktigare områden. 
Regeringen kommer senare att meddela närmare riktlinjer för SPK:s 

prisövervakning. En utgångspunkt bör därvid vara att företagen själva 

skall avgöra vilka priser som skall tillämpas. Ingripanden från det allmän

nas sida i syfte att påverka prissättningen i enskilda fall bör ske sparsamt. 

Behovet av en lång~·iktir; inriktning m· den ekonomiska politiken 

Det finns anledning att varna för föreställningar om att den ekonomiska 

utvecklingen i Sverige snabbt kommer att vända till det bättre. Som jag 

tidigare påpekat. har under den senaste tiden tvivlen ökat om att en 

uppgång skulle påbör:jas i den internationella ekonomin under det närmaste 

året. Det kan inte uteslutas att stagnationen blir långvarig och att utveck

lingen blir ännu sämre än vad som nu förutses. Inte minst är det viktigt att 

vara medveten om de risker som instabiliteten på de internationella kredit

marknaderna - med ett antal länder som får allt svårare att fullgöra sina 

betalningar - skapar för världsekonomin redan på kort sikt. 

Unuer alla förhållanden är det nödvändigt att bygga upp den ekonomiska 

politiken under förutsättningen att vi - trots devalveringen - inte kan 

förlita oss på draghjälp från utlandet för att lösa våra egna ekonomiska 

problem. Inte minst av dessa skäl måste strävan i fortsättningen vara att 

minska Sveriges beroende av en hög utlandsupplåning. 
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För att det skall bli möjligt att successivt ta ned och avveckla underskot
tet i bytesbalansen krävs en konsekvent politik under en följd av år för att 
hålla tillbaka efterfrågan för konsumtionsändamål och för att bevara den 
förbättrade konkurrenskraften. För att inte ytterligare likvidisera den. 
svenska ekonomin och.därmed driva upp inflationen måste samtidigt kraft
fulla ingrepp göras för att begränsa budgetunderskottet. 

Mot denna bakgrund måste den ekonomiska politiken präglas av fasthet 

och uthållighet. Det faktum att några snabba framgångar inte står att vinna 

får inte tas till intäkt för slutsatsen att den valda ekonomisk-politiska 

strategin skulle vara felaktig och behöva överges. 

På en rad centrala områden är det av stor vikt att den ekonomiska 
politiken har en långsiktig inriktning och präglas av klara besked och fasta 

normer. Detta gäller för såväl näringslivets utveckling - inte minst ifråga 

om investeringsutvecklingen - som förhållandena mellan parterna på ar

betsmarknaden. En central uppgift i detta sammanhang är att bryta de 
intlationsförväntningar - bl. a. i form av olika indexbindningar - som 

vuxit sig fast i den svenska ekonomin under det senaste decenniet. Målet 
måste vara att på sikt säkerställa att pris- och kostnadsstegringen i Sverige 

inte överstiger den i våra viktigaste konkurrentländer. Ett led i en sådan 

politik är att dämpa de från utlandet kommande intlationsimpulserna ge

nom att skriva upp den svenska kronans värde. Detta förutsätter dock att 

bytesbalansen förbättras. 
Regeringen har med en rad åtgärder, där devalveringen i oktober 1982 

utgjorde det första steget, sökt lägga fast förutsättningarna för den ekono
miska politiken på längre sikt. Det är regeringens strävan att under det 

kommande året fullfölja och komplettera dessa åtgärder för att minska 
osäkerheten och skapa största möjliga långsiktighet och stabilitet i förut

sättningarna för aktörerna i det e~onomiska livet. 

2.4 Finans· och kreditpolitiken 

Finanspolitiken 

Sedan mitten av 1970-talet har de offentliga finanserna kontinuerligt 
försämrats. Utgifterna har stigit betydligt snabbare än inkomsterna. Ut
vecklingen av den konsoliderade offentliga sektorns inkomster och utgifter 

som andel av BNP sedan 1976 framgår av tabell 2. Utgiftsandelen fortsatte 
under 1982 att öka samtidigt som skatternas andel av BNP minskade 

något. 
Som framgår av tabell 3 har transfereringsutgifterna under de senaste 

åren ökat väsentligt snabbare än de offentliga konsumtions- och investe

ringsutgifterna. Allra snabbast har ränteutgifterna ökat. Denna utveckling 

avspeglar de senaste årens snabbt stigande underskott i den offentliga 

sektorns finanser. Även huvuddelen av övriga offentliga utgifter styrs i 

praktiken av olika former av automatik. Mot denna bakgrund kommer det 

2 Rihdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilai;:a I 
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Tabcll 2 Den konsoliderade offentliga sektorns andel av BNP 1976-1983 

Procent 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Totala inkomster 57,l 60,3 59.8 58.8 58.8 60.6 61.2 61,5 
Skatter+ avgifter 48,6 50.3 49.8 49.9 49.8 51.1 50,6 50,7 
Totala utgifter 52,6 58.6 60.3 61.8 62.6 65.9 67.8 69.4 

Tabell 3 Den offentliga sektorns utgiftsutveckling 1 1976-1983 

Årlig procentuell ökningstakt i fasta priser 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Ränteutgifter. 
brutto 1 -1,7 17,6 7,8 19,8 36.3 37,2 17.8 18.5 
Transfereringar 
exkl. räntor 1 11.7 9.5 6.0 7.9 -0.4 4.8 3.0 4.5 
Konsumtion och 
investeringar2 2,6 3.5 2,6 3.9 1.8 1.7 0,5 I. I 

1 Utgiftsutvecklingen i löpande pris deflaterad med HN P-dcflatorn. 
2 Utgiftsutvecklingen har beräknats med implicitdeflatorn för offentlig konsumtion 
resp. investeringar. Statliga bolag och affärsdrivande verk inkluderas t:j. 

att vara en utomordentligt svår uppgift bara att förhindra en fortsatt ökning 

av underskotten i de offentliga finanserna. 
Genom de allt större underskotten försvåras en framgångsrik inflations

bekämpning samtidigt som den offentliga sektorns ökade anspråk på kre
ditmarknaden riskerar att driva upp räntan, tränga undan företagens inve

steringar och hämma den ekonomiska tillväxten. 
Underskottet i den offentliga sektorns finanser har även ett påtagligt 

samband med bytesbalansunderskottet. Ett centralt mål för regeringens 
politik är att nedbringa bytesbalansunderskottet. I takt med att detta sker .· 
som en följd av konkurrenskraftsförstärkningen. blir det också nödvändigt 
att reducera underskottet i de offentliga finanserna. I annat fall kommer 
inflationen återigen att accelerera eller bytesbalansunderskottet att växa 
på nytt. Omvänt leder den högre aktivitet, som den förbättrade konkur
renskraften medför, till högre inkomster och minskat behov av utgifter i 

den offentliga sektorn. Därigenom skapar en förbättring av bytesbalansen 

också förutsättningar för att sanera den offentliga sektorns finanser. 
En politik som syftar till att minska underskottet i de offentliga finanser

na får emellertid även reala effekter. Problemet är att en dylik åtstramning 

har negativa effekter på produktion och sysselsättning och därmed även på 

tillväxtbetingelserna. Den budgetpolitik som nu förs innebär en avvägning 

mellan de delvis motstridiga krav som reses å ena sidan utifrån de finan

sieJ;a obalanserna i ekonomin. å andra sidan med hänsyn till den reala 

utvecklingen. 
Politiken måste mot denna bakgrund i fortsättningen inriktas på att 

skapa förutsättningar för en kraftig ökning av skatteunderlaget samtidigt 
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som den offentliga utgiftsexpansionen hålls tillbaka. Om underskottet skall 
kunna nedbringas måste således inkomsterna under en längre tid öka 

snabbare än utgifterna. 

Denna långsiktiga inriktning av finanspolitiken innebär, även sedan skat
teunderlaget på nytt börjat öka, att budgetprövningen av olika statliga 

utgifter under en lång följd av år måste bli mycket hård. Mindre väsentliga 

utgifter kan behöva slopas. Viktigt är också att de kommunala utgiftsök

ningarna begränsas. Jag återkommer i det följande till dessa frågor. 

lett något längre perspektiv bör det vara möjligt att minska de offentliga 

utgifterna utan negativa effekter på sysselsättningen. Den betydande kon

kurrensförbättring som devalveringen medför skapar gynnsamma förut

sättningar för en expansion inom den konkurrensutsatta sektorn. Detta bör 

dels leda till att skatteunderlaget ökar, dels göra det möjligt att minska 

utgifterna för bl. a. arbetsmarknadspolitiken och de statliga stödinsatserna 

till industrin. Denna stödpolitik skall avlösas av en offensivt inriktad 

industripolitik. En stramare finanspolitik är i en sådan situation också 

angelägen för att inte öka obalansen på kreditmarknaden. En fortsatt 

snabb offentlig expansion skulle medföra risk för att privata investeringar, 

exempelvis via höjt ränteläge, trängs ut från kreditmarknaden samtidigt 

som svårigheterna att hålla tillbaka inflationen skulle öka. 

Kreditpolitiken 

Obalanserna i den svenska ekonomin under senare år har accentuerat 

det starka beroendet av den internationella ränteutvecklingen. Utrymmet 

för en räntepolitik baserad på stabiliseringspolitiska överväganden är be

gränsat. Ränteläget måste avvägas så att de privata finansiella strömmarna 

inte ger upphov till något nettoutflöde av valuta utan tvärtom helst resul

terar i ett nettoinflöde som bidrar till finansieringen av. bytesbalansunder
skottet. Möjligheterna att under det kommande året sänka den inhemska 

räntenivån är således starkt beroende av den internationella utvecklingen. 

Det grundläggande kreditpolitiska problemet under 1983 och även däref

ter kommer att vara hur likviditetstillväxten i den svenska ekonomin skall 

kunna begränsas till vad som är förenligt med en varaktig nedgång i 

inflationstakten. 
Likviditeten i ekonomin har under 1982 ökat i snabb takt. Det ar till stor 

del bankernas kraftiga utlåningsexpansion som ligger bakom denna likvidi

tetspåspädning. Budgetunderskottets likviditetsskapande effekt har under 

1982 i större utsträckning än tidigare hållits tillbaka genom ökad upplåning 

utanför banksystcmet. Avtappningen av likviditet gentemot utlandet var 

under 1982 betydligt större än 1981. beroende på ett ökat bytesbalansun

derskott och valutautflöde. 

Riksbanken har vidare i scor utsträckning försökt förhindra en för snabb 

kreditexpansion genom att höja likviditetskraven och därmed tvinga ban

kerna att placera huvuddelen av sin inlåningsökning i prioriterade stats-
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och bostadsobligationer. Då bankerna under det senaste året legat nära det 
legala taket för likviditetskraven har detta kreditpolitiska instrument delvis 

varit satt ur spel. För att åter göra medlet effektivt har det legala taket 

nyligen höjts från 50 till 55 %. 
Ökade ansträngningar måste göras för att finansiera det statliga bud

getunderskottet utanför banksystemet. I detta syfte introducerades de s. k. 

statsskuldväxlarna den 1 juli 1982. Dessa är i första hand avsedda för 
företag. kommuner och andra större placerare som ett alternativ till spe

cialinlåning och bankcertifikat. Räntan på statsskuldväxlarna har under 
större delen av perioden legat något över räntan på bankcertifikat och en 

betydande del av budgetunderskottet har kunnat finansieras denna väg. 
Under 1982 såldes statsskuldväxlar för närmare 40 miljarder kr .. motsva
rande knappt halva det statliga upplåningsbehovet. 

För 1983 räknar jag med en fortsatt betydande upplåning via statsskuld

växlar. Bakom detta ligger antagandet om en god vinstutveckling i företa

gen samtidigt som investeringsutvecklingen förblir svag. Företagssektorn 

skulle därmed få ett avsevärt finansiellt sparandeöverskott och kunna ge 
ett betydande bidrag till budgetunderskottets finansiering. 

I detta sammanhang vill jag emellertid också peka på de risker som ligger 
i den starkt ökande volymen statsskuldväxlar. Deras löptid är kort. Då 

för~tagen efterhand kommer att vilja öka sina investeringar. kan omsätt
ningen av statsskuldväxlar komma att försvåras. Det kan i en sådan situa
tion stöta på avsevärda problem att konsolidera statsskulden genom lång
fristig upplåning och samtidigt hålla nere räntorna. Detta dilemma stärker 

ytterligare kravet på en sa_nering av statsfinanserna. 
Min bedömning av hur den statliga upplåningen kommer att fördelas på 

olika sektorer under 1983 framgår av tabell 4. 
Kreditefterfrågan från hushållen kan under 1983 vä~tas bli ganska mått

lig. En ökad räntekänslighet till följd av skattereformen (med dess inrikt
ning på sänkta marginalskatter och begränsning av underskottsavdragens 
värde) samt en svag konsumtions- och reallöneutveckling verkar återhål
lande på hushållens kreditefterfrågan. Den fortsatt svaga investeringsut-

Tabell 4 Finansiering av budgetunderskottet 1980-1983 
Nettobelopp. miljarder kr. 

1980 1981 19823 1983' 

Banksektorn 1 17 38 10 17-27 
Upplåning utanför banksektorn 15 19 50 45-55 
Summa Sverige 32 57 60 72-77 
Utlandet2 22 9 20 15-20 
Totalt (statens utgiftsöverskott) 54 66 80 92 

1 Någon fördelning på riksbanken och banksystemet i övrigt görs inte i denna 
uppställning. Hur en sådan fördelning utfaller beror på hur kassakraven används. 
2 Utlandsupplåningen redovisas här i enlighet med riksgäldskontorets bokförings
rrinciper. 
· Uppskattning. 
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vecklingen i kombination med en höjd vinstnivå kommer också att hålla 

nere företagens kreditefterfrågan. 

För bankernas totala övrigutlåning i svenska kronor räknar jag med en 

ökningstakt på 7-9%. beroende på i vilken utsträckning företagens låne

behov täcks genom utlandsupplåning. Detta bör kunna begränsa likvidi

tetstillväxten i ekonomin till 11-12 %. 
Till sist vill jag i detta sammanhang meddela. att regeringen avser att 

upphäva bilkre<litförordningen. Denna särreglcring för avbetalningshan

deln med bilar har i stor utsträckning mist sin betydelse. Bitförsäljningen 

har minskat kraftigt sedan mitten av sjuttiotalet och köpen finansieras i allt 

mindre utsträckning med avbetalningskontrakt. Ett upphävande av förord

ningen innebär inte någon förändring i den restriktiva kreditpolitiken. 

2.5 Sysselsättnings- och investeringspolitiken 

Den fulla sysselsättningen är den ekonomiska politikens viktigaste mål. 

Det är i hög grad för att värna sysselsättningen på både kort och lång sikt 

som den ekonomiska politiken under hösten 1982 har lagts om i en produk

tionsexpansiv riktning. 

Under de senaste två åren har en kraftig försämring av arbetsmarknads

läget skett. Sysselsättningen, som varit stigande under hela 1970-talet, har 

den senaste tiden börjat sjunka. Under de tre första kvartalen 1982 minska

de antalet sysselsatta med 13 000 personer jämfört med motsvarande tid 

1981. Samtidigt ökade arbetslösheten successivt. 

Nedgången i antalet sysselsatta sedan 1981 faller främst på industrin, där 

sysselsättningen minskat med 40000 personer. Inom både den privata och 

den offentliga tjänstesektorn har antalet sysselsatta fortsatt att öka. dock i 

långsammare takt än tidigare. 
Den enda möjligheten att på sikt värna full sysselsättning i vårt land är, 

som jag tidigare framhållit, att den konkurrensutsatta sektorn stärks. Det 

tar emellertid tid innan den förbättring av konkurrenskraften som devalye

ringen medför ger resultat i form av ett förbättrat läge på arbetsmarknaden. 

På kort sikt är det därför nödvändigt att kraftigt öka de arbetsmarknadspo

litiska insatserna. 
Regeringen lade i slutet av oktober 1982 fram ett omfattande arbets

marknadspolitiskt åtgärdsprogram för att begränsa arbetslösheten under 

hösten och vintern. Tyngdpunkten i det arbetsmarknadspolitiska program

met låg på sysselsättningsskapande åtgärder, varav huvuddelen avsåg 

beredskapsarbeten. 

I budgetpropositionen föreslås fortsatt kraftfulla arbetsmarknadspolitis

ka insatser. De åtgärder som nu föreslås omfattar 14 700 milj. kr. För 

beredskapsarbeten begärs medel för en volym på 7,7 miljoner sysselsätt

ningsdagar. Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) planering skall vara flexibel 

och därmed göra det möjligt att genomföra åtgärder på lämplig nivå. Det så 
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kallade omställningsbidraget förlängs till att gälla även under budgetåret 

1983/84 och vissa förenklingar i byggnadsregleringen genomförs. 

Jag vill i sammanhanget understryka arbetsmarknadsutbildningens bety

delse för att slussa människor från arbetslöshet till angelägna och trygga 

arbeten. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av de stora omstrukture

ringsproblem landet står inför. Antalet deltagare beräknas under budget

året 1983/84 öka till 120000, vilket är 10000 fler än vad som ursprungligen 

planerades för innevarande budgetår. Stödet på 35 kr./tim. till företag inom 

tillverkningsindustrin som utbildar istället för att permittera personal bibe

hålls nästa budgetår. 

Det finns också anledning att betona arbetsförmedlingens betydelse för 

att åstadkomma en effektiv matchning av arbetssökande och lediga 

platser. Arbetsförmedlingen föreslås därför få extra resurser budgetåret 

1983/84 för att tillfälligt kunna anställa fler arbetsförmedlare och ytterligare 

medel för p\ats\istor samt för att utveckla sitt datasystem för platsförmcd

ling. Dessutom höjs tlyttningsbidragen. 

För att bereda arbetslösa ungdomar under 18 år arbete och utbildning 

föreslås vidare ett samlat åtgärdsprogram. En ny typ av ungdomsplatser 

inrättas och individuellt upplagda planer med både arbete och utbildnings

inslag skall upprättas. Särskilda insatser görs också för de arbetshandikap
pade. 

Trots dessa omfattande åtgärder på arbetsmarknadspolitikens område 

kommer läget på arbetsmarknaden att vara besvärligt även under 1983. 

Nedgången av produktion och sysselsättning i näringslivet har varit så 

stark att det kommer att ta tid innan utvecklingen kan vändas i positiv 
riktning. Med höstens arbetsmarknadspolitiska program har regeringen 

vidtagit de möjliga åtgärderna för att begränsa arbetslösheten under vin

tern. Mot slutet av året bör arbetsmarknadsläget kunna förbättras. men 

hög beredskap måste finnas för att senare sätta in arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som motverkar en ev. fortsatt hög arbetslöshet hösten 1983. 

Investeringsnivån har de senaste två åren sjunkit avseviirt. Nedgången 

gäller i stort sett alla sektorer av ekonomin. Särskilt besvärande är den låga 

investeringsnivån i industrin. 

De viktigaste förutsättningarna för en ökad investeringsaktivitet är ökat 

kapacitetsutnyttjande och förbättrad lönsamhet i näringslivet. Dessa båda 

faktorer är också intimt förknippade med varandra. En politik för att 

främja investeringarna måste därför i första hand vara inriktad på att öka 

produktionen. kapacitetsutnyttjandet och lönsamheten i den konkurrens

utsatta sektorn. Devalveringen i oktober 1982 var det första ledet i rege

ringens ekonomisk-politiska strategi för att på sikt få upp investeringsakti

viteten i ekonomin. 

Regeringen vidtog dessutom under hösten 1982 en rad åtgärder på inve

steringsområdet, främst inriktade mot energi-, kommunikations- och bygg

nadssektorerna. 
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Dessa investeringar uppfyller flera syften. De bör till viss del bidra till att 

på sikt minska underskottet i bytesbalansen, i huvudsak genom att im.por

ten av energi kan begränsas. En del investeringar. företrädesvis i trans

portsektorn. bör ha en gynnsam effekt på industrins konkurrenskraft och 

därmed underlätta en kommande industriell expansion. Investeringarna 

inom byggnadssektorn syftar bl. a. till att hejda en fortsatt utslagning inoni. 

denna för ekonomin centrala sektor. Härtill kommer de positiva effekterna 

på sysselsättningen som investeringsprogrammet bör medföra särskilt un

der vintern 1983/84. 

Den ökning av aktiviteten i ekonomin som investeringsprogrammet 

medför leder dessutom till att efterfrågan på industrivaror ökar. lnveste

ringsprogrammet bidrar därmed till att höja kapacitetsutnyttjandet i indu

strin och till att den vägen på sikt öka industriinvesteringarna. Detsamma 

gäller de arbetsmarknadspolitiskt motiverade industribeställningar som 

gjorts. 

De insatser som görs i investeringsprogram_met är huvudsakligen av 

engångskaraktär. Syftet är att i någon mån fylla ut den svacka i investe

ringsutvecklingen som bedöms uppkomma innan en mer spontan investe

ringsuppgång så småningom kan komma till stånd. 

I detta sammanhang kan också nämnas att investeringsavdragen och fri

släppen av investeringsfonder har förlängts. Vidare skall aktiebolag och 

ekonomiska föreningar betala in 20 % av sin vinst under 1983 till räntelösa 

konton hos riksbanken. Dessa medel får utnyttjas för investeringar. forsk

ning och utveckling. 

Även på investeringsområdet kommer det att ta tid innan den ekonomis

ka politiken ger resultat. Jag räknar med att investeringsvolymen totalt sett 

kommer att falla under 1983 trots en produktionsuppgång i industrin och 

trots omfattande åtgärder för att stimulera investeringarna. Under 1984 

och särskilt 1985 iir emellertid förutsättningarna för en ökad investerings

verksamhet bättre. 

Det finns slutligen också anledning_att nämna de insatser som görs för att 

mera långsiktigt stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft. Ett av 

de få områden i årets budgetförslag där statsutgifterna tillåts öka gäller 

insatser för forskning och utveckling. Det är fråga.om åtgärder inom ett 

brett spektrum. från samhällelig upphandling av ny teknik till åtgärder för 

att främja en kvalitativt högtstående forsknings verksam het vid universitet 

och högskolor. 

2.6 Subventionerna till näringslivet 

Ett avgörande hinder för investeringar och tillväxt i näringslivet har 

sedan mitten av 1970-talet varit den låga lönsamhetsnivån. Soliditeten har 

sjunkit. vilket i många fall verkat hämmande på viljan och förmågan att 

bygga ut den industriella kapaciteten. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga l 24 

Devalveringen ger nu förutsättningar för en uppgång av industrins lön
samhet. Enligt konjunkturinstitutets beräkningar stiger räntabiliteten på 

eget kapital inom tillverkningsindustrin från 9,0% 1981 till 16,4% 1982 och 

20.4% 1983. Härigenom ges många företag möjlighet att förbättra sin 

soliditet, samtidigt som avkastningen på industriell verksamhet stiger i 

förhållande till andra verksamheter och därmed ger förbättrade incitament 

att investera inom industrin. På så sätt skapas också möjligheter att börja 

avveckla den omfattande subventionering av näringslivet som under den 
senaste sexårsperioden bidragit till att allvarligt försvaga statsbudgeten. 

Såväl i regeringsförklaringen som i prop. 1982/83: 50 framhölls, att det 

nu är nödvändigt att olika former av subventioner till näringslivet dras ned. 
En politik präglad av stödinsatser, som i och för sig kan framstå som 

kortsiktigt motiverade, kan försvåra den långsiktigt nödvändiga omvand

lingen av näringslivets struktur till internationellt konkurrenskraftig verk

samhet och dessutom kraftigt försvaga statsfinanserna. Regeringen har 

därför redan vidtagit eller aviserat en rad åtgärder som innebär en ned
dragning av subventionerna till näringslivet. Bland åtgärderna vill jag här 

nämna: 
Industriministern har aviserat en mer restriktiv prövning i fråga om stöd 

till enskilda företag och branscher i kris. 

För räntestödet till svenska beställare av fartyg m. m. från varven har 
nämnden för fartygskreditgarantier beslutat om höjda minimiräntor. 

Genom särskilt beslut har regeringen nyligen höjt minimiräntorna i 

SEK-systemet med 1/2 procentenhet. 
De nu redovisade åtgärderna måste enligt min mening följas av fortsatta 

ansträngningar för att undvika en situation där Sverige skulle bli beroende 
av ett med statssubventioner vidmakthållet näringsliv. Industripolitiken 
skall vara offensiv. Regeringen avser därför att genomföra ett sammanhål
let program för att dra ned subventionerna till näringslivet. Programmet, 
vars innehåll redovisas i det följande, har utarbetats i samråd med berörda 

statsråd. 
Subventionerna i EKNISEK-systemet. En fortsatt neddragning av sub

ventionsnivån för exportkrediter (SEK-systemet) bör ske. Inriktningen 

bör vara att för export till industriländer möjligheterna till statligt subven

tionerade exportkrediter helt slopas. Samtidigt bör möjligheter skapas för 

exportkreditnämnden (EKN) att även fortsättningsvis ge garantier i bety

dande omfattning avseende exportaffärer till länder utanför i-landskretsen. 

Hemmamatchnings.1·tödet. Skillnaden mellan räntan för krediter på 

marknadsvillkor och den minimiränta som får tillämpas enligt consensus

överenskommelsen i OECD är i dag så liten att hemmamatchningssyste

met i praktiken inte används. I avvaktan på den översyn av exportkredit
subventionerna som nu sker på nordisk nivå bör nya beslut om hemma

matchning inte fattas. 
Subventionerna till rnrven. Subventionerna till varven bör dras ned. 
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Formerna härför får prövas mot bakgrund av det utredningsmaterial som 

f. n. tas fram angående villkoren för svensk varvsindustri. Regeringen 

kommer under våren att lägga fram en proposition om varvsindustrin. I 

fråga om subventionssystemets utformning kan redan nu aviseras att stö

det kommer att renodlas till en eller några få stödformer. Som en konse

kvens av denna inriktning kommer garantisystemet. och avgifterna inom 

detta. att .utformas på sådant sätt att det kan beräknas vara självbärande 

och sålunda inte kräva några insatser från staten. 

Stödet till tekoindustrin. De nuvarande målen för tekopolitiken bör ses 

över och utformas bl. a. med hiinsyn till övergripande mål för försörjnings

beredskapen. Ett långsiktigt beslut bör fattas beträffande de statliga insat

serna inom tekoområdet. Tyngdpunkten i stödet till tekoindustrin hör 

förskjutas från generellt stöd till mer selektivt stöd. Detta bör ske under en 

övergångspe1iod. Målet bör vara en gradvis neddragning av det totala 

stödets omfattning. Förslag på tekoområdet kommer att redovisas i propo

sition våren 1983. 
Stödet till Svensk projektexport. Stödet. som utgår för förprojekterings

oeh anbudskostnader i samband med export av större anläggningar. har 

sedan det infördes budgetåret 1979/80 utnyttjats i begränsad utsträckning. 

Ett skäl till detta är att många företag själva kunnat finansiera de kostnader 

som medlen till svensk projektexport är tänkta att täcka. Den hittillsvaran

de verksamheten bör nu utvärderas. I avvaktan på resultatet av utvärde

ringen bör några ytterligare medel inte anvisas. 

Forskningsavdraget. Vissa undersökningar pekar mot att förekomsten 

av ett forskningsavdrag i skattesystemet påverkar företagens forskning 

och utveckling (FoU) endast i ringa utsträckning. Forskningsavdragct bör. 

därför utvärderas. I sammanhanget bör uppmärksammas att stöd till FoU

verksamhet även kan lämnas t. ex. genom statliga och kommunala beställ
ningar eller genom riktat statligt stöd till FoU-projekt. 

Lönegarantisystemet. Utbetalningarna från lönegarantifonden, som fi

nansieras genom en särskild arbetsgivaravgift. har ökat kraftigt under 

senare år främst till följd av ökat antal och många stora konkurser. men 

också på grund av brister i systemets utformning. Exempelvis tillförs det 

mervärde som skapas med hjälp av lönegarantin i första hand fordrings

ägare med inteckningssäkerhet och inte lönegarantifonden. En översyn av 

den statliga lönegarantin vid konkurs pågår f. n. Utredningen kommer att 

påskyndas. Regeringen överväger att återkomma med vissa förslag på 

detta område redan under innevarande riksmöte. 
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3 Det kommande året 

3.1 Den internationella utvecklingen 

Den nuvarande internationella recessionen är den längsta och djupaste 

den industrialiserade världen upplevt på ett halvt sekel. Den återhämtning 

av efterfrågan och produktion som gång på gång prognostiserats av de 

internationella .ekonomiska organisationerna under de senaste tre åren har 

uteblivit. Den stagnerande produktionen medför att d_cn redan rekordhöga 

arbetslösheten fortsiittcr att stiga och att de framtida tillväxtmöjligheterna 

reduceras successivt i takt med att investeringarna sjunker. 

Denna negativa ekonomiska utveckling har en rad o_rsaker - strukturella 

och av mera kortsiktig natur. Men den avgörande orsaken står att finna i 

den restriktiva ekonomiska politik som förs i de tongivande länderna. 

Denna politik har koncentrerats på att pressa ned den höga inllationstakt 

som uppstod under 1970-talet. Syftet är att bryta ned inllationsförväntning

arna och övriga krafter bakom inflationen genom en mycket stram ekono

misk politik. huvudsakligen vad gäller penningpolitiken. Genom den ökade 

arbetslöshet. som denna medför, skall löneutvecklingen pressas ned. Detta 

skall i sin tur medföra ökade vinster och därmed ökande investeringar. 

Politiken skall därmed - är tanken - skapa förutsättningar för en varaktig 

och stabil återhämtning av ekonomin byggd på en industriuppgång. 

Resultatet av denna politik har visserligen biivit att inflationstakten har 

bromsats in. Men detta förklaras i betydande utsträckning av tillfälliga 

faktorer som att råvarupriserna sjunkit och oljepriserna reducerats i reala 
termer - faktorer som endast ger en kortfristig dämpning av inflationen. 

Vid en r.terhämtning av efterfrågan tenderar dessa priser att stiga igen och 

då bidra till ökad inflation. 
Den nedpressning av aktiviteten. som denna form av antiintlationspoli

tik bygger på, har inte bara medfört en lägre produktion utan också pressat 

ned produktiviteten. Den eftersträvade vinstökningen har därmed utebli
vit. Då samtidigt kapacitetsutnyttjandet sjunkit har de nödvändiga förut

sättningarna för en investeringsuppgång eliminerats. På sysselsättningens 

område försämras läget kontinuerligt och nuvarande prognoser tyder på att 

arbetslösheten i industriländerna under första halvåret 1984 kommer att nå 

en nivå av 35 miljoner människor eller ca 10% av arbetskraften. 

De senaste prognoserna för den internationella ekonomin som presente

rats av OECD. innebär visserligen att aktiviteten under loppet av 1983 

skulle öka successivt, men i en så långsam takt. att tillväxten meilan åren 

skulle stanna på ca I I/:!%. Detta är mindre än hälften av den tillväxttakt 

som skulle krävas för att hindra en fortsatt ökning av .arbetslösheten. 

Denna prognos bygger huvudsakligen på att den amerikanska ekonomin 

vänder uppåt under början av 1983. Drivkrafterna bakom denna vändning 

antas vara att nedgången i det nominella ränteläget och eventuella kvardrö-
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jande effekter av skattesänkningarna under 1982 skall stimulera bostads

byggandet och den privata konsumtionen. I Västeuropa väntas produk

tionen öka mycket svagt till följd av fortsatt svag efterfrågan i omvärlden 

och en näst intill stagnerande inhemsk efterfrågan. 

Det finns dock anledning att omgärda denna prognos med betydande 

reservationer. Som tidigare nämnts har under de senaste åren de interna

tionella organisationernas prognoser för den internationella ekonomin sys

tematiskt visat sig vara alltför optimistiska. Tillväxten har blivit avsevärt 

sämre än förutsett. Anledningarna till detta är Oera. En sådan är att man 

uppenbarligen inte rätt kunnat bedöma den grad av åtstramning som ut

märkt den förda politiken. Denna har lett till historiskt sett rekordhöga 

nominella och reala räntor, med betydande negativa effekter på såväl 

hushållens efterfrågan som företagens investering~benägenhet. 

Men därutöver har man även missbedömt de s. k. multiplikatoreffek

terna av den finanspolitiska åtstramningen. Dessa effekter har varit ovän

tat starka såväl på det nationella planet som i synnerhet på det internatio

nella planet då åtstramningen i ett land via den internationella handeln 

snabbt minskat efterfrågan i andra länder i en nedåtgående spiral. 

Stagnationen i efterfrågan och produktion har skapat en allmän osäker

het i den internationella ekonomin. Denna osäkerhet förstärks av de allt 

starkare tendenserna till protektionism. när en rad länder sökt värna den 

egna sysselsättningen genom att införa öppna eller dolda handelshinder. 

Den låga tillväxten har vidare, som jag inledningsvis påpekat. lett till 

mycket omfattande finansiella problem. främst i vissa u-länder. 

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten. den ökande protektionis

men och instabiliteten på de finansiella marknaderna finns det anledning 

att se med betydande försiktighet på OECD:s nu presenterade prognoser. 

Betydande risker föreligger för att utvecklingen blir ännu svagare. efter

som kraften i den deflationsprocess som pågår åter en gång kan ha under
skattats. Några konkreta tecken på återhämtning har ännu inte kunnat 

skönjas. 

För den lilla. öppna svenska ekonomin medför detta allt svårare till

växthinder. Inför de allt dystrare prognoserna om den internationella eko
nomiska utvecklingen synes det inte längre vara rimligt att basera den 

ekonomiska politiken i Sverige på förhoppningen att den internationella 

konjukturen inom en snar framtid vänder uppåt och ger draghjiilp för vårt 

lands ekonomi på samma kraftfulla sätt som den gjort flera gånger tidigare 

under efterkrigstiden. 

Enligt min mening bör vi därför inte räkna med att världsekonomins 

utveckling under de närmaste åren skall kunna lösa vårt lands grundläg

gande problem. Den ekonomiska politiken måste utformas med utgångs

punkt från att den internationella handelns tillväxt fortsätter att vara låg. 

konkurrensen hård och ränteläget högt. 

Jag vill ä andra sidan understryka hur viktigt det är att vi inte låter oss 
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förlamas av att den internationella utvecklingen nu ler sig så illavarslande. 

Nedgången är inte ödeshestiimd och en fortsatt depressiv utveckling iir 

inte oundviklig. Just det faktum att stagnationen i så hög grad bestämts av 

den ekonomiska politikens utformning - dvs. av den förhärskande mone

tära åtstramningen - gör att det genom en omläggning av denna politik är 

möjligt att bryta nedgången. Vi kan konstatera, att insikten om behovet av 

en dylik kursändring nu tycks sprida sig i allt fler länder. Detta ger hopp 

om att den hittillsvarande utvecklingen skall kunna brytas. 

För att en st1dan kursomläggning skall komma till stånd krävs emellertid 

samordnade åtgärder av fkra länder i syfte att stimulera produktion och 

tillväxt. Den svenska regeringen ser det som utomordentligt angeläget att 

arbeta för att en sådan förändring av politiken kommer till stånd. Det blir 

en viktig uppgift för svenskt vidkommande att i de internationella ekono

miska samarbetsorganen verka for en samordnad omläggning av den eko

nomiska pohtiken i tillväxtbefriimjanJe riktning. 

Under senare tid har en ökad vilja och beredskap för att förstärka de 

finansiella resurserna i världen, i syfte att motverka' den ekonomiska 

nedgången, kunnat förmärkas. Detta kommer bl. a. till uttryck i att en snar 

och betydande förstärkning av internationella valutafondens resurser, i 

och med den nu pågående 8:e kvotoversynen. förefaller sannolik. Sverige 

hör. liksom övriga nordiska länder, till dem som förordat en kraftig ökning 

av den totala kvotsumman. 

3.2 Sveriges ekonomi 1983 

Utrikeslwndeln 

Den långsamma återhämtning av den internationella konjunkturen som 

är att vänta under 1983 ger en låg världshandelstillväxt. Våra exportvaror 
kommer därför att möta svaga utlandsmarknader. Att i ett sådant läge 

återta marknadsandelar som vi förlorat under tidigare år hade varit omöj

ligt utan den konkurrenskraftsförbättring som devalveringen ger. Men 
även med draghjälpen från devalveringen är det naturligtvis svårare att nu 

öka exporten än i ett läge där världshandeln visar en god tillväxt. 

Hur marknadsandelarna kommer att utvecklas beror på hur företagen 

förvaltar det utrymme som devalveringen ger till prissänkningar och andra 

åtgärder för att stärka sin marknadsposition. Det är av vikt att företagen 

utnyttjar de möjligheter som kostnadsförbättringen ger för att med sin 

prissättning och genom andra åtgärder på sikt vinna volymer både på 

export- och på hemmamarknaderna. Jag har förståelse för att företagens 

prisbeteende måste anpassas till de marknader där företagen arbetar. Det 

kant. ex. på vissa råvarumarknader vara omöjligt för de svenska företagen 

att sätta helt andra priser än konkurrenterna. 

Hänsyn till detta har tagits vid beräkningen av råvaruexporten för 1983. 

Även när det gäller exporten av bearbetade industrivaror har detta beak-
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Tabell 5 Olika faktorers påverkan på svensk export av bearbetade industrh·aror 
1982-1983 
Procentuell volymförändring 

1982 1983 

Marknadstillväxt 0,8 1,5 

Effekt av ändrade relativpriser 3.6 7,1 
Bortfall p. g. a. faktorer som missgynnar svensk export -1,5 -2.5 

Marknadsandels vinst 2, I 4.6 

Total exportökning 2,9 6,1 

Kiilla: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

tats. Jag räknar därför med att de svenska exportpriserna kommer att öka 

ca 6% långsammare än konkurrenternas, räknat i gemensam valuta. 

Det finns emellertid också andra faktorer som reducerar de möjliga 

marknadsandelsvinsterna. Vår industrivaruexport har sålunda något större 

innehåll av investeringsvaror än övriga länders, och en svag investerings

konjunktur i omvärlden missgynnar därför svensk export. Enligt konjunk

turinstitutets uppfattning gör Sverige årligen "strukturella". trendmässiga 

marknadsandelsförluster. I tabell 5 visas översiktligt hur dessa olika fakto

rer beräknas påverka exporten 1982 och 1983. Under det sistnämnda året 

förutses marknadsandels vinster för svensk export om 4 1/2 %. Tillsam

mans med en världshandelsökning om I I /2 % skulle därmed den totala ex

portökningen 1983. inkl. råvaruexporten, komma att uppgå till ca 6%. 

En förstärkning av exporten är bara ena sidan av devalveringen. Ned

skrivningen av valutan syftar också till att återvinna andelar på den svens

ka hemmamarknaden. Beräkningar visar att devalveringen gör den svens

ka produktionen avsevärt konkurrenskraftigare även i detta avseende. 

1982 ökade importen med 4% vid en BNP-minskning om 0,7%. Under 

1983 beräknas importen inte öka alls, trots att bruttonationalprodukten 

beräknas öka med 1,4%. Importen blir genom devalveringen 2,5-3%, 

lägre än vad den annars skulle blivit. Genom kombinationen av export

ökning. återhållsam inhemsk efterfrågan samt andelsvinster på importens 

bekostnad vrids resursanvändningen om till att i högre utsträckning tillgo

dose utländsk efterfrågan. Detta framgår av tabell 6. 

Tabell 6 Bidrag till BNP-förändringen 1982-1983 
Förändring i procent av BNP föregående år 

1982 1983 

Inhemsk efterfrågan 
Utlandet. netto 

BNP 

Anm. Avrundade tal. 

-0,4 
-0,3 

-0.7 

-0,8 
2.1 

1,4 

Källa: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Då den omedelbara effekten av devalveringen är en höjning av im

portpriserna leder nedskrivningen av kronan inte till någon omedelbar 

bytesbalansförbättring. Av tabell 7 framgår dock att en vi!;s förbättring 

väntas redan 1983. Detta beror till en betydande del på att importen hålls 

på en låg nivå när både privat konsumtion och investeringar faller. 

Tabell 7 Handels- och bytesbalans 1981-1983 
Miljarder kr. 

Export av varor. fob 
Import av varor. cif 
Handels balans 
Export av tjänster 
Import av tjänster 
l]änstebalans 
Korrigerings post 
Transfereringsbalans 

varav räntor 
övr. transfer. 

Bytesbalans 

1981 

144.7 
146.0 

- 1.3 
20.7 
29.3 

- 8,6 
12,9 

-17.2 
-11.0 
- 6.2 
-14.2 

1982 

168.0 
173.5 

- 5,.5 
25.4 
35.0 

- 9.6 
15.0 

-22.5 
-15.2 
- 7.3 
-22.6 

· 1983 

200.6 
199,5 

I.I 
30,I 
41.4 

-11.3 
17,0 

-27.3 
-18.8 
- 8,5 
-20,5 

I förhållande till bedömningen i krispropositionen redovisas nu en gynn

sammare bytesbalans. Härtill finns flera förklaringar. Dels kan räntekost

naderna för utlandsupplåningen väntas bli något lägre. Dels leder den lägre 

konsumtions- och investeringsnivån till lägre import. 

Löner, konsumtion och priser 

Den privata konsumtionen svarar för ca 2/3 av den totala konsumtionen. 

En återhållsamhet med konsumtionsutgiftcr som skall ha nagon verkan 

måste därför drabba den privata konsumtionen. 

En sänkt privat konsumtion kan i huvudsak endast åstadkommas genom 

att hushållsinkomsterna sjunker realt sett. Ungefär hälften av hushållens 

disponibla inkomster efter skatt kommer från löneinkomsterna. Några 

löneavtal för 1983 föreligger inte ännu. Därför ges här inga prognoser för 

löncutvecklingen. Konjunkturinstitutet redovisar i sina beräkningar i na

tionalbudgeten två alternativ. Det ena innebär en prolongering av 1982 års 

löneavtal. '"Överhäng" från 1982 och en viss löneglidning ger dock en 

timlöneökning på drygt 5 %. Löntagarorganisationerna har nu formulerat 

krav på löneökningar om 2-3% i 1983 års löncrörelse utöver de tidigare 

nämnda 5 prm:enten. Konjunkturinstitutet har därför även räknat med ett 

högre alternativ som in.nebär ca 8 procents timlöneökning. Hiir har valts att 

beräkningstekniskt ligga mclian dessa båda alternativ. Kalkylerna motsva

rar närmast 7 procents timlöneökning. vilket innebär en reallönesänkning 

på drygt 4% 1983. 
De disponibla inkomsterna påverkas emellertid också av bl. a. hur trans

fereringarna utvecklas. Även om realvärdet av vissa bcloppsbestämda 

transfereringar kommer att minska något. fortsätter emellertid transfcre-
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ringarna totalt sett att öka i reala termer 1983. Nedgången av de realt 

disponibla inkomsterna kommer därigenom inte att bli lika stor som real

löneminskningen. 

Inflationen beräknas uppgå till 11 1/2 % i genomsnitt för 1983. lnflati0ns

takten väntas sjunka.under årets lopp. Sammantaget medför denna utveck

ling att de realt disponibla inkomsterna beräknas minska med 2 112 % under 

1983. 

Fallet i realinkomsterna medför med all säkerhet att även den privata 

konsumtionen minskar. Konsumtionsnedgångens storlek beror emellertid 

också på hur hushållen väljer att fördela sina inkomster mellan konsumtion 

och sparande, d. v. s. på sparkvotens utveckling. Som redovisades i prop. 

1982/83: 50 finns det visserligen faktorer som talar för en sänkt sparkvot, 

såsom hushållens strävan att bevara sin konsumtionsstandard även vid 

fallande realinkomster. I förhållande till den bedömning som då gjordes 

tycks det emellertid nu mera troligt att sparkvoten blir oförändrad. Fram

för allt har hushållens förnyelse av kapitalvaror och bilar varit omfattande 

under det gångna året, vilket torde innebära att denna konsumtion faller 

under 1983. Jag utgår därför från att sparkvoten 1983 ligger kvar på en 

oförändrad nivå. och att konsumtionen således faller i samma takt som 

realinkomsterna. 

Efterfrågeutl'ecklingen · 

Den privata konsumtionen beräknas minska med 2,4% 1983. Den offent

liga kon.rnmtionen beräknas öka i samma takt som 1982, eller med 1,3 %. 
För statens del minskar den underliggande konsumtionen med ungefär 

1 %, och för kommunerna stannar den underliggande.konsumtionsökning

en vid ca i,5%. Den faktiska takten i konsumtionstillväxten, såsom den 

registreras i försörjningsbalansen i tabell 8. påverkas av överflyttning av 

sjukhus från staten till kommunsektorn både 1982 och 1983. Härtill kom

mer att arbetsmarknadsläget gjort det nödvändigt för stat och kommun att 

vidtaga omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket leder till höjd 

konsumtion för båda sektorerna. 

När det gäller ini•esteringarna kommer det låga kapacitetsutnyttjandet i 

näringslivet att medföra att dess investeringar faller även 1983. Genom 

devalveringens positiva effekter beräknas dock nedgången i industrins 

investeringar begränsas till 5 %: detta är en påtaglig förbättring jämfört 

med den minskning om 16% som ägt rum under 1982. 

De o.ffentliga investeringarna intog en central plats i regeringens kris

proposition. Där beräknades det offentliga investeringsprogrammet ge 

upphov till investeringar på ca 12 miljarder kr. under en flerårsperiod. 

Därav beräknades 3,5-4 miljarder kr. falla på 1983. I de planer för inve

sieringsverksamheten som statliga myndigheter och affärsverk samt kom

muner lämnat till statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet har inte 

investeringsprogrammet beaktats fullt ut. Jag finner det motiverat att. med 
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Tabell 8 Försörjnin~sbalans 1982-1983 
Procentuell volymförändring 

1982 1982 1983 
Miljarder kr. 

BNP 617.1 0.7 1.4 
Import. varor och tjänster 208.5 4,3 -0.1 
Tillgång 825.6 0.5 1.1 

Bruttoinvesteringar 114.0 4.2 -2.8 
Näringslivet 59,7 8.4 -6.4 
därav: industri 17.1 -15.9 -5,0 
Statliga myndigheter och 
affärsverk 15.2 14 . .5 1 4.0 
Kommuner ,,, , 

--·"'" 5,2 0.0 
Bostäder 18.9 - 4,5 -2.2 

Lagerinvestering -6,5 - 0.4 0,7 
Privat konsumtion 330.4 0,7 -2.4 
Offentlig konsumtion 184,7 1.3 1.3 

Statlig 53,7 3.2 -1.8 
Kommunal 131.0 3.3 2.6 

Inhemsk efterfrågan 622.6 0.5 -0.7 
Export, varor och tjänster 203.0 3.2 6,2 

Användning 825,6 0 . .5 I. I 

1 Vissa investeringar inom SJ iigde rum först 1982 mot planerat 1981. Om <le skett 
som planerat 1981 ökar statliga investeringar med 7,5%· bå<lc 1982 och 1983. 

hänsyn tagen till de investeringsanslag som föreligger i budgeten samt det 

utrymme på kreditmarknadcn som kommer att ställas till kommunernas 

förfogande för energiinvesteringar. räkna med en något större investe· 

rings volym än institutet. Detta medför att de statliga investeringarna ökar 

med 4%. medan de kommunala investeringarnas volym blir oförändrad 
1983. Nedgången i bostadsinvesteringarna halveras .. 

Sammantaget innebär detta att hruttoinvesteringarnas minskning för 

1983 begränsas till 2.8%. 

Den samlade inhemska efterfrågan i form av konsumtion och investe

ring faller sålunda under 1983. Däremot kommer företagen i mindre ut

sträckning än under tjolåret att tillgodose denna efterfrågan genom att 
minska sina lager. Detta innebär att företagen i motsvarande mån ökar sin 

produktion. Som tidigare framhållits kommer dock det avgörande bidraget 

till produktionen från den ökade exporten och från andelsvinster på hem

mamarknaden. 

Sys.1·e/sii ttningen 

Den totala tillväxten, BNP-ökningen. beräknas bli 1.4% 1983. vilket är 

en påtaglig förbättring av tillväxten jämfört med de båda senaste åren. Det 

är dock något lägre än vad som antogs i krispropositionen. Orsaken är att 

det nu finns anledning att räkna med en stöm.~ minskning av den privata 

konsumtionen samt av hmttoinvesteririgarna. 

Eftersom företagen kan höja sin produktion relativt kraftigt med den 

personalstyrka de har i dag. kommer det att dröja innan något påtagligt 
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behov av nyanställningar inträder. Industriproduktionen beräknas öka 
med 3% 1983, vilket innebär att det är rimligt att räkna med ett ökat 

arbetskraftsbehov inom industrin tidigast under 1984. 
Sysselsättningen i den offentliga sektorn beräknas fortsätta öka under 

1983. Hela ökningen ligger på den kommunala sidan. Sysselsättningen i 
den privata tjänstesektorn dras ned något av den svaga inhemska efterfrå

gan. men samtidigt stimuleras den av den konkurrensutsatta sektorns 
ökade efterfrågan på tjänster. Netto beräknas den privata tjänstesektorn 

öka sin sysselsättning med inemot 1 %. Totalt ger utvecklingen i de olika 

sektorerna ett oförändrat antal sysselsatta, vilket innebär att de senasie 
årens sysselsättningsminskning skulle kunna bringas att upphöra under 

1983. 
Utbudet av arbetskraft påverkas av dels antalet personer som går in i 

arbetskraften, dels den genomsnittliga arbetstiden. Hur dessa båda fakto

rer utvecklas under 1983 är svårt att bedöma. Under antagande om oför
ändrad arbetstid och en ungefär lika stor ökning av antalet personer som 

söker sig ut på arbetsmarknaden 1983 jämfört med 1982, skulle den genom

snittliga arbetslösheten komma att bli oförändrad. Under loppet av 1983 

bör dock arbetsmarknadsläget kunna förbättras, varför en nedgång av 
arbetslösheten kan komma att noteras mot slutet av året. Det bör under
strykas, att i denna prognos har någon hänsyn inte tagits till ytterligare 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder utöver dem som regeringen redan plane
rat för. Regeringen kommer emellertid att hålla en hög beredskap för att 

genom ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder motverka ökad arbets

löshet. 

4 Budgetförslaget 

4.1 Budgetpolitikens uppläggning 

Sedan mitten av 1970-talct har en mycket kraftig försämring av statens 
finanser ägt rum. Från ett budgetunderskott om 3,7 miljarder kr. budget
året 1975/76 har underskottet stigit till över 90 miljarder kr. innevarande 
budgetår. Samma negativa bild framträder om även utvecklingen inom 
socialförsäkringssektorn inkluderas. Fram till mitten av 1970-talet ökade 

det samlade sparandet i statsbudgeten och inom socialförsäkringssektorn. 

Budgetåret 1975/76 uppvisade dessa sektorer ett överskott om ca 15,4 

miljarder kr. Därefter har det vänts till ett underskott om 46,5 miljarder kr. 

innevarande budgetår. 

I inte oväsentlig utsträckning förklaras de stigande budgetunderskotten 

under denna period av en mindre framgångsrik ekonomisk politik. En 

viktig förklaring till denna utveckling är sålunda den svaga ekonomiska 

tillväxten under perioden. som ledde till en mycket långsam tillväxt i de 
statliga inkomsterna. En annan central faktor är att den övervägande delen 
3 RiksdaKen 1982183. I sam/. Nr 100. BilaRa I 
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av statsutgifterna tillväxer med automatik och att inflationen var hög under 
denna period. Vidare bidrog de höga räntorna till ökningen av budgetun

derskottet. 
De förra regeringarna sökte bryta utgiftsautomatiken genom en ensidig 

åtstramningspolitik. Jag har tidigare utvecklat min syn på denna typ av 

politik i ett stabiliseringspolitiskt perspektiv. Härtill kommer att den valda 

uppläggningen av budgetpolitiken stred mot centrala fördelningspolitiska 

mål. 
De tidigare regeringarna satte upp ett antal mål för budgetpolitiken. 

Dessa var främst att budgetunderskottet skulle minska i en viss takt, 

uttryckt som andel av bruttonationalprodukten, samt att utgifterna skulle 
förändras i en viss bestämd takt. Det kan konstateras att dessa mål inte 

uppfylldes. Som exempel kan nämnas att man våren 1980 angav som mål 

att budgetunderskottet mellan budgetåren 1980/81 och 1981/82 skulle hållas 

på en oförändrad nivå i kronor räknat och att det därefter skulle minska 

med i genomsnitt minst en procentenhet per år mätt som andel av BNP. I 
själva verket steg dock budgetunderskottet från ca 60 till ca 68 miljarder 

kr. mellan de nämnda budgetåren och underskottets andel av BNP har 

stigit från ca 11 % budgetåret 1980/81 till ca 14% i nu beräknat utfall för 

innevarande budgetår. 
Regeringen har redan i propositionen om vissa ekonomisk-politiska åt

gärder m. m. lagt fast vissa allmänna riktlinjer för budgetpolitiken. Däri 

anges att med det mycket stora budgetunderskott som byggts upp under 

senare år blir det nödvändigt att genomföra en mycket hård utgiftspröv

ning. I olika sammanhang har också uttalats att budgetens inkomstsida 
måste beaktas för att den negativa saldoutvecklingcn skall kunna brytas. 

Regeringen kommer med andra ord att bedriva en budgetpolitik som 
innehåller åtgärder i syfte såväl att dra ned utgifternas ökningstakt som att 
öka inkomsterna. Därvid bör enligt min mening särskilt beaktas att den 
samlade effekten av åtgärderna blir fördelningspolitiskt väl avvägd, dvs. 
att de grupper i samhället som har det bäst ställt drabbas relativt sett 
hårdast, medan de mest utsatta grupperna berörs i mer begränsad utsträck
ning. Med tanke på statsbudgetens stora underskott, och nödvändigheten 

av att begränsa detta. är det dock ofrånkomligt att alla grupper i samhället 

kommer att känna av de åtgärder som måste genomföras. 

Med den allmäntkonomiska och statsfinansiel\a situation som vårt land 

befinner sig i kommer snabba resultat inte att vara möjliga att uppnå. 

Arbetet med att re~taurera de svenska statsfinanserna kommer sålunda att 

bli långvarigt och krävande. Om det genomförs metodiskt och långsiktigt 
kommer det dock att vara möjligt att successivt påvisa resultat i form av en 

statsbudget som är i bättre balans med samhällsekonomin som helhet. Jag 
har tidigare behandlat de krav på budgetpolitiken som en minskning av 

bytesbalansunderskottet leder till. 
Innan jag går in på budgetförslaget för budgetåret 1983/84, vill jag kort 
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redovisa hur jag ser på de beräknade saldona för innevarande och nästa 

budgetår. 
De budgetunderskott som jag beräknar för budgetåren 1982/83 och 1983/ 

84 uppgår till 91,8 miljarder kr. resp. 90,2 miljarder kr. 
I statsbudgeten beräknades budgetunderskottet till 75,8 miljarder kr. för 

innevarande budgetår. Saldoförsämringen om 16 miljarder kr. hänför sig 
till en utgiftsökning med 20,4 miljarder kr. och en inkomstökning med 4,4 

miljarder kr. Av utgiftsökningen svarar insatser för nödvändiga rekon
struktioner av statliga företag för en betydande del. Vidare har stora 

summor fått anvisas för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Alternativet 
hade varit en ökning av arbetslösheten och därmed även ökade statliga 
kostnader för bt: a. arbetslöshetsförsäkringen. Den tredje stora posten är 

uppräkningen av statsskuldräntorna, som bl. a. främst beror på högre 

räntenivå än vad som tidigare beräknades och på ändrade former för 

statsupplåningen. 
Återstående del av utgiftsökningen beror främst på de vallöften som 

infriats. Dessa åtgärder finansieras genom skattehöjningar. Sammanfatt

ningsvis förklaras sålunda saldoförsämringen innevarande budgetår i allt 
väsentligt av utgiftsökningar som hänför sig till uppdämda utgiftsbehov 
och den allmänekonomiska situation sorri övertagits från den tidigare rege

ringen. 
U ndcrskottet för budgetåret 1983/84 beräknas bli något mindre än för 

innevarande budgetår. Betydande belopp har även nästa budgetår avsatts 

för arbetsmarknadspolitiska insatser. Vidare kommer de industripolitiska 
insatserna att belasta även nästa budgetår. Bl. a. genom en mycket stram 
utgifts prövning har det emellertid varit möjligt att behålla budgetsaldot på i 

huvudsak oförändrad nivå trots att statsskuldräntorna ökar med 10,9 mil
jarder kr. melian budgetåren. Jag återkommer senare med en närmare 
redovisning av inkomsternas och utgifternas utveckling. 

4.2 Budgetförslaget för budgetåret 1983/84: statsbudgeten 

Innan jag går in på en redovisning av budgetförslaget vill jag kort erinra 
om de åtgärder som riksdagen nyligen fattat beslut om och som har 
effekter också för budgetåret 1983/84. Dessa har syftat tili att dels undanrö
ja vissa orättfärdiga försämringar i våra grundläggande trygghetsregler, 

dels att stimulera till en ökad ekonomisk tillväxt. 

Riksdagen har sålunda nyligen på förslag av regeringen beslutat om ett 
investeringsprogram, vars totalkostnader uppgår tiil 3 miljarder kr. Vidare 

har riksdagen beslutat om ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

samt om temporära åtgärder inom bostadssektorn i avsikt att öka syssel

sättningen och förbättra betingelserna för bostadsförsörjningcn. 

Riksdagen har vidare på förslag av regeringen upphävt beslutet om 

införande av karensdagar och andra försämringar i sjukförsäkringen, un-
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danröjt försämringen av arbetslöshetsförsäkringen samt upphävt beslutet 

om försämring av statens bidrag till den kommunala barnomsorgen. Vidare 

kommer värdesäkringen av pensioner och andra basbeloppsanknutna för

måner att återställas fr. o. m. den I januari 1983. Vidare har också beslutats 

om en höjning av subventionerna för baslivsmedel samt om en höjning av 

de allmänna barnbidragen och flerbarnstilläggen. 

Eftersom åtgärder för att stimulera investeringarna och förslag om ge

nomförande av de socialdemokratiska vallöftena presenterades redan för 

höstriksdagen innehåller årets budgetproposition relativt få förändringar 

av mer genomgripande slag. Huvudlinjerna i budgetförslaget kan samman

fattas på följande sätt. 

• Mycket få nya utgiftsåtaganden föreslås. Sammantaget uppgår de till 

relativt blygsamma belopp. 

• I stort sett alla verksamhetsområden i budgeten får bidra till att hålla 

igen utgiftsutvecklingen genom en generellt sett stram budgetering av 

anslagen. 
• I fråga om statliga investeringar föreslås vissa ökningar. Detta motiveras 

av att produktiva statliga investeringar bidrar till att bygga under nä

ringslivets expansion. Investeringspolitiken innebär ett fullföljande av 

den ekonomisk-politiska proposition som lades fram i höstas. 

• Vissa riktade insatser av betydelse för den industriella expansionen 

redovisas. Detta gäller bl. a. ökade resurser för forskning och utveckling 

samt branschåtgärder av offensiv art. 

• På några områden som av sociala och fördelningspolitiska skäl är sär

skilt angelägna begärs vissa begränsade anslagsökningar. De områden 

som berörs är bl. a. kampen mot den <:konomiska brottsligheten och mot 
narkotikamissbruket. Vidare förstärks åtgärderna för handikappade. 

• Genom omprioriteringar möjliggörs insatser av särskilt angelägen art. 

Inom skolväsendet frigörs sålunda medel för riktade insatser på grund
, skolans lågstadium och för att bereda 16- och 17-åringar utbildning, 

praktik och arbete. 

• På vissa områden föreslås åtgärder av besparingskaraktär. Som exempel 

kan nämnas försvaret vars ekonomiska utrymme minskar. Även ett· 

prioriterat område som u-landsbiståndet får lämna sitt bidrag. bl. a. 

genom att det i biståndsramen inryms visst bistånd som tidigare legat 

utanför ramen. 

• Vissa inkomstförstärkningar före.slås, bl. a. att postverket och televerket 

skall åläggas extra avskrivningar och/eller extra inleveranser av över

skottsmedel. Härigenom stärks statsbudgeten med sammanlagt 350 milj. 

kr. 
Jag övergår nu till att redovisa de allmänna riktlinjer som varit vägle

dande för regeringens budgetprövning. 

Full kompensation för dei•alveringen har endast medgivits för opåverk

bara kostnader som t. ex. bidrag till internationella organisationer som 
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utgår i utländska valutor. lokal- och hyreskostnader utomlands samt lön till 

lokalanställd personal utomlands. 

För i stort sett alla myndigheter har det s. k. huvudförslaget tillämpats. 

Undantag har gjorts endast i några få fall. 
Några medel för nya tjänster har som princip inte medgetts vid pröv

ningen av myndigheternas anslag. Behovet av personalförstärkningar inom 

en myndighet har fått tillgodoses genom omprioriteringar inom myndighe
ten eller mellan myndigheterna inom aktuellt departements ansvarsområ

de. Endast några få undantag har gjorts från denna princip. 
Även för s. k. hidragsanslag har budgetbehandlingen varit mycket re

striktiv. Statliga bidrag till organisationer och andra organ som inte är 

statliga myndigheter har i princip räknats upp med endast 3 %·. 
En översyn av reglerna för utbetalning al' statliga hidrag inleddes bud

getåret 1982/83. Översynen fortsätter nu med syfte att bidragen i princip 

skall betalas ut förskotts vis fyra gånger per år. I vissa fall, t. ex. när det 

gäller frågan om större bidrag, tillämpas striktare regler. 

För statlig långivning har regelsystemen setts över. I ett antal fall görs 

en omläggning av statliga lån som innebär att ränta och amorteringar skall 

betalas kvartalsvis i stället för årsvis eller halvårsvis. Vidare knyts rän
torna till diskontot samtidigt som aviseringsavgifter införs. 

Den tidigare påbörjade översynen av de statliga kreditgarantierna har 

fortsatt. En kreditgaranti bör enligt min mening i princip inte vara förknip
pad med någon subvention. För garantisystem som ännu inte är avgiftsbe

lagda kommer en garantiavgift om normalt I% per år på utestående garan
tibelopp att tas ut för de garantier som fortsättningsvis beviljas. 

Mot bakgrund av det statsfinansiella läget är det viktigt att se över såväl 
statens inbetalningsströmmar som dess utbetalningsströmmar för att upp

nå god kassahållning. Skattekreditutredningen kommer inom kort att av
rapportera första etappen i sin översyn av den statliga kreditgivningen vid 
skatteuppbörd m. m. Utredningen föreslår en förkortning av rcdovisnings
och betalningsperioden vid uppbörd av mervärdeskatt, tobaksskatt samt 
skatt på sprit, vin, malt- och läskedrycker. Min avsikt är att efter remissbe
handling av betänkandet under våren återkomma till regeringen med för
slag i dessa frågor. 

En närliggande fråga är statens jiJrdringar och skulder gentemot privat

personer, organisationer och företag. Även här är det angeläget att se över 

gällande regelsystem i syfte att förbättra statens kassahållning. I årets 

budgetförslag redovisas ett förslag som innebär ett erbjudande om frivillig 

tidigare inbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel mot viss rabatt. 
Taxor och avgifter för statliga tjänster utanför den direkta affärsverk

samheten och uppdragsvcrksamheten har hittills höjts med tämligen långa 

mellanrum. Fortsättningsvis kommer normalt en justering att ske varje år 
med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Möjligheterna att avgiftsbclägga i 
dag avgiftsfria tjänster har också uppmärksammats. I årets budgetförslag 
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aviseras bl. a. förslag om avgifter för prövning och tillstånd enligt miljö

vårdslagen. 

Ett aktivt ii1·ersynsarhete av pågående verksamheter och gällande regel

system är enligt min mening en väsentlig förutsättning för att uppnå fram

förhållning och därmed skapa ökad handlingsfrihet i budgetpolitiken. Re

geringen kommer därför att initiera ett antal nya översynsprojekt. Ett 

exempel på översyn är det samlade program för neddragning av subven

tioner till näringslivet som jag tidigare redovisat. Flera andra översynspro

jekt har genomförts och legat till grund för ställningstagande i årets budget

arbete. Information om översynsprojekt på de skilda huvudtitelsområdena 

kommer att lämnas senare av berörda statsråd. 

Jag återkommer i avsnittet Särskilda frågor mer i detalj till flera av de 

frågor jag nu behandlat. 

Jag övergår nu till att sammanfatta det aktuella budgetläget för budget

åren 1982/83 och 1983/84. 

För det närmast förflutna budgetåret. 1981/82. uppgick budgetunder

skottet till 68 miljarder kr. Kalkylerna för innevarande budgetår pekar på 

en ökning av underskottet till ca 91.8 miljarder kr. För budgetåret 1983/84 

innebär budgetförslaget ett underskott om ca 90.2 miljarder kr. Utgifterna 

exkl. statsskuldräntor ökar med 7.7 miljarder kr .. vilket innebär att utgif

terna sjunker i reala termer. inkomsterna stiger med 20.2 miljarder kr. 

Budgetsaldot exkl. statsskuldräntor förbättras således med ca 12.5 mil

jarder kr. 

Tabell 9 Statsbudgetens utveckling budgetåren 1981/82-1983/84 
Miljarder kr. 

Absolut nivå Föriindring till 

1981/82 1982/83 1983/84 1982/83 1983/84 

Inkomster 167.I 183.9 204.1 +16.8 +20.2 
U tgiflcr cxkl. 
stalsskuldriintor 207,4 230. I 237.8 +22,7 + 7.7 
Saldo exkl. 
statsskuldräntor -40,3 -46.2 -33,7 - 5,9 +12,5 
Statsskuldräntor 27.7 45.6 56,5 +17,9 +10.9 
Saldo inkl. 
statsskuldräntor -68,0 -91,8 -90.2 -23,8 + 1.6 

Statsskuldräntornas kraftiga ökning på 10,9 miljarder kr. innebär emel

lertid att budgetunderskottet uppgår till 90.2 miljarder kr .. vilket motsvarar 

ca 12.5 % av BNP att jämföra med ca 14 % för innevarande budgetår. 

Budgetunderskottet minskar med andra ord uttryckt som andel av BNP. 

Som jag tidigare anfört. orsakas den kraftiga budgetförsvagningen mel

lan budgetåren 1981/82 och 1982/83 till stor del av tidigare uppdämda 

utgiftsbehov. Dessa utgifter - som främst avser insatser inom den statliga 

företagssektorn och arbetsmarknadspolitiken - är i allt viisentligt av en-
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gångskaraktär. För budgetåret 1983/84 har en stram utgiftsprövning präglat 

budgetarbetet. Den strama budgetpolitiken 1983/84 samt de stora engångs

utgifterna under budgetåret 1982/83 har medfört att budgetunderskottet 

kunnat hållas i huvudsak oförändrat mellan de båda budgetåren trots de 

kraftigt ökande utgifterna för statsskuldräntorna. Denna utveckling kvar

står även om hänsyn tas till att vissa inkomstförstärkande åtgärder av 

engångskaraktär lagts in budgetåret 1983/84, eftersom belopp av motsva

rande art och i samma storleksordning finns upptagna i statsbudgeten för 

innevarande budgetår. 

Tabell 10 Statsinkomsternas utveckling budgetåren 1981/82-1983/84 

Miljarder kr. 

Inkomstslag Absolut nivå Förändring till 

1981/82 i982/83 1983/84 1982/83 1983/84 

Inkomstskatt 36,3 36.l 39.4 - 0.2 + 3,3 
Socialavgifter 31.3 35.5 46,7 + 4.2 +11.2 
Mervärdes katt 40,7 45.5 49.5 + 4,8 + 4.0 
Övriga skatter på varor 
och tjänster m. m. 29.5 34.8 34.6 + 5.3 - 0.2 
Övriga inkomster 29,3 32,0 33,9 + 2,7 + !,9 

Summa inkomster 167,1 183,9 204,I +16,8 +20,2 

För en närmare genomgång av de faktorer som lett fram till nu beräknad 

inkomstökning hänvisar jag till den sammanfattande inledningen i riksrevi

sionsverkets skrivelse som innehåller beräkningar av inkomsterna under 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. Jag återkommer dessutom vid min anmä

lan av avsnittet Särskilda frågor till de justeringar av verkets beräkningar 

som jag vill göra. 

Jag har nu behandlat utvecklingen av statsfinanserna och vad budgetför
slaget för budgetåret I 983/84 innebär för statsbudgetens underskott. En 

viktig faktor i det sammanhanget är utvecklingen inom kommunsektorn, 

som svarar för omkring två tredjedelar av den offentliga sektorn och till 
vilken överförs över 50 miljarder kr. per år via statsbudgeten och socialför

säkringssektorn. Det nära samband som råder mellan kommunsektorns 

ekonomi och den statliga budgetpolitiken gör det nödvändigt att statsmak

terna vid utformningen av budgetpolitiken går ut från en samlad syn på 

relationerna mellan stat och kommun. Budgetpolitiken måste sålunda i hög 

grad beakta och innehålla centrala överväganden som rör kommunsek

torns ekonomiska förhållanden. Jag kommer därför i det följande att ta upp 

hur budgetförslaget budgetåret 1983/84 förhåller sig till kommunsektorns 

ekonomi för år 1984 och vilka åtgärder som kommer att aktualiseras för 

detta år. 
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4.3 Budgetförslaget för budgetåret 1983/84: kommunsektorn 

Kommunsektorns finansiella situation för år 1983 syntes våren 1982 vara 

mycket god. Trots att det nu kan konstateras att bilden för år 1983 har 
försämrats och att den finansiella situationen inte synes bli särskilt stark 

har skattesatshöjningarna genomsnittligt sett blivit måttliga. Av allt att 
döma kommer sysselsättningsökningen i kommunsektorn, mätt i antal 

personer, att bli lägre än tidigare år till följd av det snäva finansiella 

utrymmet och en övergång från timanställning till deltid och från deltid till 

längre deltid eller heltid. Under hösten fattades beslut om omfattande 

åtgärder i syfte att hålla nere arbetslösheten. Vissa av dessa bidrar till en 

ökad sysselsättning i kommunsektorn. 

Den särskilda arbetsgruppen om kommunernas ekonomi (KEA), vari 

ingår representanter för budget-, ekonomi- och kommundepartementen. 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, har i form av räk
neexempel gjort kalkyler över volym och finansiell utveckling i kommun

sektorn åren 1984 och 1985. KEA:s beräkningar indikerar även vid en låg 

volymökning en generellt sett betydande försämring av den finansiella 
situationen i kommunsektorn dessa år. KEA:s kalkyler utvisar också att 

det finansiella läget generellt sett är sämre för kommunerna än för lands

tingskommunerna dessa år. Samtidigt är emellertid skillnaderna i finan

siella förutsättningar mycket stora mellan de enskilda kommunerna resp. 

landstingskommunerna, vilket är av stor betydelse i sammanhanget. 

Regeringen har under december 1982 haft överläggningar med kommun

förbunden. Avsikten är att de kommunalekonomiska frågorna inför år 1984 
efter ytterligare överliiggningar med kommunförbunden och beredning av 
olika delfrågor skall behandlas i en särskild proposition våren 1983. Jag 
övergår nu till att redovisa de utgångspunkter som. enligt min mening, 
måste gälla för överväganden i dessa frågor. 

Den senaste långtidsutredningen <LU 80) och avstämningen av denna är 
otillräckliga som underlag för att göra mer precisa bedömningar av de reala 
och finansiella förutsättningarna för den offentliga sektorn på medellång 

sikt. I avstämningen redovisas dock att en offentlig expansion i främst den 

kommunala sektorn skulle leda till behov av kraftigt höjda kommunalskat

ter och statsbidrag. I avvaktan på nytt underlag som ger bättre grund för 
medelfristiga bedömningar måste den bedömningen göras att det ytterst är 

möjligheterna att finansiera en expansion som sätter gränserna för ökning

en i den kommunala verksamheten. Enligt regeringens mening bör barn

omsorg och äldreomsorg prioriteras. Däremot kan inte några nya uppgifter 

läggas på kommunsektorn de närmaste åren. Minskad statlig detaljregle

ring är vidare nödvändig för att öka förutsättningarna för ett rationellt 
resursutnyttjande. Ett viktigt inslag är också de effektiviseringar som kan 

uppnås inom vissa verksamheter genom en förstärkt samverkan mellan 

kommuner och landstingskommuner. 
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En väsentlig utgångspunkt för bedömning av de kommunalekonomiska 

frågorna är att kommunalskattehöjningar av påtaglig omfattning bör undvi

kas. Särskild hänsyn måste vidare tas till de ko_mmuner och landstings

kommuner som hamnar i ett finansiellt utsatt läge. Fortsatt aktiv kommu

nal avgiftspolitik kan förutses. Vidare gäller att låneutrymmet för kommu

nerna på kreditmarknaden kommer att bli begränsat. Det låneutrymme 

som kan tillskapas bör i första hand reserveras för investeringar som syftar 

till att stärka bytesbalansen. Jag syftar då i första hand på kommunernas 

energiinvesteringar. Härutöver bör vissa statsbidrag till kommunsektorn 

omformas så att det undviks att dessa blir kostnadsdrivande för stat och 

kommun. 

Jag vill i sammanhanget peka på den konflikt som i det korta tidspers

pektivet finns mellan det realekonomiska och det finansiella utrymmet för 

den offentliga sektorn. Arbetsmarknadsläget är sådant att förutsättningar i 

fråga om tillgång på arbetskraft finns för en expansion av den offentliga 

sektorns konsumtion. Samtidigt finns begränsningar på den finansiella 

sidan, vilket bl. a. är en följd av en låg tillväxt i ekonomin under senare år. 

Regeringens ekonomisk-politiska program lägger nu grunden för en ökad 

tillväxt och ger förutsättningar för en ökad arbetskraftefterfrågan i den 

konkurrensutsatta sektorn. Även med en snabbare tillväxt torde dock den 

kommunala inkomstutvecklingen bli svag under de närmast kommande 

åren. 
Avvägningen av de reala och finansiella resurser som i detta läge kan 

tilldelas kommunsektorn är ett för staten, kommuner och landstingskom

muner gemensamt problem. Det stora statliga budgetunderskottet ger inte 

utrymme för några betydande statliga insatser. Tvärtom måste aktiva 

åtgärder vidtas för att avsevärt dra ned detta underskott. Vid en samlad 

prövning av det statsfinansiella och kommunalekonomiska läget finner jag 
att vissa åtgärder bör vidtas inom en begränsad ekonomisk ram år 1984 för 

att möjliggöra särskilt angelägna insatser på de prioriterade områdena och 
för att motverka omfattande kommunalskattehöjningar. 

De samlade åtgärder som kommer att bli aktuella i sammanhanget kom

mer. som jag tidigare har nämnt; att efter överläggningar med kommunför

bunden redovisas i en särskild proposition under våren. Jag kan emellertid 

redan nu nämna huvuddragen i de kommande förslagen. 

Enligt min mening kan starka principiella invändningar riktas mot den 

indragning av skatteunderlag från fysiska personer som den tidigare riks

dagsmajoriteten beslutat om. Därför bör indragningen av skatteunderlag 

från fysiska personer med I% som sker år 1983 upphöra fr. o. m. år 1984. 

När det gäller juridiska personer och de indragningar av skatteunderlag 

som där skett är situationen delvis en annan. Jag anser att det finns starka 

skäl att närmare utreda förutsättningarna för beskattningen av juridiska 

personer. Utredningen får ske i ljuset av andra förändringar på företags

beskattningsområdet som har aktualiserats. Jag vill i sammanhanget också 
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nämna att jag avser att föreslå regeringen att en parlamentarisk utredning 
tillsätts för översyn av skatteutjämningssystemet. 

I fråga om vissa av de specialdestinerade statsbidragen har initierats 
översyner i syfte att på ett bättre sätt tillgodose såväl vårdpolitiska mål 

som krav på minskad detaljreglering och ökad effektivitet i bidragssyste
men. Det gäller bidragen till social hemhjälp och psykiatrisk vård samt 

ersMtningarna till sjukvårdshuvudmännen från sjukförsäkringen. För ett 

nytt statsbidragssystem till barnomsorgen bör gälla att det håller sig inom 

den ekonomiska totalramen för bidraget per plats enligt statsbidragssyste

met under år 1983, och att man även där minskar detaijregleringen. 

Slutligen bör för år 1984 särskild kompensation ges för att undvika 
kraftiga skattehöjningar i de sämst ställda kommunerna och Iandstings

kommunerna. Inriktningen av detta stöd bör avgöras efter samråd med 
kommunförbunden. Den totala omfattningen av stödet får avgöras bl. a. 

mot bakgrund av vad som kan åstadkommas i fråga om omformning av 

närnnda statsbidrag och ersättningar. 

4.4 Budgetpolitiken på längre sikt 

Som jag nyss nämnt måste budgetpolitiken kommande år inriktas på att 

metodiskt och långsiktigt uppnå en statsbudget i bättre balans med sam
hällsekonomin som helhet. I detta arbete kommer ett antal åtgärder att 

vara centrala. De är främst att minska automatiken i utgiftstillväxten och 

att öka statsinkomsterna. Andra aspekter som måste betonas är statens 
kassahållning och sådan avgiftsbeläggning av offentliga tjänster som kan 
genomföras utan att verksamheten äventyras eller väsentliga fördelnings

politiska mål åsidosätts. För de reformer som i undantagsfall kan bli 
aktuella måste utrymme skapas genom omprioriteringar. Som underlag för 
budgetarbetet kommer att krävas väl genomarbetade översyner av den 
offentliga verksamheten och transfereringssystemen. Vidare är det angelä
get att även fortsättningsvis stimulera den industriella expansionen genom 
produktiva statliga investeringar i samhällets infrastruktur. 

Jag kommer i det följande att kort redovisa vissa allmänna utgångspunk

ter för budgetarbetet inför budgetåret 1984/85 och åren framöver. En mer 

detaljerad redovisning av de riktlinjer som bör gälla för detta arbete kom

mer att ges i kompletteringspropositionen senar.e i vår. Då föreligger även 

en långtidsbudget med nya beräkningar av budgetutvecklingen de när

maste budgetåren samt kalkyler för den samhällsekonomiska utvecklingen 

för de närmaste åren. Därmed kan en avstämning göras av kraven på 
budgetpolitiken i ett mer långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. 

Den offentliga sektorn utgör en betydande del av samhällsekonomin. 
Inom denna sektor produceras tjänster av stor betydelse för såväl enskilda 

som näringslivet. Vidare baseras en betydande del av den sociala välfärden 

på olika inkomstöverföringar från den offentliga sektorn. Under 1980-talet 
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kommer bibehållandet av en stark offentlig .sektor att vara en central 

politisk uppgift. Med ett begränsat ekonomiskt utrymme blir det då särskilt 

angeläget att se över finansieringsformer och inriktning. 

En stor del av den offentliga sektorn är i dag finansierad genom skatter. 

Men även ai·,;{fter spelar en inte oväsentlig roll. I dagens samhällsekono

miska situation, och med stora underskott i de offentliga budgetarna, blir 

det nödvändigt att överväga ökad avgiftsfinansiering av offentliga tjänster. 

Av särskilt intresse är avgifter som innebär att näringslivet får betala för de 

tjänster som den offentliga sektorn tillhandahåller. 

En annan viktig princip i syfte att vidmakthålla en stark offentlig sektor 

är reformer genom omprioriteringar. Med samhällsutvecklingen förändras 

människors behov och önskemål. Verksamheter och inkomstöverföringar 

som tidigare var centrala för välfärden blir successivt mindre betydelse

fuila. Samtidigt ökar behoven på andra områden. För att på bästa sätt 

utnyttja de knappa resurser som står till buds är det dä1for särskilt angelä

get att omprioriteringar från mindre väsentliga till mer angelägna områden 

sker. Samtidigt kan det då visa sig möjligt att även förstärka statsbudgeten. 

I detta arbete är <let nödvändigt att utnyttja den expertkunskap som myn

digheterna besitter. 

En politik som inte lyckas genomföra sådana omprioriteringar leder på 

sikt till en försvagning av den offentliga sektorn. eftersom det offentliga 

trygghetssystemet då inte kommer att varn anpassat till de behov som 

upplevs som de mest centrala. Därmed stiger också riskerna för ökat 

genomslag för dem som argumenterar för kraftiga allmänna nedskärningar 

i den offentliga sektorn. även sådana som är fördelningspolitiskt oaccep

tabla. Sammanfattningsvis bör det. för att skapa utrymme för nödvändiga 

utgiftsökningar. vara möjligt att krympa verksamheter och ompröva pro

gram. som vid en noggrann prioritering inte bedöms vara av betydelse för 

att uppfylla centrala viilfärds- och fördelningsmål. 

Den helt dominerande delen av statsutgifterna ökar med automatik. Ca 

85 % av statsutgifterna bestäms sålunda genom olika former av automa
tiskt verkande regler. För att uppnå utgiftskontroll är det nödvändigt att i 

större utsträckning besluta om förändringar genom särskilda politiska be
slut i stället för att lita till ren regelstyrning. Genom en minskad automatik 

stärks också det politiska inflytandet över budgetprocessen. 

I fråga om statsinkomsterna kan konstateras att politikens inriktning 

mot en ökad tillväxt breddar skatteunderlaget och ger därmed ökade 

statsinkomster. Regeringen avser vidare att löpande ompröva skatter och 

avgifter som utgår på varor och tjänster. Detta är en del av en aktiv 

skattepolitik där ett av syftena är att stärka den offentliga sektorns inkoms

ter. Det fortsatta genomförandet av inkomstskattereformen kommer att 

finansieras fullt ut. 

Av väsentlig betydelse för statsinkomstema är även olika åtgärder som 

förbättrar statens kassahållning. Som jag redan nämnt är därvid en snab-
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bare indrivning av skatter av särskilt intresse. men även förändringar i 

hanteringen av statens fordringar och myndigheternas kassahantering av 

stora sakanslag är betydelsefulla. Sådana åtgärder kan ge betydande ränte

vinster. 
Jag anser att ett iii·er.1'}·nsarbete som drivs med klar politisk viljeinrikt

ning kan ge ett värdefullt bidrag till del underlag som kommer att erfordras 

för ställningstaganden i de kommande årens budgetarbeten. Översyner 

syftar normalt till att samlat studera ett område, varvid tidigare gjorda 

ställningstaganden kritiskt ifrågasätts i syfte att ta fram beslutsunderlag för 

större rationaliseringar, omprövningar och omprioriteringar eller åtgärder 

för att förbättra statens kassahållning. Insatserna kan avse såväl budgetens 

inkomst- som utgiftssida. men kan även avse andra beslut av statsmak

terna om exempelvis statlig reglering och normgivning. Med ett genom

tänkt översynsarbete ökar förutsättningarna att med en god framförhåll

ning utarbeta beslutsunderlag för kommande budgetpolitiska ställningsta

ganden. 
Utredningsväscndet arbetar f. n. enligt direktiv som innebär att fram- · 

lagda förslag skall finansieras genom bl. a. omprioriteringar. Jag har för 

avsikt att föreslå regeringen att ytterligare betona vikten av att utredningar 

redovisar åtgärder som ger möjlighet till omprioriteringar. Regeringen har 

dessutom gjort en översyn av pågående utredningar. Genomgången har lett 

till att ett hundratal kommitteer kommer att avsluta sitt arbete före den I 

juli 1983. Regeringens strävan är att begränsa antalet nya kommitteer. Det 

bör t. ex. vara möjligt att uppnå en begränsning genom att låta ansvariga 

myndigheter och departement i ökad utsträckning utföra önskvärda utred
ningar. Vidare kan erinras om regeringens strävan att utnyttja de kvalifice

rade utredningsresurser som finns på riksrevisionsverket och statskon

toret. Beträffande det traditionella utredningsväsendet är regeringens strä
van att utredningarna skall kunna arbeta snabbare och mer effektivt. I 

direktiven bör då anges en bortre tidsgräns för utredningsuppdraget. 

Längre utredningstid än två år bör endast förekommi1 i undantagsfall. 

Jag vill också något beröra de årliga anvisnin1<arna för myndigheternas 

anslagsframställningar i de delar som rör den statliga förvaltningen. I 

anvisningarna. som jag avser föreslå regeringen att lägga fram i början av 

år 1983, kommer fortsatta riktlinjer för det s. k. huvudförslaget att ges. 

Under senare år har krav ställts på myndigheternas produktivitet. Beträf

fande myndighetsanslag och motsvarande har under de tre senaste budget

åren förutsatts att myndigheterna fortlöpande gör sådana rationaliseringar 

och ompiioriteringar att verksamheten kan bedrivas med i huvudsak oför

ändrad ambitionsnivå, men med 2 '?f, lägre reala resurser än under närmast 

föregående budgetår. 
Enligt min mening är kravet på produktivitetsökning inom den offentliga 

förvaltningen en väsentlig förutsättning i en situation när det statsfinan

siella läget medför betydande resursknapphet. Produktivitetskravet bör 
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också vara ett starkt incitament till hög ambitionsnivå inom planering, 

budgetering och resultatuppföljning. Jag är dock medveten om att det s. k. 

huvudförslaget med en minskning av det pris- och löneomräknade anslaget 

med 2 % inte är möjligt att tillämpa fullt ut för alla myndigheter och . 

verksamheter. I årets budgetarbete har också hänsyn tagits till detta. 

En annan aspekt som bör tillmätas stor betydelse vid bedömning av 

produktivitetskraven är myndigheternas förutsättningar att kunna se sin 

verksamhetsutveckling i ett längre perspektiv än ett budgetår i sänder. 

Särskilt berörda är därvidlag de myndigheter som befinner sig i en situation 

där det löpande effektiviserings- och rationaliseringsarbetet inte förslår för 

att täcka in kravet på produktivitetsökning. Ju större behovet av ompriori

teringar är, desto mer tid för genomförande torde krävas om alltför kraftiga 

omställningar skall kunna undvikas. Fr. o. m. de årliga anvisningarna inför 

budgetåret 1983/84 har möjligheter därför getts för myndigheterna att för

dela 10% rationalisering över en femårsperiod men med minst 6% inom tre 

år. Myndigheterna ges härmed möjlighet att lämna förslag till omfördelning 

i tiden av produktivitetskraven. Härigenom ges bättre möjligheter att an

passa genomförandet till de specifika förutsättningar som gäller i det en

skilda fallet. Av myndigheterna har krävts att det av anslagsframställning 

skall framgå vilken del av myndigheternas verksamhet som skall upphöra 

eller minska samt vilka konkreta förändringar i organisation/verksamhet 

som behöver vidtas. Underlaget bör ge möjlighet för statsmakterna att 

fatta beslut avseende minst en treårsperiod. 

Flera myndigheter har i anslagsframställningarna inför budgetåret 1983/ 

84 redovisat möjligheterna till omfördelning av produktivitetskraven under 

en femårsperiod. Jag kan dock konstatera att underlaget i dessa avseenden 

varit av varierande kvalitet. vilket är naturligt med hänsyn till att det är 

första året metoden prövas. Underlaget har dock i vissa fall varit av 
tillräckligt god kvalitet för att metoden redan i årets budgetproposition 

skall kunna tillämpas på en handfull myndigheter. 

Det finns ett flertal skäl som talar för en fortsatt tillämpning av huvud

förslaget. Detta innebär ett krav på rationalisering, i likhet med vad som 
gäller för andra samhällssektorer. Det är viktigt att rationaliseringskravet 

omfattar även den statliga sektorn, särskilt i en tid med mycket knappa 

ekonomiska resurser. Ledning och personal har särskilt god insyn i verk

samheten inom myndigheterna. Deras omdöme och erfarenheter tas med 

huvudförslaget till vara. eftersom rationaliseringarnas utformning och in

riktning med denna metod bestäms på myndighetsnivå. Detta är också en 

viktig aspekt när det gäller att ge incitament till ett aktivt deltagande från 

myndigheten och dess personal i ett fortlöpande förändringsarbete. 

Jag är emellertid medveten om att en strikt tillämpning av huvudforsla

. get under en lång följd av år efter hand leder fram till krav på förändringar 

av mer genomgripande art i fråga om en verksamhets mål och inriktning. 

Därvid aktualiseras ändringar i gällande regel system m. m., som ligger 
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utanför myndigheternas direkta ansvarsområden. Då större förändringar 
erfordras bör därför statsmakterna styra utvecklingen genom att bl. a. 

initiera utvecklingsarbete och översyner. 

Jag avser mot denna bakgrund att föreslå regeringen att myndigheterna 

också inför budgetåret 1984/85 skall redovisa huvudförslag i enlighet med 

hittills använda principer. Med hänsyn till vikten av framförhållning i 
myndigheternas verksamhet och behovet av fortsatta krav på produktivi

tetsökningar avser jag vidare att föreslå regeringen att myndigheterna på 

motsvarande sätt som för nästa budgetår får möjligheter att inför budget
året 1984/85 redovisa fördelningen av produktivitetsökningar under en 

längre period. När ytterligare erfarenheter vunnits av hur detta alternativ 

till ett traditionellt huvudförslag kan tillämpas torde tiden vara mogen att 

göra en mer systematisk utvärdering av hur systemet med konkret angivna 
produktivitetskrav mot statliga myndigheter fungerat. 

5 Avslutning 

Sveriges ekonomi har under de senaste åren kraftigt försämrats. Produk

tionen har stagnerat och framtidsbyggandet har gått tillbaka. De allvarli
gaste konsekvenserna är den växande arbetslösheten och vårt allt påtagli
gare beroende av utlandslån för att klara försörjningen. 

Det torde vara oomtvistat att nyckeln till lösningen av våra ekonomiska 

problem ligger i att vända den industriella utvecklingen till en ny period av 
tillväxt. Det är på grund av industrins svaghet som vi inte längre kan 
försörja oss själva. Och av samma skäl finns inte längre tillräckliga produk
tiva resurser som kan ge alla människor arhete. 

Givetvis har den utdragna internationella lågkonjunkturen spelat en stor 
roll för den industriella tillbakagången i Sverige genom den dåliga mark
nadstillväxten. Men den svenska utvecklingen har, för det första. varit 
klart sämre än i flertalet med oss jämförbara länder. Och. för det andra, 
kan vi inte passivt vänta på att en internationell konjunkturuppgång skall 

lösa våra problem. öka sysselsättningen och minska behovet av utlands

lån. 
Den nya regeringen har därför under hösten vidtagit en rad åtgärder som 

syftar till att skapa stimulans för industriell tillväxt och resurser för ökad 

sysselsättning. Dessa åtgärder har givits en sådan inriktning att tillväxten 

och sysselsättningen i vårt land skall kunna förbättras jämsides med att 

underskott i våra utrikes affärer nedbringas. 
Omläggningen av politiken inleddes med devalveringen av kronan i 

oktober. Den har sedan fullföljts genom ett omfattande program för inves

teringar och sysselsättning samt en rad åtgärder för att nå en så rättvis 

fördelning av krispolitikens bördor som möjligt. Vi har därvid utgått från 
att en rättvis fördelning är ett nödvändigt villkor för att löntagarna och 

andra medborgargrupper skall kunna acceptera den sänkning av realin-
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komsterna som devalveringen - för att bli framgångsrik - oundgängligen 

leder till. 
Reaktionerna från de stora löntagarorganisationerna inför avtalsrörelscn 

tyder också på att man är beredd att acceptera dessa konsekvenser. Det 
bör innebära att den intlationsimpuls. som följer av de höjda importpri

serna, snabbt ebbar ut. Om dessutom det svenska näringslivet så effektivt 

som möjligt utnyttjar det förbättrade konkurrensläget för att hävda sin 

ställning både på export- och hemmamarknaden. har en god grund lagts för 
den svenska ekonomins återhämtning. 

Budgetförslaget för 1983/84 har utformats utifrån två huvudsyften. Det 

ena är att - så långt det varit möjligt med hänsyn till det katastrofalt dåliga 

utgångsläget - anpassa finanspolitiken till den långsiktiga strategin för den 
ekonomiska politiken. Det betyder framför allt att utvecklingen mot stän

digt växande budgetunderskott måste brytas. Det andra huvudsyftet är att 

slå vakt om sysselsättningen och om den offentliga sektorns förmåga att 

bereda medborgarna social trygghet och ge dem tillgång till för välfärden 

viktiga tjänster. Med dessa utgångspunkter måste det betecknas som till

fredsställande att budgetunderskottet kan hållas på oförändrad nivå utan 
att något viktigt välfärdsmål måste eftersättas. 

Den ekonomiska politiken i Sverige har sålunda med kraft lagts om: från 

ensidig åtstramning till stimulans av produktionen, investeringarna och 

sysselsättningen under hänsyn till kravet på bättre balans i både utrikes

handel och statsbudget. Framgången med denna politik gör sig dock gäl
lande föist på sikt. Det finns därför anledning att varna för överdrivna 

förväntningar om snabba resultat. Den internationella ekonomins utveck
ling är i hög grad osäker. En fortsatt stagnation i vår omvärld skulle 

naturligtvis försvåra och fördröja den svenska ekonomins återhämtning. 
Regeringen kommer därför att använda alla de medel som står oss till 
förfogande för att medverka i en internationell aktion för en omläggning av 
den ekonomiska politiken i mera expansiv riktning också i andra länder. 

Under alla förhållanden måste vi inse att det kommer att ta avsevärd tid 
innan de djupgående skadorna i den svenska ekonomin hunnit repareras. 
Till följd av den genomförda omläggningen av den ekonomiska politiken 
bör vi. genom utvecklingen under det kommande året. kunna lägga grun
den för detta rckonstruktionsarbete. Därefter måste resultaten i form av 
bättre sysselsättning och ekonomisk balans uppnås genom en fast och 

konsekvent linje i den ekonomiska politiken. Det innebär bl. a. att rätten 

till arbete och rätten till en trygg framtid sätts före i och för sig förståeliga 

anspåk på generellt sett höjd levnadsstandard och välfärd. Sådana anspråk 

kan tillgodoses först när vi genom vårt arbete och vår produktion förmår 

att försörja oss själva. 

Regeringen är övertygad om att det är denna användning av våra re
surser. som bäst tillgodoser medborgarnas berättigade krav på ett samhäl

le. där det finns arbete åt alla och där vi utifrån våra egna ideal gemensamt 

kan forma utvecklingen. 
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Särskilda frågor 

1 Vissa översynsfrågor 

Behovet av framförhållning och handlingsfrihet i budgetpolitiken kom
mer, som jag konstaterat i det föregående, att öka. För att möta de krav 
som kommer att ställas krävs bl. a. ett aktivt översynsarbete av offentlig 
verksamhet och transfereringssystem som kan tillföra kommande budget
arbeten ett underlag för ställningstaganden avseende större rationalisering
ar, omprioriteringar och omprövningar. Översynsarbete av detta slag bör 
enligt min mening, och jag har härvid samrått särskilt med statsrådet 
Holmberg, utgöra ett reguljärt inslag i såväl budgetprocessen som i mera 

långsiktiga sammanhang. En förutsättning för detta är att de kvalificerade 
utredningsresurser som finns vid riksrevisionsverket (RR V) och statskon
toret kan förstärka regeringskansliet i översynsarbetet. 

I detta sammanhang vill jag erinra om det arbete som expertgruppen (B 

1981: 03) för studier i offentlig ekonomi utför. Expertgruppen, som tillkal
lades under våren 1981, har till uppgift <Dir 1981: 25) att bredda och 
fördjupa underlaget i budgetpolitiska och samhällsekonomiska frågor. 
Gruppen arbetar främst genom att lämna studieuppdrag till myndigheter 
och forskare. Ett trettiotal uppdrag har kommit till stånd och ungefär tio av 
dessa har nu slutförts. Studierna avser bl. a. produktiviteten i offentlig 
verksamhet, fördelningseffekter och finansieringsfrågor. 

Jag har i det föregående nämnt att berörda statsråd kommer att närmare 
beskriva den översynsverksamhet som är knuten till olika huvudtitlar. I 
detta sammanhang vill jag dock kortfattat beröra den del av översynsarbe
tet som har en mer generell och principiell ansats. Sådant översynsarbete · 
har vad avser flera projektområden karaktär av utvecklingsprojekt. Arbe
tet innebär således ofta att nya principiella ansatser studeras eller utveck
las. I ett andra steg kan en övergång ske till ett mera åtgärdsinriktat arbete. 
Som exempel på mera övergripande projekt av denna karaktär kan nämnas 
bl. a. följande. 

Inom området budgetteknisk utveckling och redovis11i11gsrevision har en 
omfattande revision av budgethandboken genomförts. Jag kommer senare 

att redovisa vissa resultat av detta arbete i avsnittet Budgettekniska frågor. 
Inom RRV har vidare redovisningsrevisionens organisation m. m. setts 
över och förslag med anledning härav föreläggs riksdagen senare denna 

dag. 
Utombudgetära utgijier har kommit att uppmärksammas alltmer. Här 

pågår utvecklings- och översynsarbete inom flera områden. Detta gäller 
exempelvis offentliga fonder utanför statsbudgeten, metoder för att bättre 
beakta skatteutgifter i det reguljära budgetarbetet samt effekter av statlig 
reglering och normgivning. 
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I fråga om statlig reglering och normgin1ing inom kommunsektorn 
bedrivs ett systematiskt arbete av stat-kommun-gruppen. Enligt vad jag 
erfarit från statsrådet Holmberg kommer detta arbete att intensifieras 
under år 1983. Avsikten är nu att även initiera en genomgång av statlig 
reglering och normgivning som riktas mot näringslivet. 

Arbetet med att förbättra överblicken över den statliga kreditgarantigi\'

ningen fortsätter. Regeringen har givit RRV i uppdrag att två gånger per år 
till regeringen redovisa verksamheten med statliga kreditgarantier. RRV 
har nyligen lämnat en sådan redovisning och jag återkommer till denna i 
avsnittet Statliga kreditgarantier. 

Ett arbete har startats för att ta fram underlag för åtgärder som syftar till 
att förbättra den statliga kassahållningen för såväl statens inkomster som 
utgifter. Jag redovisar inriktningen av detta arbete i det följande. 

2 Kassahållningsfrågor 

I takt med den starkt växande omslutningen på statens budget och 
genom det höga ränteläget ökar betydelsen av att följa upp och anpassa 
uppbördsrutiner och rutiner för inbetalning till och utbetalning från staten 
till förändrade förhållanden. Åtgärder som syftar till effektivisering inom 
detta område brukar med en budgetteknisk term kallas "kassahållning". 
Praktiskt kan detta för det uppbördstckniska området beskrivas som alla 
åtgärder som påskyndar inbetalningar eller innebär t. ex. ökad ränte- och 
avgiftsbeläggning vid senarelagda inbetalningar till staten. Avseende sta
tens utbetalningar vidtas på motsvarande sätt olika åtgärder för att senare
lägga dessa. Inom företagssektorn är detta sedan länge en väl utvecklad 
teknik. I många länder har kassahållningsåtgärder varit ett naturligt inslag 
även inom den offentliga sektorn. Denna teknik har dock först under 
senare år börjat tillämpas på ett mer systematiskt sätt på de svenska 
statsfinanserna. 

Jag kommer i det följande att redogöra för vissa förhållanden som är 
centrala för förståelsen av en effektiv kassahållnings effekter på statsbud
geten. Därefter kommer jag att ge en översikt av beslutade och aktuella 
åtgärder på detta område. 

2.1 Vissa tekniska aspekter 

Syftet med statliga kassahållningsåtgärder är dels att eliminera om:>ti
verade likviditets- och ränteförmåner för dem som erhåller statliga medel 
eller skall göra inbetalningar till staten i form av skatt. räntor m. m., dels 
att stärka statens finanser. Staten och de skattskyldiga påverkas av kassa
hållningsåtgärder, t. ex. förkortade skattekrediter på olika sätt. Vissa cen
trala aspekter anges i det följande: 

4 Riksdagen 1982183. l sam/. Nr 100. Bilaga 1 
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I. förändringen av den genomsnittliga likviditetsställningen, 

2. effekten på statsskuldräntorna, 

3. engångseffekter som vid omläggningar kan uppstå rent kassamässigt 

på statsbudgeten vid bokslutstidpunkten den 30 juni. 

Den genomgång som jag kommer att göra sker mot bakgrund av förhål

landena inom det uppbördstekniska området. Den gäller emellertid i allt 

väsentligt även för kassahållningsåtgärder för statsbudgetens utgifts sektor. 

Den genomsnittliga lihiditetsstiillningen och effekten på statsskuldriin

torna 

Kassahållningsåtgärder på det uppbördstekniska området innebär i all

mänhet att den tid som löper från det att en skattepliktig affärshändelse 

genomförs till det att skatten betalats in tili staten förkortas. Den skattskyl

dige kommer därmed att förfoga över skattemedlen under en kortare tid än 

f. n. Beroende på den skattskyldiges finansiella situation går han därmed, 

jämfört med utgångsläget, miste om en ränteintäkt eller får en ökad rän

teutgift. Om staten och den skattskyldige använder samma räntesats är 

statens vinst därvid lika stor som den skattskyldiges förlust. Dessa berörda 

ränte- och likviditetsförskjutningar är reella och bestående. Ränteförlusten 

för den skattskyldige är uttryck för en över året genomsnittligt försvagad 

Iikviditetsställning. Förändringen i likviditetsställning behöver emellertid 

inte vara lika stor under hela året, utan kan variera över uppbördscykeln. 

Den sammanlagda årliga ränteeffekten på statsbudgeten är beroende av 

den genomsnittliga förändringen av likviditetsställningen. 

Kassamiissiga engångseffekter på statsbudgeten 

I samband med att uppbördstekniska omläggningar vidtas kan på grund 

av t. ex. förkortade redovisnings- och inbetalningsperioder i vissa fall 

inträffa en finansiell engångseffekt för staten just det år omläggningen sker. 

Denna engångseffekt kan vara ett resultat av att det exempelvis under 

omläggningsåret flyter in skatteinkomster som avser 13 verksamhetsmåna

der. Detta förutsätter att redovisnings- och betalningsperioderna förkor

tas, så att inkomsterna för ytterligare en eller två månader flyter in strax 

fÖre budgetårsskiftet i stället för strax efter. Likviditeten i bokslutsögon

blicket påverkas härav. En sådan engångseffekt påverkar det kassamäs

siga budgetutfallet omläggningsåret. Denna effekt är av redovisningstek

nisk natur och ger inte någon ytterligare likviditets- eller ränteeffekt utöver 

vad som angetts i det föregående. 

I många fall utgörs de skattskyldiga av företag. Företagen påverkas inte 

på samma sätt som staten av en eventuell engångseffekt, eftersom de i sina 

räkenskaper periodiserar inkomster och utgifter. Om ett företag därför i 

samband med en skatteomläggning betalar skatt något snabbare än normalt 

påverkar detta i och för sig inte direkt dess årsresultat. Påverkan sker 

istället genom den likviditetsminskning som nämndes tidigare. 
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2.2 Beslutade och aktuella åtgärder inom det uppbördstekniska området 

Ett mer systematiskt kassahållningsarbetc inom det uppbördstekniska 

området har inletts under det senaste året. Som exempel på detta kan 
nämnas de beslut som riksdagen fattade våren 1982 angående en ändring 

av bestämmelserna för inbetalning av skatterna på bensin. olja och fasta 

bränslen. så att den genomsnittliga kredittiden minskar med tio dagar. 

Vidare beslutades att rätten till avdrag för ingående mervärdcskatt som tas 

ut vid import till Sverige skall inträda tidigast när tullverkets tullräkning 

har mottagits av den skattskyldige. Därmed förkortades kredittiden med 

23-24 dagar. 

Regeringen har under hösten lagt fram flera förslag i kampen mot skatte

och avgiftsundandraganden. En strävan har också varit att tidigarelägga 

inbetalni.ngarna av vissa skatter och avgifter. En gränsdragning mellan 

åtgärder för en förbättrad skattekontroll och kassahållningsåtgärder kan i 

allmänhet inte göras. En åtgärd kan mer eller mindre uppfylla båda syf

tena. Jag sammanfattar här kort de åtgärder som även har mer utpräglade 

kassahållningsaspekter. 

För att preliminärskatten bättre skall anpassas till den slutliga skatten 

har riksdagen nyligen beslutat att preliminär B-skatt normalt skall beräk

nas till 120% av den slutliga skatten vid taxeringen året före inkomståret 

(vanligen avseende de inkomster den skattskyldige hade två år före det 

aktuella inkomståret). Vidare har statsmakterna beslutat om en höjning av 

den restavgift som tas ut när inkomstskatt m. m. inte betalas inom föreskri

ven tid. 

En lag om skatteavdrag eller uppgiftsskyldighet vid vissa uppdrag för 

vilka uppdragsgivaren inte är huvudarbetsgivare har utfärdats. Jag avser 

senare återkomma till regeringen med förslag om en utvidgning till vissa 
enmansföretagare av tillämpningsområdet för preliminär A-skatt. Hittills 

har tillämpningsområdet i princip varit begränsat till de som har arbetsan

ställning. Lagrådets yttrande har inhämtats. 
Det nuvarande debiterings- och uppbördssystemet för lagstadgade so

cialavgifter har en rad brister. Bl. a. har de hittillsvarande reglerna för 
beräkning av avgiftsunderlaget fått till följd att betydande belopp kan 

komma att betalas in med upp till två års eftersläpning. Socialavgiftsutred

ningen (S 1981: 02) har mot den bakgrunden fått i upporag att undersöka 

möjligheterna att knyta an uppbörden av arbetsgivarnas preliminära social

avgifter till de lönesummor som redovisas i samband med källskatteredo

visningen eller på annat sätt till de löpande löneutbetalningarna. Enligt vad 

jag har erfarit kommer utredningen att till sommaren 1983 presentera ett 

betänkande beträffande dessa frågor. Därvid kommer även att övervägas 

frågan om en förkortning av nuvarande redovisningsperiod från två till en 

månad. En månatlig uppbörd bör enligt min mening i det sammanhanget 

även övervägas för källskatten. Inriktningen bör vara att - om de tekniska 
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och allmänna förutsättningarna i övrigt medger delta - införa ett sådant 
samordnat månatligt uppbördssystem år 1985. I avvaktan på en samord

ning har statsmakterna under hösten beslutat att effektivisera preliminär
uppbörden av socialavgifter genom bl. a. en utvidgad kontroll genom sam

körningar av arbetsgivarregistret och källskatteregistret. 
Enligt vad jag har erfarit kommer skattekreditutredningen (B 1982: 02) 

som en första etapp i sitt arbete att presentera förslag till l"örkortad redo
visnings- och betalningsperiod för mervärdeskatten, tobaksskatten. skat

ten på spritdrycker och vin samt skatter på malt- och läskedrycker. Enligt 

förslaget bör de nya bestämmelserna träda i kraft den I januari 1984. 

Utredningen beräknar att åtgärderna innebär en genomsnittlig likviditets
förstärkning för staten om 2 miljarder kr.. vilket medför en bestående 

effekt på statsskuldräntorna om närmare 250 milj. kr. för helår räknat. För 
budgetåret 1983/84 blir ränteeffekten drygt en tredjedel av helårseffekten. 

Omläggningsåret uppträder en positiv engångseffekt om 2.4 miljarder kr. 
på statsbudgeten. Dessa finansiella effekter har beräknats utifrån de skat

tesatser. den prisnivå och den omsättningsvolym som gällde budgetåret 
1981/82. Utredningen anför dock att de finansiella effekterna i viss mån 
kan begränsas genom regelanpassat beteende hos de skattskyldiga. Detta 

torde särskilt gälla under ett inlcdningsskede. Min avsikt är att under våren 

1983 återkomma till regeringen i dessa frågor. 
Jag vill i sammanhanget nämna att skattekreditutredninr,en i en andra 

etapp av sitt arbete avser att behandla bl. a. uppbörden av .andra punkt
skatter, vissa statliga betalningsrutiner samt se över hanteringen av inbe

talda skatter. 

2.3 Aktuella åtgärder avseende de statliga utbetalningarna m. m. 

I höstens budgetarbete har aktualiserats åtgärder som syftar till en bättre 
kassahållning även med statsutgifterna. Jag kommer här att redogöra för 
de överväganden som utgör grunden för·förslagen avseende villkoren för 
den statliga långivningen, utbetalningen av vissa statliga bidrag, taxor och 

avgifter och en försöksverksamhet som innebär att ett ränteincitament 

kopplas till utnyttjandet av ett visst anslag. 

Syftet med översynen av den statliga /ångivningen har varit att anpassa 

villkoren för statliga lån till de villkor som gäller på lånemarknaden i 

övrigt. Därför kommer i förekommande fall att föreslås att räntor och 

amorteringar skall betalas in till staten fyra gånger per år. F. n. är inbetal

ning en eller två gånger per år det vanligast förekommande. Översynen har 
även omfattat vissa andra lånevillkor. En tiktlinje för översynen har varit 
att räntesatsen i de statliga lånen bör vara marknadsmässig, en annan att 

någon räntefri period inte bör medges såvida det inte finns särskilda motiv 

för att lånet skall vara subventionerat. Vidare bör normalt debiteras dröjs

målsränta som överstiger den för lånet gällande räntesatsen. Syftet har här 
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varit att genomföra förändringar som medför att villkoren för de statliga 

låneformerna närmare ansluter till vad som är brukligt på lånemarknaden i 

övrigt. Med detta syfte har också förordats att avgifter för uppläggning av 

lån samt aviseringsavgifter införs i den mån detta inte redan förekommer 

samt att existerande låga avgifter höjs. 

Förändringar av de statliga lånevillkoren kommer som en följd av över

synen att.föreslås för låneformer där statens sammanlagda fordran är ca 55 

miljarder kr. Eftersom statens lånefordran huvudsakligen avser lån som 

beviljats tidigare och där villkoren till stor del är reglerade i avtal mellan 

staten och låntagaren är f. n. endast begränsade förändringar möjliga att 

genomföra. Framför allt kommer förändringar att föreslås som innebär att 

aviseringsavgifter och uppläggningsavgifter införs eller höjs. Mot denna 

bakgrund har i några fall införts bestämmelser i existerande låneformer 

som innebär att staten ges möjlighet att i framtiden - om så erfordras -

ändra villkoren för lämnade lån. 

Det är enligt min mening angeläget att detta arbete fortgår. För de nya 

låneformer som kan komma att introduceras bör villkoren så långt möjligt 

utformas i enlighet med de riktlinjer som jag nu har redovisat. 

Syftet med granskningen av reglerna för utbetalning av statliga bidrag 
är att s'enarelägga utbetalningarna till den tidpunkt då medlen faktiskt 

förbrukas för avsett ändamål för att därigenom minska statens räntekost

nader och få en jämnare fördelning över året av statens upplåningsbehov. 

Statens vinst av att senarelägga utbetalningar måste därvid vägas mot bl. a. 

kostnaderna för att administrera verksamheten. Antalet utbetalningstillfäl

len för enskilda bidrag begränsas därför i normalfallet till fyra gånger per 

år. Flera betalningstillfällen kan vara motiverade om det är fråga om större 

bidragsanslag där räntevinsten av flera och senarelagda utbetalningstillfäl

len är betydande. Från budgetåret 1983/84 kommer mer strikta utbetal
ningsregler att gälla för flertalet bidragsanslag. I vissa fall görs en successiv 

övergång till sådana regler och i vissa speciella fall har vid medelsberäk-_ 

ningarna hänsyn tagits till de problem. som uppstår vid en övergång till 

mer strikta regler. 
I undantagsfall är utbetalningsreglerna fastställda i avtal. Det gäller t. ex. 

medelstilldelning till Statshälsan. Denna är reglerad genom kollektivavtal 
t. o. m. budgetåret 1986/87. Frågan om utbetalningsordning är inte reglerad 

i avtalet. Enligt min mening bör parterna snarast ta upp förhandling om 

sådana regler. 

De åtgärder i syfte att förbättra den statliga kassahållningen som jag 

hittills beskrivit har i allt väsentligt bestått i administrativ reglering. exem

pelvis genom förändringar i bestämmelser avseende inbetalning resp. utbe

talning. Administrativ reglering är emellertid inte särskilt väl lämpad för 

anslag till t. ex. utrustning m. m. Vidare kan ert mer ingående reglering lätt 

bli administrativt betungande. Enligt min mening bör därför även andra 

former av styrmedel övervägas för att förbättra statens kassahållning. 
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Genom att anslag ges i nominella termer har de myndigheter som i dag 

disponerar statliga medel för t. ex. utrustning inga direkta incitament att 

hushålla med dessa medel under budgetåret. Snarare kan det från myn

dighetens sida te sig lönsamt att förlägga inköp till första delen av budget

året eller att medge förskott mot en mycket begränsad rabatt. Detta förfa

ringssätt behöver dock inte vara lönsamt för statsverket totalt, eftersom en 

tidigarelagd utbetalning innebär att statens upplåningsbehov tidigareläggs. 

Jag anser att det mot denna bakgrund bör genomföras ett försök med att 

koppla ett ränteincitament till ett begränsat antal anslag. En förutsättning 

för att ränteincitamentet skall vara verkningsfullt är att myndigheterna kan 

påverka medelsförbrukningen över tiden i nämnvärd omfattning. 

Försöket bör utformas så att medel under vissa anslag får placeras på 

räntebärande konton i riksgäldskontoret. Räntefoten bör sättas lika med 

statens avkastningsränta för innevarande budgetår. Vid beräkningen av 

medelstilldelningen för budgetåret 1983/84 bör en reduktion ske med hän

syn till det förväntade medelstillskottet i form av ränteinkomster. Genom 

den ränta som kommer att utgå möjliggörs en medclsförbrukning som 

överstiger det på anslaget anvisade medlen. I den mån medelsförbrukning

en senareläggs ökar räntetillskottet i motsvarande mån. Merförbrukningen 

redovisas i statsbudgeten under femtonde huvudtitelns anslag Räntor på 

statsskulden m. m. Försöket bör omfatta anslaget Inköp av motorfordon 

m. m. under andra huvudtiteln samt anslagen Teknisk forskning och ut

veckling samt Utrustning till styrelsen för teknisk utveckling under tolfte 

huvudtiteln. Cheferna för justitie- och industridepartementen återkommer 

till detta vid sina anmälningar av dessa anslag. 
Det är min avsikt att föreslå regeringen att ge RRV i uppdrag att följa 

försöksverksamheten. Om resultatet av försöket är positivt bör RRV över

väga alternativa tekniska lösningar avpassade för en mer generell tillämp
ning. Vidare bör verket lämna förslag till lämpliga justeringar i regleringen 

av affärsverkens och uppdragsmyndigheternas förräntning av statskapital 

och utrustningslån i syfte att åstadkomma motsvarande incitament för 

dessa. 

3 Taxor och avgifter 

I årets budgetarbete har en målmedveten granskning av nu befintliga 

taxor och avg{fter som regeringen fastställer gjorts. För många statliga 

taxor och avgifter har gällt att dessa endast med långa mellanrum anpas

sats till kostnadsutvecklingen för de tjänster som utbjudits. Följden har 

därmed blivit att taxornas och avgifternas bidrag till kostnadstäckningen 

minskat. 
Jag vill i detta sammanhang hänvisa till det ansvar som åvilar riksrevi

sionsverket vid de årliga samråden i avgiftsärenden. Riksrevisionsverket 
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har därvidlag även ett ansvar vad gäller förslag till en utvidgad avgiftsfi

nansiering. Den genomgång som har gjorts i årets budgetarbete har lett till 

att ett stort antal avgifter kommer att höjas. Med det stora underskott som 

budgeten i dag utvisar anser jag det nödvändigt att detta arbete fortsätter. 

Jag ämnar därför föreslå regeringen i de årliga anvisningarna för budgetåret 

1984/85 - på samma sätt som för budgetåret 1983/84 - ålägga myndighe

terna att redovisa förslag till ändringar av taxor och avgifter. 

4 Statliga kreditgarantier 

Staten lämnar skilda slag av garantier för lån som tas upp av privata och 

statliga företag samt av organisationer och enskilda personer. Sådana 

kreditgarantier möjliggör en upplåning som annars kanske inte skulle ha 

kommit till stånd. Förutom att de statliga kreditgarantierna således har 

effekter på kreditmarknaden är de av statsfinansiellt intresse. Dels medför 

garantigivningen vissa administrativa kostnader, dels uppstår kostnader 

för staten om garantierna måste infrias till följd av att låntagaren inte 

fuHgör sina förpliktelser. 

Med hänsyn till den stora omfattning den statliga garantigivningen har är 

det enligt min mening motiverat att på motsvarande sätt som gjorts tidigare 

år. ge en samlad redovisning av de statliga kreditgarantierna. Regeringen 

har den 6juni 1982 gett RRV i uppdrag att utarbeta rutiner för redovisning 

av verksamheten med statliga kreditgarantier. RRV skall vid uppdragets 

fullgörande samråda med riksgäldskontoret. Regeringen har i samma be

slut vidare uppdragit åt RRV att varje år till regeringen lämna redovisning 

av verksamheten med statliga kreditgarantier m. m. per den 30 juni resp. 

den 31 december. 

RRV har lämnat en utförlig redovisning av verksamheten med statliga 
kreditgarantier per den 30 juni 1982. I tabell I ges en översiktlig bild av 

förhållandena; kassamässig redovisning tillämpas. 
Frågan om den garanterade kapitalskulden den 30juni 1982 om samman

lagt 74650 milj. kr. kan belysas på flera sätt. I följande figur illustreras 

fördelningen av den garanterade kapitalskulden på samhällsomriiden. Som 

framgår svarar garantier för exportkrediter och varv för ca hälften av den 

garanterade kapitalskulden. 

Den lämnade redovisningen föranleder även vissa övriga kommentarer. 

Som framgår av tabell I uppgick de gällande. av regeringen medgivna. 

Rarantiramama den 30juni 1982 till 114404 milj. kr. Vissa av dessa ramar 

är avsedda att begränsa det totala statliga engagemanget inom ett område 

och löper därför under en följd av år. Andra garantiramar fastställs där

emot för ett budgetår i taget. Detta innebär att inom ett garantisystem med 

årliga ramar kan de sammanlagda garantiutfästelserna vara större än den 

vid en viss tidpunkt gällande garantiramen. 
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Tabell I Statliga kreditgarantier budgetåret 1981182 
Milj. kr. 

Garantier ut
färdade av 

Exportkredit-
nämnden 
Riksgäldskontoret 
Statens vattenfalls-
verk 
Lantbruksstyrelsen 
Statens industriverk 
Televerket 
Luftfartsverket 
Överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar 
Centrala studiestöds-
nämnden 
SEK 
Övriga 

Summa 

Ultimo 1981/82 

Av regering- Gjorda 
en medgiven garanti
garantiram utfästel-

ser 

50400 38 351 
49829 45 278 

6331 6757 
3 584 3 257 
2471 I 268 

310 167 
203 

122 42 

652 652 
300 300 
202 127 

ll4404 96199 

Garante
rad kapi
talskuld 

21856 
41608 

6081 
3 257 
1268 

133 

28 

7 
300 
112 

74650 

56 

Budgetåret 1981 /82 

Utgifter 
pga infria
de garan
tier 

629 
437 

24 
157 

. 0 

3 

1250 

Inkomster 
från ga
rantiav
gifter 

::!22 
57 

2 
12 

0 

() 

293 

De av regeringen medgivna garantiramarna överensstämmer vanligtvis 

med de garantiramar som för olika ändamål har fastställts av riksdagen. I 

något fall är emellertid den av regeringen medgivna ramen mindre än den 

ram som fastställts av riksdagen. Det gäller t. ex. för exportkreditgaran

tierna. För dessa har riksdagen fastställt att garantier får beviljas inom en 

sammanlagd ram av 69400 milj. kr.. medan den av regeringen medgivna 

ramen den 30 juni 1982 var begränsad till 50 400 milj. kr. 

Den 30 juni 1982 uppgick {:<mmtiutfiistelserna till sammanlagt 96 199 

milj. kr. Främst inom ramen för exportkreditgarantier fanns outnyttjat 

utrymme för ytterligare garantiutfästelser. 

Den garanterade kapitalskulden uppgick den 30 juni 1982 till 74 650 milj. 

kr. Den redovisade skillnaden mellan gjorda garantiutfästelser och garan

terad kapitalskuld beror främst på att ett betydande antal affärer, för vilka 

hade lämnats utfästelse om export- eller varvskreditgaranti, ännu inte hade 

kommit till stånd eller hade förfallit vid tidpunkten för redovisningen. 

Den garanterade kapitalskulden var den 30 juni 1982 ca 9 miljarder kr. 

större än vid samma tidpunkt år 1981. För den dominerande delen av 

denna ökning svarade garantier till varv. Andra orsaker till ökningen var 

en höjning med 2000 milj. kr. av den av staten garanterade grundfonden 

för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa samt en ökning av ute

stående exportkreditgaranticr. 

För vissa av de lämnade kreditgarantierna är förlustriskerna betydande. 

Under budgetåret l98\/82 infriades garantier till ett belopp av 1250 milj. 

kr. Återbetalningar till följd av tidigare infriade garantier uppgick till 326 

Inkomster pga 
återbetalning 
av tidigare in
friade garan
tier 

108 
216 

326 
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Figur I Garanterad kapitalskuld 1982-06-30 fördelad på samhällsomräden 

Bostad 

lndustri
exkl. varv 

Jordbruk och fiske 
3342 (4%) 

Energi ---~-J Kommunikation 828 (1 %) 

/~Övrigt 2 325 (3 %) 

11900 
(16%) 

7970 
(10%) 

8404 
(12%) 

17725 
(24%) 

Varv 

22156 
(30%) 

Exportkredit
garantier 

milj. kr. och inkomster från garantiavgifter till 293 milj. kr. Detta innebar · 

att statens kassamässiga underskott budgetåret 1981 /82 för verksamheten 

med kreditgarantier uppgick till 631 milj. kr.. exkl. kostnader för admini

stration av kreditgarantiverksamheten. 
Det största nettounderskottet (299 milj. kr.) uppstod inom exportkredit

garantisystemet. Under budgetåret 1981/82 infriades garantier till betydan

de belopp, bl. a. gällande Polen. Underskottet inom varvkreditgarantisy

stemet uppgick till 165 milj. kr. För de s. k. industrigarantilånen som 
beviljas av regeringen eller statens industriverk uppgick underskottet till 

128 milj. kr. Återstående underskott om ca 39 milj. kr. avsåg ett antal olika 

garantisystem. 
Som jag tidigare i dag har framhållit bör statliga kreditgarantier i princip 

inte innehålla något subventionselcment. På utestående garantibelopp bör 

därför normalt tas ut en garantiavgift för att täcka förlustrisken. kostna~ 

derna för administration m. m. För statliga kreditgarantier som lämnas 

framgent bör således i normalfallet utgå en kreditgarantiavgift. som täcker 

dessa kostnader. Enligt vad.jag erfarit vid samråd med berörda statsråd 

avser dessa att återkomma till regeringen med förslag i detta hänseende. 

Jag övergår nu till att redovisa de förslag som regeringen under inneva

rande budgetår har lagt fram samt de förslag för budgetåret 1983/84 som 
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berörda statsråd i dag kommer att framlägga avseende ramar för statliga 
åtaganden i form av kreditgarantier. Däri inkluderar j;ig även vissa bor

gensåtaganden. Jag har h~irvid samrått med berörda departementschefer 

och övriga statsråd. I de fall inte annat särskilt anges redovisas förslagen i 

resp. huvudtitelsbilaga. 

Inom utbildninRsdepartementets verksamhetsområde kommer statsrå

det Göransson att föreslå att för nästa budgetår - i likhet med vad som 

gäller för innevarande budgetår - årliga garantiramar om 2 milj. kr. resp. 

U milj; kr. skall gälla för lån till bokförlag resp. bokhandel. 

Inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde föreslås en årlig 

garantiram för budgetåret 1983/84 av 520 milj. kr. för lån till jordbrukets 

rationalisering m. m. Detta innebär att ramen minskas med 30 milj. kr. i 
förhållande till innevarande budgetår. Garantiramarna för lån till fiskeföre

tag. fiskbercdningsföretag samt för åtgärder som främjar fritidsfisket före

slås niista budgetår bli oförändat 25 milj. kr. Jordbruksministern avser att 

senare i vår återkomma med förslag till årlig garantiram för lån till byggan

de av skogsvägar. 
Inom utrikcshandclsområdet föreslås att ramen för exportkreditgaran

tier fastställs till 70 miljarder kr., dvs. oförändrat belopp. 

Inom industridepartementets verksamhetsområde har i prop. 1982/83: 25 

!NU 1982/83: 15, rskr 1982/83: 116) föreslagits att garantifonden hos AB 

Svensk Exportkredit (SEK) ökas med 100 milj. kr.. varav staten som 

hälftenägare svarar för 50 miij. kr. För industrigarantilån m. m. föreslås att 

den årliga ramen skall uppgå till 300 milj. kr.. vilket är samma nivå som 

innevarande år. Den årliga ramen för lån till företag i glesbygder och för lån 
'till anskaffning av varulager föreslås höjd med 2 milj. kr. till 52 milj. kr. 

Regeringens bemyndigande att teckna borgen för lån till bolag. i vilka 

Statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier. föreslås bli höjd med I 460 
milj. kr. till 11458 milj. kr. 

Inom öFriga departements verksamhetsområden läggs inga förslag till 
ändring av kreditgarantier eller borgensåtaganden fram. 

Den information jag nu har lämnat beträffande de årliga statliga garanti

ramar som föreslås för budgetåret 1982/83 sammanfattas i följande tabell. 
Den sammanlagda ökningen av statens garantiramar budgetåret 1983/84 

föreslås således bli ca 2 411 milj. kr. Till det utrymme för nya garantier som 

härigenom skapas kommer det ramutrymme som i vissa fall frigörs till följd 

av att lån med statlig garanti amorteras. 

Som framgått av redovisningen har regeringen i årets budgetarbete prö

vat förslag om nya eller förhöjda garantiramar mycket restriktivt. Vad 

gäller de årliga ramarna föreslås höjning i ett fall. medan övriga ramar 

föreslås oförändrade eller minskade. Vad gäller ramar för samlat statligt 

garantiåtagande har de redovisats endast om några förändringar föreslås. 

Detta gäller endast tre fall. varav ett innebär förslag om minskad ram. 

Ökningen av garantifonden hos SEK erfordras för att SEK även framdeles 

skall få så förmånliga villkor som möjligt i sin upplåning. 
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Tabell 2 Fiireslagna förändringar av ramar för statligt garantiåtagande m. m. budget-. 
åren 1982/83 och 1983/84 
Milj. kr. 

Ramarfiir samlat sflltligt g<mmtiåtagande 

Garantifond hos SEK 
Borgen för Statens vattenfalls verk 

Ramar.för årli[~t statligt e11ga1:ema111/ 
Garantier för lån till bokförlag och till 
bokhandel 
Garantier för lån till jordbrukets rationalise
ring m. m. etc. 
Garantier för lån till fiskeföretag. etc. 
Garantier för industrigarantilån m. m. 
Garantier för lån till företag i glesbygder 
m.m. 

Summa f("irii11drin1:ar av ramar för statligt 
garamiätagande 

Garantiram 

1982/83 1983i84 

300 350 
9998 11 458 

3,5 3.5 

550 520 
25 25 

300 300 

50 52 

Föriindring 
mellan 
budgetåren 

+ 50 
+ 1460 

+ 3.5 

+ 520 
+ 25 
+ 300 

+ 52 

+HIO,S 

1 Genom att en ny årlig ram fastställs för budgetåret 1983/84 ökar den totala ramen 
för statens garantiåtaganden motsvarande hela den årliga ramens storlek. 

S Budgettekniska frågor 

Jag övergår nu till att redovisa vi.ssa aktuella bugettekniska tdgor. Jag 

vill först något beröra de beräkningsprinciper som använts vid budgetering 

av myndighetsanslag. 

Tekniken för prisomriikning har fr. o. m. anslagsframställningarna avse

ende budgetåret 1983/84 förenklats i viss utsträckning. U nJerlaget för 

prisomräkningen skall nu hämtas från den obligatoriska redovisningen av 

kostnadsslag i system S för resp. myndighet. Prisomräkningen innebär att 

myndigheterna kompenseras för inträffade prisstegringar. Numera an

vänds också ett brett underlag i form av olika slag av index m. m. för att få 
en mer realistisk grund för den uppräkning som tillämpas i budgetförslaget. 

Den omräkning av löner som gjordes till budgetpropositionen 1982 base

rades på ett inom regeringskansliet i samarbete med statens arbetsgivar

verk framtaget underlag, vilket möjliggör beräkningar utifrån de faktiska 

förhållandena vid myndigheterna. Avsikten är att den då tillämpade meto

den skall vidareutvecklas för att utnyttjas i kommande budgetarbete. Så

lunda blir det möjligt att på ett helt annat sätt än tidigare kunna beakta 

sådana specifika förhållanden som extrema låglöneprofiler hos vissa myn

digheter m. m. Löneomräkningen anpassas härigenom bättre än tidigare till 

de myndighetsspecifika förutsättningarna och leder till mer rättvisande 

omräkningar. 

För flertalet myndigheter är regleringsbrevens anvisningar av medel till 

toka/kostnader förslagsvis betecknade. Sammanlagt uppgår myndigheter-
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nas lokalkostnader till ca 3 miljarder kr. för innevarande budgetår. Av 
detta belopp avser ca 600 milj. kr. kostnader för lokalvård. Byggnadssty

relsen har initierat ett utvecklingsarbete som bl. a. syftar till att få till stånd 

ett rationellare lokalutnyttjande genom att skapa stö1Te flexibilitet i avväg

ningen mellan lokaler och andra resurser. 

I de årliga anvisningarna för anslagsframställningarna för budgetåret 

19lB/84 anmodades myndigheterna att redovisa i vilken omfattning och vid 

vilka tidpunkter som begränsningar i lokalinnehavet beräknades kunna 

genomföras under de närmast följande fem budgetåren. Redovisningarna 

skulle ligga till grund för bedömningar av tillämpningen av huvudförslaget. 

För att skapa enhetligt underlag för bedömningarna anmodades myndighe

terna att enbart redovisa hyreskostnader under lokalkostnadsposten. 

Kostnader för lokalvård skulle redovisas under posten förvaltningskost

nader. 
Ca 120 myndigheter har redovisat ett första förslag eller synpunkter på 

möjligheterna till lokalbesparingar under femårsperioden. Byggnadsstyrel

sen har utvärderat förslagen. Enligt styrelsen skulle den disponerade lokal

ytan kunna minskas med ca 30000 m~. varav ca 10.000 m2 under budgetåret 

1983/84. När huvudförslaget tillämpats vid beräkningen av anslag till myn

digheterna för budgetåret 1983/84 har de förslag som av byggnadsstyrelsen 

bedömts möjliga att genomföra beaktats. Myndigheterna har fått tillgodo

göra sig dessa rationaliseringar av lokalinnehavet. I den mån ytterligare 

reella lokalbesparingar bedöms möjliga att genomföra under budgetåret 

kommer samma princip att tillämpas. Detta innebär att de nu beräknade 

beloppen till förvaltningskostnader k<>.n behöva justeras för vissa myndig
heter med anledning av sådana lokalbesparingar. 

Jag anser det angeläget att ytterligare åtgärder vidtas i syfte att öka 

myndigheternas kostnadsmedvetande i lokalfrågor. Jag avser att senare 

återkomma till regeringen med förslag om anvisningar för myndigheternas 

anslagsframställningar för budgetåret 1984/85 bl. a. vad avser redovisning 

av lokalkostnader. Syftet bör vara att skapa ytterligare incitament för 

myndigheterna att i samråd med byggnadsstyrelsen noggrant pröva alla 

möjligheter till rationaliseringar i lokalinnehavet. 

Jag skall i det följande kommentera den revidering av budgethandboken 

som nu genomförts. 

Riksdagen beslutade under hösten 1977 om riktlinjer för en modernise

ring av det statliga budgetsystemet (prop. 1976177: 130, FiU 1977/78: I, rskr 

1977/78: 19). Beslutet innebar bl. a. att en budgetteknisk omläggning ge- · 

nomfördes budgetåret 1980/81. I riktlinjerna ingick vidare att bedriva en 

fortsatt löpande budgetmodernisering. Den budgethandbok som regering

en har utfärdat efter förslag från RRV och som gäller som föreskrifter för 

myndigheternas arbete med anslagsframställningar m. m. präglas av de 

krav som ställdes i samband med budgetmoderniseringen. 

Som ett led i den löpande budgetmoderniseringen har regeringen därför 
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nyligen beslutat om en ny budgethandbok. som skall tillämpas för anslags

framställningar och regleringsbrcv. Denna har utarbetats gemensamt mel

lan budgetdepartementet och RR V, bl. a. grundad på resultaten från den 

uppföljning och utvärdering av anslagsframstiillningar som budgetdeparte

mentet och RR V har genomfört. För anslag under fjärde huvudtiteln utfor

mas anslagsframställningarna enligt de anvisningar, som meddelas i en av 

försvarsdepartementet utarbetad budgethandbok. 

Mitt syfte med den nya budgethandboken är att anslagsframställningar

na skall ge bättre information som underlag för bedömningarna pä stats

maktsnivå. Detta kan uppnås bl. a. genom att myndigheten anmodas analy

sera behovet av olika insatser och vilka resurser dessa erfordrar samt 

diskutera idcer och förslag till omprövningar och översyner. Enligt min 

uppfattning måste en strävan vara att anslagsframställningen ges en kort 

och överskådlig utformning. Avsikten är att öka överskådligheten med 

hjälp av en enhetlig disposition samt en viss standardisering av tabeller och 

fasta bilagor. Jag anser det vara av stor vikt att sådana förenklingar kan 

uppnås. 
Budgetdepartementet och RRV har gemensamt genomfört en översyn 

av regleringsbrevens form och innehåll. Detta arbete har bl. a. resulterat i 

att regleringsbreven för .myndighetsanslag numera utformas på ett annat 

sätt än tidigare. För en närmare redovisning av innebörden i dessa föränd

ringar vill jag hänvisa till föregående års budgetproposition (prop. 198 l/ 

82: 100 bil. 2). De numera reviderade anvisningarna för utformning och 

tolkning av regleringsbrev utgör ett särskilt avsnitt i den nya budgethand

boken. 

6 Rationalisering och kostnadsbesparingar inom regeringskansliet 

I samband med att regcringsförklaringen lämnades 8 oktober 1982 an

mälde statsministern att regeringen ·senare skulle lägga fram förslag om 

vissa ändringar i den departementala organisationen. 

Den 14 oktober 1982 bemyndigade regeringen statsrådet Holmbcrg att · 

tillkalla en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag om ändringar i 

departementsorganisationen enligt de i regeringsförklaringen angivna rikt

linjerna. Regeringen har därefter i prop. 1982/83: 65 om dispositionen av 

anvisade anslag för budgetåret 1982/83 till departementen m. m. presente

rat huvuddragen i den tilltänkta reformen beträffande departementsorgani

sationen. Därvid förutskickas att ekonomi-. budget-. handels- och kom

mundepartementen skulle upphöra och att två nya departement - finans

och civildepartementen - skulle inrättas. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att riksdagen beslutat att åtgärder 

skall vidtas för att minska antalet anställda i statsdcpartementcn (fiU 

1980/81: 15. rskr 1980/81: 118). Enligt riksdagens uppfattning är det nöd-
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vändigt att den återhållsamhet som åläggs myndigheterna också tillämpas 

inom regeringskansliet. Minskningen av antalet anställda skall genomföras 

med beaktande av gällande avtal och trygghetsreglcr. Också enligt miri 

mening hör möjligheterna till rationali~eringar och kostnadsbesparingar 

självfallet prövas inom regeringskansliet på samma sätt som vid myndighe

terna. Enligt min uppfattning har det nu pågående arbetet med att utforma 

en ny departementsindclning skapat goda förutsättningar härför. 

Därutöver vill jag även anföra att koncentrationen av departementen till 

ett sammanhängande geografiskt område i Södra Klara-kvarteren i Stock

holm och det faktum att stora delar av departementsorganisationen fått 

tillgång till nybyggda, n1tionellt utformade lokaler har medfört att förut

sättningarna för att bedriva den serviceverksamhet gentemot departemen

ten som departementens organisationsavdelning svarar för delvis har för

ändrats. Dessa nya förutsättningar har skapat möjligheter för en effektiva

re bedriven verksamhet. bl. a. vad gäller kontorsservice och annan intern 

administration. Jag har inhämtat att den arbetsgrupp som har i uppgift att 

utarbeta förslag om ändringar i departementsorganisationen också ser över . 

möjligheterna att inrätta ett från departementsorganisationen i övrigt fri

stäende förvaltningsorgan e. d. för det samlade ansvaret inom regerings

kansliet för personalpolitiska frågor, upphandling, lokal- och olika service

frågor m. m. 

Jag har i dessa frågor samrått med statsrädct Holmberg. 

7 Statsbudgeten budgetåren 1982/83 och 1983/84 

7. I Underlag för beräkningarna 

Riksrevisionsverket har i skrivelser den 6 och 13 december 1982 lämnat 

beräkningar av dels budgetucfallet för budgetåret 1982/83. dels statsbudge

tens inkomster under budgetåren 1982/83 och 1983/84. För en närmare 
redogörelse hänvisar jag till verkets skrivelser (bilagorna l.2 resp. 1.3). 

Med detta och övriga av mig kända förhållanden som underlag kommer jag 

nu att redovisa mina kalkyler för budgctutvecklingen budgetåren 1982/83 

och 1983/84. 

Min avsikt är att först kort redovisa mina beräkningar för innevarande 

budgetår för att därefter mera utförligt redogöra för min kalkyl avseende 

nästkommande budgetår. 

7.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 1982/83 

Riksrevisionsverket beräknar i skrivelserna statsinkomsterna för inne

varande budgetår i sitt huvudalternativ till totalt 183 227 milj. kr. Av 

skrivelsen framgår att verket beräknar utgifterna till 276860 milj. kr. och 

budgetunderskottet till 93 633 milj. kr. 
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Inkomsterna 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevisions

verkets beräkningar grundas på antagandet att lönesumman mellan åren 

1980 och 1981 ökar med 8 %. Mellan åren 1981 och 1982 antas lönesumman 

öka med 6.2 % samt med 5 .2 % mellan åren 1982 och 1983. År 1984 har 

verket satt ökningen till 5 .5 %. 
Verket har även beräknat inkomsterna vid en alternat_iv utveckling av 

lönesumman. I detta alternativ har lönesummeökningen för år 1983 anta

gits till 8 %. Den högre lönesumman i denna alternativa beräkning får på 

grund av uppbördstekniken framför allt effekt budgetåret 1983/84. 

Jag har som tidigare anförts - vid min bedömning av de konjunkturpoli

tiska perspektiven för nästa år - utgått från en schablonmässig tillväxt av 

lönesumman år 1983 på ca 7 %. Det innebär således att jag inte ansluter mig 

till någon av verkets beräkningar av inkomsterna. Detta innebär vidare att 

riksrevisionsverkets beräkningar över inkomsterna för såväl budgetåren 

1982/83 som 1983/84 behöver justeras. 

Riksrcvisionsverket beräknar statsinkomsterna i sitt huvudalternativ till 

183227 milj. kr. för budgetåret 1982/83. I den alternativa beräkningen 

beräknas inkomsterna till 183 595 milj. kr. Med hänsyn till vad jag anfört 

avseende lönesummans utveckling och mot bakgrund av att verket inte 

kunnat beakta alla av mig kända förhållanden beräknar jag statsinkom

sterna till ca 183 890 milj. kr. Jag återkommer i det följande till vilka 

inkomsttitlar som justerats och grunderna härför vid min redovisning av 

inkomsterna för budgetåret 1983/84. Vid genomgången av de avvikelser jag 

har funnit nödvändiga utgår jag från riksrevisionsverkets huvudalternativ. 

VtRifterna 

Riksrevisionsverket har i sin beräkning av budgetutfallet för budgetåret 
1982/83 beräknat de totala utgifterna till 276860 milj. kr. Därvid har verket 

beaktat anslag på tilläggs budget om tillhopa 12 822 milj. kr. samt beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten om totalt 2321 milj. kr. I prognosen har 

medtagits 6 000 milj. kr. för tillkommande utgiftsbehov. netto. 

Senare denna dag kommer att föreslås anslag på tilläggsbudget Il om 

sammanlagt 1 032 milj. kr. Den på tilläggsbudget Il föreslagna höjningen av 

ramen för den rörliga krediten för televerket beräknas därutöver medföra 

en ytterligare belastning om '.!00 milj. kr. innevarande budgetår. Jag vill i 

detta sammanhang påpeka vissa ytterligare merbclastningar på förslagsan

slag. 

Inom försvarsdepartementets verksamhetsområde har jag - mot bak

grund av den av mig beräknade utvecklingen av priser och löner - funnit 

anledning att räkna med en belastning om 220 milj. kr. mer än riksrevi

sionsverket. Till följd av ökade kostnader för oljelagringsprogrammet räk

nar jag med ökade utgifter om 300 mi!j. kr. Denna merbelastning föranleds 
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av ökade kostnader till följd av valutakursförändringen i samband med 

devalveringen. Inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde har 

jag. efter samråd med statsrådet Göransson. erfarit att utgifterna för bidrag 

till driften av grundskolor m. m. i riksrevisionsverkets beräkning bör ned

justeras med 175 milj. kr. 

I riksrevisionsverkets beräkning förutsätts ett basbelopp för år 1983 om 

19 300 kr. Regeringen har fastställt basbeloppet för år 1983 till 19 400 kr. 

Jag har därför justerat riksrevisionsverkets beräkningar för basbclopps

anknutna anslag som folkpensioner, studiemedel, m. m. med tillhopa 130 

milj: kr. 

Inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde räknar jag med att 

utgifterna för livsrnedelssubventioner kommer att öka med 150 milj. kr. 

budgetåre1 1982/83 utöver vad som beaktats i tilläggsbudget Il till följd av 

riksdagsbehandlingen av prop. 1982/83: 55. Jag justerar därför verkets 

beräkning med detta belopp. 

Dessa belopp skall läggas till de totala utgifter som riksrevisionsverket 

beräknar. Jag beräknar dock att posten tillkommande utgiftsbehov. netto 

nu kan räknas ned till följd av att utgifterna på tilläggsbu<lget Il lagts till 

utgifterna i övrigt. Vidare beräknar jag att riksbankens inleverans av 

överskottsmedel till statskassan kommer att öka i förhållande till riksrevi

sionsverkets preliminära beräkning till följd av såväl devalveringen hösten 

1982 som en långsiktigt höjd överskottsnivå. Således· beräknar jag nu 

tillkommande utgiftsbehov, netto till 3 miljarder kr. mot bakgrund av mig 

förväntade merbelastningar på kommande tilläggsbudget. 

Jag är medveten om att denna beräkning dels är behäftad med icke 

oväsentliga osäkerheter, dels avser kassamässig belastning. Det senare 

innebär att anvisade anslag kan visa sig bli större än ovannämnda belopp, 

vilket dock - under i övrigt lika förutsättningar - motverkas av en 

uppbyggnad av anslagsbehållningar. I övrigt har jag intet att erinra mot 

verkets prognos. 

Tabell 3 Statsutgifterna budgetåret 1982/83 
Milj. kr. 

Utgiftsanslag 
Finansfullmaktsutnyttjande 
Beräknad mcrbclastning på 
förs lagsanslag 
Förändringar i anslagsbehållningar 
Andrad disposition av rörliga 
krediter 
Beräknat tillkommande utgifts
behov. netto 

Summa statsutgifter 

198:2/83 

Stats
budget 

246101 

2000 

I :200 

6000 

255 301 

Riksrevi- Före-
sionsverket draganden 

258 923 259955 
2 321 2 3:21 

7 574 8 199 
403 403 

1639 1839 

6000 3000 

276860 275717 
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7 .3 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 1983/84 

Inkomster 

l riksrevisionsverkets beräkning av statsbudgetens inkomster för bud

getåret 1983/84 har verket tagit hänsyn till beslut eller förslag om föränd

ringar som lagts fram av regeringen i propositioner offentliggjorda före den 

I december 1982. Efter detta datum har ytterligare propositioner fram

lagts. Därtill kommer vissa riksdagsbeslut som inte verket kunnat ta hän

syn till. Jag redogör i det följande för de justeringar av verkets beräkningar 

som jag har funnit vara nödvändiga. I den mån det inte närmare angivits 

vilket budgetår förändringen avser. gäller denna för nästkommande bud

getår. 
Innan jag redovisar min syn på riksrevis_ionsverkets beräkningar vill jag 

först kort kommentera vissa beräkningstekniska spörsmål. På ett flertal 

inkomsttitlar redovisas såväl inkomster som utgifter. På dessa titlar sker 

således en nettoredovisning. I vissa fall kan en dylik redovisningspraxis 

innebära svårigheter vid en studie av utvecklingen på statsbudgeten i 

förhållande till underliggande antaganden om lönesumma o. dyl. Ett ge

nomgående drag är nämligen att utgifterna och inkomsterna under samma 

titel inte behöver utvecklas parallellt. Det är av största vikt att vid en 

analys av utvecklingen på statsbudgetens inkomstsida studera såväl de 

utgiftsstyrande som de inkomststyrande faktorerna. Jag hälsar därför med 

tillfredsställelse att riksrevisionsverket i årets inkomstberäkning gjort en 

sammanställning av bruttoströmmarna för budgetåren 1981/82. 1982/83 och 

1983/84. Det framkommer därvid att av de totala inkomsterna - enligt 

riksrevisionsverkets huvudalternativ - på 425.1 miljarder kr. för budget

året 1983/84 redovisas som netto endast 194.7 miljarder kr. över statsbud

geten på inkomsttitlarna. Den största utgiftsposten utgörs av kommunal

skatteutbetalningar. 

Jag finner det vidare förtjänstfullt att riksrevisionsverket gjort vissa 
förändringar i utnyttjande av den taxeringsstatistiska undersökningen. 

Verket har senarelagt insamlingen av materialet. vilket enligt verkets be

dömning skall medföra en högre kvalitet. Även jag anser därvidlag att 

riksrevisionsverket fortlöpande måste väga kvalitetskraven mot snabbhet i 
tillgänglighet. 

Jag går nu över till att redovisa min syn på de av verket presenterade 

kalkylerna. 
Jag har som tidigare anförts utgått från en högre tillväxt av lönesumman 

år 1983 jämfört med antagandena i verkets huvudalternativ. Detta har fått 

till följd att jag justerat riksrevisionsverkets beräkning med hänsyn till den 

av mig antagna tillväxten av lönesumman. Sålunda har jag av denna 

anledning räknat upp verkets beräkningar avseende fysiska personers 

skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse, lagstadgade socialavgifter 

och mervärdeskatt jämfört med riksrevisionsverkets huvudalternativ. 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bi/a[:a I 
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Den antagna högre ökningstakten för lönesumman föranleder mig att 

räkna upp riksrevisionsverkets beräkningar för inkomsttiteln fysiska per

soners skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse. Jag räknar sålunda 

upp dessa inkomster med 3 365 milj. kr. för budgetåret 1983/84 jämfört med 

verkets beräkningar. Därvid har jag även beaktat att ökningen av den 

genomsnittliga kommunalskatteutdebiteringen år 1983 nu beräknas bli nå

got lägre än i verkets beräkningar. Jag följer i beräkningarna samma 

synsätt som angivits i riksrevisionsverkets alternativa beräkning, niimligen 

att de preliminära skatteinbetalningarna under första halvåret 1983 inte 

påverkas av 1983 års avtalsrörelse. Det innebär sålunda att löneutbetal

ningarna till följd av nya avtal påverkas först i maj månad eller senare. 

Jag vill här erinra om att jag i det föregående har angett att den indrag

ning av återstående skatteunderlag med I% som gäller vid utbetalning av 

kommunalskattemedel under år 1983 bör upphöra fr. o. m. år 1984 och att 

jag avser ta upp hithörande frågor i en särskild proposition till våren. Jag 

har i tillkommande utgiftsbehov, netto beaktat detta förhållande. 

För inkomsthuvudgruppen lagstadgade socialavgifter innebär den an

tagna högre lönesummeutvecklingen att inkomsterna av denna anledning 

måste justeras upp med 60 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och med I 235 

milj. kr. för budgetåret 1983/84 jämfört med verkets beräkningar. För åren 

1981 och 1982 beräknas stora överskott på sjukförsäkringsfonden. Dessa 

överskott utbetalas med ett och ett halvt års eftersläpning från inkomstti

teln sjukförsäkringsavgifter, netto. Regleringen av 1982 års överskott skul

le därmed tidsmässigt ske i juni 1984. Enligt riksrevisionsverkcts beräk

ningar kommer överskott att kunna uppvisas för en rad år framöver. En av 
orsakerna till denna gynnsamma utveckling består i att sjuktalet alltsedan 

år 1976 sjunkit. 
I och med regleringen av 1980 års överskott har sjukförsäkringsfonden 

en behållning på ca l 675 milj. kr. Jag anser att fonden bör tillföras även 

1981 års överskott för att på sikt stå bättre rustad vid tillfälliga påfrestning

ar inom sjukförsäkringssystemet. Därefter bör t.v. inte vidare avsättningar 

verkställas. 

Jag har i dessa beräkningar räknat med en något annorlunda utveckling 

av sjukvårdsförmåncrna än vad verket beräknat. I dessa frågor har jag 

samrått med chefen för socialdepartementet och statsrådet Sigurdsen. Jag 

räknar således totalt upp inkomsterna under inkomsthuvudgruppen laR

stadgade sociah11·Kifter med 60 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 4012 

milj. kr. för budgetåret 1983/84 jämfört med verkets beräkning. 

Ändringarna i antagandena leder vidare till att inkomsterna under in

komsttiteln merviirdeskatt räknas upp med 200 milj. kr. för budgetåret 

1982/83 och med 600 milj. kr. budgetåret 1983/84 i förhållande till verkets 

beräkningar. 
Statsrådet Dahl kommer senare i dag att föreslå regeringen att bensin

skatten på etrar av metanol och etanol den I april 1983 höjs från 43 öre per 
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liter till 137 öre per liter. dvs. till samma skattesats som gäller för bensin. 

Inkomsterna under inkomsttiteln hensinskatt ökar på grund härav med 100 

milj. kr. för budgetåret 1983/84 jämfört med riksrevisionsverkets beräk
ningar. 

Jag kommer senare denna dag att föreslå att tobaksskatten skall höjas 

den 1 februari 1983. I mina beräkningar över inkomsterna från tobaksskatt 

har jag antagit att konsumtionen av tobaksvaror sjunker något till följd av 

de höjda priser som skattehöjningen föranleder. De högre priserna medför 

samtidigt ökade inkomster från mervärdeskatt. I beräkningen över in

komsterna från merviirdcskatt har jag beaktat detta. Den sammanlagda 

inkomstökningen till följd av det högre skatteuttaget på tobak motsvarar 

därvid den utökning av kostnaderna för livsmedelssubventioner i förhål

lande till vad som föreslogs i prop. 1982/83: 55 som chefen för jordbruksde

partementet ämnar återkomma till. Jag beräknar att inkomsterna under 

inkomsttiteln tobaksskatt för budgetåret 1983/84 ökar med 330 milj. kr i 

förhållande till riksrevisionsverkets beräkning. För budgetåret 1982/83 be
räknar jag ökningen till 110 milj. kr. 

Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att före

slå ett anslag för åtgärder mot försurningen på 65 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. I enlighet med riksdagens principbeslut våren 1982 bör detta 

finansieras med en särskilct° avgift på 5 kr per m3 olja, vilket beräknas täc~a 
utgifterna under nästa budgetår. Statsrådet Dahl kommer senare denna dag 

att föreslå att dessa avgifter förs upp på en särskild inkomsttitel som skall 

benämnas särskild m·gift för åtgärder mot försurning. 0 

I riksrevisionsverkets beräkningar över inkomsterna på inkomsttiteln 

skatt på viss elektrisk kraft har verket utgått från att skatt skulle erläggas 

för kraft som produceras i kraftverk med en effekt av minst 100 kilowatt. 

Riksdagen (SkU 1982/83: 15. rskr 106) har därefter höjt effektgränsen för 
skattepliktiga anläggningar från 100 till I 500 kilowatts installerade genera

toreffekt. Till följd av denna förändring som riksrevisionsverket ej kunnat 
beakta räknar jag ned inkomsterna för budgetåret 1983/84 med 30 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 räknar jag ned inkomsterna med 12 milj. kr. 

I riksrevisionsvcrkcts inkomstberäkning har postverkei grundat kalky

lerna över sina inleveranscr tili statsverket på en avkastningsränta om 

12 %. Jag beräknar preliminärt - på grundval av ett underlag jag under 

hand inhämtat - att avkastningsräntan kommer att uppgå till 13 % den I 

juli 1983. 

För postverkets del tillkommer dessutom en extra avskrivning på 300 

milj. kr.. bl. a. i syfte att stärka statsbudgeten. Till följd härav räknar jag -

efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet - upp in

komsterna under inkomsttitlarna postverkets inlevererade överskott och 

postiwkets m·skrivningar med 6 milj. kr. resp. 300 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. För televerket har riksrevisionsverkct likaledes beräknat inleve

ransen till statsverket efter en avkastningsränta om 12 %. Med beaktande 
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av den högre räntesatsen för budgetåret 1983/84 och de föreslagna höjda 

avskrivn_ingarna. som jag strax återkommer till. justerar jag ned - i samråd 

med nyss nämnda statsråd - riksrevisionsverkets beräkningar för telever

kets inlevererade överskott med 12 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och med 

23 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Televerkets avskrivningar har enligt vad 

jag inhämtat justerats upp med I 00 milj. kr. för budgetåret 1982/83 med 233 

milj. kr. för budgetåret 1983/84 jämfört med riksrevisionsverkets beräk

ningar. Av det senare beloppet svarar 50 milj. kr. för en extra avskrivning i 

syfte att stärka statsbudgeten. Som en följd av den finansiella rekonstruk

tion av SJ som chefen för kommunikationsdepartementet kommer att 

föreslå senare denna dag räknar jag upp statens järnvägars inlevererade 

ö1wskott med 300 milj. kr. för budgetåret 1983/84 jämfört med riksrevi

sionsverkets beräkningar. Av samma skäl räknar jag ned stacens jiiml'ii

gars m'.1·krivni11,;ar med 273 milj. kr. jämfört med riksrevisionsverkets 

beräkning för budgetåret 1983/84. 

Riksrevisionsverkets beräkning av förenade.fabriksverkens inlel'ererade 

ö1wskott har jag räknat upp med 4 milj. kr. på grund av den högre 

avkastningsränta som jag - i enlighet med vad jag tidigare anfört - till 

skillnad från vad verket beräknar för budgetåret 1983/84. 

Statens vattenfallsverk har med hänvisning till förslaget i prop. 1982/ 

83: 50 om en skatt på viss elektrisk kraft till riksrevisionsverket översänt 

ett tillägg till tidigare lämnad inkomstberäkning. Ändringar har därvidlag 

gjorts främst avseende de kalkylmässiga avskrivningarna. För egen del 

finner jag, efter samråd med statsrådet D&hl. ingen anledning att revidera 

inkomstberäkningarna på sätt som statens vattenfallsverk anfört i sitt 
tillägg. Jag finner därför att den av statens vattenfalls verks tidigare lämna

de inkomstberäkningen bör gälla. DäTfor räknar jag upp inkomsterna under 

inkomsttiteln state11s vattenfallsverks ll\'.~krivnin,::ar med 225 milj. kr. resp. 

465 milj. kr. för budgetåren 1982/83 resp. 1983/84 jämfört med riksrevi

sionsverkets beräkning. Även inleveransen av överskottsmedel påverkas 

därvidlag, varför jag räknar ned inkomsterna på inkomsttiteln statens 

1·attenfallsverks överskott med 30 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

I övrigt har jag intet att erinra vad gäller verkets beräkning avseende 

affärsverkens inlcveranser och avskrivningar. 

Byggnadsstyrdsen har föreslagit att styrelsen skall få disponera de reali

sationsvinster som kan uppkomma. vid försäljning av statliga fastigheter, 

för fastighetsunderhåll och ombyggnad. Jag ansluter mig till vad byggnads

styrelsen anfört i denna fråga. För budgetåret_ 1981/82 uppgick dessa till 

sammanlagt 8.8 milj. kr. Jag vill understryka att ett sådant bemyndigande 

till byggnadsstyrelsen måste utformas inom ramen för de bestämmelser för 

försäljningar av fast egendom och av redovisning av sådana försäljningar 

som riksdagen fastställt (prop. 1981/82: IOO bil. 11, FiU 1981/82: 26. rskr 

1981 /82: 281 ). Jag beräknar ö1·erskotten av byg,::nadsstyrelsens fasti,::hets

förraltning till 170,4 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 171,3 milj. kr. för 
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budgetåret 1983/84. vilket är ca 9 resp. I 0 milj. kr. mindre än riksrevisions

verkets beräkning för budgetåren 1982/83 resp. 1983/84. 

Riksrcvisionsverkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erinran 

från min eller andra berörda statsråds sida. Totalt innebär de av oss 

förordade avvikelserna från verkets beräkningar en uppräkning av inkoms

terna för budgetåret 1982/83 med 662 milj. kr. och för budgetåret 1983/84 

en uppjustering med ca 9414 milj. kr. Jag beräknar således statsbudgetens 

inkomster för budgetåret 1982/83 till ca 183 890 miij. kr. och för budgetåret 

1983/84 till ca 204 141 milj. kr. Jag har låtit upprätta en tabell som samman

fattar avvikelserna från verkets beräkningar (tabell 4). 

Tabell 4 Justering n riksreYisionsverkets beräkningar a~· statsbudgetens inkomster budgetåren 1982/83 och 
1983/84 
I 000-tal kr. 

Föredragandens justeringar: 
1111 Fysiska personers skatt 

på inkomst, realisa
tionsvinst och rörelse 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter 
1281 Allmän löneavgift 
141 I Mervärdeskatt 
I 421 Bensinskatt 
1424 Tobaksskatt 
1435 Särskild avgift för åtgärder mot 

försurning 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2 I I 2 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens jiirnvägars inkvererade 

överskott 
21 !5 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2 I 16 Statens vattenfallsverks inleve-

rerade överskott 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
Postverkets avskrivningar 
Televerkets avskrivningar 
Statens järnvägars avskrivningar 
Statens vattenfallsverks avskriv-

51 I I 
5112 
5113 
5116 

ningar 

Summa förändringar enligt 
föredraganden 

Summa inkomster 

1982/83 

RRV:s 
beräkning 

26901 000 
26234000 
-779000 
6471000 

706000 
- 4000 
2660000 

45300000 

3 120000 

450000 

251000 

Förändring 
enligt 
föredraganden 

0 
+ 24000 
+ 24000 
+ 6000 
+ 1000 
+ 1000 
+ 4000 
+200000 

+110000 

- 12000 

- 12000 

201 289 - 8 800 

I 469000 + 100000 

1 855 900 + 225 000 

+662200 

183227499 

1983/84 

RRV:s 
beräkning 

26345000 
29969000 
-966000 
7065000 

765000 
-339000 
6017000 

48900000 
6180000 
3 090000 

950000 

95000 

297000 

0 

64800 

2 290000 

180 354 
95000 

1606000 
I 163 000 

1430000 

194726663 

Förändring 
enligt 
föredraganden 

+3 365000 
+ 564000 
+3169000 
+ 131 000 
+ 14000 
+ 13000 
+ 121000 
+ 600000 
+ !00000 
+ 330000 

+ 65000 
30000 

+ 6000 

23000 

+ 300000 

+ 4000 

30000 

10000 
+ 300000 
+ 233000 
- 273 000 

+ 465000 

9414000 
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Avslutningsvis vill jag redovisa några förslag från riksrcvisionsverkct till 

förändringar i uppställningen av budgetens inkomster (tabell 5). Enligt min 

uppfattning faller sig de av verket förordade omläggningarna väl motivera

de. Jag har sålunda inget att erinra mot verkets förslag. 

Tabell S Riksrevisionsverket~ förslag till förändringar i uppställningen av statsbudge
tens inkomster 1983/84 

1312 
1433 
1434 
2343 
2388 
2614 

2623 
2625 
2713 
3130 
3131 
4523 
4524 
4526 

lnkomsllitel 

Hyreshusavgift 
Skall på videobandspelare 
Skall på viss elektrisk kraft 
Räntor pä övriga studielån. kammarkollegiet 
Ränteinkomster på mark för naturskydd 
Inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol
missbrukare 
Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 
Ctförsäljning av beredskapslagcr 
Vattcnförorcningsavgift 
Försvarets myndigheters inkomster av 
f~irsålda byggnader och maskiner 
Återbetalning av övriga lån. riksbanken 
Åte:·bctalning av övriga lån. riksgäldskontoret 
Aterbetalning av övriga lån 

Utgijtema 

Förslag 

Ny inkomsllitel 
Ny inkomsttitel 
Ny inkomsttitel 
utgår 
Utgår 

Ctgår 
Ctgår 
Utgår 
Ny inkomsttitel 

Utgär 
Utgår 
lJtgiir 
Ny inkomsttitel 

Utgångspunkten för beräkningen av statsbudgetens utgifter under ett 

budgetår är främst de utg{ltsanslag riksdagen anvisat eller regeringen 

begärt. För att få en riittvisande budgetbelastning måste därutöver beaktas 

föriindring i ans/agshelulllningar. Vissa myndigheter och b(_l(ag har bevil

jats rc)r/iga krediter hos riksgäldskontoret. Ändringar av ianspråktagna 

kreditbelopp påverkar statsbudgetens utgifter. 

I syfte att få en så långt möjligt rättvisande hild av den slutliga belast

ningen på statsbudgeten beräknas på statsbudgetens utgiftssida även me

del för beräknat tillkommande 11tgffisbeh01·. netto. I första hand gäller det 

merutgifter som beräknas till följd av planerade propositioner. beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten m. m. I förekommande fall beaktas även 

förändringar som kan förutses påverka budgetens inkomstsida. 

För budgetåret 1983/84 uppgår förslagen för statsbudgetens utgijisan

slag till 287 869 milj. kr. 

En beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling är behäftad med icke 

oväsentliga osäkerheter. En av orsakerna härtill är det sätt varpå medel 

beräknats under posten beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. Denna 

post avser beräknad kassamässig belastning. Det senare innebär att anvi

sade anslag kan visa sig bli större än vad som kassamässigt reserverats 

under denna post. vilket dock - under i övrigt lika förutsättningar - leder 

till att beräkningarna av förändringarna i anslagsbehållningarna bör jus

teras .. Min nuvarande bedömning av anslagsbehållningarnas utveckling 
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under budgetåret 1983/84 utgår från nu angivna premisser. Jag återkommer 

emellertid till denna fråga i 1983 års kompletteringsproposition. 
Anslagsbehållningarna har minskat successivt under en följd av år. För 

innevarande budgetår är min bedömning att de totala reservationsmedels

behållningarna fortsätter att minska för att uppgå till ca 19,3 miljarder kr. 

vid ingången av budgetåret 1983/84. Av detta belopp finns ca 3.9 miljarder 

kr. inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde, ca 3,5 mil

jarder kr. inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde och 

ca 4.6 miljarder kr. inom industridepartementets verksamhetsområde. Jag 

har för att närmare belysa utvecklingen av anslagsbehållningen under 

senare budgetår satt upp en tabell. Jag har valt att koncentrera redovis

ningen till vissa utvalda departement, där utvecklingen av anslagsbchåll

ningen spelar en särskilt stor roll. 

Tabell 6 Anslagsbehållningarna vid utgången av budgetåren 1978/79-1982/83 
Miljarder kr. 

Huvudtitel 1978/79 1979/80 1980/81 
Utfall Utfall Utfall 

Kommunikation~departementet 3.40 3.53 3, 13 
(förändring under budgetåret) (+0.68) ( +0.13) (-0.40) 
Arbetsmarknadsdepartementet 3.10 1.86 1,60 
(förändring under budgetåret) (+ 1.61) (-1.24) (-0.26) 
Industridepartementet 8.21 7,01 7,36 
(förändring under budgetåret) (+0,90) (-1,20) (+0,35) 
Övriga huvudtitlar 6,83 7.95 7.90 
(förändring under budgetåret) ( + l.79l (+l,12) (-0,05) 

Summa 21,54 20,35 19,99 
(förii;idring under budgetåret) (+4.98) (-1,19) (-0,36) 

Jag räknar för budgetåret 1983/84 med en fortsatt nedgång i anslagsbe

hållningarna. Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartemcntet 
räknar jag med att anslagsbehållningarna inom kommunikationsdeparte

mentets verksamhetsområde kommer att minska med 500 milj. kr. budget

året 1983/84. Även inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsom

råde räknar jag med, efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdeparte

mentet och statsrådet Gradin. att anslagsbehållningarna kommer.att mins

ka. Minskningen beräknar jag härvidlag till 500 miU. kr. budgetåret 1983/ 

84. Inom industridepartementets verksamhetsområde finner jag. efter sam

råd med chefen för industridepartementet samt med statsråden Roine 

Carlsson och Dahl. att anslagsbehållningarna kan beräknas minska med 
I 000 milj. kr. 

För övriga huvudtitlar har jag. efter samråd med berörda statsråd. vid en 

sammanvägd bedömning inte funnit anledning att nu räkna med minskade 

ans!agsbehållningar under budgetåret 1983/84. 

198 li82 1982/83 
Utfall Ber. utfall 

3.38 3.93 
(+0.24) (+0,55) 

3.31 3.50 
(+ 1.71) (+0.19) 

6, 11 4.57 
(-1.25) (-1,54) 

6.88 7.27 
(- J.02) (+0.39) 

19,68 19,27 
(-0.31) (-0.41) 
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Tabell 7 Beräknad förändring av anslagsbehållningarna under budgetåret 1983/84 
Miljarder kr. 

Huvudtitel Beräknad anslagsbe- Beräknad förändring 

72 

hållning 1983-07-01 1983-07-01--1984-06-30 

Kommunikationsdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Industridepartementet 
Övriga departement 

Summa 

3,93 -0,5 
3.50 -0.5 
4.57 -1,0 
7.27 

19.27 -2,0 

Sammanlagt räknar jag således med att 2000 milj. kr. av arislagsbehåll
ningarna kommer att förbrukas under budgetåret 1983/84 (tabell 7). Dessa 
beräkningar beaktar det nyss nämnda förhållandet att bedömningarna av 
de medel som kommer att krävas för tillkommande utgiftsbehov. netto, 
såväl under innevarande som nästkommande budgetår avser kassamässig 

belastning. 
Budgetutfallet, och därmed statens upplåningsbehov, påverkas även av 

förändringar i disposition av rörliga krediter hos riksgäldskontoret. Sådana 
krediter har enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa myndig
heter och bolag. Under budgetåret 1982/83 beräknas dispositionen av 
rörliga krediter enligt riksrevisionsverket öka med 1639 milj. kr. Som jag 
tidigare anfört är min bedömning att disposition bör upptas med ett 200 
milj. kr. högre belopp än vad verket beräknat. 

För nästkommande budgetår brukar en schablonmässigt beräknad ök
ning av den rörliga krediten om 500 milj. kr. tas upp i förslaget till statsbud
get. Enligt vad jag har erfarit torde exportkreditriämnden och televerket 
komma att påtagligt öka utnyttjandet av beviljade rörliga krediter. Dessut
om vill jag erinra om att vissa myndigheter som bedriver uppdragsverk
samhet disponerar en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Ramen för sist
nämnda kredit uppgår f. n. till 175 milj. kr. Jag uppskattar att behovet av 
rörlig kredit för detta ändamål kommer att öka med 25 milj. kr. och 
förordar att ramen höjs med detta belopp. För budgetåret 1983/84 beräknar 
jag denna gång ökningen av den samlade rörliga krediten till totalt I 500 
milj. kr. 

Redan budgetförslaget bör så långt möjligt visa den totala budgetbelast
ningen som kan väntas under budgetåret i fråga. Jag har tidigare redogjort 
för den budgetbelastning som kan beräknas uppkomma för budgetåret 
1983/84 till följd av föreslagna utgiftsanslag. förändringar i anslagsbehåll
ningar och ändrad disposition av rörliga krediter. Jag avser nu att behandla 
den ytterligare budgetbelastning som kan tillkomma under nästa budgetår. 
Denna belastning beaktas under posten beräknat tillkommande 11tg(ftsbe

hm-. netto på statsbudgeten. 
Normalt måste under löpande budgetår anvisas medel på tilläggsbudget 

för vissa ändamål utöver vad som anvisats i statsbudgeten. Detta sker 
främst i gängse samlingspropositioner om anslag m. m. på tilläggsbudge-
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tama I till lll. Härutöver räknar jag med att ytterligare belastning kommer 

att uppstå på statsbudgeten, främst till följd av särskilda propositioner som 

planeras föreläggas riksdagen senare under vårriksdagen och där motsva

rande anslag i budgetpropositionen upptagits med endast beräknade be

lopp. Regeringen planerar sålunda att i vår förelägga riksd<1gen proposi

tioner rörande den kommunala sektorn och vissa åtgärder i Norrbotten. 

Dessutom bör medel avsättas för insatser inom industripolitiken - främst 

varvsindustrin - och arbetsmarknadspolitikcns områden. Kostnaderna 

härför har inte tagits upp på annat ställe i förslaget till statsbudget. 

Till följd av den beslutade förändringen inom inkomstbeskattningens 

område har jag i mina beräkningar beaktat de förändringar som berör åren 

1983 och 1984. Detta tJar medfört en försvagning av inkomstskatternas 

utveckling under resp. berörda budgetår. För år 1983 har en arbetsgivarav

gift införts för att finansiera kostnaderna för reformen. I min beräkning av 

tillkommande utgiftsbehov, netto räknar jag med en fortsatt finansiering 

efter år 1983 av omläggningen av inkomstbeskattningen. 

Skattekreditutredningen kommer. som jag tidigare anfört. att presentera 

ett förslag till förkortad betalnings- och redovisningsperiod för mervärde

skatten. tobaksskatten samt skatt på spritdrycker. vin, malt- och läske

drycker. I min beräkning av posten tillkommande utgiftsbehov. nellö. har 

jag schablonmässigt beaktat den statsfinansiella effekt. som kan förutses 

om kommande förslag genomförs. 

Som jag tidigare anfört beräknas betydande överskott i riksbankens 

rörelse uppstå under de kommande verksamhetsåren, vilket jag beaktat i 

min beräkning av tillkommande utgifts behov, netto. för såväl budgetåret 

1982/83 som budgetåret 1983/84. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att posten beräknat 

tillkommande utgiftshelwv, netto bör beräknas till 3000 milj. kr. 

Min redogörelse i det föregående innebär för budgetåret 1983/84 all de 
samlade utgifterna beräknas uppgå till 294 369 milj. kr. 

Den snabbast växande utgiftsposten på budgeten utgörs av räntor på 

. statsskulden. Dessa utgifter beräknar riksgäldskontoret för budgetåret 
1983/84 kommer att uppgå till 56500 milj. kr. Den av riksgäldskontoret 

gjorda beräkningen baseras på ett underskott i statens budget om ca 90 

miljarder kr. innevarande budgetår resp. ca 95 miljarder kr. för budgetåret 

1983/84. Vid min beräkning av budgetens saldo för ifrågavarande budgetår 

har jag funnit att underskotten torde komma att uppgå till ett högre belopp 

innevarande budgetår och till ett lägre belopp budgetåret 1983/84. Då 

beräkningar av statsskuldräntorna är behäftade med stor osäkerhet bl. a. 

med avseende på statsskuldens placering, finner jag ingen anledning att gå 

ifrån riksgäldskontorets beräkning för budgetåret 1983/84. 
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Tabell 8 Statsutgifterna för budgetåret 1983/84 
Milj. kr. 

Utgiftsanslag 
Förändring i anslagshehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgiftshchov. netto 

Summa statsutgiftcr 

1983/84 
Förslag till ~tatsbudget 

287869 
2000 
1500 
3000 

294369 

7 .4 Statsbudgetens saldo för budgetåren I 982/83 och 1983/84 

74 

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfal-. 

let av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och 

förslaget till statsbudget för budgetåret 1983/84 på det sätt som framgår av 

tabellerna 9 och 10. 

Tabell 9 Statsbudgeten för budgetåren 1982/83 och 1983/84 

Miljarder kr. 

1982/83 1983/84 
Beriiknat utfall Fiirslag till 

statsbudget 
enligt enligt 
RRV föredraganden 

Inkomster 183,2 183,9 204,1 
Utgifter 276.8 275.7 294.3 

Saldo -93,6 -91,8 -90.2 

Förändring 
1982/83-
1983/K4 

+20,2 
+18.6 

+ 1,6 

Sammanfattningsvis innebär min tidigare redogörelse att underskottet i 
statsbudgeten för innevarande budgetår kan beräknas till 91.8 miljarder kr. 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag att statsinkomsterna ökar med 20,2 

och stalsutgifterna med 18,6 miljarder kr. Underskottet i statsbudgeten för 

budgetåret 1983/84 blir därmed 90.2 miljarder kr. 



Tabell 10 Förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 

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

Summa kr. 

Underskott 

173 666 702 000 
20 903 983 000 

51 004000 
2889178000 
6629796000 

204 140 663 000 

-90 227 900 000 
Summa kr. 294368563000 

Utgiftsanslag: 
Kungl. hov- och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 
Räntor på statsskulden. m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad Öl'rig medelsfiirhrukninR: 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande 
utgiftshehov. netto Summa kr. 

27977000 
7958402000 
7874494000 

22075514000 
70 027 622 000 
14118352000 
13 256 664 000 
34 263 238 000 
6887 589000 

15424486000 
22067947000 
!0743473000 
6150579000 

491226000 
56500000000 

I 000 000 287 868 563 000 

2000000000 
I 500 000 000 3 500 000 000 

3000000000 
294 368 563 000 
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Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor: 
Preliminär nationalbudget 1983 (Bilaga I. I). 

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning (Bilaga 1.2). 

Riksrevisionsverkets beräkning av budgetutfallet för budgetåret 198'.!/83 

!Bilaga 1.3). 
Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m. (Bilaga 

1.4). 

Remissyttrandena över 1982 års långtidsutredning !Bilaga 1.5 J. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 
I. godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 

som jag har förordat i det föregående. 

2. godkänna de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen som jag 

har förordat i det föregående, 
3. bemyndiga regeringen att i riksgäldskontoret disponera en från 

175000000 kr. till 200000000 kr. ökad rörlig kredit för att på det 
sätt som regeringen bestämmer ställas till förfogande för myndig
heter som bedriver uppdrags verksamhet, 

4. bemyndiga regeringen att besluta om disposition av del av över

skotten av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning i enlighet 
med vad jag har förordat i det föregående, 

5. för budgetåret 1983/84. i avvaktan på slutliga förslag i komplet
teringspropositionen och i enlighet med vad jag har förordat i det 
föregående, 
a) beräkna statsbudgetens inkomster, 
b) beräkna förändringar i anslagsbehållningar, 
c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krediter, 
d) beräkna beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört beträffande 

6. den kommunala ekonomin. 

7. statliga kreditgarantier. 
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Bilaga I. I Preliminär nationalbudget 

Bilaga I .I 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 1983 1 

Inledning 

Den preliminära nationalbudgeten för 1983 som härmed läggs fram är 

utarbetad inom ekonomidepartementet och konjunkturinstitutet. National

budgeten bygger på material som erhålls från fackdepartement och olika 

verk och institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter 

bär dock ej något ansvar för nationalbudgetens utformning och bedöm

ningar. 

Nationalbudgeten består av två delar. I den första delen, kapitel I. 

sammanfattar ekonomidepartementet det ekonomiska läget och konjunk

turutsikterna. Den andra delen, kapitel 2-10. behandlar utvecklingen 

inom olika områden mera i detalj. 

Kapitlet 3 Utrikeshandeln, 6 De enskilda konsumenternas ekonomi, 7 

Investeringarna. 8 Näringslivets lönsamhet, kostnader och priser och 10_ 

Kreditmarknaden har sammanställts inom konjunkturinstitutet. Institutet 

har även sammanställt avsnitten om gruvor, mineralbrott och tillverk

ningsindustri samt skogsbruk i kapitel 4. Av ett bihang som följer efter 
kapitel 10 framgår även i tablåform vilka kapitel och avsnitt som samman

ställts inom ekonomidepartementet resp. konjunkturinstitutet. Vidare re

dovisas prognostalför olika delsektorer enligt ekonomidepartementets och 

konjunkturinstitutets bedömningar. 

Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1983 vilar på ekonomi

departementet där arbetet med nationalbudgeten letts av statssekreteraren 

Erik Åsbrink och departementsrådet Sune Davidsson. 

1 Kalkylerna avslutades för ekonomidepartement.:ts del dcn22 d.:c.:mber 1982. 

I Riksdagen 19821/U. I sam/. Nr. 100. Bilaga I .I 
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I Sammanfattande översikt1 

I. I Den internationell& utvecklingen 

En viktig förklaring till den svaga ekonomiska utvecklingen i Sverige 

1982 var att den internationella återhämtningen uteblev. Istället för en 

BNP-tillväxt i OECD-området på I 1/41/(. som antogs i den preliminära 

nationalbudgeten för ett år sedan. blev det faktiska utfallet troligen en 

minskning med närmare 112 %,. 

BNP-tilh·äxt 1982 i OECD-området 
Proc. volymförändring från föreg. period i f1rstakt 

Prognos PN B 82 
Utfall PNH 83 

1982 
Första 
halv
ftret 

314 
-314 

1982 1982 
Andra Hclftr 
halv-
aret 

3 1/4 11/4 
0-114 -1/2 

Den uppgång som väntades komma med full styrka mot slutet av 1982 
uteblev. Istället sjönk den totala produktionen. I samtliga OECD-liinder. 

utom Förenta staterna och Japan. blev andra hälften av :tret dessutom 

svagare än den första. Den svaga tillväxten ledde också till negativa 

konsekvenser för handeln. Istället för att öka med 3-4 % minskade världs

handeln något. 

Till betydande del sammanhänger stagnationen med den ekonomiska 

politikens inriktning. Det är främst en stram penningpolitik i de tongivande 

länderna som via höga nominella och reala räntor diimpat konsumtion och 

investeringar. Finanspolitiken har också givits en stram inriktning i syfte 

att minska budgetunderskotten. Men automatiskt motverkande faktorer 

somt.ex. arbetslöshetsunderstöd har bidragit till all budgetunderskotten 

ökat. 

Politiken i omvärlden har primärt varit inriktad på att dämpa inflationen. 

Man kan konstatera att även om vissa resultat uppnåtts. så har det tagit 

betydligt längre tid iin politikens förespråkare förutskickat. Samtidigt har 

uppoffringarna i form av minskande produktion och sysselsättning varit 

avsevärda. 

Sedan 1980 har inflations takten dämpats från 13 '/( till drygt 7 S'tr. hösten 

1982. Detta är en snabbare avsaktning iin vad som t. ex. antogs i OECD

sekretariatcts prognos i juli 1982. Ungefär hälften av den nämnda nedgång

en på drygt 6 procentenheter som skett sedan 1980 kan hänföras till direkta 

eller indirekta effekter av råvarupriserna. 

1 I detta kapitel presenteras ekonomidepartementets bedömning av det ekonomiska 
läget och av konjunkturutsikterna. I de följande kapitlen ~-10 redovisas mera 
ingående utvecklingen inom olika områden. • 
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Därmed kan framgångarna på innationsbekämpningens område hävdas 

vara bräckliga. Kapacitetsutbyggnaden inom den globala råvaruutvinning

en kan visa sig vara otillräcklig för att vid en ny konjunkturuppgång kunna 

tillgodose en stigande världseftcrfrågan. 

Denna risk kan leda till en fortsatt stram politik i de stora länderna 

eftersom inflationsbekämpningen fortfarande har högsta prioritet. Man 

kan dock inte utesluta att den starkt försämrade arbetsmarknadssitua

tionen i OECD-området med en arbetslöshet på f. n. 32 miljoner människor 

eller 9 % av arbetskraften tvingar fram en viss omläggning av politiken. 

Samtidigt är det uppenbart att en sådan omprövning inte är omedelbart 

förestående och att. om den kommer. de n:alekonomiska effektt:rna knap

past kommer att hinna märkas under 1983. 

Den internationella bedömning som här framläggs. och som närmare 

redovisas i kapitel 2, grundar sig bl. a. på den uppmjukning av penningpoli

tiken som de facto skett under hösten i Förenta staterna. Denna lättnad har 

tagit sig formen av ett mindre strikt fasthållande vid i förväg fixerade mål 

för penningmängdens tillväxt. Den bör kunna leda till en successiv åter

hämtning av bostadsinvesteringar och näringslivsinvesteringar som hållits 

tillbaka av den höga räntenivån. Även den privata konsumtionen gynnas 

av lägre räntor samtidigt som hushållens realinkomster stärks av skatte

sänkningar och fallande inflationstakt. 

Förenta staterna svarar därmed för den tydligaste omsvängningen i 

positiv riktning under året. Även för Japan förutses dock en förstärkt 

tillväxt. 

Däremot är utsikterna betydligt sämn:: för Västeuropas del. Av särskilt 

stor betydelse är vad som kommer att hända i den västtyska ekonomin. 

Oron i det finansiella systemet har framtvingat åtstramningar i länder 

utanför OECD-området. Eftersom den västtyska exporten till dessa länder 

är omfattande har den västtyska industrin drabbats hårt. Visserligen har 

industrin haft nytta av den konkurrenskraftsförstiirkning som den höga 

dollarkursen inneburit. Å andra sidan har detta framtvingat en räntenivå 

som hämmat industrins långsiktiga expansionsmöjligheter. 

Utsikterna för den västtyska ekonomin är mycket osäkra. Om det över

huvudtaget blir någon tillväxt. beräknas den komma från en viss konsum

tionstillväxt och från näringslivets investeringar samt bostadsbyggandet. 

Däremot är utsikterna för den traditionellt expansiva exporten fortsatt 

mörka. 

En samlad bedömning skulle därmed tyda på en total BNP-ökning i 

OECD-området på I 1/2 7c. 1983. Under det första halvåret skulle den 

knappast vara märkbar i Västeuropa utan bäras upp av utvecklingen i 

Förenta staterna och Japan. Först under det andra halvåret kan man 

möjligen påräkna en viss uppgång även i Viisteuropa. 

Tillväxten är svag i de länder den svenska ekonomin är mest beroende 

av. Den genomsnittliga tillväxten i OECD-området väntas uppgå till ca 
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l 1/2 lf(, 1983. Vägs tillväxten istället med ländernas betydelse för vår 

handel som vikter stannar tillväxten vid I%. BNP-tillväxten i Norden 

beräknas understiga I %. 

Mot denna bakgrund är det rimligt att räkna med att världshandeln. i 

betydelsen marknadstillväxt för svenska varor, också blir låg. Den totala 

importökningen inom OECD-området kan beräknas bli 2-Hl. För Sveri

ges del kommer det, enligt konjunkturinstitutets beräkningar i kapitel 3, att 

bli fråga om en marknadstillväxt på bara l,5%· i volym 1983. Detta är 

obetydligt högre än under 1981 och 1982. Under andra hälften av 1970-talet 

uppgick marknadstillväxten till över 7 % per år i genomsnitt. 

Det är lätt att peka på flera osäkra punkter i prognosen. En uppenbar 

sådan är risken för att behovet att finansiera det stora budgetunderskottet i 

den amerikanska ekonomin på nytt driver upp räntorna, så att hela den 

internationella räntenivån åter höjs. Vidare skulle ytterligare kraftiga stör

ningar i det internationella finanssystemet kunna få långtgående verkning

ar på världshandeln. Man kan under alla förhållanden räkna med att 

efterfrågan från icke-OECD-länder blir svag. Risken att en långsam världs

handelsökning leder till att länder med bytesbalansproblem tillgriper mer 

eller mindre öppet protektionistiska åtgärder är uppenbar. 

På traditionellt sätt har någon prognos för valutakurserna inte gjorts. 

Kalkylmässigt har de kursrelationer som rådde under första veckan i 

november 1982 använts. Detta innebär bl. a. en dollarkurs på kr. 7,46. 

Skulle kurserna förändras så att dollarn försvagas i förhållande till de 

västeuropeiska valutorna och den japanska yenen kan detta under vissa 

förutsättningar få följande konsekvenser enligt OECD-sekretariatets be

räkningar. 1 

Effekter av en 10-procentig dollardepreciering 
(förändringar pt1 marginalen i%· av BNPl 

Förenta staterna 
Västeuropa 
OECD-totalt 

Årl 

0.1 
0,0 
0.0 

År2 År3 

0,4 0,6 
-0.4 -0.6 
-0,2 -0.3 

Enligt dessa beräkningar skulle en deflationistisk effekt uppstå främst 

genom att konkurrenskraften i Europa försämras. 

Skulle en dollardepreciering emellertid kunna kombineras med en all

män sänkning av räntorna blir effekten mera positiv. Nedan återges på 

motsvarande sätt effåterna av en 10-procentig dollardepreciering i kombi

nation med en sänkning av den internationella räntenivån med 2 procent

enheter. 

1 Ernnomic Outlook, No 32. Dcc. 1982. 
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BNP. Förenta staterna 
BNP.' Västeuropa 
BNP. OECD-totalt 

Årl 

0,5 
0,5 
0.5 

År 2 

u 
0,7 
0,8 

År3 

2.0 
0.8 
I. I 
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Under de givna förutsättningarna skulle detta kunna ge positiva effekter 

på tillväxten redan under det första året. 

Beträffande oljepriserna bygger beräkningarna i nationalbudgeten på 

nominellt oförändrade priser i dollar räknat under 1983 i enlighet med 

beslut av oljeproducenterna. För Sveriges del räknar konjunkturinstitutet i 

kapitel 3 med att det genomsnittliga importpriset för råolja skall ligga på 31 

dollar per fat. Detta är drygt 2 dollar lägre än genomsnittet för 1982. Detta 

uppnås genom en omläggning av importinriktningen mot producenter med 

lägre priser samt rabatter på de officiella priserna. 

Den lägre inflationen i flertalet länder visar sig också i priserna på 

bearbetade varor i internationell handel. Ökningstakten väntas nedgå till 

5.5 a 6% 1983. Därmed har prisstegringstakten på dessa varor sänkts med 

drygt 4 procentenheter sedan 1980. 

Med hänsyn till de svaga konjunkturutsikterna och den sänkning av 

löneökriingstakten som uppnåtts internationellt får man sannolikt räkna 

med att prisökningarna på bearbetade industrivaror kommer alt vara låga 

en relativt lång tid framöver. Under 1977 och 1978 låg dessa under 6 % per 

år. 1978 steg priserna med mindre än 4 %. Det var först den prisstegrings

våg som följde den andra oljekrisen som på nytt höjde intlationstakten på 

industrivaror i internationell handel. Det finns således anledning att räkna 

med att producenterna av svenska industrivaror under de närmaste åren 

tvingas anpassa sig till en pristakt ej överstigande 4-5 %'. 

Effekterna av den ovan skisserade utvecklingen bör bli att OECD
ländernas bytesbalansunderskott ökar något samtidigt som underskotten i 

länderna utanför OECD-området minskar som följd av åtstramningen där. 

Inom OECD-området antas Förenta staternas underskott vidgas medan 

motsatsen gäller för Japan och Förbundsrepubliken Tyskland. I de mindre 

länderna är bilden splittrad men gruppen som helhet kommer att uppvisa 

betydande underskott. 

1.2 Utvecklingen i Sverige 1982 och 1983 

Även 1982 blev ett år utan ekonomisk tillväxt. Under 1981 föll BNP med 

0.7% och enligt preliminära bedömningar tycks produktionen ha fallit lika 

mycket under 1982. Som framgår av tabell I: 9 beror det främst på ett fall i 

investeringarna samtidigt som företagen tillgodosett den efterfrågan som 

funnits genom att minska sina lager. Däremot har konsumtionen bidragit 

till att hålla uppe efterfrågan medan utrikeshandeln verkat återhållande på 

produktionen. 
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Av följande tablå framgår skillnaderna mellan BNP-utvecklingen såsom 

den prognoserades i nationalbudgeten för ett år sedan och så som den idag 

bedöms ha blivit. Man bör dock hålla i minnet att beräkningarna för de tre 

första kvartalen är preliminära och att fjärde kvartalet är en prognos. 

Bidrag till BNP-tillväxten 1982 
I<;·(: av BNP föregående år 

Investeringar 
Lager 
Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Summa inhemsk efterfrågan 
Export, varor och tjänster 
.i. Import. varor och tjänster 
Summa Nel!oefterfrågan från 
utlandet 
Total BSP-tilh·äxt 

Enligt 

PJ\'B 82 

-0.8 
0.6 

-0.9 
0,1 

-1.0 
2.3 
OJ 

2.0 
1,0 

P:'.'IB 83 

-0.8 
-0.4 

0,4 
0.3 

-0.4 
1,0 
1.3 

-0,3 
-0,7 

Skillnaden mellan prognos och utfall ligger således främst på den reala 

utrikesbalansen och den privata konsumtionen. Till en del beror det på att 

den internationella konjunkturen blev svagare än väntat och att de svenska 

företagen inte återtog marknadsandelar i förutsatt omfattning. Det beror 

också på att importen ökade relativt kraftigt. Det hänger i sin tur samman 

med den oväntat stora konsumtionsuppgången. Trots att realinkomsterna 

minskade mer än beräknat, tycks det nu som om konsumtionen ökat 

istället för att minska. Den svagare aktiviteten i ekonomin har inte kriivt 

den förutsatta lagervolymen. Denna har istället minskat. delvis också som 

en följd av den höga räntenivån. 

Den löpande statistiken över utvecklingen under loppet av 1982 är 

osäker rnen av diagram I: I framgår att produktionen under de första tre 

kvartalen tycks ha fallit kraftigt. Under andra kvartalet steg produktionen 

något. vilket främst tycks ha berott på den privata konsumtionens ökning. 

I och med åtstramningen av kreditpolitiken under tredje kvartalet däm

pades också den privata konsumtionen. 
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Diagram I: I BNP 1975-1982 
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Konjunkturinstitutets prognoser för det fjärde kvartalet innebär en viss 

produktionsökning. Till betydande del beror det på en antagen konsum

tionsrusch mot slutet av året, som följd bl. a. av att mervärdeskatten höjs 

vid årsskiftet. Det finns också vissa tecken på att industriproduktionens 
fall kan ha mattats av. 

Utrikeshandel, bytesbalans 

Exportökningen stannade vid drygt J % för hela året. Det innebar i sig en 

viss återhämtning av tidigare förlorade marknadsandelar eftersom våra 

viktigaste marknader inom OECD-området endast ökade med knappt I <,f.. 
Efter devalveringen hösten 1981 hade vårt kostnads!äge, mätt med ar

betskraftskostnaden per producerad enhet, återställts till ungefär den nivå 
som rådde 1973. Det fanns därför anledning vänta att det skulle bli möjligt 

för exportföretagen att genom långsammare prisut veckling än konkurren-

. terna vinna andelar. Enligt konjunkturinstitutet förefaller det som om 

exportföretagen vunnit marknadsandelar under det första halvåret som 

följd av de relativprissänkningar som skedde under ! 981. Redan under 

början av 1982 stoppades dock rclativprissänkningen upp och enligt de 

bedömningar :;;om förelåg före devalveringen i oktober föreföll det inte 

troligt att några ytterligare nämnvärda relativa prissänkningar skulle ske. 

Därmed skulle också marknadsandelsvinsterna i huvudsak ha upphört. 

Det är tydligt att företagen hållit högre priser än väntat. Detta har 

knappast varit motiverat av kostnadsskäl: arbetskraftskostnaden per enhet 

ökade bara med ca 3,5 mot drygt 79l i omvärlden. Räknat i gemensam 

valuta var skillnaden ca 10% om hänsyn inte tas till kurseffekterna av 1982 

års devalvering. Även om devalveringen också höjer insatsvarukostna-
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derna är det tydligt att företagen använt en betydande del av devalverings

utrymmet till lönsamhetsförbättringar. 

Förutom att prissättningen verkat mera återhållande på exporten än vad 

enbart lönekostnaderna motiverar har andra faktorer spelat en viss roll. De 

svenska industrivarorna har ett större innehåll av investeringsvaror än vad 

som gäller för värfdshandeln i genomsnitt. Genom den låga investeringsak

tiviteten i omvärlden har detta missgynnat vår export. Ungefär 0.5% av 

exportvolymen har förlorats på den ogynn~amma varusammansättningen. 

Även under 1983 kommer den svaga invcsteringsaktiviteten att missgynna 

exporten. 

Den svaga internationella konjunkturuppgång som nu förutses startar 

från ett läge med mycket lågt kapacitetsutnyttjande. Därför dröjer det 

innan värfdshandeln kommer igång på allvar. Vidare hämmas handeln av 

vissa u-länders och statshandelsliinders skuldproblem vilket tvingar dem 

till en restriktiv politik och därmed låg import. 

BNP-tillväxten i OECD-området beräknas 1983 bli låg, särskilt i Väst

europa. Genom att vår export är koncentrerad på Västeuropa blir mark

nadstillväxten 1.5 %. 
Denna låga marknadstillväxt utgör självfallet en bräcklig grund för en 

snabb exportexpansion. För att det skall bli möjligt med en exportökning 

som är större än marknadstillväxten krävs en flexibel prisstrategi. Ett 

viktigt led är naturligtvis att prisökningarna blir långsammare än hos kon

kurrenterna. så att de svenska relativpriserna faller. Särskilt för varor av 

stapelkaraktär. eller som ingår i ett standardsortiment, krävs dock en 

försiktighet i prissättningen så att våra produkter inte utsätts för protek
tionistiska åtgärder som hämmar exporten mer än de vinster som låga 

priser kan ge. Det kärvare konkurrensklimat som idag råder gör det svåra

re än t. ex. 1977 att utnyttja devalveringens konkurrensfördelar. 

Detta gör det också svårare att förutsäga företagens prisheteende. Vi har 

heller inte någon aktuell e1farenhet av reaktionsmönstren på en så kraftig 

devalvering. Den undersökning om bl. a. företagens prissättning som sta

tens industriverk (SIND) utför kommer att framliiggas i januari 1983. 
Mycket preliminära indikationer tyder dock på en betydande försiktighet 

med alltför påtagliga försök att priskonkurrera. 

En devalvering ger en omedelbar sänkning av arbetskraftskostnaden per 

enhet räknad i gemensam valuta. Däremot uppnår man inte utan vidare en 

påtaglig dämpning av arbetskraftskostnaden i den egna valutan. En sådan 

dämpning sker i gynnsamt fall förmodligen först när konkurrenskraftsför

bättringen på grund av devalveringen givit en produktionsexpansion som 

höjer produktiviteten. 

Efter 1977 års devalvering var det först ett par år senare, 1979. som 

ökningen av arbetskraftskostnaden per enhet blev väsentligt lägre. se 

tahell I: I. Det finns goda förutsättningar för att det kan ske också 1983 om 

löneökningarna i 1983 års avtal blir mycket låga. 
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Tabell I: I Kostnader och priser för bearbetade varor 1977-1983 

Prncentuell förändring 

1977 1978 1979 1981 1982 1983 

Alt. I Alt. A 

Arbctskraftskost nad 
per enhet 10,7 6.1 0.2 12.3 3.0 1.0 3.4 
Totala produktionskostnader 9.4 8.8 7.4 11,0 9.8 8.5 9.5 
Vinstmarginal - förändring -2.8 -0.3 3.3 -1.6 3.1 ~.5 2.1 
Exportpris 6.4 8.5 11.0 9.2 13,:? 11.2 Il .8 
Relativt exportpris -fi.O -5.6 3.9 0.5 -fi.3 -7.2 -6.2 

Vidare tar det viss tid innan de totala produktionskostnaderna dämpas. 

Häri ingår de kostnadsökningar som följer av hQjda insatsvarupriser på 

grund av fördyrad import och kostnadsökningar i leverantörsbranscherna. 

Skulle det högre löncalternativet - som redovisas i det följande - reali

seras 1983 kommer ökningstakten av produktionskoslnaderna att avta 

först efter 1983. 
Att vinsterna kunde förbättras 1979 sammanhänger också med att före

tagen då höjde priserna mer än konkurrenterna. se tabell I: 1. En förklaring 

till detta var att den inhemska efterfrågan tilläts expandera kraftigt, vilket 

inte tvingade företagen att öka exportansträngningarna på samma sätt som 

de skulle ha behövt göra vid en sjunkande inhemsk efterfrågan. Något 

liknande _kan också i viss mån anses vara åtminstone en partiell förklaring 

till den relativt kraftiga marginalförbättringen 1982. Den privata konsum-· 

tioncn tycks ha ökat drygt 0,5 % under året som framgår av kapitel 6. 

Man kunde ha väntat sig att det kraftigt nedpressade vinstläget 1977 

skulle ha lett till snabbare krav på återställande än som skedde. Beteendet 

tycks ha varit annorlunda 1982. Men det finns också andra faktorer som 
påverkar prissättningsbeteendet och vinstkraven 1982 och 1983. 

En sådan är att det både nominellt och realt högre ränteläget drivit upp 

avkastningskraven. En annan är, som tidigare nämnts, att den svaga 

världshamleln kan kräva en viss försiktighet i prissättningen för att inte 

framkalla motreaktioner från viktiga konkurrenter. Detta kan också uttryc

kas så att för att i nuvarande läge nå en given sänkning av relativpriserna 

krävs en större relativ kostnadssänkning än vad som varit fallet under 

1970-talets förhållanden. 

I likhet med vad som var fallet i konjunkturinstitutcs höstrapport och 

propositionen 1982/83:50 har här räknats med att priselasticiteten vid rela

tiva exportprisförändringar är 1.4. dvs. att en relativprissänkning på I% 

efter 2-3 år leder till en exportvolymökning på 1.4%. Som tidigare nämnts 

har också antagits att den svaga internationella investcringsaktiviteten 

missgynnar svensk export. Överhuvudtaget är det troligen svårare. att 

vinna andelar i en svag eller stagnerande marknad jämfört med i en expan

derande. Vidare kan det tänkas att det kvalitetsmässiga försprång som 
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svenska industriprodukter haft i åtskilliga fall reducerats eller försvunnit 

under 1970-talet. Det kan göra det svårare alt återvinna andelar som 

förlorats. Konjunkturinstitutets utfallsberäkningar tyder på en strukturell 

andelsförlust under senare år som kan ha sådana orsaker. 

De hinder som finns för ett snabbt utnyttjande av devalveringen utgör ett 

slags avdragsposter ifrån de andels vinster som 1981 och 1982 års devalve

ringar annars skulle ha kunnat ge redan 1982 och 1983. Tabell I :2 visar den 

ungefärliga storleken av dessa faktorers inverkan på exporten av bearbeta

de varor. 

'fabell 1:2 Olika faktorers inverkan på exporten av bearbetade industrivaror 1982 och 
1983 
Procentuell volymförändring 

1982 1983 

Alt. I Alt. A 

Marknads till växt 0.8 I 'I" I'' '" 
Andclsvinst p.g.a. ändrade 
relativ priser 3.6 7.3 7.1 
Bortfall p.g.a. faktorer som 
missgynnar svensk export -1.5 -2.5 -2.5 
Marknadsandclsvinst 2.1 4.8 4.6 

Exportökning 2.9 6J 6.1 

De redovisade beräkningarna avser i första hand exporten till OECD

länderna dit 75 % av den svenska industrivaruexporten går. För OPEC
länderna har en kraftig sänkning av marknadstillväxten antagits. från 22 IJ{ 

1981 till 4 % 1982 och 1983. För de icke-oljeproducerande u-länderna synes 

fortsatta krympningar av deras importkapacitet troliga. För statshandels

ländcrna slutligen. dvs. främst Östeuropa och Kina. torde deras import 

ligga på samma nivå som 1982. 

Det förefaller rimligt att räkna med att vi i viss utsträckning bör vinna 

marknadsandelar på samtliga dessa områden mol bakgrund av den kraftiga 

konkurrenskraftsförbättring som devalveringen ger. Å andra sidan är den 

samlade marknadsutvecklingen i dessa områden så svag att den genom

snittliga tillväxten för exporten av bearbetade varor kommer att ligga nära 

de tal som redovisas i tabell 1 :2. 

Råvaruexporten ökade med ca 4,5 % 1982. Det var en större tillväxt än 

för bearbetade varor. Till stor del berodde den relativt snabba tillväxten på 

att trävarorna kunde vinna marknadsandelar på den västeuropeiska mark

naden. 

Även 1983 kommer råvaruexporten att öka förhållandevis kraftigt. Trä

varorna anses kunna fort~ätta att vinna andelar. Även för massan torde 

den svenska exporten komma att öka mer än för konkurrenterna. Detta 

beror i första hand på att en viss uppgång i Förenta staterna leder till att de 
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nordamerikanska massaproducenterna inte i samma utsträckning som un

der 1982 väntas exportera marginalkvantiteter till Västeuropa. 

Malmexportcn väntas däremot fortsätta att sjunka även 1983. På tre år 

har den därmed reducerats med 45 % . 

De mera enhetliga råvaru marknaderna ger inte de svenska råvaruexpor

törerna tillfälle att hålla lägre priser eller lägre prisökningar än konkurren

terna i samma grad som är möjligt för de mera differentierade bearbetade 

varorna. 
Det bör observeras att i beräkningarna för bearbetade varor har här 

antagits att relativprissänkningarna inte blir så stora som konjunkturinsti

tutet antagit, se kapitel 3. Motivet för den bedömning som här gjorts är den 

försiktighet i prissättningen som exportörerna kan tvingas till i en svag 

marknad. 

Tjänsteexporten ökade med 6.4 % per år i volym under 1970-talct. Sär

skilt under senare år har tillväxten varit hög. Den löpande statistik som 

riksbanken för tenderar dock att underskatta dessa exportinkomster varför 

den s. k. betalningsbalansdelegationcn gjort årliga revideringar baserade 

på enkäter ställda till de viktigare exportföretagen. 

Turisttjänster och godsfrakter svarar för drygt resp. knappt en tredjedel 

medan resten av tjänsteexporten består av gruppen övriga tjänster. Enligt 

de beräkningar som gjorts skulle turisttjänster och övriga tjänster bestäm

mas av inkomsten mätt som tillväxten av BNP i omvärlden samt relationen 

mellan svensk och utländsk intlationstakt. Bestämmande för denna tjäns

teexport blir då att BNP i utlandet väntas öka I C:+ samt att den svenska 

intlationstakten, omräknad i gemensam valuta. väntas falla i förhållande 

till omvärlden med ca 7.5% per år 1982 och 1983. För 1983 skulle det ge 

följande effekter på exporten av dessa båda tjänstekategorier. 

Exportrnl)·m 1983 

Proc. förändring 

Priseffekt 
Inkomsteffekt 
Summa 

Turisttjiinster 

10 li2 

12 112 

Övriga tjänster 

7 112 
I 
8 1/2 

Godsfraktinkomst.erna. i volym räknat, har under perioden 1965-1978 

ökat något långsammare än den totala världshandeln. För de nu aktuella 

åren bör devalveringarna ha stärkt konkurrenskraften åtminstone för vissa 

delar av handelsflottan. Inkomstvolymen kan beräknas följa världshandeln 

vilket innebär en ökning med ca 1.5 % . Därmed kan den totala tjänsteex

porten beräknas växa med ca 7 .5 % i volym I 983. Detta är en snabbare 

tillväxt än 1982. 

Avgörande för importens utveckling blir åtstramningen av den inhemska 

efterfrågan samt den konkurrcnskraftsförbättring som devalveringen ger. 
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Medan den inhemska efterfrågan under 1970-talet växte med 1,8 % per år 

ökade importen samtidigt 3 % årligen. 1982 och 1983 faller efterfrågan med 

knappt 1/2 resp. 3/4 % vilket medför att importen beräknas öka med drygt 

4%· 1982 och förbli oförändrad 1983. Härvid har hänsyn tagits till expor

tens importinnehåll så att exportökningen 1982. och i än högre grad 1983. 

medför direkta importökningar. 

Den kraftiga åtstramningen under senare delen av 1982 men framför allt 

under 1983 verkar således importnedhållande och förstärker bytesbalan

sen. Dessutom verkar devalveringen importavhållande genom att den 

höjer priset på importvaror i relation till svensktillverkade. Eftersom ett så 

kraftigt samtidigt fall i privat konsumtion och investeringar som antas för 

1983 inte förekommit under senare år är självfallet osäkerheten stor om hur 

importutvecklingen kommer att bli. 

Konjunkturinstimtet har antagit att efter en period på ett år efter deval

veringen har 75 % därav slagit igenom på importpriserna för bearbetade 

varor. Ungefär 35% av devalveringseffekten väntas falla på 1982. Som 

framgår av diagram 3:3 i kapitel 3 förefaller det som om genomslaget under 

1982 blivit betydligt lägre än vad som var fallet under motsvarande period 

efter 1977 års devalvering. 
Detta kan ha att göra med att den inhemska efterfrågan är svagare och 

konkurrensen från de svenska producenterna starkare. De utländska leve

rantörerna till Sverige har hittills burit en del av devalveringskostnaderna 

för att bevara så mycket som möjligt av sina andelar på den svenska 

marknaden. Detta innebär å andra sidan en risk för en inflationsdrivande 

tendens från importpriserna i ett läge när efterfrågan här hemma på nytt 

börjar öka. 
För råvaror. främst råolja och petrolcumprodukter. har devalverings

genomslaget varit i stort sett omedelbart. 

De föreliggande kalkylerna bygger, som tidigare niinmts. på all de kurs

relationer som rådde under den första veckan i november kommer att stå 

sig under hela prognosperioden. Det innebär bl. a. en dollarkurs på kr. 

7.46. 
En förändring i dollarkursen påverkar i särskilt hög grad kostnaderna för 

oljeimporten. En förändring av dollarkursen med 1 kr. förändrar oljenotan 

med ca 5 miljarder kr. netto under förutsättning att priserna inte påverkas 

av kursförändringen. Oljeförbrukningen har fallit kraftigt under de senaste 

åren. Dels beror detta på den låga ekonomiska aktiviteten. dels beror det 

på de stigande oljepriserna. se diagram I :2. För 1983 torde den totala 

oljeimporten öka något. Det sker en omfördelning till ökad import av råolja 

och därmed kommer en större andel av den i Sverige förbrukade oljari att 

vara raffinerad inom landet. Detta beror på prisrclationerna mellan råolja 

och petroleumprodukter. För 1983 kan den totala oljenotan beräknas upp

gå till ca 37 miljarder kr. netto. 
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Diagram 1:2 Det reala oljepriset och oljeförbrukningen per B'.'IP-enhet 1973-1982 
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Kursförändringarna påverkar ocksä räntebetalningarna på den svenska 

utlandsskulden. Devalveringen beräknas på årsbasis ha höjt räntekostna

derna med 3-3,5 miljarder kr. netto. Skulle dollarkursen förändras med I 

kr. från den nuvarande nivfrn men inom ramen för en oförändrad nivå på 

den svenska kronan gentemot den totala valutakorgen skulle det innebära 

en förändring i räntebetalningarna på drygt 1 miljard kr. Det kan också 

tilläggas att en förändring av den genomsnittliga internationella rörliga 

räntan med I procentenhet också innebär en förändring av räntebetalning

arna med ca 1 miljard kr. på årsbasis. 

Som framgår av tabell 1 :3 skulle det totala bytesbalansunderskottet 

uppgå till ca 22,5 miljarder kr. 1982 och stanna vid 20 a 22 miljarder kr. 

1983. Det bör erinras om att både 1982 och 1983 är år med lågt kapacitets

utnyttjande. Vid fullt kapacitctsutnyttjanc)c skulle importnivån ligga avse

värt högre. I propositionen 1982/83:50 angavs ett större bytesbalansun

derskott för 1983. En avgörande skillnad är att där antogs en högre in

hemsk efterfrågan i form av privat konsumtion och investeringar. 
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Tabell 1:3 Handels- och bytesbalans 1981-1983 
Miljarder kr. 

1981 1982 1983 

Alt. I Alt. A 

Export av varor. fob 144.7 168.0 200.0 200.6 
Import av varor. cif 146,0 173.5 199.9 199,5 

Hande/sha/ans - 1,3 - 5,5 0.1 1.1 

Export av tjänster 20.7 25.4 29,5 30.1 
Import av tjänster 29.3 3.'.0 41.4 41.4 

Tjänstebalans - 8.6 - 9,6 -11.9 -11.3 

Restpost 12.9 15.0 17.0 17.0 

Transfereringsbalans -17.2 -22,5 -27.3 -27.3 
varav riintor m. m. -11.0 -15.2 -18.8 -18,8 

övr. transfer. - 6,2 - 7.3 - 8.5 - 8,5 

By1esha/ans -1./,2 -22.6 -:!2.1 -20,5 

Liiner, priser. konsumtion 

Av den tidigare redogörelsen framgår att hushållen under 1982 kunde 

öka sin konsumtion medan prognoserna vid årets början tydde på en 

nedgång. Enligt den tillgängliga statistiken skulle detta knappast förklaras 

av hur hushållens inkomster faktiskt har utvecklats. De förefaller att ha 

minskat med ca 3 % realt under 1982. Det kan dock inte uteslutas att 

inkomstsidan är underskattad. Ett indicium på detta är att skatteinkoms

terna visar sig ha varit oväntat höga, medan t. ex. lönerna beräknas ha ökat 

med 6.2 % ökade skatteinkomsterna med 11,5 l/~. Det är bl. a. inbetalning

arna av preliminär A-skatt som ökat. Det skulle tyda på en mycket stor 

s. k. makromarginalskattekvot. Innebörden kan mycket väl istället tänkas 

vara en underskattning av hushållens inkomster. 

Skulle lönerna för 1982 vara underskattade är det troligt att det är 

löneglidningen som statistiken inte fångat upp till fullo. 

Konsumtionsökningen blev större än tidigare prognoser angivit. För de 

första tre kvartalen ligger volymökningen på 0.5 'l-C. Konjunkturinstitutet 

har antagit att konsumtionen för det Gärde kvartalet ligger så mycket övt:r 

motsvarande period 1982 att ökningen blir 0. 71:/r. för helårt:t. Till stöd för 

det antagandt:t kan anföras att såväl detaljhandclns omsättning för oktober 

månad som bilförsäljningen i oktober och november visat sig vara mycket 

hög samtidigt som importen i november ökade kraftigt. En viss förskjut

ning av konsumtion från 1983 till 1982 har fomodligen förekommit inför 

höjningen av mervärdeskatten den 1 januari 1983. 

Även om inkomststatistiken inte helt tillfredsställande återspeglar in

komsternas ökning under 1982 är det ändå mycket troligt att sparandet 

sjönk. Detta stöds också av kreditmarknadsstatistiken. Hushålkns finan

siella sparande har svängt kraftigt under senare år. Pä tillgångssidan har 

nyinlåningen i bankt:rna praktiskt taget upphört medan räntekreditering-
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arna ökat kraftigt. Delvis torde banksparandet ha fått vika för skattefond

sparandet. Trots den svaga nyinlåningen har hushållens banktillgodoha

vanden satt i relation till disponibelinkomsten och till inflationen snarast 

ökat något. 
På hushållens skuldsida har tendensen mot ökande skuldsättning under 

1970-talet motsvarats av småhusinvesteringar och således ett realt sparan

de. Den utvecklingen bröts 1980 varefter småhusinvesteringarna minskat. 

Detta sjunkande reala sparande återspeglas i minskad skuldsättning för 

bostadsändamål och medförde istället ett ökat finansiellt sparande. År 

1982 steg återigen hushållens nettoupplåning men för konsumtionsändamål 

och bidrog till ett kraftigt fall i det finansiella sparandet och det totala 

nettosparandet eller sparkvoten. 

Några löneavtal för 1983 föreligger f. n. inte. Avtalet för 1981 och 1982 

medför en del lönekostnad sökningar 1983. Detta "överhäng" kan beräk

nas vara ungefär 2.5 % under de förutsättningar som anges i kapitel 6. Dess 

storlek varierar något mellan olika löntagarkategorier. Dessutom har anta

gits att löneglidningen blir av ungefär samma storlek som under de senaste 

åren. dvs. ungefär 3,5 % för industriarbetare och ca 2.5 ?( för samtliga 

löntagargrupper i genomsnitt. Därmed skulle den genomsnittliga timlönen 

öka med 5.1 % innan några nya avtal träffats. Löntagarorganisationernas 

bud kan beräknas motsvara ytterligare drygt 2.5%. I den föreliggande 

nationalbudgeten använder konjunkturinstitutet två lönealternativ. ett på 

5 %. (alt. I) dvs. närmast en prolongering av avtalen och ett på 8 % i 

timlöneökning (alt. Il). I detta kapitel samt i kapitel 5 och 9 redovisas både 

det lägre alternativet och ett tredje som innebär 7 procents timlöneökning 

(alt. A). Dessa båda senare alternativ motsvarar timkostnadsökningar på 

drygt 7 resp. drygt 9 %. 

Som framgår av tabell 1: 4 håller de svenska timkostnadsökningarna 

ungefär jämna steg med genomsnittet för utlandet. Till en del förbättras 

dock det relativa kostnadsläget under 1982 och 1983 genom de förutsatta 

snabha produktivitetsstegringarna. Men det är växelkursjusteringarna 

1981 och 1982. främst den senare. som mest förbättrar vårt relativa kost

nadsläge. 



Prop. 1982/83: 100 16 

Tabell 1:4 Snriges relativa lönekostnadsutveckling inom tillverkningsindustrin 1981-
1983 
Procentuell förändring 

1981 1982 1983 

Alt. I Alt. A 

I Timkostnadsutveckling i 
Sverige 1SEKl 12.7 6.6 7.1 9.1 

2 Timkostnadsutveckling i 
utlandet (nationell valuta) 10,3 'l!..7 7.4 7.4 

3 Relativ timkostnadsutveck-
ting för Sverige (I :2) 2.2 - 1.9 - (U 1.6 

4 Arbetskostnad per producerad 
enhet i Sverige 1SEKI 13.0 3.7 1.0 3.4 

5 Arbetskostnad per producerad 
enhet i utlandet (nationell 
valuta I 8.0 8.1 5.4 5.4 

6 Relativ arbetskostnad per pro-
duccrad enhet för Sverige 
(4:5) 4.6 - 4.1 - 4.2 - 1.9 

7 Effektiv växelkursförändring 
(antal SEK per nationell 
valutaenhet) 2.5 11.5 U.3 13.3 

8 Sveriges relativa arbetskost-
n.ad per producerad enhet 
<gemensam valuta) 2.0 -14.0 -15.4 -13.4 

Anm. Med utl<1ndet avses de sju stora OECD-länderna Förenta staterna. Japan. 
Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike. Storbritannien. Italien och Canada. De 
genomsnittliga beräkningarna för utlandd baseras på vikter som speglar resp. lands 
betydelse som konkurrent till Sveriges export av bearbetade varor. 

En viktig fråga är vilken storlek löneglidningen kommer att få 1983. Det 

fanns under 1970-talet vissa tendenser till att låga avtal åtminstone i ett 

senare skede följdes av relativt hög löneglidning. Denna kan dock inte ses 

isolerat från hur snabbt den inhemska efterfrågan växer. I tidigare perioder 

med hög löneglidning har den varit förknippad med snabbt växande hem

mamarknad. Under 1983 kommer av allt att döma den inhemska efterfrå

gan att minska kraftigt vilket bör bidra till att dämpa löneglidningen. Aven 

erfarenheterna från uppgången 1978-1979 gör det troligt att löncglidningen 

inom industrin skall kunna begränsas till ca 3 .5 9i:·. Vad som i det här 

sammanhanget utgör en stor osäkerhetsfaktor är den nu i förhållande till 

tidigare tillfällen relativt höga vinstnivån men inte minst den förutsedda 

snabba förändringen. I finansplanen beskrivs närmare de ekonomisk-poli

tiska åtgärder som syftar till att genom insatser på fördelningspolitikens 

område dämpa lönekostnadsökningarna. 

Som framgår av Jiagram I: 3 uppnås genom den förutsedda utvecklingen 

en betydande anpassning av lönekostnadsutvecklingen till det utrymme 

som anges av bruttonationalinkomsten. BNI. 

Devalveringen och höjningen av vissa indirekta skatter. främst mervär

deskatten. kommer i sig att medföra sänkningar av hushf11Iens realinkoms

ter efter skatt. Det är framför allt löneinkomsterna som kommer att sjunka 

realt sett. 
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Diagram l: 3 Real lönekostnad och real bruttonationalinkomst (Bl'il l 1970-1983 
Index 1970= 100 
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Anm. Löner inkl. kollektiva avgifter detlaterad med konsumtionsdetlatorn. resp.· 
llN P korrigerad för nellofaktorinkomstcr från utlandet och terms-ot~trade. Reala 
B:"IJ anger den föriindring av den reala resursanvändningen ~om är möjlig utan att 
försämra bytesbalansen. 
/\iilla: Ekonomidepartementet. 

Av tabell I: 5 framgår hur realinkomstförändringarna fördelar sig på 

olika inkomstslag. I de i detta kapitel redovisade alternativen för löneök

ningen sjunker inkomsterna före skatt med realt 6 1/4 t;>( resp. 5 %. 

Tabell I :5 Realinkomstutvecklingen efter skatt 1982 och 1983 

Procentuell förändring 

1982 1983 

Alt. I 

Löner -6 1/4 -5 
Pensioner -I I 1n ,_ 
Hcskattade transfereringar 2 1/4 
Övrigt 3 -2 3/4 
Total real disp. inkomst -3 -2.7 
Total privat konsumtion 0.7 -2,5 

Sparkvot. o/, LO O,K 

2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 

Alt. A 

-4 1/2 
I 
I 

- 314 
-2.4 
-2.4 

1,0 
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Det första steget i skattereformen som tas 1983 betyder dock ett sådant 

tillskott till hushållens köpkraft så att minskningarna efter skatt blir 5 % 

resp. 4 1/2 %. Det är troligt att den högre löneökningen i varje fall kortsik

tigt dämpar realinkomstminskningen. Skillnaderna i total real disponibel 

inkomst väntas dock inte bli särskilt stora. se tabell I: 5. Det beror på att 

vid en högre inflationstakt kommer det reala innehållet i beloppsbestämda 

transfereringar såsom barnbidrag att urholkas. Detta gäller också för pen

sioner vilkas storlek numera bara fastställs en gång per år. På kort sikt, 

under 1983, stiger inte pensionerna vid ökad inflationstakt. Det leder till 

den skillnad i real pcnsionssumma som framgår av tabell I: 5. Man bör 

dock observera att när pensionerna hösten 1983 fastställs inför 1984 kom

mer kompensation för inflationen under 1983 att utgå med avdrag för den 

del som förklaras av devalveringen. 

Vidare kommer företagarinkomster och ränte- och utdelningsinkomster 

att falla realt 1983. Under 1982 ökadt dessa poster relativt kraftigt. 

Devalveringen och höjningen av de indirekta skatterna höjer inllations

takttn under 1983. Å andra sidan verkar de underliggande internationella 

prisstegringarna och den produktivitetsstegring i svensk industri som vän

tas ~mder 1983 dämpande även på den svenska inflationen. 

Början av 1983 kommer att präglas av denna kortsiktiga uppgång i 

prisstegringstakten. Huruvida det kommer att bli möjligt att successivt 

dämpa takten under loppet av året beror till mycket stor del på utfallet av 

de centrala och lokala lönerörelserna. Beräkningarna tyder på att skillna

den i löneökning mellan de båda här diskuterade alternativen skulle be

gränsa sig till ca 1/2 procentenhets skillnad i genomsnittlig inflationsökning 
under 1983. I alternativ I beräknas KPI öka knappt 11 %. i alternativ A ca 

11.5 %. Det torde i stället vara så att olikheterna mellan alternativen i 

första hand kommer att visa sig på sikt efter 1983 1
• 

Realiseras det högre alternativet kommer det att bli svårare att snabbt få 

ned inflationstakten till den nivå som kan beräknas råda i våra viktigaste 

konkurrentländer. I båda alternativen kommer prisstegringarna räknade 

som 12-månaderstal att stiga under 1983 och sannolikt kulminera under det 

tredje kvartalet då jämförelseperioden. tredje kvartalet 1982, visade sär

skilt låg takt. Den kan då, vid den högre löneökningstakten komma att 

ligga över 12 % . 

Den privata konsumtionen svarar för drygt halva BNP. Hur snabbt 

komsumtiontn faller 1983 blir därmed viktigt för vilken total tillväxtnivå 

som kommer att realiseras. Kalkylerna tyder på att den totala reala dispo

nibla inkomsten faller med ca 2.5 l/(. 1983. Frågan är om man då kommer att 

få en privat konsumtion som faller i takt med disponibelinkomsten eller om 

hushållen även detta år kommer att minska sparkvotcn så att konsum

tionen faller i långsammare takt iin realinkomsten. 

1 Skillnaderna mellan KPI och konsumtionsdeflatorn analyseras niirmare i kapitel 6. 
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Konjunkturinstitutet har antagit att sparkvoten kommer att fortsätta att 

falla, se kapitel 6. Detta grundar sig bl. a. på den konsumtionsfunktion som 

institutet funnit tillämplig och som har tidigare inkomster och konsumtion 

samt intlationstakten som förklarande variabler. Utvecklingen under 1982 

pekar också i den riktningen. Då sjönk sparkvoten kraftigt från 4,8 % till 

1 % av den disponibla inkomsten. I höstpropositionen räknade också rege

ringen med att sparkvoten skulle falla 1983. 

Sedan dess har dock ytterligare faktorer tillkommit. För det första visar 

sig konsumtionsökningen bli större 1982 än vad som då antogs. Till en viss 

del är det troligen fråga om tidigareläggning av konsumtion som annars 

skulle ha fallit på 1983. Som framgår av diagram I: 4 har också konsum

tionen under 1982 haft ett betydande inslag av kapitalvarukonsumtion. 

Denna bör därför falla. ev. falla kraftigt, under J 983 samtidigt som det inte 

förefaller troligt att detta motverkas fullt ut av annan konsumtion. 

Diagram I: 4 Utvecklingen för olika konsumtionsvaror 1978-1982 
Index 1980= 100. Halvårsdata 

--- VARAKTIGA VAROR 

----- DEL VIS VARAKTIGA VAROR 

106 
........... ICKE VARAKTIGA VAROR 

104 

102 

100 
................ ··' 

98 ..... · 

96 

// 
94 //// 

92 

1978 1979 1980 1981 1982 

Anm. Varaktiga varor utgörs t. ex. av bilar. möbler, radio-TV. delvis varaktiga 
varor av kläder. sportutrustning m. m. samt icke varaktiga varor av livsmedel. 
läkemedel. bensin m. m. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Det förhållandet att sparkvotcn av allt att döma minskat drastiskt under 

1982 talar dessutom för att ett visst återställande bör ske under 1983. Det 

är rimligt att räkna med en mindre nettoupplåning vilket talar för ett högre 
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finansiellt sparande. Samtidigt torde det reala sparandet ytterligare komma 

att försvagas i och med att nybyggandet av småhus fortsätter att minska. 

Nettoeffekten är svårbedömd. De argument som talar för en oförändrad 

eller ökande sparkvot får anses ha vunnit i styrka. Här har därför i princip 

räknats med en oförändrad sparkvot. Ett undantag görs dock för alternativ 

I där den kraftiga sänkningen av de realt disponibla inkomsterna på 2.7 % 

torde mötas av en viss sänkning av sparkvoten. Vid mycket kraftiga 

sänkningar av realinkomsterna torde det finnas ett motstånd hos hushållen 

mot en omedelbar anpassning av konsumtionen. 

Antagandet om en i princip oförändrad sparkvot utgör den viktigaste 

avvikelsen från den bedömning som konjunkturinstitutet gjort. 

In 1·e.1· te ringar 

1983 kommer generellt sett att präglas av ett lågt kapacitetsutnyttjande. 

Devalveringen och hQjningarna av vissa indirekta skatter kommer att 

temporärt hålla nere utnyttjandegraden så att resurser kan skifta över från 

inriktning på produktion för konsumtion till produktion för export och 

importkonkurrens. En sådan omställning tar dock viss tid och under denna 

tid är det oundvikligt att investeringarna sjunker. En högre inhemsk efter

frågenivå skulle i och för sig snabbare höja investeringarna än vad en 

exportledd expansion som följd av devalveringen kan ge. 

Detta skulle dock riskera att ge en felaktig investeringsinriktning sett 

från externhalanssynpunkt. Härtill kommer risken för att en för hög in

hemsk efterfrågan skulle äventyra förbättringen av kostnadsläget. 

Investeringarna börjar öka förs't när de viktigaste investeringshestäm

mande faktorerna såsom efte1i"rf1geutsikterna, vinstförväntningarna och 

utnyttjandegraden medger det. Det kommer inte att ske under 1983. 

Vinsterna, räknade som andel av förädlingsvärdet, kommer visserligen 

att stiga relativt kraftigt under 1982 och 1983. se diagram I :5. Det förefaller 

inte osannolikt att de kommer att nå den hittills högsta nivån under 1970-

talet. 1974 års nivå. Men å andra sidan ligger kapacitetsutnyttjandet fortfa

rande lågt i förhållande till en möjlig produktionsnivå. se diagram I :6. 

Därtill kommer att de finansiella kostnaderna torde vara högre idag än vid 

mitten av 1970-talet. 
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Diagram 1:5 Vinstandelar inom industrin 1970-1983 
Procent av förädlingsvärdet 
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A 11111. Inkl. kapitalförslitning. 
Källor: Statistiska centralbyrån och ekonomidepartementet. 
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Diagram I :6 Faktisk och potentiell industriproduktion 1970-1982 
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Anm. lndustriproduktionsindex. kvartalsvis 1975 = 100 utjämnad med glidande me
deltal. Potentiell produktion har erhallits genom all sammanbinda konjunkturtop
parna. 
Källor: Statistiska ..:entralbydn och ekonomidepartementet. 

Det finns också andra indikatorer än de som framgår av diagrammet som 

tyder på att kapacitetsutnyttjande är lågt. Det gäller t. ex. konjunkturinsti

tutets barometer. där den senaste undersökningen från december 1982 

visar att endast 26 % av industriföretagen hade ett fullt kapacitetsutnytt

jande mot 49 lj'~· i juni 1980. 

Även lndustriförbundets enkät avseende 1981 anger en låg utnyttjande

grad. Företagen angav diir att de kunde öka produktionen 8 % med befint

lig kapacitet och personal. SCB:s kapacitetsenkät för 3:e kvartalet 1982 

visar att överkapaciteten ökat till drygt 12 % mot 6,5 <;>(. 1980. 

Som framgår av kapitel 7 anger industriföretagens planer enligt den 

senaste investeringsenkäten ett fall i investeringarna på 13 t;>;: ..• Under 1970-

talct har dock företagen vanligen underskattat den faktiska investerings vo

lymen. Konjunkturinstitutet har därför räknat upp investeringarna för 1983 

i en omfattning som kan anses betingad av läget i konjunkturfascn samt 
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den extra stimulans som devalveringen och andra ekonomisk-politiska 

åtgärder ger. 

lnvesteringsvolymförändring 1983 
Proc. volymförändring 

Planer i oktober 1982 
Faktisk förändring (prognos) 
Differens 

-13 
(-5) 

(8) 

En sådan utveckling medför att ir.vesteringskvoten faller med drygt 1/2 

procentenhet till 12, I % av förädlingsvärdet. Tidigast under 1984 kan inve

steringarna väntas öka· igen. Det behövs troligen en ökning av kapacitets

utnyttjandet i linje med vad som var fallet 1979 och 1980 innan indu

striinvcsteringarna vänder i positiv riktning. 

Det är, med tanke på minskningen av den privata konsumtionen, inte 

heller troligt att investeringarna inom den övriga delen av näringslivet 

kommer att öka under 1983. Utfallet av 1983 års lönerörelse kommer också 

att påverka investeringsbenägcnheten under året. De tendenser som i det 

avseendet visar sig under 1983 samt förväntningarna inför 1984 påverkar 

förutsättningarna för investeringsutvecklingen efter 1983. 

Det investeringsprogram som regeringen föreslog riksdagen i proposi

tion 1982/83:50 skall ses i detta perspektiv. Det syftar till att tidigarelägga 

infrastrukturella investeringar främst med energihesparandc inriktning. 

Över en period på åtminstone fem år beräknas det vara fråga om investe

ringar på bortåt 12 miljarder kr. Eftersom programmet sträcker sig över 

flera år är det svårt att bedöma hur mycket som kommer att falla på 1983. I 

proposition 1982/83: 50 gjordes den överslagsmässiga kalkylen att närmare 

4 miljarder kr. skulle falla på 1983. Huvuddelen skulle utgöras av investe

ringar inom statliga affärsverk och myndigheter samt kommunala ljärrvär

meverksutbyggnader. Den totala investeringsnivån beräknades höjas ca 

3 1/2 procentenheter som följd av programmet. 

Sedan denna bedömning gjordes har ytterligare underlag tillkommit ge

nom konjunkturinstitutets kontakter med affärsverk och myndigheter samt 

enkäter till kommunerna. Det är dock fortfarande tveksamt hur mycket 

som hunnit beaktas av de förändringar i tidigare gjorda planer som inves

teringsprogrammet förorsakar. Konjunkturinstitutet har gjort vissa uppjus

teringar för en trolig underskattning. Här har dock bedömts rimligt med en 

viss ytterligare upprevidering så att de statliga investeringarna ökar med 

4% och de kommunala förblir oförändrade jämfört med 1982. I förhållande 

till prognosen i kapitel 7 är det en upprevidcring med bortåt 500 miljoner 

kr. motsvarande knappt 0,5 %·av den totala investeringsnivån. 

Konjunkturinstitutet räknar med att ca 38 000 nya lägenheter kommer att 

börja byggas under 1983. Det är 4000 färre än 1982. Med hänsyn tagen till 

att realinkomsterna sjunker samt osäkerheten på småhusmarknaden vän

tas nyproduktionen av småhus falla. 
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Däremot torde bl. a. de stödåtgärdcr som vidtagits leda till en åtminstone 

oförändrad nivå vad gäller byggandet av flcrfamiljshuslägenhetcr. 

Som en följd av övergången till bl. a. mindre småhus torde den totala 

investeringsvolymen per lägenhet minska något. 

Under 1981 och ! 982 ökade ombyggnadsinvesteringarna kraftigt till följd 

av beslutade stimulansåtgärder. Regeringen har under hösten lagt fram 

förslag om utökat stöd till ombyggnadsverksamheten. En fortsatt snabb 

ökning kan därför väntas även 1983. 

Lagren minskade kraftigt 1982. Som följd av den svaga efterfrågan kan 

man räkna med en fortsatt minskning även 1983. Efteri'rågan tillgodoses 

dock i mindre utsträckning än under 1982 genom försäljning från lager 

varför produktionen måste öka i motsvarande grad. Lagerutvecklingen ger 

därmed ett tillskott till produktionen 1983. 

Hur relationerna mellan lagervolym och industriproduktion utvecklats 

framgår av diagram I :7. De speciella förhållanden som påverkade lagerut

vecklingen under mitten av 1970-talet gör det svårt att dra säkra slutsatser 

om vad som är ett rimligt mönster vad gäller lagerhållningen i nuvarande 

konjunkturläge. Här har dock förutsatts att företagen bl. a. till följd av 

höga finansiella kostnader för lagerhållning kommer att vara mycket för

siktiga när det gäller lagerinvesteringar. Detta bekräftas också av den 

senaste konjunl\.turbaromctern. 

Diagram 1:7 Lagerkvot inom industrin 1972-1983 
K vartalsdata. glidande medeltal 
Procent 

31 

29 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Källor: Statistisk<1 c.:ntralbyrån och ekonomidepartementet. 
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Offentlig sektor 

De offentliga investeringarna har redovisats ovan. För den offentliga 

konsumtionen gäller att den underliggande volymen dämpas för kommu

nernas del och fortsätter att falla för staten under 1982 och 1983, se tabell 

1:6. Under båda åren påverkas dock volymutvecklingen av huvudmanna

skapsförändringar samt av arbetsmarknadspolitiska satsningar. 

Tabell 1:6 Offentliga sektorns volymförändring 1982 och 1983 

Kommunal konsumtion 
därav: 

Hu vudmannaskapsförändringar 
Beredskapsarbeten 
Underliggande volymökning 

Statlig konsumtion 
därav: 

Huvudmannaskapsförändringar 
Beredskapsarbeten 
Underliggande volymökning 

1982 1983 

2.8 

0.8 
0.6 
1.4 

-2.3 

-1.h 
0.3 

-1,0 

2.6 

0.7 
0.5 
1.4 

-1.8 

- I. I 
0.3 

-1.0 

För staten gäller att den underliggande volymen faller som en följd av de 

rationaliseringskrav som under de senaste åren och fortsätmingsvis ställs 

på myndigheterna. 

Kommunerna tycks av den bedömning som kan göras på basis av kom

munenkäten i november planera en tillväxt på ungefär 1.5 % 1983. 

U ndcr 1983 sker en kraftig försämring i den offentliga sektorns finan

siella sparande. Somframgår av kapitel 9 ökar statens budgetsaldo från ett 

underskott på 80 miljarder kr. 1982 till över 90 miljarder kr. 1983. Aven 

kommunernas finansiella ställning försvagas. I ett läge där pris- och löne-. 
ökningstakten ökar kommer kommunerna att redovisa försämringar i sitt 

finansiella sparande. Motsatsen gäller när pris- och löneökningstakten 

avtar. Socialförsäkringssektorns finansiella sparande förblir praktiskt taget 

oförändrat. se följande tablå. 

Ökning av offentliga inkomster och utgifter 1982-1983 
Miljarder kr. 

Stat Social-
försäk-
ring 

Inkomster 33.9 8.8 
Utgifter 44.5 9.0 
därav: transfereringar 38.4 8.8 

konsumtion 4.0 0.2 
investering 2.1 0.0 

Finansiellt sparande -10.6 -0.2 

Kommuner Summa 
offentlig 
sektor 

16,2 58.9 
19.9 73.4 
2.1 49.3 

16.1 20.3 
1.7 3.8 

-3,7 -14,5 

I denna tablå ingår den offentliga sektorns interna transfereringar. 
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Viktiga faktorer som förklarar försämringen i statens budgetsaldo är 

kvardröjande stora utgifter för industripolitiska åtgärder 1983. Atcrstiil

lande av tidigare beslutade besparingar i fråga om vissa utgifter för sociala 

ändamål som sker ökar också utgifterna i viss mån. Dessa utgifter har dock 

i allt väsentligt finansierats med inkomstförstärkningar. 

Som framgår av tabell I: 7 spelar ränteutgifterna på statsskulden en 

mycket stor roll för att hålla uppe utgifterna och budgetunderskottet. De 

skattehöjningar som sker 1983 och som höjer statsinkomsterna i reala 

termer kan inte hejda budgetunderskottets ökning. 

Tabell I: 7 Den offentliga sektorns reala inkomster och utgifter 1970-1983 
Procentuell volymförändring 

1970- 1980 1981 1982 
1979 

Inkomster ../.2 1.9 2.3 0,5 
därav: skatter 3.0. -0.4 1.0 1,6 

avgifter 8,8 6.8 4.7 -9.l 

Utgifter 5,9 3,3 ../.5 2.3 
Utgifter exkl. 
räntor 5.8 1.6 ') ') 0.8 
därav: staten 6.0 2.4 6.9 3.9 

staten cxkl. statsskuldsräntor 5.6 -1.7 1.6 0.5 
socialförsäkringssektorn 12.8 3,8 4.4 2.4 
kommunerna 4.2 4,1 2.1 0.6 

BNP 2.0 1,9 -0.7 -0.7 

A.nm. Omräknad i fasta priser med BNP-dctlatorn. 

1983 
Alt. A 

2.0 
3.4 

-2.7 

3.9 

2.3 
7,4 
3,9 
4,0 
0.0 

1.4 

Av kapitel 9 framgår att tidigare gjorda beräkningar av de finanspolitiska 

effekterna har reviderats. Följande tablå visar att den statliga och kommu

nala utvecklingen ger ett visst stöd till produktionsutvecklingen under 

1983. 

Finanspolitiska effekter i procent a~· B'.'IP 

1981 1982 1983 

Staten LO 0,9 0,1 
Kommunerna 0.4 -0,6 0.8 
Socialförsäkringssektorn 1 0,1 0,0 0,3 

Totalt 1.5 0,3 1,2 

1 Inkl. allmänna pensionsfonden. 

Finansiell utvecklinR och kreditmarknad 

Penning- och kreditmarknaderna har utsatts för stora svängningar under 

loppet av 1982 inte minst beroende på den höga och lättrörliga likviditeten i 

företagssektorn. I första hand de större exportföretagen i tillverkningsin

dustrin uppvisar en snabb likviditetstillväxt även realt sett om än från en 

låg nivå under senare hälften av 1970-talct. Företagens finansiella place-
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ringar har fått ökad vikt för resultatutvecklingen. Värdet av hög likviditet 

synes ha ökat från företagens synpunkt och utgör spegelbilden av långva

rigt återhållsamma fasta investeringar. 

Trots ett tidvis betydande valutautflöde från den privata sektorn har 

penningmängden ökat kraftigt under större delen av 1982 och med en 

tillväxt som genomsnittligt legat på drygt 13 %·, vilket är högre än 1981. 

BNP-tillväxten i löpande pris ·torde uppgå till ca 8 %. Den lugnare intla

tionsutvecklingen har således inte kunnat följas upp med en minskad 

påspädning av penningmängden. 

Budgetunderskottet ökade med ca 14 miljarder kalenderåret 1982 till 80 

miljarder kr. men en väsentligt större del av detta har kunnat neutraliseras 

genom upplåning hos allmänheten.jämfört med 1981. Staten introducerade 

i juli en ny kort upplåningsform. statsskuld växlar. som med konkurrens

kraftig räntesättning sugit upp betydande belopp hos framför allt företa

gen. Då staten samtidigt tvingats öka sin utlandsupplåning kraftigt för att 

stötta valutareserven har kravet på bankerna att bidra till budgetens finan

siering varit markant mindre under 1982 än tidigare. 

Den faktor som i första hand blåst upp penningmängden har i stället varit 

bankernas utlåningsexpansion. Den var kraftig särskilt under första halv

året 1982 och kom i första hand hushållen till del. Hushållens låneiver har 

överraskat med tanke på den dämpade pris- och volymutvecklingen på 

villamarknaden och kommande ränteavdragsbegränsningar. Riksbankens 

utlåningsrekommendation vid ingången av 1982 om 5-9 % ökning av 

övrigutlåning i svenska kronor och företagens begränsade utlandsupplå

ning gav emellertid bankerna ett utrymme som hushållen snabbt fyllde ut. 

Till en mindre del kan ett utbyte av krediter hos bl. a. finansbolag till 

fördelaktigare banklån ha skett. 

Den alltför kraftiga utlåningsökningen första halvåret föranledde riks

banken att ganska drastiskt skärpa den rekommenderade utlåningsnor

men. Med sedvanlig tidseftersläpning i bankernas möjligheter att begränsa 

sin utlåning innebär detta att bankerna tvingats skära ner sin utlånings

stock ganska kraftigt 4:e kvartalet 1982. Därvid har en omläggning till 

utlandslån underlättats av devalveringen i oktober. En snabb nedskärning 

av bankernas lån på den reguljära kreditmarknaden torde dock knappast 

kunna ske utan ett visst överspill på den s. k. grå marknaden. 

Den kraftiga penningsmängdsökningen har under senhösten kunnat 

dämpas till följd av upplåningen från allmänheten medelst statsskuldväx!ar 

och nedskärningen av bankernas utlåningsstock. 

Likviditetstillskottet 1983 från budgeten torde bli av ungefär samma 

omfattning som 1982. På grund av statsskuld växlarnas kortfristiga karaktär 

kan det bli svårt att öka nettoförsäljningen i samma takt som under hösten 

1982. Växlar till ett belopp av närmare 30 miljarder kr. skall successivt 

omsättas hos allmänheten under loppet av första halvåret 1983 och därtill 

kommer behovet att öka nettoförsäljningen. 
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Under loppet av 1982 kunde den andel av budgetunderskottet som 

finansieras på marknaden utanför bankerna öka kraftigt till över 50 '/L Att 

vidmakthålla den andelen kan bli svårt utan att förnya upplåningsfor

merna. Den korta karaktiir statsskuldväxlarna har gör det angeläget att 

söka komplettera instrumenten med längre placeringar hos allmänheten, 

bl. a. hos hushållen. 

Placeringsproblemen på detta område innebär att bankerna under 1983 

sannolikt åter måste öka sina placeringar i statspapper. Mot denna bak

grund har därför det lagstadgade högsta kravet för bankernas likviditets

kvoter höjts från 50 till 55 %. En annan orsak är att den statliga 

utlandsupplåningen nådde rekordnivåer 1982 och att det kan vara lämpligt 

att begränsa den svenska statens exponering på de internationella kredit

och kapitalmarknaderna. Den grundläggande filosofin bakom statens inter

nationella upplåning har ju varit att täcka upp det valutautflöde som härrör 

från våra bytesbalansunderskott. Alternativet är att hålla en så stram 

penning- och kreditpolitik att den privata sektorn själv står för den erfor

derliga utiandsupplåningen. Statens upplåningsbehov på den inhemska 

marknaden skulle då öka men också tvånget att i något större utsträckning 

låsa in eller suga upp likviditetspåspädningen i ekonomin. Det skulle dock 

innebära kanske väsentligt högre inhemska räntor och mycket hård ranso

nering av lfm från den inhemska kreditmarknaden. 

Bytesbalansunderskottet kommer enligt prognoserna att kunna dämpas 

något samtidigt som förutsättningarna att få till stånd en bättre balans i 

företagens kapitalrörelser på vissa punkter har förbättrats. Den kraftiga 

devalveringen torde ha undanröjt ett tidigare latent spekulationstryck mot 

kronan. 
Ovanstående perspektiv visar <:mellertid att en fortsatt kraftig 

likviditetsökning i ekonomin knappast går att undvika. Det innebär krav på 

höga nominella räntenivåer relativt utlandet och fortsatt snäva utlåningsra

mar. Trots snabbt stigande importerad inflation och därmed kraftiga pris

ökningar på insatsvaror samt ökad industriproduktion som följd av den 

bättre exporttillväxten måste bankernas utlåning i svenska kronor dämpas 

jämfört med den genomsnittliga ökningen under fjolåret. En mer återhåll

sam utlåning torde ligga väl i linje med de realinkomstminskningar hushål

len står inför och med den tidigareläggning av kapitalvaruköp som uppen

barligen skett under hösten. 

Det är således hårda villkor som måste gälla för den svenska penning

och kreditpolitiken. De korta räntorna har först under senhösten kunnat 

sänkas och kommer även framöver att få bestämmas utifrån en avvägning 

mellan hur statsskulden placeras och vilka gränser utlandsräntorna sätter. 

Industriobligationsräntan har sjunkit i Förenta staterna och på euro

marknaden men relativt försiktigt. Det innebär att realräntorna stigit ytter

ligare. Det torde vara önskvärt att man i de tongivande länderna söker 

stötta förhoppningarna om en mer uthålligt lägre intlationstakt genom att 
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sänka den långa räntan till rimligare nivåer. Ambitionerna att skapa attrak

tivare villkor för den långfristigare statsupplåningen relativt den korta 

begränsar möjligheterna att sänka den långa räntan i Sverige. Den interna

tionella utvecklingen är emellertid avgörande för om det svenska räntelä

get generellt skall kunna sänkas. 
Skevheterna i sparandebalanserna i den svenska ekonomin är betydande 

och synes. vad gäller fördelningen mellan olika sektorer. snarast öka. se 

tabell I: 8. Statens ständigt växande sparandeunderskott stöttas inte längre 

av jämna ökningar i socialförsäkringssektorn. och kommunerna kommer 

under 1983 att få registrera 2 a 3 miljarder kr. i underskott. Den offentliga 

sektorns underskott motsvaras inte av ett lika stort överskott i den privata 

sektorn och skillnaden utgör utlandets förändringar i nettofordringar. dvs. 

bytesbalansunderskottet. 

Tabell I :8 Finansiellt sparande 1981-1983 
Miljarder kr.. löpande priser 

Offentlig sektor 
Staten 
Socialförsäkring 
Kommuner 

Näringslivet 
Icke-finansiella företag 
Finansiella företag 

Bostäder 
Hus halt 
Bytesbalans 

1981 1982 

-30.4 -38.9 
-49.2 -56,9 

18.6 17.7 
0.2 0,3 

16.0 25.3 
-10.8 - 2,9 

26.8 2fU 
-11.8 -10.9 

12,0 2.0 
-14.2 -22.5 

1983 

Alt. I Alt.A 

-59,5 -55.4 
-75.6 -69.4 

17.7 17.5 
- 1.6 - 3.5 

45,9 42.4 
15.4 12.4 
30.5 30.1 

-10.8 -10,9 
2.3 3.4 

-22,I -20.5 

Beloppsmäsigt sker de största sparandeförändringarna nu i företagssek
torn ( i de icke-finansiella företagen) som synes gå från ett sparandeunder

skott på ca 17 miljarder kr. 1980 till ett kraftigt överskott 1983. Omsväng

ningen beror på låg investeringsaktivitet i kombination med lagerminsk

ningar. Devalveringen ger under 1983 en kraftig resultatförbättring. 

En viktig fråga är hur den starka resultat- och likviditetsökningen i 

företagssektorn skall hanteras. Regeringen har beslutat om obligatorisk 

avsättning till investeringsfonder. Den fortsatt kraftiga likviditetsökning 

som följer med nuvarande prognoser måste i stor utsträckning kanaliseras 

till staten i form av placeringar i statspapper. Det är s{iledes möjligt att 

företagens sparpotential blir väsentligt större än tidigare. 

Produktion och sysselsättning 

Den ekonomiska politiken har givits en sådan inriktning att den snahbt 

skall fä igång den svenska produktionen trots den svaga internationella 

konjunkturen. Den svenska ekonomin har nu genomgått två år av negativ 

tillväxt. Om man förutsätter att 1980 var ett år med fullt kapacitetsutnytt-
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jande samt att den potentiella tillväxten är 2 % per år, skulle produktionen 

1982 ha legat 5 % under en möjlig produktionsnivå. För 1983 väntas BNP

tillväxtcn uppgå till 1.4 %. Vid den antagna tvåprocentiga ökningen av den 

potentiella produktionen skulle kapacitetsgapet fortsätta att vidgas. Det är 

först efter 1983 som man kan räkna med en så stor produktionsökning att 

kapacitetsutnyttjandet stiger. 

Tabell I: 9 Försörjningsbalans 1982 och 1983 

Procentuell volymförändring 

1982 1982 1983 

Miljarder Alt. I Alt. A 
kr. 

BNP 617,I - 0,7 1,4 1.4 
Import. varor och tjänster 208.5 4,3 0.1 -0.1 
Tillgång 825.6 0.5 1,2 I.I 
Bruttoinvestcringar 114,0 - 4 1 -2.8 -2.8 

Näringslivet 59.7 - 8.4 -6,4 -6.4 
, därav: industri 17.1 -15,9 -5,0 -5.0 

Statliga myndigheter och 
affärsverk 1 15.2 14.5 4,0 4.0 
Kommuner 

..,.., ., _ .. , ... - 5.2 0,0 0.0 
Bostäder 18.9 - 4,5 -2,2 -2.2 

Lagerinvestering2 -6,5 - 0.4 0,8 0,7 
Privat konsumtion 330.4 0,7 -2.5 -2.4 
Offentlig konsumtion 184.7 lJ 1.3 1,3 

Statlig 53,7 - 3.2 -1.8 -1.8 
Kommunal 131,0 3.3 2.6 2.6 

Inhemsk efterl'rågan 622.6 - 0,5 -0.7 -0.7 
Export. varor och tjänster 203.0 3.2 6.4 6.2 

Användning 825,6 0,5 1,2 \,\ 

1 Vissa investering•ir inom SJ ägde rum 1982. Om de i stället skett som planerat 198 l 
ökar de statliga investeringarna med 7,5 <;f bC1de 1982 och 1983. 
2 Lagerförändring i~.:;, av föregående års BNP. 

Tillväxten under 1983 antas bli exportledd, se tabell I: 9. Det är endast 

exporten. den offentliga konsumtionen samt den upphörande lageravveck

lingen som bidrar till produktionsökningen. Detta innebär också en vrid

ning av produktionsinriktningen mot ett ökat inslag av industriproduktion. 

se tabell 1: IO. 

Tabell I:IO Produktionsutvecklingen sektonis 1982 och 1983 

Procentuell volymförändring 

Jord- och skogsbruk 
Industri 
Hyggnadsverksamhet 
Privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Totalt 

1982 

2.0 
-1.5 
-0.7 

0 
1.5 

-0.2 

1983 

Alt. I Alt. A 

1.0 1,0 
3.2 3.0 

-0,7 -0.8 
1,8 1.7 
1.4 1.4 

1.9 1,8 
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Det kan måhända. med tanke på den fallande privata konsumtionen, 

synas förvånande att även den privata tjänstesektorn förväntas öka sin 

produktion 1983. Detta förklaras dock av att tjänsteexporten antas öka 

kraftigt. Detta ger ett märkbart tillskott till produktionsvolymen. 

Realiseras den här förutsatta efterfrågebilden skulle imlustriproduk

tionen öka ca 3 %. Hur denna tillväxt fördelar sig på olika efterfrågekate

gorier framgår av följande tablå (förändring i 1982 års priser, miljarder kr.). 

Ökning av industriproduktionen 1983 avsedd för 

Export 5.5 
Privat konsumtion -2.5 
Offentlig konsumtion 0 

Lager 2 

Investering -0,5 

Summa 4.5 

Härav framgår den viktiga roll för industriproduktionsökningcn som 

exporten spelar i prognosen. 

Trots att produktionen vänder i positiv riktning sker ingen förbättring av 

sysselsättningsläget 1983. Det låga kapacitetsutnyttjandet medför att pro

duktionen kan öka relativt kraftigt med befintlig arbetsstyrka. Detta är 

förklaringen till antagandet om en snabb produktivitetsökning inom indu

strin, ca 5 % per timme. Härtill kommer att i vissa sektorer, såsom indu

strin, kan arbetstiden per person tillåtas öka genom minskning av en 

kortidsvecka och andra liknande åtgärder, ökning av skiftgång samt ökad 

övertid. Även av denna anledning kommer det rimligen att dröja innan 

antalet sysselsatta i industrin ökar. Detta skall dock i och för sig inte 

nödvändigtvis tas till intäkt för att det vid den nivå på inkomsterna per 

capita som vi uppnått är oundvikligt att industrisysselsättningen kommer 

att minska. I Förenta staterna ökade industrisysselsättningen mellan 1975 

och 1980 med över 10 %:. 
Här har antagits att antalet personer som söker sig ut på arbetsmarkna

den, arbetskraftsutbudet. ökar med ca 0,3 %. Det är lägre än den trend

mässiga ökningen och något lägre än ökningen 1982. Hänsyn har då tagits 

till att relativt stora ungdomskullar söker sig ut på arbetsmarknaden men 

även att en inte oväsentlig del därav sugs upp i utbildningsätgärder. 
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2 Det internationella läget 

2.1 Sammanfattning 

Den internationella återhämtning som förväntades komma under hösten 

1982 har ytterligare blivit fördröjd. Den nuvarande recessionen med myc

ket svag tillväxt under de senaste tre åren har därmed blivit den mest 

utdragna sedan 1930-talet. Som en följd härav har arbetslösheten inom 

OECD- länderna stigit till ca 9 o/t: av arbetskraften eller ungefär 32 miljoner 

människor. Samtidigt har prisökningstakten avtagit. Den inflationsbekäm

pande ekonomiska politiken sedan andra oljeprischocken 1979/80 har visat 

sig ge endast långsamma resultat. I de flesta länder har centralbankerna 

begränsat penningmängdens tillväxt över en lång tidsperiod i syfte att få 

ner konsumentprisernas ökningstakt. Ökande statliga budgetunderskott 

och stigande kostnader för statsskuldens skötsel har inneburit att de flesta 

regeringar har bedömt utrymmet för konjunkturpolitiska åtgärder som mer 

eller mindre obefintligt. Samtidigt har den låga ekonomiska tillväxten 

försvårat den nödvändiga strukturella anpassningen. 

Under hösten 1982 har en ytterligare dämpning av den ekonomiska 

aktiviteten ägt rum. Kapacitetsutnyttjande och sysselsättning har därmed 

fortsatt att sjunka. I Västeuropa fortsatte efterfrågan och produktion att 

minska. I Förenta staterna uteblev den förväntade uppgången och i Japan 

var den ekonomiska tillväxten relativt svag. 

Förväntningarna om en uppgång i den ekonomiska aktiviteten i OECD

länderna under andra halvåret 1982 byggde på bedömningen att ett förbätt

rat bytesförhållande och ökande export till länder utanför OECD-området 

skulle leda till en ökad privat konsumtion och lageruppbyggnad. Men 

efterfrågetillväxten från dessa länder kunde inte hållas uppe. Deras import
möjligheter begränsades dels av de under en längre tid fallande råvarupri

serna, dels av en hårdnande attityd från det internationella banksystemet 

vad gäller utlåningen till dessa länder. Denna avmattning i exporten till 

utvecklingsländerna ersattes ej med en ökande inhemsk efterfrågan i indu

striländerna. Den höga amerikanska räntenivån begränsade utrymmet för 

en mer expansiv penningpolitik inom övriga OECD-länder. Målet att 

bringa ned budgetunderskotten för att dämpa intlationsförväntningarna 

och räntenivån kringskar samtidigt utrymmet för finanspolitiska åtgärder. 

Såsom utvecklingen i Frankrike har visat har ett enskilt land inte ensamt 

kunnat föra en expansiv ekonomisk politik utan att kraftigt försämra den 

externa balansen. På mera omedelbar sikt torde den ytterligare uppgången 

i dollarkursen för Västeuropas och Japans del i första hand ha resulterat i 
försämrade handelsbalanser genom ökade kostnader för oljeimporten. I ett 

längre perspektiv kan denna försämring emellertid komma att uppvägas av 

en ökad export till följd av det förbättrade konkurrensläget i dessa länder. 

En stram penningpolitik i kombination med ihållande förväntningar om 
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Tabell 2: I Bruttonationalproduktens utveckling i Yissa OECD-länder 1980-1983 
Årlig procentuell förändring 

Andel av 1980 1981 1982~ 1983z 
OECD-
omriidets 
totala BNP. 
<;f.l 

De .1)11 stora länderna 
Förenta staterna 34.6 -0.2 1.9 -12/3 2 
Japan 13.7 4.2 3.0 2 1/2 3 1/2 
Förbundsrepubliken 
Tvskland 10.8 1.8 -0.2 -I () 

Frankrike 8.6 1.2 0.3 I 1/4 I 
Storbritannien 6.9 -1.8 -2.2 112 11/4 
Italien 5,2 4.0 -0.2 314 114 
Canadi1 3,3 0 2,9 -5 11/4 

Norden 
Danmark 0.9 -0.2 0,1 2 0 
Finland 0,7 5,0 1.4 I I 
Norge 0,8 3,8 0.8 0 1/2 
Sverige 1.6 1.4 -0.8 -0,7 1.4 
/ 

Vissa andra OECD-länder 
Belgien 1.5 2.5 -1.7 - 1n ,~ 314 
N cdcrländcrna 2.2 0.5 -1.2 -J 1/4 -11/2 
Schweiz 1.3 4.4 1.9 -2 1/2 
Österrike 1.0 3.1 0.0 l/2 I 

OECD-Europa 46,3 1.4 -0.3 1/4 1/2 
OECD-totalt 100,0 1,2 1.2 - 1/2 I 1/2 

I 1980 års priser och växelkurser. 
2 Ekonomidepartementets bedömning. 

Kiilla: OECD. 

betydande inflation på lång sikt samt stigande risk premier på lån har lett till 

att realräntan. trots den nedåtgående trenden under hösten. har varit 

ovanligt hög för en recessionsperiod. Detta förhållande har haft en negativ 

effekt på investeringsviljan och ökat budgetunderskotten genom de väx

ande räntebetalningarna. 

Under 1982 hade den ekonomiska politiken en restriktiv inriktning i de 

flesta länder. Men utgiftsnedskärningar och skattehöjningar har ofta ändå 

inte lett till målet att minska budgetunderskotten. En förklaring till detta 

ligger i de s.k. automatiska stabilisatorernas verkan. då skatteinkomsterna 

har dragits ned till följd av den svaga ekonomiska aktiviteten jämsides med 

att utgifterna för t. ex. arbetslöshetsunderstöd har ökat. En annan förkla

ring är att den höga räntenivån har medfört att räntebetalningarna på 

statsskulden har växt. Den offentliga sektorns underskott som andel av 

BN P uppskattas därmed ha ökat i OECD-liinderna med mer än en procent

enhet till ca 4 % 1982. Under höstens lopp har en något större flexibilitet 

kunnat märkas i den ekonomiska politiken. Ekonomins svaghet. den låga 
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kreditefterfrågan samt den sjunkande inflationstakten tycks ha medverkat 

till att den amerikanska centralbanken i höstas förklarade att penning

mängden kortsiktigt kunde tillåtas överskrida det uppsatta tillväxtinterval

let. Därigenom kan enjämnare utveckling och avtagande tendens påräknas 

för de korta amerikanska räntorna. I Japan antogs under hösten ett stimu

lanspaket för investeringar och byggnadsindustrin, vilket bör ge stöd till 

den inhemska efterfrågan under 1983. Vidare infördes investeringsstimu

lanscr i Förbundsrepubliken Tyskland, och sänkning av arbetsgivaravgif

ten har aviserats i Storbritannien. Generellt sett är det emellertid i de flesta 

länder mer frågan om en omstrukturering av utgiftssidan till förmån för 

investeringar än om ökad stimulans totalt sett. Under 1983 förutses därför 

en generellt sett fortsatt restriktiv finanspolitik. Detta gäller i synnerhet för 

Västeuropa. där diskretionära åtgärder beräknas ha en åtstramande effekt 

motsvarande bortåt I%· av BNP. 

Skulle det emellertid åter visa sig att tillväxten blir lägre än väntat, är det 

möjligt att fler stimulansåtgärder vidtas. I Förenta staterna t. ex. planeras 

ett program för underhåll av vägnätet. Vidare kan den brittiska ekonomins 

svaghet och annalkande val komma att föranleda stimulansåtgärder i mars

budgeten. 

Penningpolitikens restriktiva inriktning mjukades upp under hösten 

1982. Den fallande inflationstakten och den låga aktivitetsnivån bidrog till 

att den amerikanska räntenivån kunde sänkas. Övriga länder följde denna 

sjunkande trend till varierande grad. Behovet av att sänka ränteläget av 

hänsyn till den svaga inhemska ekonomin har nämligen fått vägas mot 

omsorgen om den egna valutans växelkurs. Den långa räntan har inte visat 

sig vara lika rörlig som den korta. vilket har en dämpande inverkan på 

investeringsverksamheten. En fortsatt svag kreditefterfrågan och lägre 

inflationsförväntningar ger förutsättningar för att ränteläget kommer att 

fortsätta att sjunka. De förväntade stora federala budgetunderskotten i 

Förenta staterna ger dock anledning till oro. då räntenivån härigenom 

återigen kan komma att utsättas för press. i synnerhet om den privata 
sektorns kreditefterfrågan samtidigt tar fart. 

Den genomsnittliga löneökningen i tillverkningsindustrin i OECD-områ

det uppgick till 8 3/4% 1982, vilket är 11/2-2 procentenheter lägre än 

1980. Arbetskostnaden per producerad enhet inom tillverkningsindustrin 

ökade med 7 % 1982. vilket är 3 procentenheter lägre än 1980. 

För det innevarande året förutses en ytterligare neddragning i löneök

ningstakten. Detta grundas på att arbetsmarknadsläget har försämrats och 

att inflationstakten har avtagit snabbare än väntat. Dessutom torde de 

löne- och prisstopp som införts i en rad länder ha en dämpande effekt. 

Vidare kan en tendens mot att undanröja indexeringar av löneavtal iakttas 

och i många länder <bl.a. Danmark. Förbundsrepubliken Tyskland. Stor

britannien. Japan och Förenta staterna) har begränsningar av de offentlig

anställdas löneökningar införts. Den genomsnittliga löneökningstakten 
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inom tillverkningsindustrin skulle därmed kunna komma ner med en pro

centenhet till 71/2% inom OECD-området 1983. Med antagande om en 

viss produktivitetsökning kan arbetskostnaden per producerad enhet kom

ma att stiga med runt 5 % i genomsnitt i tillverkningsindustrin. Sett över de 

senaste tio åren har emellertid produktivitetsökningen kraftigt avmattats. 

Också vinstandelen ligger generellt sett lägre än 1972. 

Inflationstakten sjönk snabbare än väntat under 1982. OECD-genom

snittet för konsumentprisernas ökningstakt uppgick i oktober till 7 .2 %0 att 

jämföras med 12.9% 1980. Men överslagsberäkningar gjorda av OECD

sekretariatet visar att hälften av avmattningen sedan 1980 kan hänföras till 

direkta och indirekta effekter av de fallande råvarupriserna. När väl den 

ekonomiska aktiviteten åter tilltar och efterfrågan på råvaror ökar. kan 

denna inflationseffekt bli den motsatta. i synnerhet då de senaste årens 

fallande priser hämmat investeringar i råvaruproduktion. Med den måttliga 

tillväxt som förutses för 1983 kan man vänta att intlationstakten ytterligare 

avtar. till runt 6 3/4 %, i genomsnitt i OECD-länderna. Den varierande 

graden av framgång länderna haft med inflationsbekämpningen torde leda 

till att inflationsskillnaderna länderna emellan består eller möjligen ökar. 

Tabell 2: 2 Konsumentprisernas utveckling 1978-1982 

Årlig procentuell förändring 

1978 1979 1980 1981 okt. 1981-
okt. 1982 

Förenta staterna 7.7 11.3 13.5 10.4 5.1 
Japan 3,8 3.6 8.0 4.9 3.1 
Förbundsrep. Tyskland 2.7 4.1 5.5 5,9 4,9 
N cdcrländcrna 4,1 4, 6.5 6.7 4,9 
Schweiz 1.1 3.6 4.0 6.5 6.1 
Frankrike 9.1 10.8 13,6 13.4 9.3 
Storbritannien 8,3 13.4 18.0 11.9 6.8 
Italien 12, I 14.8 21.2 19.5 17.4 
Canada 9,0 9.1 10,I 12.5 10.0 
lklgien 4,5 4.5 6,6 7.6 9.8 
Oste1Tike 3,f> 3.7 f>.4 6.8 4.6 
!fraiR" 10.0 7.2 13.7 12.I 8.3 
Norge 8, I 4.8 10,9 13.6 11.3 
Finland 7,8 7,5 11.6 12.0 7.6 
Danmark 10,0 9.6 12.3 11.7 10.6 
OECD-totalt 8.0 9.8 12.9 10.6 7.2 
OECD-Europa 9,3 10,6 14.2 12.3 9.6 

Kiilla: OECD. 

Oljemarknadcn har under 1982 karakteriserats av ett överutbud till följd 

av den låga ekonomiska aktiviteten i konsumentländerna. OPEC:s produk

tion av råolja har sjunkit från över 30 miljoner fat per dag 1979 till ca 18 112 

miljoner fat per dag under senhösten 1982. Till följd av den apprecierande 

dollarn har kostnaderna för oljeimporten i inhemsk valuta ökat i de flesta 

länder. OPEC-länderna har formellt stått fast vid sin officiella prisstruktur. 

men några OPEC-länder har dels givit rabatter vid försäljning. dels över-
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skridit de för varje land fastlagda produktionstaken. Förväntningar om 

fallande oljepriser har föranlett förbrukarna att dröja med att fylla på sina 

lager. Med en ökad oljeproduktion i länder utanför OPEC i kombination 

med en väntad relativt måttlig ekonomisk tillväxt under 1983 kan oljemark

naden komma att fortsätta att utvecklas svagt med nominellt oförändrade 

eller t.o. m. fallande oljepriser. 

De betydande förskjutningarna i växelkursrelationerna har under det 

senaste året påverkats starkt av räntedifferenserna länder emellan. Men 

även rent politiska händelser samt en uppseglande förtroendekris inom det 

internationella banksystemet tycks ha spelat en roll för den fortsatta appre

cieringen av dollarn under sommaren 1982. Med avtagande inflationstakt 

och sjunkande räntenivå är det sannolikt att de underliggande faktorerna i 

industriländerna får en ökad betydelse för hur växelkursrelationerna ut

vecklas. 

Diagram 2: l Valutakursutvecklingen för yen och V-mark mot US-dollar 1980-1982 
Januari 1980 = 100, månadsgenomsnill. procentuell avvikelse 
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Mot bakgrund av den svaga ekonomiska aktiviteten har världshandcln 

sjunkit sedan våren 1982. l synnerhet utvecklingsländernas import torde 

ha sjunkit kraftigt. Världshandelsvolymen bedöms ha fallit under 1982 i 

förhållande till föregående år. 

Under det framförliggande året antas världshandeln åter att växa i takt 

med att återhämtningen och därmed importen i industriländerna tar fart. 

Vissa utvecklingsländers finansieringsproblem och fortsatt försämrade 

bytesförhållanden under första halvåret 1983 talar för att deras import även 
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fortsättningsvis begränsas. Mot bakgrund av en växande import av olja 

och andra råvaror till industriländerna jämsides med svag efterfrågan från 

länderna utanför OECD-området beräknas bytesbalansunderskottet för 

OECD-länderna totalt öka från ca USD 40 miljarder 1982 till runt USD 55 

miljarder 1983. Bakom denna totalsiffra döljer sig en kraftig försämring i 

den amerikanska bytesbalansen till följd av ett högre relativt efterfråge

tryck i Förenta staterna och en minskad konkurrensförmåga. Spegelbilden 

av denna utveckling är en förbättring i de flesta andra OECD-medlemmars 

bytesbalanser. Således förutses en balanserad bytesbalans i Förbundsre

publiken Tyskland och en kraftig förbättring i Japan, medan de flesta 

mindre länder, trots en viss förbättring, kommer att ha kvar betydande 

underskott. 
Den långt utdragna recessionen har emellertid medfört risker för att den 

fortsatta ekonomiska utvecklingen under olyckliga omständigheter skulle 

kunna komma att övergå i ett förlopp präglat av efterfrågeminskande 

l;:umulativa processer. 

Ett växande antal utvecklingsländer har råkat i betalningssvårigheter. 

Fallande exportinkomster jämsides med en kraftigt växande utlands

upplåning och en hög internationell räntenivå har för dem inneburit stora 

svårigheter att klara av amorteringar och räntcbetalningc.r. Efter den mexi

kanska betalningskrisen har bankerna blivit mindre benägna att låna ut till 

starkt skuldsatta utvecklingsländer. En alltför hård nedskärning av utlå

ningen skulle kunna medföra ytterligare finansierings-och Jikviditetskriscr 

för enskilda länder, med eventuella kedjereaktioner inom det internationel

la banksystemet som följd. Internationella valutafondens betydelse i re
cyclingprocessen ko~mcr sannolikt att öka i betydelse under de kom

mande åren. Diskussionerna om den åttonde allmänna kvotöversynen vän

tas leda fram till att Fondens utlåningsresurser stärks. Fondens lån är för

knippade med villkor på den ekonomiska politiken, så att en nödvändig 

anpassning kan komma till stånd. Fondlånen spelar sålunda en roll även 

som katalysatorer för kompletterande lån. 

Under det senaste året har allt fler protektionistiska åtgärder vidtagits. 

Med den höga och fortsatt stigande arbetslösheten kan dessutom trycket 

på regeringarna från företag och fackföreningar att skydda den inhemska 

produktionen komma att öka. Utan en förbättring i den ekonomiska till

växten kan det visa sig svårt att motstå detta tryck, vilket i sin tur skulle 

försämra förutsättningarna för att globalt nå en högre aktivitetsnivå. 

Under första halvåret 1983 förutses en långsam ekonomisk återhämtning 

äga rum i Förenta staterna, vilken främst baseras på ökad privat konsum

tion. En lägre inflationstakt och en fortsatt sjunkande räntenivå torde 

medverka till att uppgången så småningom blir allt bredare förankrad. 

Utan en nedgång i de långa räntorna torde dock återhämtningen ej kunna 

bli stabil. Ett ytterligare villkor för stabil utveckling är i synnerhet på 

långre sikt att trenden mot växande underskott i den federala budgeten kan 

brytas. 
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Höstens· stimulanspaket torde ge stöd till den inhemska efterfrågan i 

Japan under första halvåret 1983. Ett positivt bidrag väntas också från 

utrikessektorn, framför allt under senare hälften av året. Finanspolitiken 

företer emellertid övervägande restriktiva drag, varför en historiskt sett 

relativt långsam tillväxt väntas. I de europeiska länderna torde utveckling

en förbli svag. Några betydande tillväxtimpulser kan knappast förutses 

från den inhemska sidan, endast ett blygsamt bidrag väntas t.ex. från den 

privata konsumtionen. Med den förutsedda aktivitetsuppgångcn i Förenta 

staterna och Japan antas den västeuropeiska exporten till främst dessa 

marknader bära upp den mycket svaga tillväxten. 

Också i Norge och Finland väntas tillväxten bli långsam, medan den 

danska ekonomin kan komma att stagnera. I Norge torde det främsta 

bidraget till tillväxten härstamma från investeringssidan. medan exporten 

antas bära upp tillväxten i Finland. I Danmark motverkas de beräknade 

stimulanserna från exportsektorn och invest.cringarna av en stram inhemsk 

efterfrågan. 

För OECD-områdct i sin helhet kan BNP komma att växa med I 1/2 % 

1983. Den långsamma tillväxten medför att arbetslösheten fortsätter att 

stiga. Medan en viss stabilisering vid årsskiftet 1983/84 kan komma att äga 

rum i Förenta staterna <drygt 10%> och i Japan (drygt 2 %) väntas arbets

löshetstalet i Europa överstiga 11 % andra halvåret 1983 och närma sig 

12%, första halvåret 1984. Totalt skulle därmed ca 34 miljoner människor 

vara arbetslösa inom OECD- länderna i slutet av 1983. varav 19 miljoner i 

Västeuropa. 

Tabell 2: 3 Rytesbalansutvecklingcn i vissa länder 1978-1982 
Miljarder dollar 

1978 1979 1980 1981 1982 1 

Förenta staterna -14.7 - 0,5 1.5 4.5 - 9 
Japan 16,5 - 8.8 -10,7 4.8 6.5 
Förbundsrcp. Tyskland 9.2 - 6.0 -16,3 - 7,3 0 
N edcrländerna - 1,5 - 2.0 - 2.6 3.1 6 
Schweiz 4.4 2.4 - 0.5 2.6 3,5 
Frankrike 7,0 5.2 - 4.2 - 4.7 -11.5 
Storbritannien 1,8 - 1.8 6.7 12.1 4.5 
Italien 6,2 5.5 - 9,7 - 8.1 - 5.5 
Canada - 4.4 - 4.2 - 0,9 - 4.5 I 
Belgicn-1.uxemburg - 1.0 - 3,0 - 5.2 - 5.3 - 4 
Övriga OECD -10,7 -14.5 -27.2 -28,2 -30 
OECD totalt 12.8 -27.7 -69.1 -31.0 -38.5 
OPEC-länderna 5 60 110 6.'i 0 
lekt: oljeproducerande 

ut vecklingsländerna -35 -39 -60 -75 -65 

1 Ekonomidepartementets bedömningar. 

Kiil/a:OECD. 
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2.2 Länderöversikter 

Förenta staterna 

Den förväntade uppgången i den amerikanska ekonomin under 1982 har 

inte materialiserats. Den ekonomiska politiken har inriktats på bekämp

ning av inflationen med penningpolitiska åtgärder. Resultatet har kunnat 

avläsas i minskad inflation men till priset av underutnyttjade personella 

och materiella resurser. Sänkta räntor och inkomstskatter har ännu inte 

givit någon märkbar stimulans åt ekonomin. Till följd av den utdragna 

recessionen har målet för penningmängdens tillväxt tillämpats mindre rigo

röst. Men inte heller detta har avsatt några tydligare tecken på en varaktig 

uppgång. Emellertid finns det anledning anta att de lättnader som nu finns i 

systemet skall bidra till en uppgång under 1983. 

Till följd av den höga dollarkursen har underskottet i handelsbalansen 

kraftigt försämrats främst genom minskning av exporten. Underskottet 

under årets tre första kvartal uppgår till nästan 25 miljarder USD. Under

skottet för hela året riskerar därmed att bli rekordstort. 

Genom kombinationen av en lägre inflation och kraftiga sänkningar av 

inkomstskatten i olika omgångar antogs allmänt att den privata konsum

tionen skulle leda en konjunkturuppgång under andra halvåret 1982. Upp

gången på drygt 1 % på årsbasis under andra halvåret är emellertid för svag 

för att ge verklig draghjälp åt ekonomin. 

En nedgång i lagerhållningen på 2 2/3 % av BNP under första halvåret 

förbyttes under andra halvåret till en mindre uppgång. På årsbasis är 

nedgången cirka l % av BNP. Industriproduktionen har fortsatt att falla 

sedan andra halvåret 1981. Årsgenomsnittet beräknas 1982 ligga drygt 8 %· 

under 1981 års nivå. Även industrins investeringar har fallit kraftigt under 

året och orderingången har likaledes varit mycket svag. Kapacitetsutnytt

jandet i industrin har till följd av den låga aktiviteten sjunkit till under 70%. 

Däremot visar byggnadssektorn tecken till uppgång efter att under det 

senaste året ha varit nere på den lägsta efterkrigsnivån. 

BNP föll med 3 1/2 % under första halvåret 1982 för att stiga med cirka 

1 % det andra halvåret. På årsbasis beräknas nedgången till I 2/3 %. Följ

derna av recessionen har varit förödande på sysselsättningen med en 

rekordarbetslöshet på över 10 %. Inflationsbekämpningen har däremot 

givit resultat och inflationstakten har närmast halverats från drygt 10% 

1981 till drygt 5% 1982. 
Inför 1983 får man räkna med en viss fortsatt minskning av inflationen 

till omkring eller strax under 5 % samt en fortsatt nedgång i de nominella 

räntorna. Det senare är emellertid förknippat med osäkerhet. Realräntorna 

är fortfarande höga och i synnerhet gäller att räntorna på de långa kredi

terna ännu inte till fullo följt med det senaste halvårets sänkning av de 

korta räntorna. Vidare kräver det federala budgetunderskottet en fortsatt 

betydande upplåning vilket kan leda till en press uppåt på räntenivån 
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(innevarande budgetår riskerar underskottet att bli kring 200 miljarder 

USD). Det finns vidare anledning räkna med en fortsatt hög dollarkurs 

åtminstone tills en uppgång i ekonomin kommit igång. De totala offentliga 

utgifterna, som realt sett praktiskt taget legat stilla under 1982. beräknas 

öka med 1 1/2-2 % under 1983. De största ökningarna faller på försvaret. 

Förhoppningarna för 1983 står främst till en uppgång i den privata 

konsumtionen till följd av förbättringen i hushållens köpkraft samt i bo

stadsbyggandet till följd av gynnsammare ränte- och finansieringsvillkor. 

För industrins del bör produktionen åter kunna öka i storleksordningen 

3 %. Industriinvesteringarna förblir svaga även under 1983 men kan möjli

gen börja stiga under andra halvåret. Lagerutvecklingen förutsätts bli 

positiv. 

Handelsbalansen får mot denna bakgrund en kraftig försämring under 

1983. Exporten fortsätter att minska medan importen ökar kraftigt. från 

I% 1982 till närmare 8% 1983. Underskottet i handelsbalansen kan därför 

komma att nästan fördubblas. Bytesbalansen kommer till följd härav att 

visa ett underskott på cirka 30 miljarder USD 1983 efter att ha haft ett 

underskott på cirka 9 miljarder USD 1982. 

Sammantaget ger denna bild en real tillväxt av BNP i storleksordningen 

2-2,5%. Även om aktiviteten antas bli allt starkare under årets lopp. 

hyses föga hopp om ett generellt sett bättre sysselsättningsläge. 

Försörjningsbalans Förenta staterna 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvcstcringar 
Lager' 
Utrikesbalans 1 

BNP 

1 Förändring i% av föregåt!ndc års BNP. 
2 Ekonomidepartementets bedömningar. 

Japan 

1981 

1,8 
0.9 
1.7 
0.9 

-0.6 
1.9 

19822 19832 

I 3 
0 I 1/2 

-5114 I 
-I 112 
-1/2 -3/4 
-12/3 2 

Under drygt två år, till och med 1981. svarade den externa sektorn för 

merparten av den ekonomiska tillväxten i Japan. Denna trend bröts under 

första halvåret 1982, då i stället den inhemska efterfrågan höll uppe aktivi

teten. Den privata konsumtionen steg relativt snabbt, sannolikt som en 

följd av de vikande prisökningarna. Ökningstakten i konsumentprisledet 

uppgick som mest till 8 % i årstakt 1980. Till och med oktober 1982 var 

motsvarande tal 3,1 %. Trots att yenens värde har sjunkit, har importpri

serna avtagit därför att råvarupriserna har utvecklats svagt. Härigenom 
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har priserna i grossistledet förhållit sig stabila. Dessutom minskade hushål

len sitt sparande. Såväl industri- som bostadsinvesteringarna avtog där

emot under första halvåret 1982. En förklaring till detta är den höga 

räntenivån. även om denna i internationell jämförelse framstått som förhål

landevis låg. Yenens svaga yttre värde har emellertid under det senaste 

året hindrat myndigheterna från att lätta på räntepolitiken. En annan 

förklaring är den svaga och vikande utländska efterfrågan. Tillsammans 

med olika bilaterala överenskommelser om att dra ned exporten har detta 

motvägt den konkurrensfördel, som den japanska industrin har i yenens 

låga yttre värde. 

Industriproduktionen låg i september 1982 på ungefär samma nivå som 

ett år tidigare. Exporten, som 1981 steg med ca l 0,5 % ser ut att ha i bästa 

fall stagnerat för 1982 som helhet. Importen påverkades främst av att 

oljeköpen minskade. Den relativt starka inhemska efterfrågan har sålunda 

inte reflekterats i stigande importsiffror. I den totalt sett svaga importbil

den ryms en betydande lageravveckling i såväl råvaruledet som vad gäller 

färdigvaror. Trots att bytesförhållandet försämrades, till följd av yenens 

försvagning. ser såväl handels- som bytesbalans ut att ha stärkts under 

1982. 
Sammantaget beräknas bruttonationalprodukten ha ökat svagare än 

1981 eller med 2,5% 1982. 

På medellång sikt syftar regeringen till att återställa budgetbalansen. 

Kortfristigare överväganden har emellertid givit finanspolitiken en mer 

expansiv roll. I stimulanspaketet från oktober 1982 ingår fler offentliga 

arbeten samt ökade subventioner till bostäder. Detta torde kunna hålla 

uppe den inhemska efterfrågan under innevarande halviir. Hushållens dis

ponibla inkomster väntas öka ungefär som 1982. eller med ca 6%. Med de 

relativt gynnsamma utsikterna for inflationstakt och sysselsättning i min

net. torde sparandet inte undergå någon nämnvärd förändring. Den privata 

konsumtionen, som 1982 beräknas ha stigit med drygt 3 %. torde därmed 

kunna expandera ungefär lika snabbt 1983. Denna utveckling borde också 

gynna bostadsbyggandet. 

Enkäter över företagens investeringsplaner pekar på ökade satsningar i 

elektronikbranschen men tvekan i bil- resp stålbranscherna. Består de 

höga realräntorna torde investeringarna öka endast marginellt trots ett 

generellt sett bättre vinstläge. Ett positivt bidrag förutses från lagersidan. 

där påfyllnader borde följa på den ökade inhemska efterfrågan. 

Exportmarknadernas återhämtning mot slutet av 1983 kan innebära öka

de exportvolymer och en ännu starkare bytesbalans. Detta trots att export

tillväxten riskerar att dämpas genom bilaterala överenskommelser. Impor

ten torde tillta under årets lopp, stimulerad också av lagerefterfrågan. 

Utrikeshandeln väntas ge ett ännu större överskott 1983. Till detta kom

mer att Japans tjänste- och transferingsbalans blir allt mindre negativ i takt 

med att avkastningarna på utlandsinvesteringarna ger ett ökat nettoin

flöde. 
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Bruttonationalprodukten väntas öka med bortåt 3,5% 1983. Den in

hemska efterfrågan förutses tillföra merparten av tillväxtimpulserna under 

årets första del. Arbetsmarknaden torde inte undergå någon nämnvärd 

förändring. Med den förutsedda aktivitetsuppgångcn skapas fler arbeten. 

Samtidigt ökar sannolikt utbudet av arbetskraft. Arbetslöshctsandclen, 

drygt 2 % av arbetskraften. är låg i internationell jämförelse. 

Försiirjningsbalans Japan 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvestcringar 
Lager1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

' Förändring i 7t: av föregaende ärs Bl\ P. 
2 Ekonomidepartementets bedömningar. 

Förhundsrepubliken Tyskland 

1981 

0.7 
3,5 
2.1 

-0.5 
2,1 
3 

19822 19832 

3 3 
2.5 I 

-I 1,5 
0.2 0,5 
0 0.5 
2.5 3,5 

Den västtyska ekonomin har genomgått en markant försämring under 

1982 till följd av minskad såväl inhemsk som utländsk efterfrågan. Osäker

heten bland producenterna bottnar i en kraftigt minskad export efter halv

årsskiftet 1982, till följd av bland annat minskad efterfrågan från 

OPEC-länderna. Dessutom har företagen påverkats negativt både av dålig 

lönsamhet och av oron på valuta-och finansmarknaderna. Regeringsskiftet 

i oktober har ännu inte påverkat näringslivets förväntningar. Dessutom 

kvarstår ovissheten kring ett nyval i mars 1983. 

Den vikande exportefterfrågan har sammanfallit med en försvagning av 

den inhemska ekonomiska aktiviteten. varför handelsbalansen uppvisar ett 

överskott 1982. Den bidrar ·därmed till att bytesbalansen bör kunna gå 

jämnt upp. 

Bakom nedgången av BNP på knappt I% under 1982 ligger främst en 

minskning av den privata konsumtionen på nästan 2 <,-; samt minskade 

investeringar överlag. Industriproduktionen uppvisade i stort sett stagna

tion under första halvåret för att sedan kraftigt falla med närmare JO% i 

årstakt under det andra halvåret. En ofrivillig lageruppbyggnad har ägt 

rum. 

Syssclsättningsläget har försämrats under året. Arbetslöshetstalet har 

stigit från 6 112%, vid årets början till ca 8 112% vid ingiingen till 1983. 

Inflationen är med tyska mått mätt ovanligt hög. ca 5 'IL men är i gengäld 

på väg nedåt. 

D-markens svaga kursutvcckling gentemot US-dollarn har begränsat 
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centralbankens (Bundesbanksl möjligheter att justera ned räntenivån, 

även om räntedifferensen har minskat gentemot den amerikanska. Diskon

tot har ändock kunnat sänkas i olika omgångar under hösten (från 8% i 

augusti till 5 % i december). Minskad realräntenivå har i sig inte varit 

tillräckligt för att stimulera investeringarna. En uppgång i investeringsni

vån hämmas dessutom av att kapacitetsutnyttjandet är det lägsta under 

efterkrigstiden, ca 75 %. Därtill kommer en försiktig attityd hos de tyska 

bankerna till följd av oron på kreditmarknaden. 

Den stadigt ökande arbetslösheten under de senaste två åren har under

grävt den offentliga sektorns finansiella läge. Trots ambitionen i 1982 års 

federala budget att radikalt minska upplåningsbehovet tvingades både den 

avgående och tillträdande regeringen att i en tilläggsbudget öka upplåning

en från beräknade 27 miljarder DEM med sammanlagt 12 miljarder DEM 

till närmare 40 miljarder DEM. Därtill skall läggas delstaternas och kom

munernas sammanlagda upplåningsbehov på ett nästan lika stort belopp, 

varigenom det totala offentliga finansiella underskottet motsvarar ca 4,5 o/r: 

av BNP. 
Regeringen har i sitt förslag till federal budget för 1983 försökt gå en 

balansgång mellan kraven på konsolidering av statsfinanserna å ena sidan 

och strävan att inte dra in köpkraft och därmed ytterligare strypa efterfrå

gan i ekonomin å den andra. I budgetförslaget ökar de samlade utgifterna 

med knappt 3 % medan inkomsterna beräknas öka obetydligt, vilket beräk

nas ge ett underskott på 41.5 miljarder DEM. De aviserade sparåtgärderna 

på 5.7 miljarder DEM sägs vara av karaktären att bidra till en minskning av 

det strukturella budgetunderskottet och drabbar främst det sociala trans
fereringssystemet. På inkomstsidan märks en tidigare aviserad höjning av 

mervärde skatten med I procentenhet till I 4 % per den I juli 1983. 
Utgångsläget för den tyska ekonomin inför 1983 är dystert och progno

sen måste bli förknippad med flera osäkerhetsmoment. Orderingången till 

industrin fortsätter att minska. vilket knappast ger anledning till optimism 

för det första halvåret. Möjligheterna till en uppgång under andra halvåret 

baseras främst på en uppgång i den privata konsumtionen samtidigt som 

företagens finansiella läge bör kunna förbättras till följd av lägre inflation 

och räntor samt gynnsammare terms-of-trade. 

En investeringsuppgång i bostadsbyggandet är däremot att vänta till 

följd av bl.a. regeringens stimulansåtgärder. Industriinvesteringarna i någ

ra branscher väntas dessutom öka till följd av rationaliseringsbehov. Där

med skulle de totala investeringarna öka något 1983 efter två års nedgång. 

Lageruppbyggnadens bidrag till BNP är däremot högst osäker. 

Den tyska exporten kommer ej heller under 1983 att fungera som motor 

f('Jr ekonomin främst beroende på en ytterligare minskad efterfrågan från 

länder utanför OECD-området. Handelsbalansen förblir dock positiv där

för att den inhemska efterfrågan inte alstrar någon särskilt stor import. 

medan fortsatt balans förutses för bytesbalansen. 
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Osäkerheten om ränte- och valutakursutvecklingen under 1983 och om 

utgången av ett ·nyval till förbundsdagen i början av 1983 försvårar förutsä

gelser om den reala ekonomin. En pessimistisk prognos innebär nolltill

växt för 1983 men det finns förutsättningar för en mindre tillväxt på 1/2-

1 % av BNP. 

Försörjningsbalans Förbundsrepubliken Tyskland 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1 Förändring i% av föregående års BNP. 
~ Ekonomidepartementets bedömningar. 

Frankrike 

1981 

-1,2 
2.0 

-3.8 
-1.2 

'l 'l _, ... 
-0, 2 

. -13/4 
I 

-6 
2/3 
1/2 

-I 

198Y 

0 
1/2 
I 

-1/4 
1/4 
0 

Den ekonomiska aktiviteten. som för 1981 som helhet ökade endast 

marginellt, fortsatte att utvecklas svagt under 1982. Totalbilden rymmer en 

svagare utveckling under loppet av 1982. Utrikesbalansens bidrag till total

produktionen var starkt negativt första halvåret. Exporten avtog i acceler

erande takt. -8.7%, genom hela första halvåret. trots devalveringen av 

francen på senhösten 1981. Samtidigt fördyrades importen. varför handels

balansens underskott vidgades. Bytesbalansen, som 1981 slutade i ett 

negativt saldo på 26 miljarder franc, ser ut att ha undergått en kraftig 

försvagning till ett underskott på bortåt 90 miljarder franc 1982. 

Den privata konsumtionen fortsatte under inledningen av 1982 att ex

pandera i ungefär samma takt som under slutet av 1981. ca 3.5%·. En 

förklaring till hushållens stora köplust är dels att sektorns köpkraft stärktes 

via ökade sociala transfereringar, dels att inköpen kan ha tidigarelagts 

inom prisstoppets ram. Den kraftiga ökningen i antalet nyregistrerade 

personbilar. en uppgång på drygt 13 % från september 1981 till september 

1982. kan tyda på en sådan utveckling. Även den offentliga sektorn bidrog 

till den totala tillväxten, bl.a. genom det sysselsättningsskapande program

met. Den offentliga sektorns konsumtion ökade ungefär lika mycket. ca 

3,5 o/c. båda halvåren 1982. Sektorns investeringar förlades däremot med 

tyngdpunkt på andra halvåret, då en återhämtning inträffade i de natio

naliserade företagens investeringar. Den vikande industriproduktionen. 

-3.8%, pä tolvmånadersbasis till och med september 1982. reflekteras i 

företagens tveksamhet inför nya satsningar. Den nedåtgående trenden från 

1981 vad gäller privata investeringar tycks sålunda hålla i sig. Aktuella 

enkäter bland företagen pekar heller inte på någon större optimism inför 
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framtiden. Arbetslösheten torde därmed minst ligga kvar på den nuvaran

de höga nivån, 9% eller nästan 2 miljoner personer. 

lnflationstakten. som 1981 var 13,4%. hade till och med oktober 1982 

minskat till 9,3 % på tolvmånadersbasis. Häri ingår emellertid effekterna 

av pris-. avgifts- och lönestoppet. vilket var i kraft från juni till och med 

oktober 1982. En priskontroll består. Vidare kommer löneutvecklingen att 

kontrolleras. Den underliggande inflationstakten torde emellertid ändå ge 

sig till känna i fortsatta prisökningar över genomsnittet för OECD-län

derna. 

Omläggningen av den ekonomiska politiken i juni 1982 innebär att indu

strin, i stället för konsumtionen. skall stimukra tillväxten. Devalveringen 

av francen, med effektivt 6,5 % i juni 1982 borde gradvis leda till att fransk 

industri återvinner marknadsandelar och att exportvolymen tillrar. Rege

ringens avsikt är vidare att lyfta vissa kostnader från företagssektorn till 

budgeten vad gäller sociala omkostnader. Samtidigt avser man begränsa 

budgetunderskottet till max. 3 % av bruttonationalprodukten för budget

året 1983, varför konsumenterna kommer att drabbas av en viss åtstram

ning. 

Med en inflationstakt kring 10% får hushållen se sin köpkraft avta. Den 

privata konsumtionen väntas därför inte alls bli lika expansiv 1983. Spa

randet utgör en osäker buffert med tanke på sysselsättningsläget. Företa

gen har gott om outnyttjad kapacitet. Mot en investeringsuppgång talar 

också de höga finansieringskostnaderna. Den yttre svaghet, som francen 

uppvisade under merparten av 1982 försvårar för myndigheterna att sänka 

räntenivån. Den långa räntan har t.ex. legat stabilt kring 16.5 % sedan 

våren 1982. Den. i viss mån ofrivilliga, lageruppbyggnaden avslutades 

under första halvåret 1982. Därefter skedde en reducering under hösten. 

LageITörelserna antas inte bidra till totalproduktionens utveckling under 

1983. Den svaga inhemska efterfrågan borde speglas i en tämligen liten 

importökning. En gradvis förstärkning av den reala externa balansen kan 

därför väntas. särskilt mot slutet av året. då utrikeshandeln kan ge ett 

positivt bidrag till totalproduktionen. Bruttonationalprodukten förutses 

öka med ca 0,5 % för 1983 som helhet. Ökningstakten torde accelerera mot 

slutet av året. men förblir ändå otillräcklig för att vända arbetslöshetskur

van nedåt. 

Försörjningsbalans Frankrike 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta brulloinvcsteringar 
Lager1 

lJ trikesbalans 1 

BNP 
1 Förändring i% av föregående års BNP. 
~ Ekonomidepartementets bedömningar. 

1981 

2.2 
1,4 

-2.8 
-1,5 

I. I 
0.3 

1982c 1983c 

3 
3 2 

-l,5 -1 
I -0.'i 

-1.5 0.5 
1.5 0.5 
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Storbritannien 

Den brittiska ekonomin balanserar mellan en svag produktivitetsutveck

ling och en stark betalningsbalans till följd av Nordsjöoljan. Det sist

nämnda medför bl.a. en stark pundkurs som leder till svårigheter för den 

importkonkurrerande tillverkningsindustrin. Denna utveckling har under 

en följd av år medfört utslagning av mindre konkurrenskraftiga delar av 

tillverkningsindustrin med åtföljande stegrad arbetslöshet till resultat. Pro

duktiviteten har som en följd av denna process förbättrats något. Regering

ens politik att inte tillåta den offentliga sektorn att suga upp den friställda 

arbetskraften ger emellertid svåra påfrestningar på arbetsmarknaden. 

Bakom den ekonomiska tillväxten på 112 % under 1982 ligger en inhemsk 

efterfrågeuppgång på 2 q,., Efterfrågekomponenter som bidragit till upp

gången är offentlig konsumtion. privat bostadsbyggande samt lagerupp

byggnaden. 

Trots minskad reallön har den privata konsumtionen hållits väl uppe 

medan underskottet i handelsbalansen ökat markant till följd av minskad 

export i förening med ökad import. 

Penningmängden har under de två senaste åren hållit sig inom den av 

regeringen fastställda gränsen. Intlationstakten har kommit under kontroll 

och har visat en dramatisk minskning under året (från 12 Si. vid årsskiftet 

till omkring 6 % vid årets slut). Regeringen har ocksfl lyckats hålla den 

offentliga sektorns upplilningsbehov under det uppsatta taket för inneva

rande budgetår (lånebehovet beräknas uppgå till 9 miljarder GBP eller 

3 1140·(. av BNP). Räntenivån har mot ovanstående bakgrund (jiimtc om

världens räntesänkningar) sjunkit från ett toppläge på 16%0 under 1981 till 

9% i dag för bankernas basräntor. 

Den ekonomiska politiken har kännetecknats av stram finans- och pen

ningpolitik. Från budgetåret 1980/81 till budgetåret 1981/82 kunde såväl 

budgt:tunderskottct som dt:t offentliga upplåningsbehovet som procent av 

BNP minska. För budgetåret 1982/83 förutsågs en mindre ökning i upp

låningshehovet som dock kommer att underskridas. För det kommande 

budgetåret 1983/84 beräknas de offentliga utgifternas andel av BN P sjunka 

frtm 45 till 44 %. vilket medför att budgetunderskottets och upplåningsbe

hovcts andel av BNP minskas <från 9 till 8 miljankr GBP eller som ~mdel 

av BNP från 3,25% till 2.75%). 

Räntorna har sänkts under året men ej i takt med den lägre inflationen, 

varför realräntan fortsätter att vara hög. Efterfrågan på krediter från såväl 

hushåll som företag har varit stor. Efterfrågan på konsumtionskrediter 

underlättades efter att regeringen genomfört lättnader i avbetalningsreg

lcrna. Tillgången till bankkrediter medförde att penningmängden. mätt 

som M3, fluktuerat kring den övre fastställda gränsen på 12%. 

I finansministerns höstuttalande till parlamentet om budgetprognosen 

för 1983/84 skärs. som ovan angetts. statens utgifter ned med några hundra 

miljoner GBP. Budgeten ger emellertid utrymme för stimulans åt näringsli-

4 Riksdag,,n /982183. I sam/. Nr. 100. Bilaga /.I 
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vet genom sänkning av arbetsgivarnas sociala kostnader med miljard 

GBP. Utrymmet för skattesänkningar under 1983 sätts likaledes totalt till I 

miljard GBP. Inom ramen för budgeten planerar regeringen åtgärdspro

gram för sysselsättningen, bostadsbyggande, regionalpolitiken, rättsväsen

det, sjukvården och försv<1ret. 

Förbättrad produktivitet i förening med fallande inflation och moderata 

löneökningar leder under 1983 till en lägre ökningstakt på knappt 4 % för 

arbetskraftskostnad per producerad enhet. Därmed ökar möjligheterna för 

en fortsatt press nedåt på inflationstakten till något under 5 %. Förbättrade 

reallöner ger med en förväntad minskning i sparkvoten stimulans åt privat 

konsumtion. 
Fortsatt stram finanspolitik håller nere det offentligas investeringar och 

konsumtion. Lågt kapacitetsutnyttjande, svag vinstutveckling och otill

fredsställande konkurrensläge gentemot utlandet påverkar investeringarna 

i tillverkningsindustrin i negativ riktning. Bostadsbyggandet stimuleras i 

den kommande budgeten och får dessutom hjälp av förbättrad lönsamhet. 

Bostadssektorn ser därför ut att bli den enda investeringskomponent som 

ger bidrag till ökning av BNP. Lagersituationen är något osäker att bedöma 

men bör, trots lägre nivå 1983 än föregående år. ge ett mindre bidrag till 

BNP. 
Förlusten av marknadsandelar på hemma- och utlandsmarknaderna bör 

återhämtas en aning under 1983. Likaledes bör exporten av tjänster få 

draghjälp av en modest internationell uppgång. Oljeexporten fortsätter att 

öka. Samtidigt väntas importen öka, så att den externa balansens effekt på 

totalproduktionen kan bli neutral. 
Osäkerheten inför 1983 gäller inte minst bedömningen av regeringens 

penningpolitik. Om man utgår från att inflationen är under kontroll. kan 

man räkna med en mindre stram penningpolitik och en mer aktiv valuta

kurspolitik. En lägre pundkurs betyder ökade konkurrensfördelar för den 

hårt ansatta tillverkningsindustrin. 

Försiirjningsbalans Storbritannien 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta hruttoinvesteringar 
Lager' 
Utrikesbalans' 
BNP 

1 Förändring i% av föregående års BNP. 
~ Ekonomidepartementets bedömningar. 

1981 

0.3 
0.3 

-8.2 
-0.3 
-0.5 
-2.2 

1982" 1983~ 

-1/3 11/2 
I \) 

I 1/2 -I li2 
I 213 1/4 

-I 1/2 0 
)i~- 11/4 
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Danmark 

Även om den samlade produktionsökningen torde ha nått 2 % 1982 fick 

också den danska ekonomin kännas vid den svagare utvecklingen i världs

ekonomin. Trots den sedan 1979 förbättrade konkurrensförmågan beräk

nas exporten ha ökat med endast I I/2-2C:{ mot drygt 5% året före. Den 

under året avtagande ekonomiska aktiviteten bars till skillnad från föregå

ende år framför allt upp av den inhemska efterfrågan. Trots en liten 

minskning i disponibla realinkomster. höll den privata konsumtionsefter

frågan i sig och kan ha ökat med I 1/2-2%. Samtidigt växte den offentliga 

konsumtionen med runt 3 %. medan de offentliga investeringarna - speci

ellt kommunala sådana - kan ha fallit med 8-10%. Till följd av investe

ringsverksamheten inom olje- och gassektorn har de fasta privata investe

ringarna ökat i storleksordningen 3- 4 %. I det övriga näringslivet liksom 

inom bostads byggandet är det troligt att investeringarna har fallit. Med den 

relativt starka inhemska efterfrågan steg importen med ca 3 %. varför den 

externa reala balansen gav ett negativt bidrag till tillviixten. Bytesbalan

sens underskott kan ha ökat kraftigt från knappt DKK 13 miljarder 1981 till 

runt 18 miljarder DKK (3,9% av BNP), vilket främst kan hänföras till 

kraftigt växande räntebetalningar på den utländska skulden. Arbetslöshe

ten avtog under den tidigare delen av 1982. men med den därpå följande 

svagare utvecklingen började antalet arbetslösa åter att öka. Den genom

snittliga arbetslösheten kan ha ökat till 9.5-10% från 9% 1981. Konsu

mentprisernas ökningstakt har minskat till 10% från 11 3/4% i genomsnitt 

1981. 

Mot bakgrund av de snabbt växande obalanserna i den danska ekonomin 

lade den nya regeringen i oktober 1982 fram ett åtgärdspaket. I syfte att 

dämpa inflationstakten och öka konkurrensförmågan infördes ett pris- och 

lönestopp fram till I mars 1983, då ett nytt löneavtal antas ha slutits. 

Löneindexeringen suspenderas fram till 1985. Om den privata sektorn 

anpassar sig till det tak om 4 %, som giiller för de offentliganställdas 

löneökningar, utlovas lättnader i inkomstbeskattningen. Finanspolitiken 

stramas åt kraftigt. Genom besparingar och skattehöjningar skall budget

underskottet minskas med DKK 12 miljarder 1983 och DKK 20 miljarder 

1984. I stället för ett budgetunderskott motsvarande 15% av BNP 1983. 

såsom tidigare beräknats, skulle detta nedbringas till 13 % av BNP. Åtgär

derna antas också leda till att räntenivån skall kunna sänkas. 

De ekonomisk-politiska åtgärderna torde medföra att den privata kon

sumtionen faller 1983. Samtidigt dras ökningstakten i den offentliga kon

sumtionen ner. Investeringarna inom olje- och gassektorn fortsätter sanno

likt att växa under 1983, medan byggnadsinvesteringarna kan gynnas av 

stimulansåtgärderna och en fallande räntenivå. För övriga investeringar är 

bilden mera osäker. De senaste åren har investeringarna fallit drastiskt och 

ligger nu på en mycket låg nivå, vilket skulle tala för en uppgång. Samtidigt 

torde de ekonomiska utsikterna endast förbättras långsamt över året. 
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vilket skulle ha en dämpande effekt. Sammantaget kan investeringarna 

komma att falla med 2-3%. Exporten torde växa över året i takt med en 

långsam aktivitetsuppgång på exportmarknaderna, medan den strama in

hemska efterfrågan tillsammans med ökad inhemsk produktion av olja och 

gas torde innebära fallande import. Bytesbalansens underskott skulle där

med kunna begränsas till DKK 15-16 miljarder. 

Under förutsättning om låga löneavtal bör intlationstaktcn kunna ned

bringas från ett genomsnitt på 10 l/2 % 1982 till 6 a 7 % 1983. Den mycket 

svaga inhemska efterfrågan innebär att arbetslösheten växer till uppemot 

11 % och totalproduktionen kan komma att stagnera. 

Hirsiirjningsbalans Danmark 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager 1 

U ttikesbalans 1 

HNP 

I röriindring i o/r av föregående års BNP. 
2 Ekonomidepartementets bedömningar. 

Finland 

1981 

- I. I 
3.0 

-16.3 
0.4 
2.5 

- 0.1 

19822 

I 3/4 
3 

-I 
I
,, 
I-

-1/2 _, 

198Y 

-I 
1/2 

-2 1/2 
0 
I 1/2 
0 

Den ekonomiska aktivitetsökningen har avtagit under 1982 med ett 

svagare förlopp för både den inhemska efterfrågan och exporten. Ökning

en i totalproduktionen för året ser ut att ha stannat vid 1 ',"(;_ Den privata 

konsumtionens ökningstakt torde ha minskat något från föregående år, då 

hushållen troligen har intagit en mer försiktig attityd mot bakgrund av den 

stigande arbetslösheten. Denna uppgick i genomsnitt till 6 1/2 t;-/;. av arbets

kraften. Den offentliga konsumtionen har ökat i samma takt som under 

senare år, dvs 4 %,, Fallet i totala fasta investeringar om 2 I /2- Jl}{ begrän

sades av utvecklingen inom industrin och den offentliga sektorn; i det 

sistnämnda hänseende främst vad gäller cl-, gas- och vattenverk. De 

osäkra ekonomiska utsikterna kan ha bidragit till att företagen inte visade 

någon större benägenhet att utnyttja medel från sina investeringsfonder. 

Slopandet av investeringsskattcn på vissa byggnadsinvesteringar med

förde att en volymmässig ökning uppnåddes för affärsbyggnader och of

fentliga byggnader. Men ändå föll de totala byggnadsinvesteringarna med 

2-3%. 

De senaste årens starka exporttillväxt till Sovjetunionen stagnerade 

under årets lopp samtidigt som handeln på västmarknaderna förblev svag. 

Varuexporten torde därmed ha gått ned i nästan alla branscher med undan

tag för metallindustrin, vars leveranser till Sovjetunionen fortsatte att öka. 
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och den kemiska industrin. Totalt kan exporten ha stagnerat eller minskat 

något. Också importvolymen kan ha fallit något. I totalbilden ryms en 

minskande importvolym både för energi och för investeringsvaror samti

digt som de låga råvarupriserna ledde tiil en viss importökning. 

I samband med de två devalveringarna om sammanlagt 10% i oktober 

1982 presenterades ett ekonomiskt paket som syftar till att begränsa infla

tionseffckterna samt att ytterligare förbättra företagens konkurrensför

måga. Således infördes ett prisstopp till mitten av december 1982. följt av 

ett strikt prisövervakningssystem fram till slutet av mars 1983. Arbetsgi

varnas sjukförsäkringsavgifter sänktes med 1 procentenhet från årsskiftet 

1982/83. industrin P-rhöll lättnader i omsättningsskatten på investeringar i 

maskiner och anläggningar och vissa industrier fick återbäring på elskat

ten. Vidare sänktes pensionsförsäkringsavgiften med en halv procenten

het. Paketet finansieras genom en höjning av omsättningsskatten med 2 

procentenheter från den I juli 1983 samt ökad statlig upplåning. Åtgärder

na sammantaget med devalveringarna antas kunna ge ett bidrag om 112 

procentenhet till BNP-tillväxten 1983 och konkurrenskraften skulle för

bättras med 4-5%. 

Med en genomsnittlig ökningstakt för löner om 10 1/2 % och konsument

priser om 9% 1982 erhölls en real löneökning omkring I 1/2%. Under 

innevarande år kan en försämring av den reala lönenivån inte uteslutas. 

Utfallet av löneavtalet är osäkert. Med en generell lönehöjning om 2 % och 

ett överhäng från 1982 om 5 % exklusive löneglidning kan löneökningarna 

komma att uppgå till 9 %. Samtidigt är det osannolikt att inflationstakten 

kan hållas under 10%. vilket sammantaget med en mindre sysselsättnings

minsking skulle innebära en nedgång i hushållens reala inkomster om 1/2-

1 %. Den privata konsumtionen kan minska något, medan den offentliga 

konsumtionens ökningstakt antas avta till 2 1/2 %. 
För investerings verksamheten kommer stimulansen från de ekonomiska 

åtgärderna troligen att medföra att den tidigare väntade nedgången vänds i 
en volymökning om runt I %. Med en dämpad inhemsk efterfrågan och en 

mer restriktiv penningpolitik torde dock byggnadsinvesteringarna komma 

att stagnera på 1982 års nivå. 

Trots låg marknadstillväxt och en nedgång i exporten till Sovjetunionen 

torde den förbättrade konkurrensförmågan innebära att exporten kan kom

ma att växa med 3 %. Samtidigt skulle den dämpade inhemska efterfrågan 

och den även på den inhemska marknaden förbättrade konkurrensförmå

gan hålla tillbaka importökningen. Men med det försämrade bytesförhål

landet är det troligt att bytesbalansens underskott kommer att öka. 

Tillväxtimpulserna under 1983 skulle alltså i första hand komma från 

exportsektorn och ge en BNP-tillväxt i samma storleksordning som under 

föregående år eller I%. En ökning av arbetslösheten kan med dessa 

utsikter knappast undvikas. 
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Försörjningsbalans flnland 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager' 
Utrikesbalans 1 

BNP 

1 Förändring i ':'c av föregående års BNP. 
2 Ekonomidepartementets bedömningar. 

Nor,;e 

1981 

1.6 
3.4 
1.2 

-2.9 
2.5 
1.4 

54 

19822 19832 

I -I 
4 2 1/2 

-3 1/2 
0 0 
1/2 I 
I I 

Den totala efterfrågan i den norska ekonomin stagnerade under 1982 och 

arbetslösheten steg under årets lopp. Varken intlationstakt eller konkur

rensförmåga gynnades av vårens avtalsrörelse. Lönerna ökade med ca 

11 % i genomsnitt. Konsumentprisernas ökningstakt dämpades något, men 

låg fortfarande över OECD-genomsnittet. Tillväxten i den privata konsum

tionen försvagades över året och kan ha ökat med runt I %. Den starka 

investeringsaktiviteten inom industrin 1981 vändes i en nedgång. Sjöfarts

sektorns investeringar ökade visserligen kraftigt. Byggnadsinvesteringarna 

visade också en volymtillväxt främst i början av året, medan de tungt 

vägande övriga investeringarna minskade. Med stagnation på Norges vikti

gaste utlandsmarknader kan exporten ha fallit med runt 2 %. medan impor

ten kan ha ökat med 3-4%. Den externa balansen kan därmed ha givit ett 

starkt negativt bidrag till totalproduktionen och bytesbalansens överskott 

kan ha minskat kraftigt. 

Enligt budgeten, vilken presenterades i oktober 1982, kommer finanspo

litiken att stramas åt något 1983. Det blir däremot mindre lättnader i 

kreditpolitiken med sikte på att stimulera investeringarna. Den direkta 

inkomst- och företagsbeskattningen föreslås bli sänkt i syfte att underlätta 

ett återhållsamt löneavtal för att därigenom förbättra konkurrensförmågan. 

Skattelättnaderna motvägs av höjningar av indirekta skatter och avgifter. 

Efter de svenska och finska devalveringarna i oktober presenterades åtgär

der värda NOK I, I miljarder. vilka syftar till att ytterligare förbättra 

industrins konkurrensförmåga. Bl.a. reduceras investeringsavgiften. ar

betsgivaravgiften samt elektricitetskostnaderna för utsatta industrier. 

Prisutvecklingen beror i hög grad på utfallet av de kommande löneavta

len. Med ett överhäng på 4% in i 1983 tycks en oförändrad konkurrensför

måga förutsätta ett synnerligen måttligt löneavtal 1983. Den ändrade be

skattningen kan ändock innebära en viss ökning i disponibla realinkoms

ter. Konsumentprisernas ökningstakt kan dock troligen inte nedbringas i 

någon högre grad från ca 12 % 1982. 

Under förutsättning av ett måttligt löneavtal och en något fallande spar-
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kvot kan den privata konsumtionen växa något under det kommande året. 

Samtidigt kommer de offentliga utgifterna, inklusive stigande militära ut

gifter, att öka med drygt 2%. Bruttoinvesteringar i fast kapital kan komma 

att öka med I 112 %, vilket till största del kan hänföras till aktiviteten inom 

oljeutvinningen i Nordsjön. eftersom enkäter tyder på ett kraftigt fall, ca 

10 % i industriinvesteringarna. Oljesektorns behov av tjänster bidrar till en 

importtillväxt om 4-5 %. Trots devalveringarna av den norska kronan 

under 1982 möjliggör den svaga efterfrågan på exportmarknaderna en 

endast mindre exportökning. Bidraget till totalproduktionen från den reala 

externa balansen skulle därmed bli fortsatt negativt. Bytesbalansens över

skott förutses bli utraderat eller t.o.m. komma att vändas till ett under

skott. 

Sammantaget skulle det största bidraget till den ekonomiska aktiviteten 

härröra från investeringsverksamheten. Nedgången i industriproduktionen 

på drygt I% 1982 kan komma att vändas till en ökning i samma storleks

ordning. Den ekonomiska aktiviteten för hela ekonomin torde växa med 

0-1 %, fastlandsNorge något snabbare. Med dessa utsikter torde arbets

lösheten komma att fortsätta att öka. 

Försiirjningsbalans Norge 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager' 
Utrikesbalans 1 

BNP 
BNP exkl. olja och sjöfart 

1 Förändring i% av föregående års BNP. 
2 Ekonomidepartementets bedömningar. 

1981 

1.5 
4,5 

16,5 
-4,6 
-0.4 

0.8 
1.3 

19822 19832 

2 21/4 
-2 1/2 I 1/2 

2 1/2 1/2 
-2 1/2 -11/2 

0 1/2 
1/2 1 1/2 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

Utl'eck/ingen m· mruexporten under 1982 

Efter att ha ökat kraftigt från första till andra halvåret 1981 utvecklades 

Sveriges totala exportvolym påfallande svagt under loppet av 1982. Från 

andra halvåret 198 l till första halvåret 1982 stannade exportvolymökning

en vid 1/4 %. Utvecklingen under andra halvåret 1982, (för vilken inte 

fullständiga uppgifter ännu föreligger) synes ha inneburit en ökning av den 

totala exportvolymen med ca 3/4 %. Från 1981 till 1982 i genomsnitt skulle 

därmed den totala varuexporten ha ökat med 3 1/2 %1 i volym. 

Exporten av bearbetade varor ökade första halvåret 1982 med ungefär 

1/2 % från andra halvåret 1981. Exporten till OECD-länderna ökade med 

nära 4% medan exporten till länderna utanför OECD-området minskade 

påtagligt från den höga nivå som hade etablerats mot slutet av 1981. 

Exportutvecklingen första halvåret 1982 innebar marknadsandelsvinster 

för de bearbetade varorna i OECD-området motsvarande en exportvolym

ökning uppgående till ca 5 %. En del av den registrerade andelsökningen 

kan hänföras till exportleveranser av delvis extraordinär karaktär. Hit hör 

bl.a. en del av de under första halvåret 1982 kraftigt ökade personbilsleve

ranserna till Förenta staterna samt en del av den likaledes markant sväl

lande exporten av tele- och elektrotekniska produkter. Vissa, mer perma

nenta, marknadsandelsvinster var emellertid att vänta första halvåret 1982 
till följd i första hand av devalveringen av den svenska kronan med JO<;>(, i 

september 1981. Härutöver förbättrades den svenska produktionens kon

kurrenskraft 1982 genom att de relativa lönekostnaderna per producerad 

enhet sjönk med inemot 2 o/c 1981 -1982 räknat i nationella valutor. På 

grund huvudsakligen av dessa två faktorer sänktes de svenska relativa 
exportpriserna med ca 5% från mitten av 1981 till mitten av 1982. Samti

digt som de svenska marknadsandelarna för bearbetade varor steg påtag

ligt i OECD-länderna första halvåret 1982 sjönk de kraftigt i u-länderna 

(inkl. OPEC-ländernal totalt sett. Dessa andclsminskningar följde på avse

värda andelsvinster i dessa länder andra halvåret 1981, då å andra sidan 

kraftiga andelsförluster registrerades på OECD-marknaden. Denna ut

veckling kan delvis ha sin grund däri att företagens försäljningsansträng

ningar i detta läge. liksom tidigare i motsvarande situationer, intensifierats 

på de icke-traditionella marknaderna när efterfrågan mattats på de mera 

traditionella marknaderna. 

1 Enligt nationalräkenskapernas beräkningsmetod är motsvarande ökningstakt ca 
2 112 %. För närmare beskrivning av nationalräkenskapernas beräkningsmctod, se 
inledning till kapitel 3 i Reviderad nationalbudget 1981. 
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Diagram 3:1 Marknadsandelar och relativa pri.~er för Sveriges export av bearbetade 
varor till OECD-länderna 1971-1983 
Säsongrensade halvårsdata. 1975 = IOO. 
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100 
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Kiil/a: Se tabell 3: I, 
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Tabell 3: 1 Sveriges export av bearbetade varor (cxkl. fartyg) 1 till OECD-omradet2 1975-1983 
Procentuella förändringar 

1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982-1983 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

prcl. 

Löpande prisa. Skr. 
Marknad 19,5 17 20.5 18 13,5 10.0 22.5 
Marknadsandel -6,5 -4,5 -1.5 '.!,5 -3.5 -4 -4 
Export 11.5 11.5 19 21 9.5 5.5 17.5 

Volym3 

Marknad 13 3.5 5 10.5 4.5 I 
Marknadsandel -7.5 1.5 4.5 -1.5 -5 -4,5 2,5 
Export 4.5 5 9.5 9 -0.5 -3,5 3.5 

Pris4 

Marknad 6 13 15 7 9 8.5 :!I 
Relativpris I -6 -5,5 3,5 1.5 0.5 -6,5 
Export 7 6,5 8,5 Il 10.5 9 13 

1 SITC 5-8. exkl. 68. 793. 
2 Utom Australien. Nya Zeeland. Grekland, Irland. Island. Portugal, Spanien och Turkiet. 
~ Exportviirdet i löpande priser detlaterat med hybridindex typ Paasche. 
4 Enligt hybridindex typ Paasche. 
5 Alt. I och Il refererar till det lägre resp. högre lönekostnadsaltt:rnativet. Se kapitel 6. 

prognos 

Alt. 15 Alt. Il' 

:!2 22 
-3.5 -2.5 
17.5 18.5 

1.5 1.5 
6 4.5 
7,5 6.5 

20 20 
-9 -7 

9 11.5 

Anm. Begreppet "marknad" avser importförändringen för de olika länderna sammanvägda med deras andelar 
i Sveriges export. Härigenom elimineras eventuella förmånliga eller oförmånliga effekter av exportens 
strukturella tändersammansättning. Procenttalen är avrundade till niirmaste hel- ellt:r halvtal. 

Källor: FN, utrikeshandelsstatistik från OECD. nationella statistikproducenter. statistiska centralbyrån samt 
beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

Tabell 3: 2 Sveriges export av bearbetade varor (exkl. fartyg)' till olika tänderområden 1975-1983 
Procentuella volymförändringar 

1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982-1983 
1976 1977 1978 1979 1980 . 1981 1982 

prel. prognos 

Alt. 15 Alt. 11 5 

OECD-länderna2 4.6 5,0 9.6 9.2 -0.6 - 3.4 3,6 7.6 6,5 
Övriga I.änder 5,8 -1.2 10.6 6.3 4.'.! 14.3 I.I 5,8 4,9 
Därav: Osteuropa och 

Kina -16.::! -9,9 5.9 -2.8 -9,I -]().2 -1.5 5,0 4.0 
OPEC-ländernaJ 24,0 -6.6 25.3 2,7 1.4 37.8 4.5 9.2 8,2 
Andra länder -10.0 4,5 6.9 14.0 4.4 11.5 0,5 4,5 3,7 

Summa 1,6 3,7 9,7 8,0 -0,l 0,9 2,9 7,2 6,1 

Summa bearbetade varor 
enligt SNI-definition4 1.7 3.9 9.5 9.7 -0.4 0.9 2.7 7.2 6.1 

' SITC 5-8, exkl. 68. 793. 
2 Utom Australien, Nya Zeeland. Grekland. Irland, Island, Portugal. Spanien och Turkiet. 
·' Qatar. Förenade Arabemiraten. Saudiarabien, Kuwait. Irak. Iran. Indonesien. Venezuela och Nigeri<t. 
4 Jfr tabell 3: 4. 
' Alt. I och Il refererar till det lägre resp. högre lönekostnadsallernativet. Se kapitel 6. 

Källor: Statistiska centralbyrån samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 
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Importefterfrågan på bearbetade varor bland Sveriges avnämarländer 

sjönk tillbaka något första halvåret 1982. Marknadsutrymmet för svensk 

export av bearbetade varor synes därefter ha fortsatt att krympa från 

första till andra halvåret 1982. Till följd av den kraftiga ökningen andra 

halvåret 1981 förefaller ändå marknaden från 1981 till 1982 i genomsnitt ha 

ökat med I a I 1/2% i volym. De svenska marknadsandelarna för bearbeta

de varor i OECD-området beräknas preliminärt ha varit oförändrade från 

första till andra halvåret 1982. Det finns dock anledning att anta att den 

"underliggande" andelsutvecklingen. dvs. om man bortser från exportle

veranser av extraordinär natur. varit uppåtriktad under hela 1982 i anslut

ning till relativprissänkningarna under senare delen av 1981 och under 

1982. 
Devalveringen av den svenska kronan med 16% den 8 oktober 1982 

beräknas ha inneburit en omedelbar sänkning av det svenska relativa 

exportpriset för bearbetade varor med ca 12 %. Devalveringen bidrog 

härmed med drygt 1/3 av den preliminärt registrerade genomsnittliga rela

tivprissänkningen - knappt 61/2 % - från 1981 till 1982. En devalvering 

innebär, förutom utrymme att sänka priserna i förhållande till konkurren

terna. även ökade kostnader för importen samt möjligheter att förbättra 

lönsamheten. Sådana prisuppdrivande effekter kan väntas göra sig gällan

de i nämnvärd omfattning först under första kvartalet 1983 för större delen 

av de bearbetade varorna. Detta torde medföra att relativpriset höjs något 

från den nivå som etablerades omedelbart efter krondevalveringen i okto

ber 1982. Devalveringen torde emellertid inte ha lett till några mer påtag

liga relativprissänkningar för de stapelbetonade produkterna inom gruppen 

bearbetade varor, däribland vissa stål- och pappersprodukter. Detsamma 

gäller även större delen av råvaruexporten. Här torde större delen av 

devalveringsutrymmet automatiskt disponeras till att förbättra lönsamhe

ten, eftersom de svenska exportpriserna på dylika produkter även på kort 

sikt mycket nära följer utvecklingen av världsmarknadspriserna. Några 

större positiva volymeffekter på marknadsandelarna för exporten i dess 

helhet av devalveringen i oktober 1982 torde inte vara att vänta förrän in på 

1983. 
Den totala svenska råvaruexporten ökade preliminärt med drygt 4 1/2 % 

1981- 1982. Skillnaderna i utvecklingstakt mellan olika varugrupper var 

dock avsevärda. Sålunda beräknas trävaruexporten ha ökat med hela 

25 %. Ökningen innebar påtagliga marknadsandels vinster för den svenska 

trävaruexporten. Exporten av pappersmassa minskade däremot markant. 

Nedgången skedde delvis på grund av marknadsandelsförluster i Västeuro

pa framför allt till nordamerikanska producenter. 

Utsikterna för varuexporten 1983 

Marknaden för svenska exportvaror förutses totalt sett undergå en svag 

återhämtning under loppet av 1983. Världshandeln med bearbetade varor 
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(okorrigerad för länder- och varusammansättningen i den svenska expor

ten) har beräknats öka med I 1/2 a 2 % från 1982 till 1983. Marknadstillväx

tcn för den svenska exporten av bearbetade varor kan emellertid förutses 

stanna vid drygt 1%1982-1983. Länder- och varusammansättningen i den 

svenska exporten av bearbetade varor väntas sålunda komma att inverka 

negativt på den svenska exportutvecklingen under 1983. En förhållandevis 

stark importtillväxt är att vänta i Förenta staterna medan importen i 

Storbritannien och de nordiska länderna, vilka marknader är viktiga ur 

svensk synvinkel, förutses utvecklas förhållandevis svagt. Importvolym

ökningen för bearbetade varor i OPEC-länderna har beräknats bli ungefär 

lika stor 1983 som 1982, 4%. För statshandelsländerna och de icke-oljepro

ducerande u-länderna förutses importen fortsätta att minska något från 

1982 till 1983. Vad gäller efterfrågans varusammansättning är en negativ 

inverkan på den svenska exporten av bearbetade varor trolig friimst där

igenom att importefterfrågan på investeringsvaror, vilka väger tungt rela

tivt sett i den svenska exporten, kan väntas fortsätta att utvecklas svagt i 

förhållande till andra typer av varor. 

Tabell 3: 3 Världsmarknadspriserna (enhetsvärdeindex) för bearbetade varor 1973-1983 
1970 = 100 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

US dollar 133 162 182 183 199 230 263 291 
Genomsnittliga 

nationella valutor I JO 136 149 158 167 174 191 210 
Svenska kronor 113 140 147 155 173 202 219 239 

Anm. Sammanvägt med hänsyn till ländernas betydelse i världshandeln. 

Källor: FN samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

Den svenska exportens utveckling i förhållande till den beräknade mark

nadsutvecklingen, bestäms i hög grad av prisutvecklingen i Sverige i för

hållande till konkurrentländerna (uttryckt i gemensam valuta), dvs. rela

tivprisutvecklingen. 

Prisökningstakten i omvärlden kan förutses komma att fortsiitta att 

dämpas under 1983. Ett lågt kapacitetsutnyttjande samt en därmed sam

manhängande dämpad löne- och råvaruprisutveckling kan förväntas bidra 

till detta. Räknat i nationella valutor beräknas exportpriserna för bearbeta

de varor i industriländerna öka med knappt 6 % 1982-1983. Till följd av 

devalveringen av den svenska kronan 1982 blir motsvarande ökningstakt 

uttryckt i svenska kronor inte fullt 20%. (De växelkursrelationer som var 

rådande under första veckan i november, dvs. ca en månad efter 1982 års 

krondevalvering, har antagits råda fram till 1983 års slut. 1
) 

1 Fört.ex. USA-dollarns del räknas med kursen 7.46 kr. 

1981 

279 

230 
274 

1982 1983 

273 273 

249 263 
330 396 
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De svenska exportpriserna på bearbetade varor har beräknats öka med 9 

resp. 11 112 % 1982-1983 i anslutning till de två alternativen för lönekost

nadsutvecklingen för den svenska produktionen 1982-1983. (se avsnitt 

6.2). Enligt det lägre lönekostnadsalternativet (alt. Il skulle det svenska 

relativpriset sjunka med ca 9 %. Härav kan ca 7 %. återföras på devalve

ringen av kronan i oktober 1982. Den resterande relativprissänkningen - 2 

procentenheter - har i kalkylen sin grund i den beräknade relativa löne

kostnadsutvecklingen. Med den högre lönekostnadsutvecklingen (alt. Il) 

har relativprissänkningen 1982-1983 beräknats stanna vid ca 7%. Denna 

minskning kan i sin helhet ses som en devalveringseffekt. Ungefär hälften 

av "devalveringsutrymmet" på ca 16% skulle därmed enligt kalkylerna 

användas till att sänka de relativa exportpriserna för de bearbetade varor

na. Resterande del av "devalveringsutrymmet" beräknas komma till ut

tryck i ökningar av de svenska exportpriserna. Dessa kan återföras dels på 

de ökade importkostnaderna för den svenska produktionen som devalve

ringen leder till. dels på en lönsamhetsförbättring till följd av devalvering

en. Den beräknade relativprisutvecklingen 1981-1983 har, sedd för sig, 

beräknats leda till en marknadsandelsökning i volym 1982-1983 med om

kring 8 % i enlighet med alt. I och med ca 7 % enligt alt. Il. 1 En viss 

begränsning av exporten genom restriktioner på utbudssidan är emellertid 

att räkna med 1983. Härutöver har man att ta hänsyn till en trendmässig 

"strukturell" årlig andelsförlust i storleksordningen I%. Totalt skulle 

därmed marknadsandelsökningen i volym för exporten av bearbetade 

varor uppgå till drygt 5 1/2 % i enlighet med det lägre lönekostnadsalterna

tivet och något över 4 1/2 % enligt det högre. Sammantaget med den beräk

nade marknadstillväxten resulterar beräkningarna i en volymökning för 

exporten av bearbetade varor 1982-1983 med drygt 7% i alt. I och med 

6% i alt. Il. 
Exporten av råvaror beräknas sammantaget öka med knappt 7% 1982-

1983. Råvaruexportutvecklingen kan väntas bli i stort sett densamma i 

båda alternativen för lönekostnadsutvecklingen. En viss återhämtning av 

massaexporten kan emotses till följd av bl.a. ett förutsett minskat konkur

renstryck från nordamerikanska producenter på den västeuropeiska mark

naden. Någon påtaglig sänkning av de relativa exportpriserna till följd av 

devalveringen av den svenska kronan i oktober 1982 är emellertid inte att 

vänta. Trävaruexporten har beräknats fortsätta att öka 1983 från den 

förhållandevis höga nivå som etablerades 1982. Beräkningen innefattar en 

viss sänkning av de relativa exportpriserna till följd av devalveringen 1982. 

1 Priselasticiteten för de svenska marknadsandelarna med avseende på det relativa 
exportpriset har antagits vara 0.7 samma år llolvmånadersperiodl en mera avsevärd 
relativprissänkning sker, 0.4 året därefter och 0.3 td ar efter relativprissänkningen. 
Vis~a - fortsatta - effekter kan dessutom vara att räkna med iiven efter de tre 
första åren. 



Tabell 3: 4 Exportutvecklingen för olika varugrupper 1981-1983 :r' 
Årlig procentuell förändring 

0 
Expl)r\värde. milj. kr. 1' .... 

Volym 1 Pris 1 \C 
QCI 
N --1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 QCI 
~ 

Alt. 15 Alt. Il" Alt. 15 Alt. Il" Alt. I" Alt. II" 
.... 
= = 

Jordbruksprodukter och fisk 1508 1705 2 120 2 120 - 0.7 7.2 4.5 4.5 9,9 5,5 19,0 19.0 
Skogsbruks produkter 223 211 269 269 2,8 -16.5 11,0 11.0 14,4 13,5 14,5 14.5 
Mineraliska produkter 2805 3019 3 346 3 346 - 4.2 -13.4 - 2.8 - 2.8 15,9 24,3 14.0 14,0 
därav: jiirnmalm 1644 1533 1490 1490 -17,0 -26.0 -10.0 -10,0 23.5 26.0 8,0 8,0 

Industriprodukter exkl. fartyg 135 844 157658 185565 187-139 0.2 3.4 7.4 6,5 9,2 12.2 9,6 //,6 
därav: livsmcdelsprodukter 2655 3 678 3688 3 704 3.3 26.5 - 4.5 - 5.0 15.0 9,5 5.0 6,0 

trävaror 5 287 6490 7911 791 l - 4,3 25.0 6,0 6,0 0.4 - 1.8 15,0 15.0 
massa 6764 6 337 7939 7939 - 4,3 -16.5 16,0 16,0 17.0 12,2 8,0 8,0 
papper och papp 12 375 13900 17 333 17 333 2.1 - 4,0 7,5 7.5 12.1 17.0 16,0 16.0 
petroleum produkter 5 927 7 824 9579 9579 - 9.1 14.0 10.0 10.0 20.4 15,8 11,3 11.3 
jiirn och stål 8 245 9577 10190 10190 - !U 1.0 - 5,0 - 5.0 2.7 15,0 12.0 12,0 
ickejärn metaller 3 083 3496 4 740 4 740 4.8 7.9 6.5 6,5 -9.9 5,1 27,3 27.3 
verkstadsprodukter 
exkl. fartyg 66246 77742 90677 92001 1,8 3.8 8,4 7.0 10,1 13.1 7,6 10,6 
övriga industriprodukter 
inkl. elektrisk ström 25 262 28614 33 508 34042 2,9 2,0 7,9 6.5 6,6 11.0 8,5 11.7 

Export exkl. fartyg 140380 162 593 191300 193 174 0.4 3,1 7,1 6,3 9.1 12,3 9,9 11.8 
Fartyg 4144 5 236 6750 6750 55,6 15.4 13,0 13,0 2.3 9.5 14,0 14.0 
Bearbetade vawr cxkl. fartyg 2 111471 129486 1.51293 153 151 0.9 2.7 7,2 6.1 9,1 13. I 9,0 11,5 
Rt1varor ' 28909 33 107 40007 40023 - 2.9 4,6 6,9 6.9 10,5 9,5 13,0 13.1 

Total export 144524 167 829 198050 199924 1,7 3,5 7,3 6,5 8,9 12,2 10,0 11,9 
Total export enligt NR' 144697 168040 198 332 200220 0,9 2.5 7,0 6.1 9,5 13,3 I0.3 12,3 

°' h,) 

1 Prisutvecklingen anges enligt "hybridindex·· av typ Paaschc. Denna index används även som deflator för export. Volymutvecklingen blir 
diirmed återgiven i enlighet med volymindex typ Laspeyres. 
2 Papper och papp, jiirn och stål. verkstadsprodukter exkl. fartyg samt övriga industriprodukter utom elektrisk ström. 
' Export e:-:kl. fartyg minus de i not 2 nämnda varugrupperna. 
• I uppgifterna för handelsbalansen (tabell 3: 7) har 1'R:s exportviirden använts. 
'Avser alternativ för löneutvecklingcn !se avsnitt 6.2). 

Anm. 1981 års export värden enligt utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1982 är baserade på utvecklingen under årets nio första månader. 
Uppgifterna för 1983 är prognoser. Varugrupperna är definierade i S:--11-termer. Detta är skälet till all uppgifterna för exporten av bearbetade varor 
i denna tabell skiljer sig från uppgifterna i tabell 3: 2 där denna varugrupp iir definierad i SITC-termer. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyrån. 
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En närmare genomgång av utvecklingen inom olika delbranscher åter

finns i kapitel 4. 
Sammantaget skulle därmed exportvolymen öka med drygt 7% i alt. I 

och med ca 61/2 % i alt. Il från 1982 till 1983. I löpande priser beräknas den 

totala exporten öka med 18% resp. drygt 19% 1982-1983. 

3.2 Importen 

Utvecklingen av varuimporten under 1982 

Efter en volymmässig minskning 1980-1981 med knappt 7 112 % 1
, ökade 

Sveriges totala \'aruimport med drygt 4 112 % 1981-1982. Som framgår av 

tabell 3: 5 beräknas importen av bearbetade mror2 ha ökat med drygt 5 %, 

efter att ha minskat 1981 med närmare 5 9L För råvaror registrerades en 

importökning på drygt 2 1/2 %. 

Mellan hali·åren 1982 beräknas den totala varuimporten preliminärt ha 

ökat med drygt 9 %. Tillväxten var främst hänförlig till en beräknad kraftig 

ökning av importen av råmror, i synnerhet av räo/ja. Denna ökning 

förklaras av ökad produktion hos svenska raffinaderier andra halvåret och 

ett omslag från en lageravveckling till en lageruppbyggnad. För övriga 

råmror registrerades volymminskningar. För petroleumprodukter t. ex., 

beräknas importvolymen mellan halvåren ha minskat med 5 % och för 

ickejärnmetaller med 11 112 %3
. För bearbetade raror framstår en ökning 

mellan halvåren om drygt 3 1/2 % som trolig. Preliminära krartalsberiik

ningar för 1982 indikerar nämligen att den säsongrensade tillväxt av im

portvolymen för bearbetade 1·cror som inleddes andra kvartalet 1981 bröts 

fjärde kvartalet 1982. Efter att ha ökat med knappt 51/2% mellan andra 

och tredje kvartalet, beräknas importvolymen ha minskat fjärde kvartalet. 

Ett flertal faktorer förefaller ha medverkat till den utveckling av import

volymen som registrerades för bearbetade i·aror 1982. Den förhållandevis 

starka uppgången under årets första tre kvartal kan delvis tillskrivas den 

ökning av total importefterfrågan som föranletts av en ökning av den 

pril'ata varukonsumtionen, en klart uppbromsade lageravveckling inom 

handeln, och en ökad export av bearbetade 1·aror. Emellertid verkade en 

del betydande faktorer i importminskande riktning. Bland dessa kan näm

nas en påtaglig minskning av maskininvesteringarna och ett starkt negativt 

lageromslag, totalt sett. Även en relativprissänkning för den svenska im

portkonkurrerande produktionen till följd av devalveringen i september 

1 Enligt nationalräkenskapernas bcräkningsmetoder blev minskningen 6%. 
2 lmpo11en av bearbetade mror består av i tabell 3: 5 redovisade varugrupperna 
rerkstadsprc>dukter exkl. fartyg, ö1·riga industriprodukt<'!" inkl. li1·smcde!.l'prod11kter 
samt träfibcrpla/lor. järn och stål och papper och papp. Tillsammans utgör 1·erk
stadsprod11kter och iivriga industriprodukter ca 95 r;; av värdet för bearbetade 
1•arvr. Bearbetade varor utgör ca 65 % av värdet för Sveriges totala l'llruimport. 
-' Sveriges samlade råvaruimport - som utgör ca 35 % av den totala varuimporten -
består till 80 % av råolja, petroleumprodukter och ickejärnmeta/ler. 
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1981 beräknas ha hållit tillbaka importen. Den sammanlagda effekten av en 

ökning av importefterfrågan och en rclativprissänkning kunde förväntas ge 

en betydligt lägre import än vad som faktiskt registrerades. Förklaringen 

till denna "överimport" kan ligga i en ökning av importinnehållet 1 inom 

vissa delar av den privata rarukonsumtionen och i exporten av bearbetade 

varor. Försäljningen av vissa verkstadsprodukter med högt importinnehåll 

ökade påtagligt under årets första tre kvartal, på såväl hemmamarknaden 

som på Sveriges exportmarknader. Bland dessa finns personbilar och 

elektroniska produkter. Denna ökade försäljning torde ha medfört en för

hållandevis stark ökning av importen av såväl färdigvaror som insatsvaror. 

Den överimport som registrerades de första tre kvartalen 1982 beräknas 

ha fallit tillbaka under årets sista kvartal. Större delen av denna normali

sering av relationen mellan import och inhemsk efterfrågan väntas dock 

ske 1983. 

Relativprissänkningen för den svenska importkonkurrerande produk

tionen i förhållande till importerade bearbetade \'(/ror kalkyleras till ca 2 % 

för helåret 1982. Effekten av denna prissänkning beräknas till stor del ha 

neutraliserat eftersläpande effekter av relativprishöjningarna från 1980 och 

första delen av 1981~. 
Som framgår av diagram 3: 2 sänktes priset för de inhemska leveranser

na av 1·erkstadsprod11kter3 relativt till importpriserna med drygt 5 <;( mellan 

augusti och december 1981. Under första kvartalet 1982 steg rclativpriset. 

troligen beroende på ett genomslag av ökade kostnader för insatsvaror till 

följd av devalveringen i september 1981 och på prissänkningar i nationella 

valutor hos en del utländska leverantörer av färdiga varor. Efter att ha 
legat i stort sett oförändrat andra kvartalet 1982 föll sedan relativpriset 

drygt 5 c;;,, mellan september och oktober i samband med devalveringen den 

8 oktober. En viss ytterligare minskning beräknas ha skett under novem

ber och december. 
lmportprisutvecklingen fram till devalveringen i oktober för såväl bear

be1ade varor som rtlrnror synes ha varit dämpad med tanke på den höjning 

med drygt 11 q, av priset pit utländsk valuta som devalveringen i september 

1981 medförde. På råvarusidan förklaras detta av fallande priser på såväl 

metall- som oljemarknaderna. Sveriges genomsnittliga fatpris för rflolja. 

t. ex. beräknas ha fallit med närmare 4 U SD. eller 12 % mellan tjiirde 

1 Det genomsnittliga importinnehållet för den privata varukonsumtionen antas vara 
35 %. För maskininvesteringarna iir motsvarande siffra 47 % och för expllrten 32 5r·. 
Viirdena bygger på SCB:s input-output matriser. 
: Konjunkturinstitutet har här ancagit en importpriselasticitct för he11rhctmle \'{/ror 
pä 0.4. under det år som relativprisförändringen sker, 0.5 under ärct därefter och 0.15 
under tredje året. Detta gäller t. o. m. 1981. På grund av storleken av rclativprisfor
iindringen fjärde kvartalet 1982 har det bedömts realistiskt att från 1982 räkna med 
en priselasticitet på 0.2'i första året, 0.5.'i andra {iret och 0.2.'i under tredje äret. 
·' I tabell 3: 5 utgör varugruppen 1·erk.1·111d1prod11ktcr ca )()<:·( av importviirdet för 
hearhewde 1·11ror. 
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Diagram 3: 2 Relativprisutvecklingen1 för verkstadsprodukter exkl. fartyg 1976-
1982 
Index 1968 = IOO. Månadsdata 

109 

1080-----+---< 

107 

106t----t------t 

105 

103 

1021------+----I 

101 

99 

981-----.+---~-+-----+------I----+------+----~ 

I Il Il I Il Il I " Il Il Il Il I I il Il Il Il I Il I il Il Il Il Il I Il I Il Il Il Il Il I I Il Il I Il I Il " Il Il Il Il Il " 
1976 1977 1978 1979 1980 

1 Hemmamarknadsprisindex i förhållande till importprisindex. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1981 1982 

kvartalet 1981 och tredje kvartalet 1982. Denna utveckling berodde till stor 

del på lägre priser både officiellt och pä spotmarknadcn. För den totala 

importen beräknas prisstcgringcn 1981-1982 ha stannat vid drygt 13%· 1
• 

Av angivna ökningen i årsmedeltal beräknas drygt 2 procentenheter bero 

på effekter av devalveringen av den svenska kronan i oktober 1982. 

Del'l1frcringe11s ge110mslag på importprisl'ma 

Devalveringen den 8 oktober 1982 ledde till ett omedelbart och fullstän

digt genomslag på imp(1rtpriscrna för vissa råvaror såsom r{1olja och petro

leumprodukter. För övriga varor exkl. vcrkstadsprodukter och gruppen 

övriga industriprodukter i tabell 3: 5 ber~iknas devalveringen ha slagit 

igenom tämligen omgående men med något större tröghet och tillfullo först 

under första kvartalet 1983. 

1 13 1/2 '.1 i nationalräkenskapernas termer. 

5 Riksdll!Jl'n 1982183. 1 sllml. Nr. 1110. Bilaga I./ 



Tahell 3: 5 Importutvecklin~en för olika rnrugrupper 1981-1983 "'= .., 
Importvärde. milj. kr. Årlig procentuell förändring 

0 
::' .... 

Volym' Pris' \C 
QC 
N --1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 QC 

~ 
Alt. I Alt. Il Alt. I Alt. Il Alt. I Alt. Il .... = = 

I Jordbruks-, skogsbruks-
produkter och fisk fi 146 0595 8230 8230 9.0 - 9.3 :u 3,3 1,3 18.3 20.8 20.8 

2 Mineraliska produkter 21 817 24607 29973 29973 -15,4 3,4 8,4 8.4 27.5 16.8 12,4 12,4 
därav: råolja 19320 20913 25 319 25 319 -17.4 6.8 8.0 8,0 30,3 16.1 12, 1 12.I 

3 Industriprodukter exkl. elström 
och fartyg 117102 139867 160106 159518 - 6.7 5,9 0.8 I. I 9.4 12.8 15,4 15,3 
därav: trävaror. massa samt 

papper och papp I 359 I 250 1419 1419 5.1 -20.0 o.o 0,0 15,2 15,0 13.5 13.5 
petroleum produkter 15937 20385 21123 21 123 -16,1 12.3 - 6,9 - 6.9 24.6 13.9 11,3 11.3 
järn och stål 3 802 4412 4955 4955 -12.3 - 2.0 o.o o.o 0,6 18,4 12,3 12.3 
ickcjärnmctaller 3 322 3892 5281 5281 -14,5 7,0 6.0 6.0 0.6 9,5 28,0 28.0 
verkstadsprodukter 
exkl. fartyg 49058 57675 67139 66672 4,0 4,9 0,7 0.0 7.8 12,I 15,6 15.6 
övriga industriprodukter 
inkl. livsmedelsprodukter 
samt träfiberplattor 43624 52253 60189 60068 - 5,3 6,0 0,7 0.9 8,0 13.0 16.0 16.0 

4 Elektrisk ström 223 459 560 560 4.0 28.6 8,9 8,9 -40.7 60,0 12.0 12.0 
5 Import exkl. fartyg 145288 171528 198869 198281 - 7,3 4.3 0.3 0,1 11.3 13.2 15,6 15.5 
6 Fartyg 782 I 369 1271 1271 11,2 58.4 -15,6 -15,6 9,4 10,5 10.0 10.0 

7 Total import 146070 172897 200140 199552 - 7,3 4,6 0,2 0,0 11,3 13,2 15,5 15,4 

8 Bearbetade varor inkl. livs-
medclsprodukter, träfiber-
plattor exkl. fartyg 96889 114814 132826 132 238 - 4.9 5.1 0.0 - 0.4 7.5 12,7 15.7 15,7 

°' 9 Import exkl. bearbetade varor °' 
och fartyg (råvaror) 48399 56714 66043 66043 -12.6 2.7 1.2 1,2 20,3 14,1 15.1 15, I 

10 Total import enligt national-
räkenskapernas beräknings-
metoder2 146042 172878 200118 199 530 - 6,0 4.3 0.4 0.1 9.6 13.5 15,3 15.3 

1 Importpriserna anges enligt en hybridindex av Paaschetyp. Genom att importvärdet ddlateras med denna index erhålls en volymutveckling uttryckt i 
enlighet med Laspeyres' indexformel. 
2 I nationalräkenskaperna görs fastprisberäkningar i 1975 års priser. Övriga volymuppgifter som redovisas i tabellen (och i detta avsnitt) utgår från 
närmast föregående års prisnivå. I uppgifterna för handelsbalansen (tabell 3: 7l har NR:s importvärden använts. 

Anm. 1981 års importvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1982 är preliminära. Uppgifterna för 1983 är prognoser. Varugrupperna är 
definierade i SNl-termer. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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För verkstadsprodukter och gruppen övriga industriprodukter däremot 

förutses devalveringens effekt på importpriserna komma till uttryck med 

en avsevärd fördröjning. För dessa varor sammantagna har prisnivån från 

tredje till fjärde kvartalet uppskattningsvis höjts med 6.5 procentenheter 

utöver den höjning som eljest skulle kommit till stånd. Detta innebär alltså 

att endast ca en tredjedel av devalveringen kalkyleras ha hunnit slå igenom 

på importprisnivån för dessa varor tjärde kvartalet 1982. 

Från fjärde kvartalet 1982 till tjärde kvartalet 1983 förutses att ytterligare 

ca 40 %, och därmed alltså sammanlagt ca 75 % . av devalveringen slår 

igenom på importpriset för denna varugrupp. Detta skulle innebära en 

prisstegring. utöver inflationen i världshandeln. med ca 7 .5 °il·· från fjärde 

kvartalet 1982 till tjärdc kvartalet 1983. Prisstegringstakten i världshandeln 

med bearbetade varor förväntas samtidigt bli svag - endast drygt 3 %. 

Prisuppgången för importen av verkstadsprodukter och gruppen övriga 

industriprodukter skulle med dessa förutsättningar kunna förväntas bli ca 

11 % från fjärde kvartalet 1982 till fjärde kvartalet 1983 räknat. 

Prognosen ovan om devalveringens effekt på importpriserna bygger av 

naturliga skäl inte på något omfattande historiskt erfarenhetsmaterial. För 

svenskt vidkommande kan endast devalveringarna 1977 och 1981 grans

kas. Tidigare svenska devalveringar är svåra att studera med hänsyn till 

bristfällig tillgång på statistisk information. 

Trögheten i genomslaget på importpriserna av devalveringarna 1977 och 

1981 belyses grovt i diagram 3: 3. Där anges kvoten mellan Sveriges im

portprisindcx för bearbetade varor och OECD-ländcrnas 1 motsvarande 

exportprisindex i svenska kronor räknat. Med bearbetade varor avses här 

SJTC 5-8 (dvs. förutom verkstadsprodukter och gruppen övriga indu~tri
produkter i tabell 3: 5 även papper och papp, järn och stål samt (~vriga 

metaller men exklusive livsmedelsprodukter och träfiberplattor). OECD

ländernas kvartalsvisa cxportprisindex omräknade till svenska kronor har 

vägts samman med Sveriges import från dessa länder 1976 som vikter. Den 

sä sammanvägda exportprisindexen har trendrensats~. Sveriges import

prisindex (med första kvartalet 1973 = HJO) har sedan dividerats med denna 

trendrensade cxportprisindcx. 

Förutsatt att de olika enskilda länderna i OECD ändrar sina exportpriser 

i egen valuta räknat, lika till alla exportmarknader från kvartal till kvartal, 

skulle (bortsett från tidsskillnaden mellan ett lands export och Sveriges 

import) kvoten i diagram 3: 3 förväntas ständigt vara I. 

1 Gtom Australien. Nya Zeeland. Grekland. Irland. Island. Portugal. Spanien och 
Turkiet. 
1 Expottprisindextalen för OECD-länderna beräknas med undantag för nagra länder 
enligt cnhetsvärdeindex typ Laspcyres. Den svenska importprisindexen är en s. k. 
hybridindex typ Paasche. Denna visar normalt en lägre prisstegringstakt än enhets
värdeindex typ Laspeyrcs. Den sammanvägda exportprisindexen för OECD-områ
det har med stöd av historiskt material reducerats (trendrensats l med 0.4 '/G per 
kvartal. 
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Dia~ram 3: 3 Importpriser i Swrige relativt OECD:s exportpriser samt relativa ar
het~kraftskostnader per producerad enhet 1973-1983 
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Källor: OECD, konjunkturinstitutet, statistiska centralbyriin och FN. 

' ' ' ' 

1982 

Även om det vore fallet att ländervis prisdiskriminering inte förekommer 

för någon enskild vara. störs givetvis kvoten av skillnader mellan länder

nas varuvisa exportsammansättning inbördes och i förhållande till Sveriges 

import samt av förskjutningar i tiden av varumixen. Oä.rtill kommer att 

Sverige importerar bearbetade varor även från länder utanför OECD

området med en eventuellt annan prisutveckling. Även bristfälligheter och 

metodskillnader i den statistiska uppmätningen av prisförändringarna i 

utrikeshandeln är en störande faktor. liksom variationer i transportkost

nader som ingår i importpriserna men ej i exportpriserna. 

Det är därför knappast förvånande att kvoten i diagram 3: 3 uppvisar ett 

1983 
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betydande inslag av ryckighet som försvårar utläsningen av tröghetsgraden 

i devalveringarnas importprisgenomslag. 

1977 devalverade Sverige dels i början av april dels i slutet av augusti. 

Den effektiva importvägda förändringen av priset i svenska kronor på 

utländsk valuta blev en ökning med 3.5 % från första till andra kvartalet, 

5 ,0 % från andra till tredje kvartalet och 7 ,6 % från tredje till fjärde kvarta

let dvs. sammanlagt närmare 17% från första till fjärde kvartalet 1977. 1 

Som framgår av diagrammet sjönk kvoten mellan den svenska importpris

indexen och OECD-områdets exportprisindex <i svenska kronor) succes

sivt under 1977 och vände åter uppåt under 1978 så att kvoten tredje 

kvartalet detta år låg på ungefär samma nivå som före devalveringarna. 

Dessa förefaller alltså då ha slagit igenom fullständigt i den svenska im

portprisnivån för bearbetade varor. Denna låg tredje kvartalet 1978 ca 21 % 

högre än första kvartalet 1977. Under samma tid steg OECD-områdets 

(med svensk import 1976 vägda) exportprisindex för denna varugrupp med 

endast 4 112 % i nationella valutor räknat. 

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

Den effektiva importvägda förändringen av priset på utländsk valuta regi

strerades till en ökning med 1.5 % från andra till tredje kvartalet 1981 och 

en ökning med 9,0IJf från tredje till fjärde kvartalet. Som framgår av 

diagrammet tycks devalveringen 1981 ännu tredje kvartalet 1982 endast 

ofullständigt slagit igenom i den svenska importprisnivån för bearbetade 

varor. Denna låg då ca 14% högre än andra kvartalet 1981 samtidigt som 

OECD-områdets exportprisindex i svenska kronor räknat beräknas ha 

legat ca 19% högre. 

Det ofullständiga genomslaget av devalveringen 1981 kan ha samband 

med den betydande sänkningen av det svenska relativa kostnadsläget 

1981-1982. Den heldragna undre kurvan i diagrammet visar kvoten mellan 

arbetskraflskostnadcn i industrin per producerad enhet i Sverige och i 

OECD-om"rådet~. Den streckade kurvan anger kvoten mellan Sverige och 

Förbundsrepubliken Tyskland. Gentemot hela OECD-området sänktes 

1981-1982 det relativa (importvägda) arhetskraftskostnadsliiget med drygt 

10% och gentemot Förbundsrepubliken Tyskland med närmare 10%. 

Sänkningen av kostnadsläget i Sverige relativt omvärlden kan ha tvingat 

exportörer till Sverige att sänka sina vinstmarginaler relativt till dem de 

tagit ut på sina övriga exportmarknader. En grundförutsättning häifor är 

givetvis att svenska företag i någorlunda stor omfattning är prisledare på 

den svenska marknaden. 

Ett visst stöd för en sådan hypotes ger också utvecklingen från 1974 till 

1976. Kvoten mellan den svenska importprisindexcn och OECD-områdcts 

1 Enligt konjunktu.rinstitutets statistik över effektiv importvägd förändring av kron
kursen. Se tahell 25 i tahcllhilagan till institutets konjunkturrapport Korti11nk111rliiRel 
Hii.1·1en 1982. 
~ Samma länder och samma ländervikter som för den sammanvägda exportprisin
dexen för OECD. 
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exportprisindex i svenska kronor räknat steg mellan dessa år. Detta kan 

eventuellt återföras på att OECD-områdets i:xportörer i samband med 

höjningen av det svenska relativa kostnadsläget kunde höja sina vinstmar

ginaler vid försäljning till Sverige relativt de marginaler de tog ut på övriga 

exportmarknader. Den omvända utvecklingen ägde sedan rum från 1976 

till 1978 då det svenska relativa kostnadsläget åter sänktes. Också höjning

en av kvoten mellan den svenska importprisindexen och OECD-områdets 

exportprisindex under loppet av 1980 och början av 1981, kan möjligen 

förklaras av att det svenska kostnadsläget då åter försämrades. Under 

denna period höjdes den svenska industrins relativpriscr på såväl export

marknaden som på hemmamarknaden. Uppdragningen av hemmapriserr.a 

kan då ha lämnat utrymme för OECD-områdets exportindustrier att åter 

höja sina marginaler vid försäljning till Sverige relativt till de marginaler de 

kunde ta ut vid försäljning till övriga cxportmarknader. 

Den prognoserade utvecklingen av kvoten mellan den svenska im

portprisindexen och OECD-områdets exportprisindex från tredje kvartalet 

1982 fram till tjärde kvartalet 1983 har relaterats ovan. Ännu sista kvartalet 

1983 skulle enligt prognosen relationen mellan svi:nsk importprisnivå och 

OECD-områdets exportprisnivå vara lägre än vid något tillfälle före den 

senaste devalveringen och så långt bakåt som diagrammet sträcker sig. 

En låg kvot 1983 står väl i överensstämmelse med betraktelsesättet ovan 

såtillvida att det svenska relativa (importvägdaJ arbetskraftskostnadsläget 

per producerad enhet förutses komma att sänkas 1982-1983 med drygt 

10'/{ gentemot OECD-området och med knappt 10% gentemot Förbunds

republiken Tyskland (enligt alternativet Il för den svenska löneutveckling

en). Den fortsatta utvecklingen av importpriserna för bearbetade varor 

under 1984 och framåt blir med detta synsätt beroende av såväl den 

internationella intlationstakten som möjligheterna att bibehålla den svens

ka industrins relativa kostnadsläge. 

Parentetiskt kan också noteras att utvecklingen under 1983 av kvoten 

mellan den svenska importprisindexen och OECD:s exportprisindex delvis 

också kan ses som beroende av hur länge prisstoppet i Sverige blir bestå

ende. 

Utsikter jiJr varuimporten 1983 

För 1983 förutses en oförändrad volym för den totala l'aruimportcn. För 

bearbetade raror beräknas i det lägre lönekostnadsalternativet (alt. I) 

oförändrad volym 1, och i det högre alternativet (alt. IIJ en volymmässig 

minskning på 1/2 o/c av sådana varor. 

Den förväntade svaga ökningen av importen av bearbetade mror 1983 

kan återföras delvis på den importminskande effekt som relativprissänk-

1 Det lägre lönealternativet beräknas medföra en gynnsammare relativprisutveck
ling för hemmaproducerade varor. men på grund av betydligt högre importefterfrå
gan från en ökad export och ett kraftigare lageromslag förutses detta alternativ leda 
till en högre import. 
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ningarna 1981-1983 1 kalkyleras medföra. Denna effekt beräknas till 

ungefär 2 112% i både alt. I och alt. Il. Utöver priseffekten väntas en 

minskning ske av det ovanligt höga importinnehåll som präglade 1982 års 

import. Detta väntas inträffa som följd av att varusammansättningen änd

ras vad gäller såväl den privata varukonsumtionen som exporten av hear

betade rnror. Andelen av de varugrupper som har särskilt högt importin

nehåll förutses nämligen minska jämfört med 1982. Denna varusamman

sättningseffekt beräknas dra ned importvolymutvecklingcn något 1983. 

I importhöjande riktning förutses en påtaglig ökning av exporten av 

bearbetade varor och ett kraftigt lageromslag verka. Samtidigt väntas 

bidraget till importen från såväl den privata varukonsumtionen som inves

teringarna i maskiner och byggnader bli klart negativt. Sammantaget vän

tas den totala importvägda efterfrågan på hearbetade l'(Jror öka med ca 3 % 

i alt. I knappt 2 112 % i alt. 11 och, relativpriser och varusammansätt

ningseffckter obeaktade. 

På råvarusidan förutses en endast måttlig volymökning. Importen av 

råolja beräknas öka med knappt 8 %. För petroleumprodukter förutses en 

volymminskning på knappt 7 %. Trots en förväntad ökad förbrukning av 

oljeprodukter inom industrin, förutses Sveriges totala oljeförbrukning 

minska 1982-1983 med knappt 3% (se tabell 3:6). 

1 Relativprissiinkningarna kalkyleras till 0.3 % 1981. 2.oc:,;, 1982 och 5.6% resp. 
4,7 c;.;, i alt. I och alt. Il 1983. 

Tabell 3: 6 Nettoimport av råolja och petroleumprodukter 1974-19831 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Liipande priser, milj. kr. 
Import av råolja2 3405 4400 5 652 6474 7206 10039 17885 
Petroleumprodukter 

Import 8705 7944 8323 8805 7421 16012 15 244 
Export 700 919 I 031 1303 1662 3 261 5421 
Nettoimport 8005 7025 7292 7 502 5 759 12 751 9823 

Nettoimport av råolja 
och petroleumprodukter 11410 11425 12944 13976 12965 22790 27708 

Nettoimport av råolja 
och petroleumprodukter 
i procent av BNP~ 4.5 3.8 3.8 3,8 3.2 5,0 5,3 

1975 års priser4 

Nettoimport av råolja 
och petroleumprodukter 11112 11425 11 312 11149 10035 11265 9844 

Volymindex (1975 = 100) 97.26 100.00 99.01 97.58 87,83 98.60 85.99 

1981 1982 1983 

19316 20844 25 241 

15 937 20385 21 123 
5927 7824 9579 

10010 12561 11544 

29326 33 405 36 785 

5.1 5,4 5.3 

8035 7889 7714 
70.33 69.05 67.52 

1 Uppgifterna för 1974-1981 är hämtade från utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1982 är prel.. 1983 
avser prog. enl. alt. Il. Samtliga uppgifter redovisas i SNl-termer. Tidigare har råolja och pctroleumprodukter 
definierats i SITC-termer. Denna omläggning har medfört att vissa uppgifter är ändrade. 
2 Netto. Export av råolja förekom endast 1974 (8 milj. kr.). 1975 (2 milj. kr.), 1979 (86 milj. kr.). 1980 (58 milj. 
kr.) och 1981 (4 milj. kr.). Den beräknas 1982 ha uppgått till ca 69 milj. kr. och väntas öka 1983 till ca 78 milj. 
kr. 
·' BNP till marknadspris. 
4 Deflatering enligt hybridindex. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Prisutvecklingen 1983 på rå1·arusidan väntas förbli dämpad. För råolja 

och petroleumprodukter förutses i stort sett oförändrat pris under loppet 

av 1983. För vissa andra varugrupper - t. ex. ickejämmetaller och jord

bruksprodukter - väntas en vis.s uppgång av världsmarknadspriserna efter 

prisfallet 1982 (se tabell 3: 5 och diagram 3: 4). 

Diagram 3: 4 Importpris- och volymutvecklingen 1977-1983 totalt och för vissa varu
grupper 
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Anm. Importvärden i löpande priser enligt utrikeshandelsstatistiken. Importpriser 
enligt hyhridindex. Cppgifterna för 1982 är preliminära. Uppgifterna för 1983 avser 
prognoser. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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3.3 Betalningsbalansen 

Bytesbalansen för varor, tjänster och transfereringar visar för 1982 ett 

negativt saldo på 21.9 miljarder kr., dvs. en ökning av underskottet med 

drygt 7 1/2 miljarder kr. jämfört med 1981. Utfallet av bytesbalansen för 

1982 är emellertid ännu preliminärt. 

Försämringen av bytesbalansen 1981-1982 kan i huvudsak hänföras till 

två komponenter. För det första det kraftigt försämrade räntenettot till 

följd av ökningen av utlandsskulden (i kronor räknat) genom dels devalve

ringarna 1981 och 1982, dels den stegrade utlandsupplåningen. För det 

andra handelsbalanseris förändring i negativ riktning på grund av -såväl 

försämrat bytesförhållande som snabbare volymtillväxt för import än för 

export. 

För 1983 beräknas handelsbalansen uppvisa en förbättring med knappt 3 
miljarder kr. enligt alt. I medan förstärkningen i alt. Il kalkylerats till 

nästan 5 1/2 miljarder kr. För tjänstebalansen förutses ingen betydande 

förändring under det att transfereringsbalansen väntas försämras med yt

terligare 3 1/2-4 miljarder kr. varav merparten beror på en fortsatt för

svagning av räntenettot. Sammantaget innebär detta att bytesbalansen 

beräknas bli tämligen oförändrad i alt. I medan en förbättring med 2 

miljarder kr. förutses i alt. Il. 

Hundelsbalansen 

Handclsbalansen beräknas nu preliminärt visa ett underskott på knappt 

5 miljarder kr. 1982. Den skulle därmed försämras med nästan 3 1/2 
miljarder kr. från 1981. Försämringen beror dels på en större volymökning 

av importen än exporten, dels på att exportpriserna beräknas öka långsam

mare än importpriserna från 1981 till 1982. Denna nedgång i bytesförhål
landet kan i huvudsak föras tillbaka på devalveringarna av den svenska 

kronan i september 1981 och i oktober 1982. 
Trots att krondevalveringen i oktober 1982 omedelbart medförde en 

försämring av handelsbalansen på grund av nedgång i bytesförhållandet 

beräknas handelsbalansen från 1982 till 1983 undergå en viss förbättring 

(s. k. J-kurveffekten). Genom sina volymeffekter skulle devalveringen i 

oktober 1982 enligt framlagda kalkyler, trots sina oförmånliga priseffekter, 

vara ägnad att medföra en avsevärd förbättring av handelsbalansen. Den 

faktiska förstärkningen av handelsbalansen kan dock väntas bli blygsam, 

eftersom en avsevärd försvagning av balansen hade varit trolig i det fall att 

devalveringen inte inträffat. Ytterligare devalvcringseffekter på handelsba

lansen är dock att vänta efter utgången av 1983. 
I enlighet med alt. 1 för lönekostnadsökningarna 1982-1983 (se avsnitt 

6: 2) beräknas handelsbalansen 1983 visa ett överskott på omkring 6 mil

jarder kr. räknat i fasta (1982 års) priser. Den i detta alternativ beräknade 

relativt kraftiga nedgången i bytesförhållandet (på grund av en förhållande-
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vis låg exportprisökning) medför emellertid ändock ett handelsbalansun

derskott om knappt 2 miljarder kr. i löpande priser. I enlighet med alt. Il 

för lönekostnadsökningarna 1982-1983 beräknas de svenska exportpri

serna öka med ca 2 procentenheter mer än i alt. I. I detta alternativ 

uppkommer ett troligt överskott i handelsbalansen 1983 på omkring 5 

miljarder kr. i 1982 års priser (dvs. ca I miljard kr. mindre än i alt. I). I 

löpande priser däremot beräknas handelsbalansen visa ett överskott 1983 

uppgående till drygt 1/2 miljard kr .. dvs. 2 1/2 miljarder kr. mer än i alt. I. 

Sett i ett längre perspektiv kan man emellertid räkna med att handelsba

lansens cocala utfall blir gynnsammare i enlighet med alt. I än enligt alt. Il. 

Detta har sin grund i att effekterna på export- och importvolymerna av den 

relativa prisutvecklingen 1982-1983 kan väntas mogna ut först efter åc

minscone 2 å 3 år. 

Tjänste- och transfereringsbalansen 

Den påtagliga försvagning av fraktmarknaden som inleddes 1981 har 

fortsatt under 1982. Detta har lett till såväl sänkta fraktsatser som minskat 

kapacitetsutnyttjande av världshandelsflottan. Hårdast drabbade är de 

större tank- och bulkfartygen vilket för svensk del lett till en successiv 

avveckling av det inhyrda bulktonnaget. Även på kyl- och linjefraktmark

naden har den stagnerande världshandeln medfört betydande påfrestning

ar. Dollarkursens starka uppgång beräknas likväl ha lett till en ökning av 

sjöfartsnettot med 1/2 miljard kr. 1982. 

För 1983 förutses en viss tillväxt i världshandcln. Detta bör ge utrymme 

för en svag ökning av fraktsatser och kapacitetsutnyttjande under loppet 
av året. I kombination med nivålyftet av dollarn till följd av devalveringen i 

oktober 1982 torde detta medföra en betydande ökning av sjöfartsnettot 

1983. I tabell 3: 7 har införts en uppgång om knappt 900 milj. kr. 

Till följd av devalveringen i september 1981 och hushållens minskade 

realinkomster sjönk bruttoutflödet av resevaluta 9 % i volym de tre första 

kvartalen 1982 jämfört med motsvarande period 1981. Detta trots en vo

lymökning med 10% för charterresandet. I löpande priser noterades en 

uppgång om lOo/c för bruttoflödet. Devalveringen i oktober 1982 antas ha 

medfört en ytterligare ökning, nominellt sett, av utflödet som för helåret 

1982 beräknas ha stigit 14 %. 
Inflödet av resevaluta växte 27%, motsvarande en volymökning med 

17%. mellan de tre första kvartalen 1981och1982. Devalveringen i okto

ber 1982 beräknas ha medfört en ytterligare höjning av inflödet varför 

ökningen mellan kalenderåren 1981 och 1982 satts till 34 o/c. i löpande priser. 

En betydande del härav beror på ökad norsk gränshandel i Sverige. Totalt 

sett innebar utvecklingen att det negativa resevalutanettot enligt beräkning 

uppgick till 6.2 miljarder kr. vilket skulle betyda en utebliven ökning för 

första gången på åtta år. 

Rclativprisförändringcn. p. g. a. devalveringen. för turism i Sverige 



Bilaga I. I Preliminär nationalbudget 75 

kontra sådan i utlandet väntas 1983 medföra en minskning av det negativa 

resevalutanettot. Inflödet förutses nominellt stiga i ungefär samma takt 

som 1982. Hushållens fortsatt sjunkande reala disponibla inkomster i kom

bination med den nämnda relativprisförändringen väntas 1983 leda till en 

ytterligare minskning av utflödesvolymen. Fortsatt inflation utomlands 

samt ändrade valutakurser beräknas likväl medföra en ökning om drygt 

10% i löpande priser. Nettot skulle därmed stanna på -5,4 resp. -5,6 
miljarder kr. i alt. I och alt. Il. 

Posten övriga tjänster i tabell 3: 7 ger en ofullsändig bild av tjänsteutby

tet med utlandet. En stor del av den korrigeringspost som återfinns i 

ovannämnda tabell berör i sak denna post. 

Nettot av avkastningen på kapital har för 1982 beräknats till -15,2 
miljarder kr., dvs. en försvagning med drygt 4 miljarder kr. i förhållande 

till 1981. Försämringen beror till övervägande del på stigande räntebetal

ningar till utlandet. För J 983 väntas en ytterligare försämring om drygt 3 

miljarder kr.; det negativa nettot skulle därmed uppgå till 18.4 resp. 18,2 
miljarder kr. i alt. I och alt. Il. Förutsättningar bakom denna kalkyl är en 

viss minskad nettoupplåning samt, i tillämpliga fall, en rörlig räntesats på 

ca 10%, dvs. något lägre än den genomsnittliga räntesatsen 1982. 
Posten övriga transfereringar netto, vars största delpost är u-landsbi

ståndet. visar ett ökat underskott såväl 1982 som 1983. 
Även beträffande räntebetalningar och övriga transfereringar räknar 

man med bristande täckning i statistiken på inflödessidan. En del av den 

totala korrigeringsposten har därför förts till transfereringarna. 
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Tabell 3: 7 Betalningsbalansen 1979-1983 
Milj. kr.. löpande priser 

1979 1980 1981 1982 1983 prognos 
prel. 

Alt. I Alt. Il 

Export av varor. fob 118210 131001 144697 168040 198 332 200220 
Import av varor, cif 122 963 141697 146042 172 878 200118 199530 

Handelsbalans 1 -4753 -10696 1345 4838 1786 690 

Korrigering av handels-
statistiken2 - 303 686 826 703 872 872 

Handelshalans3 -5056 -11382 2171 5541 2658 182 

Sjöfartsnetto 3669 4203 4 732 5274 6158 6158 
Resevaluta. netto -4760 5 284 6252 - 6200 5434 - 5600 
Övriga tjänster. netto -4029 - 4805 6263 7919 . -10307 -10 307 
Korrigering av tjänster4 5800 7600 8200 9500 10800 10800 

Bytesbalans för varor och 
tjänster -4376 9668 - 1754 - 4886 - 1441 869 

Därav: tjänster 680 I 714 417 655 1217 I 051 
Avkastning av kapital, netto -3135 6071 -Il 002 -15150 -18450 -18250 
därav: räntenetto: staten och 176 - I 355 - 4111 6100 8800 - 8600 

riksbanken -3617 - 4607 7092 9050 - 9700 9700 
övriga 

Övriga transfereringar. netto -5179 5979 - 6154 - 7 331 8593 8593 
Korrigering av transfereringar4 2800 3200 4 700 5 500 6200 6200 

Bytesbalans för varor, 
tjänster och transfereringar5 -9890 -18518 -14210 -21867 -22284 -19774 

Därav: transfereringar -5514 - 8850 -12456 -16981 -20843 -20643 
Kapitalbalans 8084 24265 17 251 
Tilldelade SDR 258 256 262 
Restpost -I 030 6048 2 158 
Valutareservens transaktions-

förändring -2578 45 I 145 
Förändring på grund av 

kursrörelser - 591 34 4121 
Valutareservens totala 

förändring -3169 Il 5266 

1 Exkl. korrigering av handelsstatistiken. 
2 Nettot av återutförsel och återinförsel. korrigering av SAS flygplansimport. i utlandet direkt landad fisk, 
rabatter och koncernbidrag i samband med oljeimport samt för 1980 och 1981 korrigering för exporterade 
oljeriggar som finns kvar i svensk ägo. 
3 Inkl. korrigering av handclsstatistiken. 
4 Korrigeringsposten uppgår totalt till 8600. 10800. 12900. 15000 och 17000 milj. kr. för 1979-1983. 
Fördelningen av korrigeringsposten på tjänstehalansen och transfereringsbalansen är skönsmlissig. 
5 Överensstämmer med riksbankens bytesbalansbegrepp. 
6 Alt. I och alt. Il refererar till det lägre resp. högre löneantagandet, se vidare i kapitel 6. 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksbanken och statistiska centralbyrån. 
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4 Produktionen 

4.1 Sammanfattning av industriproduktionens utveckling 

Industrins efterfrågeläge försvagades återigen under första halvåret 1982 

efter att tillfälligt förbättrats under senare delen av 1981. Förbättringen 

under 1981 kom helt att gälla exportorderna. medan hemmaorderingången 

fortfor att falla. Under första halvåret föll exportorderingången återigen 

och blev oförändrat låg under tredje kvartalet. Om man bortser från de 

stora och i tiden utsträckta försvarsorder som tecknades under andra och 

tredje kvartalet minskade hemmaorderingången ytterligare under loppet av 

första halvåret medan en viss ökning från den mycket låga nivån kom att 

ske tredje kvartalet. 
Orderstockarna föll således under första halvåret för att bli i stort oför

ändrade under tredje kvartalet om man bortser från försvarsorderna. I 
september var de omkring 16 % lägre än hösten 1979. den senaste toppunk

ten. 
Industriproduktionen har med undantag för återhämtningen efter arbets

marknads konflikten under 1980 varit fallande eller stagnerande alltsedan 

början av 1980. Stagnationen varade till våren 1982. Då föll produktionen 

åter kraftigt och var under hösten närmare 10% lägre än i början på 1980. 

Tabell 4: J Industriproduktionens utveckling 1980-1983 
Procentuell volymförändring från föregående år 

SNI 

2 
2301 
2302 
210. 220. 290 

3 
33111 
34111 
34112 
353, 354 
371 
372 
38./.3841 
3841 
3 resterande 

2. 3 

Gruvor och mineralbroll 
Järnmalmsgruvor 
lckejärnmalmsgruvor 
Övriga gruvor och mineralbrott 

Til/1·erkning.1·ind11.1·trin 
Sågverk' 
Massaindustri 
Pappers- och pappindustri 
Petroleumraftinadcrier m. m. c 
Järn- och stälverkJ 
lckejärnmetallverk 
V t!rkstadsindustri cxkl. varv 
Varv4 

Övrig industrisektor 

Hela industrin 

1 Inkl. hyvlerier och träimpregneringsverk. 
z Inkl. smörjmedels-, asfalt- och kolproduktindustri. 
J Inkl. ferrolegeringsverk. 
4 Inkl. båtbyggerier. 
5 Utvecklingen 1983 avser alt. Il. 
Källor: Konjunklllrinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1980 1981 
prel. 

- 0.7 - 9,2 

0.4 -14.5 
- 3.0 1.8 
- 1,6 - 1,4 

0.4 - 3.3 
- 2.5 - 8.3 
- 7.5 - 1,4 
- 1.4 - 1,2 

0.3 -15.5 
- 3.4 - 8.6 

1.5 - 5.7 
2.2 - 0.7 

-14.1 10.2 
0.5 - 5.8 

0,4 - 3,5 

1982 1983 
prcl. prognos·' 

-23,/ - 9,1 

-32.5 -20.0 
-13.0 4,0 

o.o 2,0 

- 0.6 4.1 
2:0 7.0 

-18.0 12.0 
- 3,0 4.5 
- 4,0 5.4 

4.4 0.0 
8.0 5.0 

- 0.7 5,5 
-10.0 - 3,0 

0.0 3,0 

- I, I 3,9 
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Någon större förändring av produktionen under fjärde kvartalet torde inte 

ha skett. Volymminskningen beräknas under sådana förhållanden ha stan

nat vid drygt I % mellan 1981 och 1982. De största minskningarna har skett 

för gruvorna, massaindustrin och varven medan ökningar skett endast för 

sågverken samt järn- och metallverken. 

För 1983 förutses en förstärkning av exportefterfrågan och ett omslag till 

en endast begränsad minskning av lagren. Den inhemska efterfrågan be

räknas dock alltjämt minska men eftersom den importkonkurrerande hem

maproduktionen väntas kunna pressa tillbaka importen beräknas ett ut

rymme finnas för en ökning av industriproduktionen 1982-1983 knappt 

4 %. Detta gäller i lönealternativ Il. I alternativ I beräknas industriproduk

tionen kunna växa omkring en halv procent mer. Det beror huvudsakligen 

på att effekterna av den lägre privata konsumtionen i detta alternativ för 

industrins del mer än neutraliseras av förbättrad konkurrensförmåga både 

på exportmarknaderna och gentemot importen. 1 

4.2 Utvecklingen inom olika delbranscher 

A vsättningsläget för den svenska järnmalmsexporten föreföll ännu i 

början av 1982 relativt ljust. Stålproducenterna inom EG - de svenska 

gruvornas huvudavnämare - hade nämligen långsamt kunnat öka stålpro

duktionen under loppet av 1981 och var nu inställda på en fortsatt ökning 

1982. Den allmänna konjunkturåterhämtningen i Västeuropa visade sig 

dock vara tillfällig; under våren bröts uppgångstendenserna och under 

sommaren blev konjunkturförsvagningen allt påtagligare. Stålefterfrågan 
sjönk snabbt under våren. starkt påverkad av ett negativt omslag i lagren 

och av att stålproduktionen drogs ned. Produktionsinskränkningarna inom 

EG blev successivt allt mer omfattande. Under senhösten var produk

tionen omkring 20 % lägre än ett år tidigare och för året som helhet ser 

minskningen ut att bli omkring 10 % jämfört med 1981. Den mycket svaga 

produktionsutvecklingen kom - vid sidan av minskad inhemsk förbruk

ning och lageromslaget - också att starkt påverkas av minskad export inte 

minst till Förenta staterna. 
De svenska exportleveranserna av järnmalm kom under dessa förhållan

den att sjunka markant. Bortfallet blev dessutom större än den genomsnitt

liga minskningen av stålproduktionen. Driftsinskränkningarna drabbade 

nämligen i särskilt hög utsträckning verk baserade på svensk malm och 

därutöver minskade de svenska marknadsandelarna. Preliminärt beräknas 

exporten ha blivit knappt 13 miljoner ton 1982 vilket i volym räknat är ca 

26 % lägre än 1981. Exportpriserna, uttryckta i svensk valuta. steg omkring 

25 % 1981-1982 främst som en följd av dollarkursens utveckling och de 

svenska devalveringarna. 

1 I tabellerna i avsnitt 4.1 och 4.2 redovisas enbart alternativ 11. 
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Malmbrytningen drogs ned särskilt kraftigt under senare delen av 1982. 

Malmlagren som steg under första halvåret kom därmed att minska något 

mot slutet av året trots utomordentligt låga leveranser. Driftsstoppen kom 

att omfatta 19-20 veckor 1982 vilket medförde en minskning av produk

tionen med nästan 35 % jämfört med 1981. 

En viss förbättring av stålkonjunkturen under loppet av 1983 förefaller 

sannolik inte minst med hänsyn till att bromseffekten på efterfrågan från 

lagercykeln släpper. Det torde dock vara realistiskt att räkna med att EG:s 

stålproduktion åtminstone under första kvartalet hålls kvar på den låga 

nivå som nåddes under fjärde kvartalet och att produktionsuppdragningen 

därefter blir försiktig. Även om den svenska malmexporten sålunda kan 

stiga under loppet av 1983 torde leveranserna för året som helhet bli lägre 

än under 1982. Här har kalkylerats med en minskning på ca 10% 1982-

1983. Produktionen förutses komma att hållas tillbaka ytterligare i syfte att 

minska de stora malmlagren. Här har räknats med en minskning på ca 20% 

1982-1983. 

Vid halvårsskiftet 1981 befann sig de svenska sågrerken i en mycket 

djup konjunktursvacka. På hemmamarknaden vek efterfrågan till följd av 

den låga aktiviteten inom bl. a. byggnadsverksamheten. Även på utlands

marknaderna hade man betydande avsättningssvårigheter främst beroende 

på den svaga byggkonjunkturen men även till följd av att köparna succes

sivt reducerade sina trävarulager. En påtaglig och plötslig återhämtning av 

den svenska trävaruexporten kom sedan till stånd under andra halvåret 

1981. Förklaringen till denna tillväxt får huvudsakligen hänföras till de 

ändrade kursrelationer som blev resultatet av dels den svenska devalve

ringen av kronan hösten 1981. dels den successiva apprecieringen av den 

amerikanska dollarn. Härigenom blev de svenska företagens försäljnings

priser mycket konkurrensdugliga gentemot bl. a. huvudkonkurrenterna i 

Finland och Kanada. Det var således andclsvinstcr och ingen reell mark

nadstillväxt som låg bakom exportökningen. Till följd av det svaga första 

halvåret sjönk likväl exportvolymen drygt 4% 1980-1981. Hemmamark

nadsleveranserna föll ytterligare och sammantaget resulterade detta i en 

produktionsneddragning på ca 8 1/2 % 1980-1981. 

Med undantag för Storbritannien synes aktiviteten i byggandet inte ha 

ökat nämnvärt i Europa under 1982 utan sjunkit eller förblivit oförändrad. 

Sammantaget beräknas Europas samlade trä varuimport ha stigit ca 3 % 

1981-1982 till ca 24 1/2 milj. m3
. Storbritannien är emellertid den största 

marknaden för svenska sågverksexportörer och dit tycks importen av 

trävaror totalt ha stigit med närmare 20% 1982 jämfört med 1981. Vid 

sidan av de nordiska länderna är Kanada traditionellt en stor leverantör av 

virke till de brittiska öarna. Under 1982 torde de kanadensiska sågverken i 

betydande omfattning ha förlorat marknadsandelar till de svenska exportö

rerna till följd av den kraftiga kursuppgången för den kanadensiska dollarn. 

i synnerhet gentemot den svenska kronan efter devalveringen hösten 1981. 
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Den svenska exporttillväxten till Storbritannien beräknas ha uppgått till 
närmare 50 % 1981 - 1982. Vidare registreras betydande ökningar till såväl 

Europamarknaden i övrigt som utomeuropeiska marknader såsom Egyp

ten, Saudi-Arabien samt Irak. De svenska sågverkens sammantagna mark

nadsandelar synes därmed ha vuxit betydligt under 1982. Den bild som 

kunde skönjas hösten 1981 förstärktes således ytterligare under 1982. De 

finska exportörerna förmådde inte sänka sina priser i tillräcklig omfattning 

för att bibehålla konkurrenskraften när Sverige devalverade hösten 1981. 

De svenska exportörerna fick utrymme att sänka sina priser ·och de finska 

sågverken drabbades därmed av betydligt höjda relativpriser. Vidare steg 

de finska exportpriserna betydligt under första halvåret 1982 alltmedan de 

svenska steg endast måttligt. Den virkesbrist som skogsindustrin i Finland 

upplevt det senaste året har drivit upp virkespriscrna vilket till åtminstone 

en del torde förklara de finska trävaruexportörernas prisbeteende. Under 

tredje kvartalet 1982 hade de svenska exportpriserna sjunkit med drygt 

10 % relativt de finska jämfört med andra kvartalet 1981. 

Devalveringen av den svenska kronan i oktober 1982 beräknas ha fått 

endast måttligt utslag i de svenska exportpriserna för leverans under årets 

sista månader. Trävarorna säljs på de europeiska marknaderna i svenska 

kronor och här torde prisjusteringar som regel komma först vid försäljning

ar för leverans 1983. Trävaror som säljs på utomeuropeiska marknader 

prissätts däremot i allmänhet i USD och här torde devalveringen ha fått ett 

omedelbart genomslag. Exportpriserna. som steg endast måttligt under de 

tre första kvartalen 1982. beräknas således uttryckta i kronor ha accelere

rat något mot slutet av året. I genomsnitt sjönk likväl de svenska exportpri
serna närmare 2 %, 1981-1982. Några positiva effekter på exportvolymut

vecklingen under sista kvartalet 1982 torde devalveringen inte ha hunnit 

åstadkomma. Likafullt beräknas exportförsäljningen under 1982 ha upp

gått till ca 6.9 milj. kbm motsvarande en volymökning på 25 % 1981-1982. 

Efterfrågan på d.en svenska marknaden var fortsatt vikande till följd av 

den svaga byggaktiviteten och produktionsneddragningarna inom den trä

hearbetande industrin. Sågverkens färdigvarulager beräknas ha minskat 

betydligt under 1982 genom den gynnsamma exportutvecklingen. Produk

tionsökningen torde därmed ha stannat vid ca 2 % 1981-1982. 

Den internationella hyggkonjunkturen väntas genomgå en endast måttlig 

återhämtning under 1983. En marknad still växt på ett par. tre procent 

bedöms dock som sannolik. Genom delvalveringen av den svenska kronan 

i oktober 1982 beräknas de svenska sågverkens genomsnittliga export

priser komma att ~änkas något i år, räknat i utländsk valuta. Priserna antas 

sjunka ca 4 o/c i förhållande till de priser man skulle ha tagit ut utan 

devalvering. Sågverken beräknas därmed stärka sin konkurrenskraft fram

för allt relativt de kontinentala och nordamerikanska sågverken. De svens

ka trävaruexportörcrnas konkurrensläge relativt de finska torde dock inte 

ha förbättrats nämnvärt då de två ländernas ekonomisk-politiska åtgärds-
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paket hösten 1982 i stort sett beräknas ha tagit ut varandra. I det finska 

paketet kan nämnas de två devalveringarna under oktober på tillsammans 

10% samt det gynnsamma virkesavtalet som slöts sommaren 1982. Det för 

de svenska sågverken gynnsamma konkurrensläge relativt de finska som 

fanns redan innan hösten 1982 torde därmed kunna bibehållas även under 

1983. Trävaruexporten har med dessa antaganden beräknats stiga 6% 

1982-1983 motsvarande en exportvolym på ca 7,3 milj. kbm. Ca hälften av 

tillväxten utgörs av andelsvinster. Marknadssituationen bedöms dock inte 

ge utrymme för några svenska exportprishöjningar under 1983, utan priser

na förutses i stort sett bli oförändrade efter de höjningar i svenska kronor 

som beräknas ha genomförts till följd av devalveringen. Dessa höjningar 

medför att exportpriset väntas stiga ca 15 % 1982-1983. 

Avsättningen på den svenska marknaden väntas bli låg och i stort sett 

oförändrad. Sågverkens lager beräknas minska något men inte i samma 

omfattning som under 1982. För att möta lageromslaget samt tillväxten i 
exportleveranserna torde produktionen behöva höjas med ca 7% 1982-

1983. 

Efter den tillfälliga återhämtningen i Västeuropa under första delen av 

året sjönk återigen aktiviteten successivt under resterande delen av år 

1982. Försvagningen påverkade även den internationella pappers- och 

pappmarknaden i negativ riktning och konsumtionsutvecklingen i Europa 

beräknas ha blivit i stort sett oförändrad jämfört med 1981. Även i USA 

försvagades efterfrågan på papper och papp och produktionsnivån sänktes 

successivt. Framförallt marknaden för tidningspapper försämrades avse

värt under 1982, huvudsakligen genom att ny produktionskapacitct till

kommit i USA. Kapacitetstillväxten uppgick till ca 15%· mellan 1980 och 

1982 och den överskred därmed i betydande omfattning konsumtionstill

växten. Därigenom fick Kanada, som exporterar en stor del av sin produk
tion till USA, ett överskott som man sökte avsättning för i bl. a. Europa 

där förbrukningen av tidning~papper emellertid sedan en längre tid varit 

stagnerande eller svagt fallande. De svenska tidningspappersbruken har 

således förlorat andelar och exportvolymen beräknas ha sjunkit med ca 

20 % 1981-1982. För övriga papperskvaliteter har lcveransbortfallet sam

mantaget varit betydligt mindre och för vissa enstaka kvaliteter. exempel

vis journalpapper, steg exporten markant under året. Pappexporten ut

vecklades dock gynnsammare och leveranserna av bl. a. kraftliner steg 

betydligt trots att en viss avmattning även här kunde noteras mot slutet av 

1982. Ökad avsättning uppnåddes dock både i Europa och på utomeurope

iska marknader. Priserna sänktes samtidigt på vissa kvaliteter på grund av 

den hårdnande konkurrensen från framförallt Nordamerika. Sammantaget 

för gruppen papper och papp beräknas exporten ha sjunkit 4 <;f 1981- 1982. 

Exportpriserna bedöms preliminärt ha stigit med drygt 17 %. Här har då 

antagits att exportpriserna räknat i svenska kronor har höjts 14 r;~. mellan 

tredje och fjärde kvartalet 1982 efter devalveringen. 

6 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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Avsättningen på hemmamarknaden, som försvagades både under 1980 

och 1981. synes ha blivit i stort sett oförändrad under 1982 jämfört med 

1981. Lagertillväxten synes vidare ha begränsats avsevärt genom en 

successiv anpas~ning av produktionen till den svaga leveransutvecklingen. 

Produktionen beräknas ha minskat 3 % 1981-1982. 

Under 1983 kan efterfrågan på papper och papp åter väntas öka något, 

även om mer entydiga tendenser sannolikt dröjer en bit in på året. En 

marknadstillväxt på ett par procent i Europa bedöms dock som realistisk. 

Även i Förenta staterna förutses en konsumtion still växt under 1983 och 

därmed en minskad konkurrens på europamarknaden. Den genomsnittliga 

relativprissänkning på ca 4% som devalveringen antagits medföra väntas 

dessutom medge en förbättring -av marknadsandelarna för de svenska 

bruken. Sammantaget har här kalkylerats med en exporttillväxt på 7 1/2 % 
1982-1983. I kronor beräknas prisnivån mellan dessa år stiga 16%. 

Produktionsvolymen kan väntas öka med ca 4 1/2 % 1982-1983, under 

förutsättning att lagerrörelserna blir små och att efterfrågan på hemma

marknaden blir i stort sett oförändrad. 

Även när det gäller förutsättningarna för den svenska pappersmassa

exp,men hade USA-marknaden under 1982 ett visst inflytande på utveck

lingen. Den vikande efterfrågan på pappers- och papprodukter där med

förde successiva produktionsnedskärningar vilket i sin tur innebar ett ökat 

utbud av såväl nord- som sydamerikansk massa på den europeiska mark

naden. Den nordiska pappersmassan trängdes därmed, huvudsakligen un

der årets första månader. till viss del undan. En sådan förskjutning kunde 

skönjas redan för drygt två år sedan i samband med den försvagning som 

då skedde av pappersmarknadcn i USA och Västeuropa. Sydstatsbruken i 

USA fick ett växande överskott och under 198 l ökade deras leveranser till 

Europa tack vare en betydande rabattering. 

Försöken från Sverige och Kanada att etablera ett högre massapris 

avbröts definitivt i början på 1982 då Kanada aviserade en återgång till det 

gamla priset, 545 USD/ton för långfibrig, blekt barrträmassa. Under reste

rande delen av året har massapriset successivt sjunkit och under tredje 

kvartalet 1982 var marknadspriset nere kring 450-460 USD/ton. I sam

band med devalveringen i oktober sjönk priserna ytterligare något, upp

skattningsvis 4-5 %, och mot slutet av året torde avslut ha skett tämligen 

allmänt till priser kring 420 USD/ton. Prissänkningen på den svenska 

massan innebar förmodligen ingen relativprissänkning utan de nordiska 

och nordamerikanska brukens marknadspris låg sannolikt väl samlat vid 

årets utgång. Trots de dramatiska prisreduceringarna har de svenska mas

saproducenterna fortsatt att tappa andelar på exportmarknaderna under 

1982. Som tidigare påpekats beror detta inte enbart på en allmänt sett svag 

marknadsutveckling utan får även ses mot bakgrund . av - i varje fall 

tillfälligt - kraftigt ökade marknadsandelar för den kortfibriga massan. 

Dock var det inte under 1982. likt föregående år. de nordamerikanska 
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producenterna av kortfibrig massa som haft den gynnsammaste leverans

utvecklingen på Europa. Istället har leverantörer från huvudsakligen Spa

nien. Portugal samt i viss mån Frankrike tagit betydande marknadsande

lar. Dessa producenter har genomsnittligt ökat sin produktion med ca 1 O % 

. 1982 jämfört med 1981. Vidare kunde man under andra halvåret 1982 

märka en viss tendens till ytterligare produktionsnedskärningar i Nord

amerika. förmodligen till följd av de kraftigt fallande massapriserna. Där

igenom torde utbudstrycket från dessa länder ha minskat något i Europa 

mot slutet av året. 

De europeiska pappersproducenternas inköpspolitik har dessutom un

der en längre tid och i synnerhet parallellt med de prissänkningar som 

förekommit varit att successivt minska sina råvarulager. Sedan halvårs

skiftet 1982 synes emellertid pappersproducenternas råvarulager vara så 

små att företagen måste köpa massa åtminstone för att täcka produktions

behovet. Trots det synnerligen låga massapriset, i dollar räknat, torde 

pappersproducenterna inte ha fyllt på sina råvarulager nämnvärt under 

andra halvåret 1982. Till följd framförallt av att lageravvecklingen upphört 

hos pappersproducenterna i Europa synes den svenska massaexportens 

kräftgång ha avstannat under andra halvåret 1982. Sammantaget beräknas 

exporten av massa ha sjunkit 16 1/2% 1981-1982. 

Efter den betydande produktionsnedskärning som de svenska massapro

ducenterna genomförde mot slutet av 1981. sänktes nivån ytterligare under 

första kvartalet 1982. Första halvåret låg produktionen av massa således 

drygt 10 % lägre jämfört med andra halvåret 1981 säsongrensat sett. Trots 

denna neddragning steg producenternas lager av massa successivt under 

första halvåret och nådde en topp vid halvårsskiftet 1982. Lagren motsva

rande då drygt 8 veckors produktion mot normalt 4 veckor. Under andra 

halvåret synes lagren ha minskat något till följd av omfattande produk
tionsstopp, framförallt under tredje kvartalet. Sammantaget beräknas pro

duktionen ha minskat ca 18 % 1981 - 1982. 

Vid en tilltagande ökning av den västeuropeiska pappersproduktionen 

under loppet av 1983, stärks avsättningsläget för pappersmassa. Utrymmet 

för den svenska exporten kan dock väntas bli begränsat. åtminstone i 

början på året, till följd av den kvardröjande utbudspressen från framförallt 

de nordamerikanska exportörerna. 

Med en trolig återhämtning i den amerikanska ekonomin mellan halv

åren 1983. lättar sannolikt konkurrenstrycket på de västeuropeiska mark

naderna. Dessutom beräknas massapriserna bottna under första halvåret 

vilket torde åtföljas av en välbehövlig påfyllnad av råvarulagren hos de 

europeiska pappersproducenterna. Vidare förväntas devalveringen av den 

svenska kronan ge upphov till vissa andelsvinster under året. Den svenska 

exporten torde under dessa förutsättningar komma att successivt växa 

under loppet av 1983 och med verklig styrka först under andra halvåret. 

Här har bedömts att exporten av pappersmassa stiger med 16% i volym 
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1982-1983. Exportpriserna har kalkylerats öka med i genomsnitt 8 % 

1982-1983 varvid en etappvis, men måttlig höjning av massapriserna i 

dollar beräknas kunna genomföras under året. 

Det kan förmodas att massaföretagen även under 1983 nära anpassar 

produktionen efter massaleveranserna. Med någon ökning av de inhemska 

leveranserna torde den sammantagna leveransutvecklingen tillsammans 

med en viss lagerreducering medge en produktionsuppdragning med när

mare 12% 1982-1983. 
För skogsbruket beräknas den ovan redovisade produktionsutveckling

cn inom skogsindustrierna medföra en minskning av den totala rundvirkes

förbrukningen med närmare 4 1/2 % 1981-1982 (se tabell 4: 2). Den mins

kade virkesförbrukningen kan helt återföras till massaindustrin vars 

virkesförbrukning minskade med ca 11 %. till följd av de omfattande pro

duktionsneddragningar som genomfördes. Förbrukningen inom sågverken 

har däremot stigit något. Importbehovet av rund virke har minskat kraftigt 

och för helåret 1982 beräknas import bortfallet ha uppgått till närmare 38 % 

jämfört med 1981, då importen var historiskt sett mycket hög. Huvuddelen 

av det importerade virket används inom massaindustrin och det var även 

denna bransch som kraftigast drog ner sin import. 

Tabell 4:2 Försörjningsbalans för rundvirke 1981-1983 
Fast mått utan bark (barr- och lövträ) 

1000 kbm 

l981 
prcl. 

Produktion 45 240 
sågtimmer 20770 
massa- och boardved 21 270 
övrigt rundvirkc 3200 

Import 6580 

Summa tillgång 51820 

Export 840 
Lagerför~indring (I 000 kbm) 2050 
Förbrukning 48930 

sågtimmer 21110 
massa- och boardvcd 24670 
övrigt rundvirkc 3 150 

Summa användning 51820 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Förändring från föregående 
år.% resp. I 000 kbm 

1982 1983 
prel. prognos 

1.2 4 1 

0.1 9.6 
- 3,8 1.6 

6,5 5.7 
- 37.7 6.2 

5,9 4,3 

- 24.5 10.0 
-745 -1300 
- 4.3 7.2 

2.0 7.0 
- 11.0 7.5 

6.5 6.0 

5,9 4,3 

Rundvirkeslagren. som steg betydligt redan under 1981. ökade ytterliga

re under första halvåret 1982. Vid halvårsskiftet var lagren 2,7 milj. kbm 

större än vid årsskiftet 1981/1982 och saväl sågtimmer- som massavedslag

ren uppvisade tillväxt. Under andra halvåret synes sågtimmerlagrcn ha 

minskat något. framförallt i sågverken. vilket har inneburit att de totala 
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lagren av sågtimmer vid årsskiftet 1982/1983 torde befinna sig på en histo

riskt sett låg nivå. De totala massavedslagren däremot fortsatte att stiga 

även under andra halvåret 1982 och de beräknas uppgå till drygt 8 1/2 milj. 

kbm vid 1982 års utgång. Ökningen var dock helt och hållet hänförbar till 

massabruken och deras råvarulager beräknas vara betydande vid årsskiftet 

1982/1983. Massavedslagren i skogen torde emellertid vara endast måttligt 

större än vad som kan betecknas som normallager. 

Beroende på massaindustrins minskade virkesbehov sjönk aktiviteten i 

skogen något under första halvåret 1982 jämfört med motsvarande period 

1981. Under andra halvåret torde dock avverkningen av sågtimmer åter

igen ha ökat och sammantaget beräknas skogsbruksproduktionen ha mins

kat drygt I% 1981-1982. 

De produktionsprognoser som redovisats i det föregående beräknas 

innebära att den totala rundvirkesförbrukningen stiger med drygt 7 % 

1982- I 983. Under förutsättning att de totala rundvirkeslagren hålls i stort 

sett på en oförändrad nivå samt att importen stiger endast ca 6 o/c så skulle 

den totala avverkningen behöva öka med drygt 4%· 1982- 1983. Tillväxten 

i skogsuttaget skulle därvid helt och hållet vara att hänföra till sågtimmers

avverkningen. 

Avsättningsläget för stålindustrin var utomordentligt svagt vid slutet av 

1982. Orderingången hade då varit vikande sedan våren 1980 bortsett från 

en tillfällig återhämtning under andra hälften av 1981. Förbättringen i 

orderingången under hösten 198 I berodde till en del på att en tidigarelägg

ning av inköpen skett som en följd av förra sommarens stålkrisprogram i 

EG där de betydande prishöjningar som skedde under hösten och en bit in 

på 1982 blev utannonserade. Orderingången föll under 1982 och order

stockarna var mot slutet av året utomordentligt små. Försvagningen under 

hösten kom i stor utsträckning att drabba specialstålindustrin. 
Exportvolymen som föll omkring 6% från andra halvåret 1981 till första 

halvåret 1982 minskade ytterligare något andra halvåret 1982. Till följd av 

de mycket små leveranserna i början av 1981 kom ändock exportvolymen 

1982 att bli något större än 1981. Svagast blev utvecklingen för special

stålet medan leveransutvecklingen för handelsstål - inte minst till EG -

varit mer positiv. Främst genom den svenska anslutningen till CECA

prisreglcrna steg exportpriserna kraftigt 1981-1982 eller med ca I 5 '?(. 

Den inhemska förbrukningen av stål beräknas ha minskat ett par procent 

under 1982. Minskningarna gäller både industrin - och där särskilt var

ven - och byggnadsverksamheten. Tillförseln till den svenska marknaden 

torde dock i stort sett blivit oförändrad 1981-1982 vilket beror på att en 

viss ökning skett av stållagren hos förbrukarna och i handeln efter den 

minskning som skett under 1981. Importens andel av tillförseln steg kraf

tigt under första halvåret men föll sedan under hösten och torde för året 

som helhet ha blivit ungefär densamma som för 1981. Stålproduktionen i 

Sverige ökade kraftigt under förra hälften av 1982 med en betydande 
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ökning av färdigvarulagren som följd. En anpassning nedåt kom att ske 

andra halvåret så att tillväxten för 1982 kom att stanna vid ca 4 % jämfört 

med 1981. 

Utsikterna för en klar återhämtning av den internationella stålefterfrå

gan under 1983 måste bedömas som mycket små. Mot bakgrund av prog

noserna om en allmänt stagnerande utveckling i Västeuropa och en viss 

tillväxt i ekonomin i Förenta staterna först framemot halvårsskiftet torde 

stålkonsumtionen snarast falla ytterligare under första halvåret. Det mest 

positiva inslaget på kort sikt torde vara att lagerneddragningen av stål 

under 1982 upphör att verka bromsande på stålefterfrågan. Även om en 

viss konjunkturförbättring kan komma i Västeuropa under andra halvåret 

torde förhoppningarna om en mer markerad uppgång i investeringarna få 
skjutas på till en bit in på 1984. Mot denna bakgrund har en positiv 

utveckling av den svenska stålexporten mellan halvåren 1983 bedömts 

trolig. Räknat som helårsgenomsnitt beräknas exportvolymen bli ca 5% 

lägre än 1982. 

Den inhemska stålefterfrågan förutses dock klart öka under 1983. Det 

beräknas framför allt ske genom en betydande förbrukningsökning inom 

verkstadsindustrin. Stålkonsumtionen inom varven och byggnadsverk

samheten förutses däremot minska ytterligare. En viss uppbyggnad av 

förbrukarlagren kan också tänkas ske. Importvolymen beräknas bli unge

fär densamma 1983 som 1982; tillförseln förutses i stigande utsträckning 

ske från inhemska producenter bl. a. genom tillkomsten av det nya tunn

plåtsverket. Produktionen beräknas stiga under loppet av året. För hela 

1983 förutses dock produktionsvolymen hli i stort sett oförändrad jämfört 
med genomsnittsproduktionen 1982. 

Exportvolymen av verkstadsprodukter ökade med ca 2 % i volym från 

andra halvåret 1981 till första halvåret 1982. säsongrensat sett. Leverans

utvecklingen föll därefter markant tillbaka under tredje kvartalet, men 

beräknas ha återhämtats något mot slutet av 1982. I volym beräknas 

exporten ha ökat med ca 4 % 1981-1982. Exportökningen under 1982 

förklaras huvudsakligen av att den svenska verkstadsindustrin lyckades 

vinna marknadsandelar inom OECD-området, vars efterfrågan på verk

stadsprodukter sannolikt minskade 1981-1982. Framförallt utvecklades 

bilexporten starkt under 1982, i synnerhet på den nordamerikanska mark

naden. 

Verkstadsindustrins exportpriser beräknas ha stigit med drygt 12 C:f i 

genomsnitt 1981-1982. 

Den inhemska efterfrågan av verkstadsprodukter var klart vikande un

der 1982. För hela 1982 beräknas den inhemska efterfrågan (exkl. lager) ha 

minskat med 2 1 /2 % jämfört med 1981. Det var i synnerhet maskininves

teringarna men också den statliga förbrukningen av verkstadsprodukter 

som minskade. Däremot beräknas hushållens konsumtion av verkstads

produkter. inte minst bilar, ha ökat inte obetydligt mellan 1981 och 1982. 
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Tabell 4:3 Försörjningsbalans för verkstadsprodukter exkl. fartyg 1981-1983 
1975 års producentpriser 

87 

Milj. kr. Förändring från föregående 
år,% resp. 1000 kbm 

1981 1982 1983 
prel. prel. prognos 

Produktion 48951 3,3 1 5,6 
Import 29738 4.9 0 

Summa tillgång 78689 0,2 3,4 

Offentlig konsumtion 4122 6.0 - 3.3 
Privat konsumtion 7111 10.6 - 3,2 
Investeringar 18940 6.4 - 2,9 
Export 38014 4,0 6,5 
Lagerförändring i industrin 

(milj. kr.) 333 -1945 1485 
Lagerförändring i handeln 

(milj. kr.l -697 1050 -615 
Varuinsats 10866 0.6 1,0 

industri 3547 1.7 1,9 
byggnadsverksamhet 5 467 0.7 0,5 
övrigt 1852 1,8 I. I 

Summa användning 78689 0.2 3,4 

1 Beräknat från produktionssidan baserad på produktions volymindex är miskningen 
avsevärt mindre ljfr tabell 4: l ). 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Ett starkt negativt bidrag till efterfrågeutvecklingen under 1982 kom från 

lagercykeln. Uppbyggnaden av industrilagren som pågått sedan 1979, däm

pades redan under första halvåret 1981 för att slå om till en neddragning 

under andra halvåret. Lageravvecklingen tilltog därefter under 1982 och 

koncentrerades framför allt till färdigvarulagren. Inom handeln minskade 

också lagren av verkstadsprodukter men i mindre omfattning jämfört med 

1981. Utvecklingen av handelslagren bidrog därför till ett visst efterfråge

tillskott för verkstadsindustrin under 1982. 

Trots svag inhemsk efterfrågan och kursnedskrivningen av kronan i 

september 1981. fortsatte verkstadsimporten att öka under första halvåret 

1982 med drygt I % jämfört med andra halvåret 1981. Sannolikt innebar 

efterfrågedämpningen på den inhemska marknaden till en början inte en 

motsvarande sänkning av importbehovet från importtunga områden. Ett 

ökat inslag av importtunga varor i den privata konsumtionen registrerades 

sålunda liksom en ökad produktion av exportvaror med högt importinne

håll. Den positiva relativprisutveckling som inleddes under andra halvåret 

1981. hejdades dessutom och t. o. m. vändes under 1982. Detta indikerar 

att utländska konkurrenter strävat efter att hålla låga priser i Sverige och 

därmed även kunnat begränsa marknadsandelsförlustcrna på den svenska 

marknaden. Genom devalveringen av kronan i oktober 1982 har de svens

ka importkonkurrerande företagen åter givits en möjlighet att ytterligare 
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sänka sina relativpriser. De reala effekterna av devalveringen torde dock 

inte ha hunnit ge märkbart utslag på importen under 1982. Totalt beräknas 

importen i volym ha stigit med knappt 5 % 1981-1982. 

Importpriserna beräknas ha ökat med i genomsnitt 12 % 1981-1982. 

Den inhemska verkstadsproduktioncn, som den mäts i SCB:s produk

tionsvolymindex. ser ut att ha stannat vid en minskning med 0.7 % 1981-

1982. Med den ovan beskrivna efterfråge- och lagerutvecklingen pekar 

försörjningsbalansen på att en något större minskning skall ha skett. 

För 1983 förutses. som närmare framgår av kapitel 3, att marknadstill

växten för svensk export blir något starkare än under 1982. Detta tillsam

mans med effekten av sänkta relativpriser till följd av devalveringarna 

beräknas här ge en ökning av verkstadsexporten med 6 1/2 % i volym 

1982-1983. Exportpriserna har antagits komma att öka med drygt JO% 

1982-1983. 

Den inhemska efterfrågan exkl. lager beräknas fortsätta att minska i år 

jämfört med 1982. främst på grund av ett förväntat fortsatt fall i maskinin

vesteringarna samt i privat och offentlig förbrukning av verkstadspro

dukter. Lagersidan beräknas dock ge ett avsevärt efterfrågetillskott under 

1983 på grund av att lageruttömningen bedöms upphöra och vända till en 

mindre ökning under loppet av 1983. Utvecklingen av handelns lager av 

verkstadsprodukter bedöms dock ge ett visst efterfrågebortfall under 1983. 

Fördyrandet av importvarorna genom växelkursförändringarna 1981 och 

1982 förutsätts klart öka verkstadsindustrins konkurrenskraft på hemma

marknaden. Den reala efterfrågetillväxten på den inhemska marknaden 

skulle sannolikt ha medgett en importökning i storleksordningen 5 a 6 % 

1982-1983, om man helt kunnat bortse från de relativpriseffekter som är 

att vänta. Här har dock bedömts att devalveringarna skall ge så pass 

påtagliga utslag på importen att den blir i stort sett oförändrad 1982-1983. 

De svenska verkstadsföretagen skulle därigenom kunna öka produk

tionen med knappt 6%1982-1983. 

Industribranscherna inom den heterogena örri{:sektorn1 producerar hu

vudsakligen färdigvaror vilka till övervägande del finner avsättning på den 

inhemska marknaden och till en mindre del avsätts på exportmarknaderna. 

Till största delen går de inhemska leveranserna till privat konsumtion. 

Efterfrågeläget på exportmarknaderna i Västeuropa var fortsatt svagt 

för övrigbranscherna under 1982. I all synnerhet gäller detta de viktiga 

nordiska marknaderna vars importefterfrågan på övrigprodukter sannolikt 

1 Sektorn omfaltar livsmedelsindustri inkl. dryckesvaru- och tobaksindustri !SNI 
31). textil-. bekliidnads-. läder- och lädcrvaruindusrri <SNI 32), lrähus- och bygg
nadssnickeriindustri. möbelindustri sam! övrig trävaruindustri utom sågverk !SNI 
33 exkl. 33111 ). träfiberplaltindustri !SNI 34113), pappers- och pappförpackningsin
dustri (SNI 3412), övrig pappers- och pappvaruindustri (SNI 3419). grafisk industri 
!SNI 342). kemisk industri, gummivaru-. plast- och plastvaruindustri !SNI 351. 35'.!. 
355, 356). jord- och stenvaruindustri (SN I 36) samt annan tillverkningsindustri !SNI 
39). 
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minskade realt sett under 1982 jämfört med 1981. Trots en sålunda vikande 

marknadstillväxt för övrigindustrin beräknas exporten i volym ha ökat 

med 51/2 % i genomsnitt 1981-1982. Detta tyder på att branschen lycka

des med att erövra marknadsandeiar på sina exportmarknader. 

Exportpriserna beräknas ha ökat med 11 % 1981-1982. 

Den inhemska efterfrågan exkl. lager beräknas ha stigit något under 1982 

jämfört med 1981. Ökningen kan uppskattas till 1/2 %, och var ett resultat . 

av att den privata och kommunala konsumtionen av övrigvaror kunde 

höjas. Däremot minskade såväl den statliga konsumtionen som näringsli

vets investeringar av övrigvaror under 1982. Lagercykeln beräknas dess

utom ha givit ett visst efterfrågetillskott under 1982. eftersom handelns och 

industrins lageruttömning torde ha varit betydligt mindre i fjol än under 

1981. 

Tabell 4:4 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1981-1983 

1975 års producentpriser 

Produktion 1 

Import 

Summa tillgång 

Offentlig konsumtion 
Privat konsumtion 
Investeringar 
Export 
Lagerförändring i industrin 

(milj. kr.) 
Lagerförändring i handeln 

(milj. kr.) 
Varuinsats 

industri 
byggnadsverksamhet 
övriga sektorer 

Summa användning 

Milj. kr. 
1981 
prcl. 

54599 
26362 

80961 

6346 
32907 

943 
16957 

-453 

-676 
24937 
6078 
8532 

10474 

80961 

Förändring fran föregående 
år, IJil resp. I 000 kbm 

1982 1983 
prel. prognos 

0,6 3.0 
6.0 - 0.7 

2,3 1,7 

3.0 1.2 
0,9 - 1.0 

-6.2 - 2,8 
5.5 5,0 

58 455 

516 -53 
-0.1 1.3 
-2.2 4.0 
-0.7 0.5 

0.2 0.6 

2,3 1,7 

1 Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker från statistiska 
centralbyråns årsberäkningar över produktionsutvecklingen. Försöijningsbalansens 
produktionsförändring för prognosperioden koITigeras därför i enlighet med mönst
ret för tidigare avvikelser. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

Importen av övrigprodukter ökade stadigt under första halvåret 1982. 

Höjningen var så pass betydande som 2 1/2 o/t: jämfört med andra halvåret 

1981, i säsongrensade tal, och torde främst förklaras av att hushållens 

konsumtion av övrigvaror ökade mellan halvåren. Även omslaget i han

dclslagren torde ha medverkat till importtillväxten. Totalt sett beräknas 

· importen ha stigit med knappt 6 % i volym 1981-1982, vilket innebär att 

importen var fortsatt hög även under andra halvåret i fjol. 
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Den inhemska övrigproduktionen, som den mäts i SCB:s produktions

volymindex ser ut att ha stannat vid en oförändrad produktion 1981-1982. 

Försörjningsbalansen pekar däremot på en något högre produktion under 

1982. 

För 1983 väntas efterfrågan på övrigvaror förbättras på exportmarkna

derna. Devalveringarna av kronan 1981 och 1982 kan dessutom förväntas 

leda till betydande marknadsandelsvinster under 1983 så att en ökning av 

exporten med 5 % 1982-1983 förefaller trolig. 

Däremot torde hemmamarknaden bli fortsatt svag under 1983. I synner

het gäller detta konsumtionen av övrigvaror, såväl inom det offentliga som 

inom hushållen. Behovet av övrigvaror som insatsvaror inom industrin 

torde dock komma att höjas då industriproduktionen väntas stiga. 

Lagersidan inom industrin beräknas ge ett visst efterfrågetillskott totalt 

sett under 1983. Uttömningen av industrins lager beräknas upphöra i år. 

Som en följd av den fördyring som devalveringarna av kronan medfört. 

beräknas andelen importvaror i försörjningen av övrigvaror på den svens

ka marknaden minska under 1983. Importvolymen har här bedömts falla 

med 1/2 % 1982-1983. och importpriserna beräknas öka med 16 %. Ut

rymme skulle därmed finnas för en volymökning för den svenska produk

tionen med omkring 3 % 1982-1983. 

4.3 Övriga näringsgrenar och den totala produktionen 

Bruttonationalprodukten mätt från användningssidan beräknas 1982 ha 
minskat med 0.7%. Från produktionssidan uppskattas BNP ha minskat 

med 0,2 %. Skillnaden på drygt 0.5 procentenheter mellan beräkningarna 

från produktions- och användningssidan beror bl. a. på osäkerhet i under

laget och utgör den s.k. restposten i nationalräkenskaperna. Poängteras 

bör vidare att nationalräkenskaperna inte korrigeras för variationer i årets 

längd. 1981 innehöll färre arbetsdagar än normalt. 

Produktionsminskningen orsakades främst av en accelererad lager

minskning och av den svaga inhemska slutliga efterfrågan. En kraftig 

nedgång i investeringarna motverkades av en svag ökning i den privata 

konsumtionen. Exporten av varor och tjänster steg med 3.2 % i volym 

samtidigt som motsvarande import beräknas ha ökat med 4.3 %. Utrikes

handelssektorn beräknas därmed ha givit ett svagt negativt bidrag till BNP

ut~ecklingen motsvarande 0,3 procentenheter. 

Produktionsutvecklingen inom olika näringsgrenar redovisas i nedan

stående tablå, både som preliminära beräkningar för 1982 och prognoser 

för 1983. Bedömningarna för 1983 grundar sig på ekonomidepartementets 

prognoser för den internationella och den inhemska utvecklingen. På vissa 

punkter innebär dessa en avvikelse från konjunkturinstitutets prognoser. 

Motiven för dessa avvikelser har närmare redovisats i kapitel 1. 
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Produktionen inom jordbruket beräknas enligt statens jordbruksnämnd 

ha ökat med 3, 1 % i volym 1982. För 1983 väntas produktionen öka med 

0,9%. Ökningstakten var avsevärt högre i vegetabilieproduktionen än i 

animalieproduktionen och samma relation väntas även 1983. 

Skogsbrukets bidrag till BNP beräknas enligt nationalräkenskaperna ha 

minskat med I% 1982. För 1983 förutses ökade avverkningarna och pro

duktionen totalt i skogen öka med 3 %. Samtidigt antas importen av rund

virke sjunka kraftigt och rundvirkeslagren öka. 

Industriproduktionen beräknas ha minskat med 1-1 1/2 % 1982 jämfört 

med 1981. Delar av verkstadsindustrin (särskilt bilindustrin) klarade sig 

bäst medan råvaruproducerande branscher som gruvor, massaindustri och 

bygginriktade företag somt.ex. producerar trävaror, järn- och stålpro

dukter, jord- och stenvaror fick en allt sämre efterfrågebild under året. 

1983 beräknas industriproduktionen öka med ca 3 %, med en liten skill

nad mellan lönealternativen. Detta förutsätter en dubbelt så kraftig ök

ningstakt under loppet av året. Det är i första hand verkstadsindustrin som 

väntas bidra till produktionsuppgången. 

Elproduktionen ökade mycket kraftigt under 1981 till följd av att flera 

nya kärnkraftverk togs i drift under året. Från att tidigare ha haft elunder

skott blev Sverige 1981 nettoexportör av elkraft med överskott på 2,7 TWh 

motsvarande lika mycket i procent av produktionen. 1982 vändes situa

tionen på grund av driftsproblem vid några kärnkraftverk och extremt kallt 

väder. Elproduktionen blev oförändrad och vi tvingades importera el, 

netto. 

Elförsörjningssituationen har bidragit till att andelen oljebaserad elpro

duktion minskat till omkring 5 % mot 12 % 1979. Övergången från oljean

vändning till el är markant både inom industrin. vars elförbrukning trots 

aktivitetsnedgången i stort sett låg stilla, och hushållssektorn m.m. där 
förbrukningen steg med hela 8 %. 

För 1983 väntas energisektorns produktion öka med 5%. Samtidigt ökar 

den inhemska förbrukningen. Elunderskottet väntas bli 1,5 TWh 1982. 

Driftsstörningarna i början av året och rutinöversyner av kärnkraftverken 

håller produktionen nere. 

Den totala hyggproduktionen minskade med knappt I% 1982, men 

döljer en mycket splittrad bild på delmarknader. Nyproduktionen av bo

städer minskade med 13 %, medan ombyggnads verksamheten steg med 

16%. Samtidigt fortsatte även reparations verksamheten att öka. Näringsli

vets bygginvesteringar sjönk med drygt JO%. För 1983 väntas en fortsatt 

kraftig tillbakagång främst i nybyggnadssektorn, vilket även detta år vägs 

upp av kraftiga ökningar för reparations- och ombyggnadsverksamhet. 

Även industrin räknar med att dra ned sina bygginvesteringar. Totalt 

beräknas byggproduktionen minska med drygt 1/2% 1983, medan byggin

vesteringsdelen beräknas minska med 1 1/2-2%. De under året beslutade 

åtgärderna i form av bl.a. ombyggnadsstöd, ökad volym beredskapsarbe-



Prop. 1982/83: 100 92 

ten. tidigarelägganden av statliga byggen bidrar till att hålla byggvolymen 

uppe både 1982 och 1983. 

Produktionen av privata tjiinster omfattar både handel. restauranger, 

hotell, banker, försäkring och olika former av uppdragsverksamhet. Till 

följd av fallet i den inhemska efterfrågan och i industriproduktionen ökade 

tjansteproduktionen 1982 med bara 0, I%. Privata tjänster är dock den 

sektor som har sämst underlag för produktionsberäkningar i nationalrä

kenskaperna. För 1983 förutses en större ökning än 1982, med 11/2-2%. 

Producentorienterande tjänster som parti handel, transporter och olika 

former av uppdragsverksamhet väntas öka medan detaljhandel och vissa 

konsumenttjänster väntas få en mer negativ utveckling. 

Den offentliga tjänsteproduktionen beräknas ha ökat med 11/2 t;'f:. 1982. 

Landstings- och primärkommunerna ökade med knappt 3 %'medan statens 

produktion minskade med 2 %. l kapitel 9 beskrivs den väntade utveckling

en inom den offentliga sektorn mer detaljerat. Staten beräknas 1983 mins

ka sin verksamhet med knappt 2 %, vilket motvägs av en kommunal ökning 

med ca 2,5 %. Häri ingår en viss volymökning i beredskapsarbeten. För 

1983 beräknas den kommunala ökningen uppgå till 2 1/2 %, och statens 

produktionsvolym torde fortsätta att sjunka, nu med knappt 2 q-.. Både för 

staten och kommunerna ingår en ökning av beredskapsarbetena. Kalky

lerna har även påverkats av huvudmannaskapsförändringar för Karolinska 

sjukhuset 1982 resp. för Akademiska sjukhuset 1983. Dessa förändringar 

ökar den kommunala produktionen och minskar den statliga produktionen 

i motsvarande mån. 
Mot bakgrund av ovan redovisade prognoser för olika näringsgrenar 

torde bruttonationalprodukten komma att öka 1983 med 1.9 resp. 1,8 % 

mätt från produktionssidan. Från användningssidan blir utvecklingen läg

re, 1.4 %. Skillnaden förklaras bl. a. av utvecklingen för de indirekta skat

terna. Produktionsökningen väntas i stor utsträckning komma 2:a halvåret. 

Utrikeshandelns bidrag till BN P-ökningen beräknas till 2,2 resp. 2, I pro

centenheter. 
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Bransch Andel av Procentuell förändring 
total i produktionsvolymcn 1 

Jordbruk och skogsbruk 
Gruvor och tillverkningsindustri 
El-. gas-. vatten- och värmeverk 
Byggnads verksamhet 

Summa rnru- och kraftproduktion 

Privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Summa tjänsteproduktion 

Total produktion 

Total produktion mätt från användnings-
sidan 

prnduk
tion 
1982 

4.5 
26,3 
2,5 
7,7 

41,0 

36.7 
22.3 

59,0 

IOO 

1982 
prcl. 

2.0 
-1.5 
-8,9 
-0.7 

-1,5 

0,1 
1.5 

0,6 

-0,2 

-0,7 

1983 

Alt. I 
pro-
gnos 

1.0 
3.2 
5.0 

-0.7 

2,5 

1,8 
1.4 

1,7 

1,9 

1,4 

Alt. A" 
pro-
gnos 

1,0 
3,0 
5.0 

-0,8 

2,3 

1,7 
1.4 

1,6 

1,8 

1,4 

1 I dessa prognoser har hänsyn tagits till kalendereffekter. Produktionen 1982 och 
1983 påverkas av att antalet arbetsdagar är något fler än 1981. Detta motsvarar drygt 
0.5 'ii i produktionsökning 1982 men påverkar inte ökningen 1983. 
"Alt. A bygger på en timlöncökning med 7%. se kapitel f. 



Prop. 1982/83: 100 94 

5 Arbetsmarknaden 

5.1 Läget på arbetsmarknaden under 1982 

Sammwifattning 

Den försvagning av arbetsmarknaden som präglade hela 1981 fortsatte 

även under 1982. 

Andelen arbetslösa av arbetskraften ökade från drygt 2 % i början av 

1981 till 3 % vid årsskiftet 1981/1982. Under tredje kvartalet 1982 noterades 

arbetslöshetstal ända upp till 4 % för att under årets sista månader återgå 

till ca 3 % av arbetskraften. I september 1982 var 177 000 personer öppet 

arbetslösa vilket är en rekordhög notering. 

Den ökade arbetslösheten 198 l och 1982 beror i första hand på en kraftig 

minskning av sysselsättningen inom industrin, samtidigt som byggsyssel

sättningen också minskat och sysselsatta i sektorn privata tjänster ökat 

mycket lite. Kommunerna sysselsatte dock 24000 fler 1982 än 1981. 

Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade med 0,5 % 

under 1981 till 3% av arbetskraften i början av 1982. Under 1982 har i 

genomsnitt knappt 3,3% av arbetskraften varit sysselsatta i arbetsmark

nadspolitiska åtgärder. 

Arbetskraftsutbud 

Utbudet av arbetskraft bestäms av den inhemska befolkningsutveckling

en, in- och utvandringen samt utvecklingen av förvärvsfrekvensen hos 
olika befolkningsgrupper. Med förvärvsfrekvens avses andelen av en be

folkningskategori som tillhör arbetskraften, antingen som sysselsatt eller 

som arbetslös. Förvärvsfrekvensen som ökat under hela 1970-talet blev 

praktiskt taget oförändrad 1982 jämfört med 1981. Den låga ökningen av 

arbetskraftsutbudet 1982. 0,4 %, hänför sig därför nästan helt och hållet till 

befolkningsökningen. Befolkningsökningen stannade 1982 liksom 1981 på 

en låg nivå. 

Nettoinvandringen som under senare hälften av 1970-talet årligen upp

gick till drygt 17 000 personer beräknas 1982 ha uppgått till endast 1 000 

personer. 
Förvärvsfrekvensen som för helåret 1982 ökade mycket lite jämfört med 

1981 steg dock under tredje kvartalet 1982 med 0,3 % som framgår av tabell 

5: I. Det var under tredje kvartalet framför allt förvärvsfrekvensen bland 

kvinnor över 25 år som fortsatte öka om än i mindre omfattning än tidigare. 

Ett fortsatt svårt arbetsmarknadsläge i kombination med ökade satsningar 

på utbildning bidrog till att förvärvsfrekvensen bland ungdomar fortsatte 

att minska kraftigt. 
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Tabell 5:1 Relativa arbetskraftstal tredje kvartalet 1970, 1977-1982 

1970 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Män 89,9 79,5 79,5 79,5 79,3 78.5 78.4 
därav: 16-24 år 72.5 77,3 77,3 77,3 76,I 74.7 73.8 

25-54 år 95,0 95,7 95,6 95,5 95.8 95.2 95,2 
55-74 år 63,0 50,4 50,2 50,5 49.8 48.8 49,0 

Kvinnor 53,2 61,8 63,2 64,2 65.5 66,9 67,5 
därav: 16-24 år 63,6 72,3 73,4 74,9 75.3 74.8 73,3 

25-54 år 63,6 77,4 79,3 81,7 83,1 85, I 86.0 
55-74 år 28,9 30.2 30,9 30,4 30,8 32,0 32,9 

Samtliga 67,5 70,7 71,3 71,9 72.4 72,7 73,0 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Diagram 5:1 Relativa arbet~kraftstal 1975-1982 

MÄr·J 

80 --·--r-- ...... ___ _ 
------ ... ---- -- .... -- ---- -· --

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Ökningen av antalet personer i arbetskraften illustreras i diagram 5: 2. 

Arbetskraften har ökat i snabbare takt under slutet av 1970-talet än vad 

som är fallet fr.o.m. 1980. En lägre befolkningsökning på grund av minskad 

invandring och en ·;junkande ökningstakt av förvärvsfrckvensen under 

senare år har orsakat detta trendbrott. 
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Diagram 5: 2 Arbet~kraft och sysselsättning 1976-1982 
Tusental. 3-månaders glidande genomsnitt beräknat på säsongrensade månadsdata 

4350 

4300 

4250 

4200 

4150 

1976 1977 1978 1979 

Anm. För april 1980 saknas uppgifter p. g. a. konflikten. 

Kiilla: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1980 1981 1982 

En ökad medclarbetstid 1982 och en oförändrad långtidsfrånvaro leder 

till att utbudet av arbetskraft i timmar räknat ökar med 0.6 % mellan 1981 

och 1982 medan utbudet i antal personer bara ökade med 0,4 %. 

Arbetskraftsefterfrågan 

Den totala sysselsättningen ökade under hela senare delen av 1970-talet 

fram till mitten av 1980 då denna utveckling bröts. Antalet sysselsatta 

minskade därefter med 5000 personer mellan 1980 och 1981 och med 

13000 personer mellan de tre första kvartalen 1981 och 1982. Nedgången 

under 1981 och 1982 berörde uteslutande den manliga arbetskraften medan 

antalet sysselsatta kvinnor fortsatte att öka. Men ökningen av antalet 

sysselsatta kvinnor blev mellan de tre första kvartalen 1981 och 1982 

endast 6 000 personer. dvs. betydligt lägre än under tidigare år. 
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Tabell 5:2 Sysselsättningsutvecklingen enligt AKU 1977-1982 
Medeltal sysselsatta. I 000-tal 

1977 1978 1979 19801 1981 1981 1982 
1-3 kv. 1-3 kv. 

Sysselsatta 4099 4ll5 4180 4230 4225 4237 4224 
män 2314 2297 2315 2 327 2286 2295 2276 
kvinnor 1785 1818 1865 1903 1938 1942 1948 

Heltidssysselsatta 
(mer än 35 tim/v) 3191 3 152 3169 3 186 . 3161 3160 3148 

Deltidssysselsatta 
<20-34 tim/v) . 659 710 766 786 812 809 829 

Deltidssysselsatta 
( 1-19 tim/v) 249 253 245 258 253 268 247 

1 Årsmedeltalen för 1980 har beräknats med uppskattade värden för april 1980. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Antalet sysselsatta män, som varit i stort sett oförändrat under hela 

1970-talet, sjönk med 40000 personer mellan 1980 och 1981. Nedgången 

under de tre första kvartalen 1982 blev dock inte lika stor utan stannade vid 

19 000 personer. 

Under de tre första kvartalen i år minskade även de deltidssysselsatta 

med ca I 000 personer i motsats till vad som gällde under 1981 då denna 

kategori ökade med ca 38 000 personer. Under tredje kvartalet 1982 ökade 

dock antalet deltidsarbetande åter efter en kraftig nedgång under första 

halvåret. Minskningen av de deltidsarbetande faller uteslutande på de som 

arbetar mindre än halvtid ( 20 tim.). 

Sysselsättningen fördelad på näringsgren framgår av tabell 5: 3. Under 

de senaste två åren har sysselsättningsminskningen varit mest markant 

inom industrisektorn, medan sysselsättningen inom den kommunala sek

torn fortsatt att öka, så även i år. 

Den djupa och långdragna lågkonjunkturen har lett till att antalet in

dustrisysselsatta sedan den senaste toppunkten under tredje kvartalet 1980 

minskade med 70000 personer. 7%, t.o.m. tredje kvartalet 1982. Antalet 

industrisysselsatta var under tredje kvartalet 1982 920000 personer. Ned

gången i industrin har motvägts av en ökning i antalet kommunanställda. 

Mellan tredje kvartalet 1980 och tredje kvartalet 1982 steg antalet kom

munanställda med 65 000 personer. 6.8 ';>(,, till I 063 000 personer. 

Antalet sysselsatta i statlig tjänst har däremot minskat med ca 8 000 

personer mellan tredje kvartalet 1980 och tredje kvartalet 1982 till 305 000 

personer. 

Ökad sysselsättning redovisas för el och värmeverkssektorn. Kraftig 

utbyggnad av energianläggningar har lett till att antalet sysselsatta under 

de senaste två åren ökat med 5 000 personer. 

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr. /1)0. Bilaga I. I 
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Tabell 5:3 Sysselsättningen inom olika näringsgrenar 1980-1982 

1981 Procentuell förändring 
Antal 
syssel- 1980-1981 1-3 kv. 1981 
satta. 1-3 kv. 1982 
1000-tal 

Antal Antal Antal Antal 
syssel- arbets- syssel- arbets-
satta timmar satta timmar 

Jordbruk och fiske 170 -3.9 -2.7 -2.2 -3,6 
Skogsbruk 54 -2,5 2.9 0,7 3.5 
Gruvor och tillverknings-
industri 951 -3.0 -3.8 -4.0 -3.7 
El-. gas-, vatten- och 
värmeverk 33 1.2 -1.2 8.8 9.5 
Byggnadsverksamhet 314 -0.7 0.3 -1.2 -0.8 
Privata tjänster1 1392 0.l -0.3 0.4 0.6 
Staten 320 0.8 -0,I -2,I -l.9 
Kommuner I 010 3.0 2.4 2,3 3,2 

Summa 4244 -0.1 -0,6 -0,5 -0,3 
Korrigeringspost 2 -3 

Totalt 4241 0,2 -0.4 -0,4 0 

1 Handel. restaurang- och hotellrörelse. samfärdscl. bank, och försäkringsinstitut, 
fastighetsförvaltning m. m. 
2 Den totala sysselsättningsutvecklingen fås från arbetskraftsundersökningarna kor
rigerade för kalendariska effekter m. m. för att överensstämma med nationalräken
skapernas definitioner. På senare år har det förelegat en ganska stor diskrepans 
mellan sysselsättningen summerad över de olika näringsgrenarna och arbetskrafts-
undersökningarna. · 

Kiil/a: Statistiska centralbyrån. 

Trots stigande arbetslöshet bland byggnadsarbetare har antalet syssel

satta inom byggnads verksamheten enligt nationalräkenskaperna inte mins

kat med mer än 4000 personer (-1,2 %) under de senaste två åren. För

klaring torde vara att den mer sysselsättningsintensiva ombyggnads- och 

reparationsverksamheten ökat kraftigt. 
Analysen av statistiken över antalet nyanmälda lediga platser försvåras 

av effekterna på statistiken av den anmälningsplikt som successivt införts 

och som nu gäller hela landet. Enligt beräkningar gjorda av AMS har denna 

anmälningsplikt medfört att antalet till arbetsförmedlingarna nyanmälda 

lediga platser ökat med ca 30 %. 
Den nedgång i antalet nyanmälda lediga platser som inleddes under 

sommaren 1980 har fortsatt un_der 1981 och 1982. Under tredje kvartalet 

1982 nyanmäldes i genomsnitt per månad 32700 lediga platser till arbets

förmedlingarna. vilket är den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Ned

gången jämfört med tredje kvartalet 1981 är 12 % medan nedgången mellan 

tredje kvartalet 1980 och 1981 beräknats till 40 % efter korrigering för den 

utökade anmälningsplikten. (Det finns således en tendens till en avtagande 

minskning av antalet nyanmälda lediga platser.) 
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I diagram 5: 3 redovisas utvecklingen av antalet kvarstående lediga 

platser totalt och för fyra delsektorer. Antalet kvarstående lediga platser 

ger en indikation på den icke tillgodosedda efterfrågan på arbetskraft. 

Dessa har minskat kraftigt sedan mitten av 1980. De uppgick under tredje 

kvartalet 1982 i genomsnitt per månad till 13 447 också det en rekordlåg 

siffra. Minskningen i förhållande till tredje kvartalet 1981 var ca 29%. 

Särskilt påtaglig är minskningen för tillverkningsindustrin och byggnads

verksamheten. 

Diagram 5: 3 Vid arbetsförmedlingarna kvarstående lediga platser 1976-1982 
I 000-tal. Säsongrensade månadsdata. Log. skala 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Anm. Delbranscherna summerar sig inte till totalen då vissa branscher uteslutits. 
Korrigering för den utvidgade anmälningsplikten har ej gjorts. 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och konjunkturinstitutet. 

En annan indikator på efterfrågan är bristen på yrkesarbetare enligt 

konjunkturinstitutets barometerundersökningar som redovisas i tabell 5: 4. 

Under tolv kvartal i följd fram till september 1980 ökade andelen industri

företag som angav brist på yrkesarbetare och utgjorde då 5!9c av antalet 

företag. Därefter har konjunkturen vänt. Under 1982 har endast 12-13 % 
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angett brist på yrkesarbetare. Den tidigare bristen på yrkesarbetare inom 

byggnadsverksamheten har minskat kraftigt under de senaste två åren. I 

juni 1980 uppgav 75Ci(· av byggföretagen brist på träarbetare och 58'J{ brist 

på betongarbetare. I september 1982 var motsvarande tal 1 resp. 2 %·. Den 

enda delbransch inom industrin där brist pä yrkesarbetare ansågs vara ett 

större problem i september 1982 var inom varvsindustrin där 52l/( av 

företagen redovisade brist på arbetskraft. 

Tabcll 5:4 Brist på arbetskraft inom industri och byggnadsverksamhet 19111-1982 

J<i-svar i procent 

1981 1982 

mars juni sept. dec. mars juni sept. 

Brist på yrke.l'arhetare 
Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 39 36 34 25 23 2~ 18 
Textil-. beklädnads- och 
läderindustri 21 17 14 15 10 Il 10 
Trävaruindustri 17 12 10 8 10 11 10 
därav: sågverk 15 JO 7 9 9 Il 10 
Massa-. pappers- och 
grafisk industri 12 10 9 4 6 4 5 
Kemisk. gummi- och plastvaru-
industri 18 13 10 5 7 8 8 
Järn- och stålverk 23 14 JO Il 12 Il 7 
Verkstadsindustri 39 31 21 16 13 12 12 
Varvsindustri 76 45 77 63 62 42 52 

r,11ala industrin 4 4 2 

Bvggnads- och anliiggning.I'-
w·rk.rnmhet 
Betongarbetare 6 5 8 2 4 3 2 
Träarbete 8 6 I I 0 3 I 
Murare 4 3 2 1 0 5 I 
Övriga byggnadsarbetare I 3 () 0 0 0 

Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

Arhets/iishet och arbctsmarknadspolitik 

Den ökning av arbetslösheten som inleddes under senare delen av 1980 

har fortsatt under 1981 och 1982. Tredje kvartalet 1982 var 158000 perso

ner arbetslösa. det högsta antal som uppmätts i Sverige och en ökning med 

42 000 personer jämfört med tredje kvartalet 1981. Rekordhög arbetslöshet 

noterades för augusti och september 1982 medan arbetslösheten var betyd

ligt lägre i oktober och november. Antalet arbetslösa i procent av arbets

kraften var tredje kvartalet 1982 3,6%. Motsvarande siffra för tredje kvar

talet 1981 var 2.6%. Ökningen av arbetslösheten var mest markant bland 

unga män i åldern 16-19 år där den relativa arbetslösheten ökade från 

8.6% tredje kvartalet 1981 till l2.0% tredje kvartalet 1982. Även bland 

kvinnor i samma åldersgrupp var ökningen av arbetslösheten stor. 
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Tabell 5:5 Arbetslösheten 1979-1982 
Års- och kva11alsmedeltal. I 000-tal (16- 74 år) 

1979 1980 1981 1981 1982 

lkv.2kv.3kv.4kv.lkv.2kv.3kv. 

Arbetslösa. totalt 88 84 108 101 85 116 129 137 120 158 
16-24 år 35 35 43 36 30 53 54 49 41 71 
25-54 år 40 39 51 52 41 51 61 69 59 67 
55-74 år 13 10 13 14 14 Il 14 19 20 20 

Storstadslän 26 24 30 27 24 32 34 37 31 46 
Skogs] än 26 26 ,~ 33 27 33 37 41 35 43 
Övriga län 36 34 46 41 34 51 58 59 54 69 
Medelantal veckor 
i arbetslöshet 17 16 16 16 19 15 17 19 19 17 

Relatil"ll arbetslöshetstal 
( arbets/ii.1·a i prol'em. m· 
arbetskrajien) 

Totalt 2,1 2,0 2.5 2,4 2,0 2,6 3,0 3,2 2,7 3,6 
16-24 år 4,9 5.0 6.3 5.4 4,6 7.0 8.1 7,6 6,0 9.3 
25-54år 1.4 1.3 1.8 1.8 1.9 1.8 2.1 2.4 2.0 2.3 
55-74 år 1.8 1.4 1.8 1.8 1.9 1.6 1.9 2,6 2,7 2.7 

Män l.8 1.7 2,4 2.3 2.0 2.3 2.8 3,0 2,6 3.3 
Kvinnor 2.3 2.3 2,6 2.4 2,0 3.0 3,2 3.4 2.9 3.9 

Anm. Årsmedeltal för 1980 har beräknats med uppskattade värden for april 1980. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Diagram 5: 4 Arbetslösa enligt AKU, arbetslösa kassamedlemmar och kvarstående 
lediga platser 1976-1982 

l 000-tal. Säsongrensade m:l.nadsdata. 

160 

140 
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80 

Lediga platser 

I I 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Kiillor: Arbctsmarknadsstyrelsen. konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Statistiken över antalet arbetslösa kassamedlemmar visar inte på en lika 

kraftig ökning. Mellan tredje kvartalet 1981 och 1982 steg relativa arbets

löshetstalen från 2,0 % till 2.6 ';:{. 

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade de tre första 

kvartalen 1982 med 24000 personer från att ha minskat mellan 1980 och 

1981. Antalet personer i beredskapsarbeten ökade kraftigt. Ökningen hän

för sig huvudsakligen till de två första kvartalen medan antalet beredskaps

arbeten det tredje kvartalet 1982 var obetydligt fler än tredje kvartalet 

1981. 

Tabell 5:6 Antal personer i 1lrbetsmarknadspolitiska åtgärder 1976-1982 
Månadsmedeltal, I 000-tal 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1982 
1-3 kv. 1-3 kv. 

Arbetsmarknadsut-
bildning 42 45 49 53 44 32 32 34 
Beredskapsarbete 27 29 45 48 24 25 23 39 
Skyddat och halvskyddat 
arbete m. m. 44 43 44 49 54 58 56 62 

Totalt 113 117 138 150 122 115 111 135 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Antalet sysselsatta i skyddat och halvskyddat arbete ökade i snabbare 

takt de första tre kvartalen 1982 än trenden från tidigare år. Antalet 

personer i arbetsmarknadsutbildning ökade med endast 2 000 personer de 

tre första kvartalen 1982. 

Tabell 5:7 Antal personer berörda av varsel om personalinskränkningar (uppsägning
ar och permitteringar) 1977-1982 

1977 197ll 1979 19ll0 1981 1981 1982 
jan.- jan.-
okt. okt. 

Industri 49583 39316 14 373 31815 71410 57782 50759 
därav: verk-

stads-
industri 26967 18 391 6851 7926 25489 20192 18021 

Branscher utan-
för industrin 18638 18 735 11966 11945 19196 14599 17191 
Totalt 68221 58051 26339 43760 90606 72381 67950 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Antalet personer som berörts av varsel om uppsägningar och permitte

ringar ökade starkt under 1981 men visar på en minskningjan-okt 1982 i 

jämförelse med motsvarande period 1981. Minskningen gäller enbart indu

strin medan antalet varsel och uppsägningar ökat för branscher utanför 

industrin. Antal personer med korttidsvecka har minskat med 14000 per

soner från 34000jan.-okt. 1981 till 20000 personer samma period 1982. 
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Den djupa internationella lågkonjunkturen har lett till att antalet perso

ner, som inte kunnat sysselsättas på den ordinarie arbetsmarknaden ökat i 
Sverige från andra halvåret 1980. Andelen personer som antingen är öppet 

arbetslösa, deltar i beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning eller är 

anställda i samhällsföretag eller i andra företag med s. k. lönebidrag steg 

därför från strax under 5% av arbetskraften andra halvåret 1980 till drygt 

6% under tredje kvartalet 1982 (se diagram 5: 5). Knappt en halv procent

enhet av denna ökning förklaras av fler personer i arbetsmarknadsåt
gärder. 

Diagram 5: 5 Antal arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i procent av 
arbetskraften 1980-1982 
Säsongrensade data 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1980 1981 1982 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och statistiska centralbyrån. 

Den svaga ekonomiska tillväxt som präglat 1970-talet har medfört en 

trendmässigt starkt stigande arbetslöshet i de flesta industriländer. I Sveri

ge har en alltför drastisk ökning i den öppna arbetslösheten kunnat undvi

kas genom att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökat sedan i mitten 

av 1970-talet. 

Om hänsyn tas även till andelen sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder har andelen personer som ej sysselsätts på den ordinarie arbets

marknaden trendmässigt ökat i Sverige sedan i mitten på 1960-talet (dia

gram 5: 6). Ökningstaktcn är dock lägre än i flertalet övriga industriländer. 
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Diagram 5: 6 Antal arbetsliisa och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i procent av 
arbetskraften 1964-1982 
Säsongrensade data 

6 

5 

4 

3 

2 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och statistiska centralbyrån. 

5.2 Arbetsmarknaden 1983 

Arhetskrq/isu t hud 

Befolkningen i de arbetande åldrarna (16- 74 år) antas komma att öka 

med 13 000 personer <0,2 %) mellan 1982 och 1983. Av denna ökning väntas 

nettot av in- och utvandringen svara för 3 000 personer. Detta låga invand

ringstal är lika med 1981 och något tusental högre än 1982. 

Förvärvsfrekvenscn antas öka något jämfört med 1982 så att i medeltal 

71, 7 % av befolkningen i de aktiva åldrarna arbetar eller söker arbete under 

1983. Männens arbetskraftsdeltagande väntas minska med 0,3 procenten

heter och i absoluta tal med 5 000 personer. De gifta kvinnornas relativa ar

betskraftstal fortsätter att öka kraftigt. 1983 väntas talet öka med 0,6 

procentenheter och kommer under året upp i nästan 70%·. 

Dessa antaganden om befolkningstillväxt och arbetskraftstal innebär att 

arbetskraftsutbudet ökar med ca 13 000 personer eller 0,]';'.'(, mellan 1982 

och 1983. Utbudet mätt i timmar förutses öka med 0.2 %. Den genomsnitt

liga arbetstiden beräknas således minska med 0.1 % 1983. En fortsatt 

begränsad ökning av långtidsfrånvaron motvägs av att medelarbetstiden 

per vecka antas öka något efter att ha sjunkit till följd av arhetstidsförkort-
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ning, könsmässig förskjutning etc. under hela 1970-talet. 1982 ökade dock 

medelarbetstiden genom att många deltidsarbetande gick över till längre 

arbetstider. Det finns skäl både för och emot att anta en fortsatt ökning av 

den genomsnittliga arbetstiden. Samtidigt torde den svaga efterfrågan ver

ka neddragande. 

Produktion. produktivitet och sysselsättning 1983 

Genom att ställa prognoser för produktionen i olika näringsgrenar mot 

antagande om produktivitetsutvccklingen erhålls efterfrågan på arbetskraft 

uttryckt i timmar. Genom att ställa utbudsprognoscn mot efterfrågekalky

len kan man få en uppfattning om sysselsättning och arbetslöshet under 

1983. 

Produktions- och produktivitetsprognoserna för 1983 framgår av tabell 

5:9. I tabell 5:8 redovisas produktivitetsutvecklingen de senaste åren. Där 

redovisas också produktiviteten såsom den framgår om produktionen mäts 

från användningssidan. Den totala produktionen väntas öka med 1,9 resp. 

1.8% 1983. Samtidigt förutsätts produktiviteten, dvs. produktionen per 

arbetad timme, förbättras något mer. vilket ger en minskning av arbcts

kraftsefterfrågan mätt i timmar med 0,2 % . Den genomsnittliga arbetstiden 

förutsätts minska med 0.1 %. Sysselsättningen i personer beräknas således 

också minska med 0.1 % jämfört med 1982. 

För industrin förutses att produktionen vänder från en minskning under 

1981 och 1982 till en ökning på ca 3% 1983. Produktiviteten beräknas öka 

med I 112-2 procentenhet mer. Sysselsättningen i timmar skulle därmed 

minska med ca 2 %. 

Tabell 5: 8 Produktivitetsutvecklingcn inom olika näringsgrenar 1976-1983 
Årlig procentuell förändring -

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Jordbruk. skogsbruk och fiske 1.9 -:u 7.4 2,2 8.1 1.9 
Gruvor och tillverkningsindustri 1.0 -1.7 3.9 8,5 u 0,1 
El-. gas- och värmeverk 6.4 1.0 10.1 -2.1 -1.9 7.6 
B yggnadsvcrksamhet -4.2 7.5 7.2 1.7 0.4 -2.2 

Privata tjänster 2.7 0.9 3.0 3.8 2.9 0.9 
Offentliga tjänster 0.3 O.J 0.4 0.6 -0.3 0.6 

Totalt 0,8 0,3 3.4 3,9 1,4 0,2 

Total produktivitet <med produktionen 
mätt från användning_ssidan) 0.6 -0.4 3.6 3,6 1.7 -0,2 

1 Alt. A bygger på en timlöneökning med 7 %, se kapitel I. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyran. 

1982 1983 

prcl. Alt. I Alt. A' 

3.5 2,5 2,5 
2.3 5.5 5,0 

16.4 2 2 
0,1 1.5 1.5 

-0.5 1.5 1.5 
0.3 0 0 

0,3 2,2 2,0 

-0,I 1.7 1.6 



Prop. 1982/83:100 106 

Tabell 5: 9 Produktion, produktivitet och sysselsättning 1983 
Årlig procentuell förändring avrundade till halva och hela procentenheter 

Alt. I Alt. A 

Produk- Produk- Syssel- Produk- Produk-
tion tivitet sättning tion tivitet 

(timmar) 

Jordbruk. skogsbruk och fiske I 2,5 -1.5 I 2,5 
Gruvor och tillverkningsindustri 3 5,5 -2 3 5 
El-. gas-. vatten- och värmeverk 5 2 3 5 2 
Byggnads verksamhet -0,5 1.5 -2 -0.5 1.5 
Privata tjänster1 2 1.5 0.5 1.5 1.5 
Offentliga tjänster 1,5 () 1.5 1.5 () 

Totalt 1.9 2,2 -0,2 1,8 2,0 

1 Handel. restaurant- och hotellverksamhet. samfärdsel. banker och fastighetsförvaltning m. m. 

Produktionen inom byggnadsvcrksamheten väntas minska med drygt 

1/2 q, under 1983. Om produktiviteten samtidigt förbättras med 

I I /2 % minskar sysselsättningen i denna sektor med 2 % mätt i timmar. 

För den privata tjänstesektorn. som är den sysselsättningsmässigt störs

ta sektorn. förutses en ökande produktion 1983 jämfört med 1982. Produk

tionen för de delbranscher som är mer orienterade mot industrin utvecklas· 

positivt. En motverkandc faktor är att den privata konsumtionen väntas 

minska kraftigt under 1983. vilket drar ned produktionen inom varuhan

deln. Produktiviteten beräknas öka med I 1/2 %. Tjänstesektorn ökar 

följaktligen sin efterfrågan på personal under 1983. med 0-1/2 % mätt i 

timmar. 

Den offentliga sektorn expanderar långsammare under 1983 än tidigare. 

För statens del väntas sysselsättningen minska med 2 % i timmar. Den 

kommunala sysselsättningen beräknas öka betydligt långsammare än tidi

gare. med drygt 2 %. Statens sysselsättning minskar till följd av överföran

det av Akademiska sjukhuset till Uppsala läns landsting och den kommu

nala sektorn får motsvarande tillskott. Sysselsättningen i timmar väntas 

öka med I 1/2 % i den offentliga sektorn. 

Arbetskraftsefte1frågan mätt i timmar kan schablonmässigt räknas om 

till personer genom antagande om arbetstidsutvecklingen i olika delsek

torer. En sådan kalkyl har självklart stora brister men redovisas ändå i 

nedanstående tablå grovt sektoruppdelad. 

Syssel-
sättning 
(timmar) 

-1.5 
-2 

3 
-2 

0 
1.5 

-0,2 
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Schablonberäkning av sysselsättningsutveckling i olika branscher 1982 och 1983 

Antal personer 1983 

Jord- och skogsbruk 
Gruvor och tillverkningsindustri 
Byggnadwerksamhet 
Privata tjänster 
Staten 1 

Kommunerna~ 

Totalt 

Alt. I Alt. A 

- 2000 
-24000 
- 6000 

Il 000 
- 4000 

21000 

- 4000 

- 2000 
-22000 
- 6000 

!0000 
- 4000 

21000 

- 3000 

107 

1 Därav c:a 6 000 anställda vid Akademiska sjukhuset för vilket Uppsala läns lands
ting blir huvudman fr.o.m. 1983. 
~ Den kommunala expansionen rycks således fortsiirra att under 1983 SlJga upp 
arbetskrnft. medan samtliga varuproducerande sektorer redovisar minskning. En 
del av den kommunala sysselsiittningsökningen förklaras av det ökande antalet 
beredskapsarbeten. Minskningen är störst i byggsektorn där fallet i produktion 
främst drabbat den "tunga" byggverksamheten. 

Tablån visar sysselsättningsförändringen mellan årsgenomsnitten. Skill

naden mellan alternativen är liten. Eftersom sysselsättningen i flertalet 

sektorer radikalt försämrats under loppet av 1982 innebär denna kalkyl 

ändå en ljusnande bild av arbetskraftsefterfrågan under loppet av 1983. 

Detta gäller i första hand industrin där sysselsättningen kan väntas sluta 

minska mot slutet av året. 

Det låga kapacitetsutnyttjandet innebär dock att det finns en stor pro

duktivitetsreserv inom företagen. som begränsar arbetskraftseftcrfrågan. 

Det stora antalet personer som berörs av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

av olika art och ökande antal personer som vill arbeta mer eller som skulle 

ha sökt arbete om det funnits på orten torde också innebära att varje 

efterfrågeökning leder till ökat utbud av arbetskraft. Därmed torde det inte 

vara realistiskt att räkna med någon drastisk sänkning av arbetslösheten. 
Arbetsmarknadsläget torde därför inte markant förbättras under loppet 

av året. Allteftersom effekterna av de ekonomisk-politiska ätgärder som 

vidtagits under hösten l 982 slår igenom på produktionen beräknas efterfrå

gan på arbetskraft öka. Arbetslösheten förutses mot slutet av året sjunka 
samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fortfarande beräknas 

ha relativt stor omfattning. vilket också förutses i budgetförslaget. Det 

genomsnittliga antalet personer som blir föremål för olika former av ar

betsmarknadspolitiska åtgärder beräknas härigenom öka med ca 15 000 

jämfört med 1982. 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

6.1 Sammanfattning 

UtvecklinJ?en 1979- 1981 

Inkomst- och prisutvecklingen under 1979- 1981 innebar för hushållens 

del att köpkraftcn (disponibel inkomst i 1975 års priser. se tabell 6: l) steg 

med drygt 2 % 1979-1980 för att därefter falla 0,8 % mellan 1980 och 1981. 

Konsumtionsvolymen ökade endast svagt (0,2 % ) 1979-1980, trots att 

köpkraften steg mellan dessa år. och sjönk 1980-1981 med 0,6 %, alltså 

något mindre än inkomsterna. Både 1980 och 1981 använde hushållen ca 

95 % av den disponibla inkomsten till konsumtion. Sparkvoten uppgick 

således till ca 5 % (se diagram 6: I). 

Tabell 6: I Hushållssektorns 1 inkomster och utgifter 1981-1983 

Milj. kr. Procentuell förändring fdin föregående år 

1981 1982 1981 1982 1983 
prel. prel. prognos 

Alt. I Alt. Il 

Löpande priser 

I Faktorinkomstcr2 326165 351 128 8,7 7.7 5.8 8,2 
Löner 263 043 279 528 8,0 6.3 4.8 7.6 
Enskilda företagares inkomster 32703 35651 10,7 9,0 6.5 8.2 
Tillräknat driftsöverskott från 
egnahem 20419 24899 12,9 21.9 13,9 13.9 
Tilläggspost till disponibel 
inkomst 10000 11050 I I.I 10 . .'i I I.I 11.9 

2 Inkomstöverföringar till hushåll 
från offentliga sektorn 111 157 121050 13..'i 8.9 12.7 13,0 

3 Direkta skatter. avgifter m. m. 124 702 138987 8.2 11.5 4,8 8,0 
4 Nettoinbetalningar till det 

offentliga (2./.3) -13545 -17937 -22,0 32.4 -48,0 -25.7 
5 Räntor och utdelningar, netto' - 6712 - 6192 17, I - 7,7 13.5 12.9 
6 Övriga transfereringar, netto 5 678 7091 23,2 24.9 14,9 14,9 
7 Disponibel inkomst 3ll 586 334090 10,7 7.2 8,7 10,1 
8 Privat konsumtion 296 736 330429 I0.9 11.4 9.2 10.3 
9 Sparande4 14850 3661 5,8 -75.3 -38.0 -20.0 

10 Sparkvot5 4.8 I.I - 0.2 - 3.7 - 0.4 - 0.2 

1975 års priser 

Il Disponibel inkomst 170873 165760 - 0,8 - 3,0 - 2,1 - 1,6 
12 Privat konsumtion 162 730 163 944 - 0.6 0.7 - 1.7 - 1.4 
13 lmplicitprisindex för privat 

konsumtion (1975= 100) 182,35 201.55 11.6 10.5 11.1 11.9 

1 Hushållssektorn inkluderar. förutom hush[tllen. de s. k. ideella organisationerna som betjänar hushållen och 
som inte helt eller huvudsakligen finansieras och kontrolleras av offentliga sektorn. Ilit räknas arbetstagaror
ganisationer. folkbildningsverksamheten, nykterhctsrörelscn. idrottsorganisationl'r. Röda korset m. m. samt 
ej statsbidragsbc:riittigade sjukhcm. barnhem. barnkolonier. semcslerhcm. Ctöwr löntagarhushåll ing[I!' hus
håll som äger personliga företag dvs. som erh[11Jer sin huvudsakliga inkomst från rörelse. 
2 Arbetsgivaravgifter är ej medtagna som löneförmän i denna post. 
' Inkl. uttag från handdsbolag samt räntor på hushållens livsförsäkringssparande. 
4 Inkl. försäkringssparande. Detta uppgick 19~1till4000 milj. kr.. beräknas 1982 uppgå till 4800 milj. kr. och 
1983 till 5800 milj. kr. 
5 Förändring m~iit i procentenheter. 

Kdllor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Diagram 6: 1 Sparkvoten 1972-1983 
Sparandet i procent av disponibel inkomst. Helårsdata 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Den här presenterade statistiken visar något mindre svängningar i dis
ponibelinkomsten än vad som framgått av tidigare kalkyler. Detta beror 
främst på att skattestatistiken reviderats. Inbetalningar av preliminär A
skatt på ca I miljard kr. har omperiodiserats från böi:ian av 1981 till slutet 
av 1980. Även fyllnadsskatten har dragits ner 1981 (med närmare 900 
milj.kr.) vilket tillsammans med sedvanliga revideringar av inkomstposter 
för 1981 netto resulterat i att den disponibla inkomsten detta år justerats 
upp ca 1,5 miljarder kr. jämfört med kalkylerna september 1982. Sett 
över båda de år som berörs av de reviderade skattekalkylerna beräknas 
den realt disponibla inkomsten nu ha ökat 1.3% mot 0,8% 1979-1981 
enligt tidigare statistik. Samtidigt beräknas konsumtionen under dessa år 
totalt ha sjunkit 0.4 % . 

U11·ecklingen 1981-1982 

Under 1982 sjönk hushållens köpkraft ytterligare. Enligt nu föreliggande 

preliminära beräkningar har realinkomsten minskat med 3 % mellan 1981 

och 1982. Detta är drygt 1/2 procentenhet större nedgång än enligt kon~ 
junkturinstitutets höstrapport. vilket främst beror på att disponibelinkoms

ten 1981 beräknas ha varit högre än som där angavs. 

Mätt i löpande priser beräknas disponibelinkomsten ha stigit drygt 7 % 

mellan 1981 och 1982 vilket är 31/2 procentenheter mindre ökning än 

föregående år. Totala faktorinkomsterna kalkyleras ha ökat 7 3/4 % 1982 

mot 8 3/4 % 1981. Faktorinkomsterna består till övervägande del av löner. 

För 1982 uppskattas lönesumman öka 61/4%18 o/r 1981). Såväl avtalsutfall 
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som löneglidning beräknas 1982 ha varit lägre än året innan, medan syssel

sättningsvolymcn sjönk ungefär lika mycket bägge åren. Även inkomst

överföringarna från den offentliga sektorn till hushållen beräknas ha stigit 

mindre 1982 än 1981 eller med 9 resp. 13.5 %. Inbetalningarna av skatter 

och avgifter m.m. ökade däremot mer 1982 än tidigare. 111/21/C att jäm

föras med 8 112 % 1980 och drygt 8 %· 1981 enligt den reviderade skat

testatistiken. Nettoinbetalningarna till det offentliga skulle därmed ha ökat 

1982 med nästan 41/2 miljard kr. efter att ha minskat med närmare 4 
miljarder både 1980 och 1981. 

Prisökningstalet för privat konsumtion uppgick enligt implicitprisindex 

till 10,5 % för 1982 vilket är drygt en procentenhet mindre än föregående 

år. 

Konsumtionsvolymen under de tre första kvartalen 1982 var enligt 

SCB:s statistik 1/2 % större än under motsvarande period året innan. 

Samtidigt beräknas köpkraften ha sjunkit med ungefär 3 %·. Livsmedelsin

köpen fortsatte att minska, med 2%. efter att ha sjunkit drygt 3% 1980-
1981. Inköpen av varor, speciellt varaktiga varor ökade däremot på nytt. 

Denna utveckling synes ha fortsatt under fjärde kvartalet med bl.a. en 

kraftig ökning av bitinköpen i början av kvartalet. För helåret 1982 beräk

nas konsumtionsvolymen ha ökat 3/4%, samtidigt som realinkomsten upp

skattas ha minskat 3 %. Det bör dock starkt understrykas att den tillgäng

liga inkomststatistiken för 1982 i flera avseenden är mycket preliminär. 

Sparkvoten skulle därmed ha sjunkit kraftigt till l % från den förhållande

vis höga nivån på ca 5 % 1980 och 1981. 

Un·ecklingen 1982-1983 

Prognoserna över utvecklingen 1982 och 1983 utgår från två alternativa 

antaganden om avtalsmässig löneökning och löneglidning sammantaget. 

Det låga alternativet, alt. I. motsvarar ungefär en prolongering av gällande 

avtal under förutsättning dels att det inte sker någon utlösning av förtjänst

ut vecklingsgarantin till följd av löneglidningen 1980-1982 inom LO-områ

det, dels att löneglidningen 1983 blir måttlig (ca 2,5 % för samtliga löntaga

re). I alternativ I uppgår summan av avtalslönehöjning och löneglidning till 

5,2 % och i alternativ Il till 8 %. Härav utgörs 0.2 procentenheter av 

engångsbelopp som kostnadsmässigt hänför sig till 1982. Lönehöjningar 

för 1983 som har sin grund redan i 1981 års avtal beräknas i runda tal till 

2,5 %. 1 Om förtjänstutvccklingsgarantin i PTK-avtalet kommer att tolkas 

så att den utlöses, utfaller ytterligare lönehöjningar inom PTK- och LO

områdena. Den offentliga sektorn har oavsett detta kunnat ingå i förhand

lingar om kompensation. Om de framförda anspråken genomgående skulle 

tillgodoses. skulle tillskottet för hela löntagarkollektivet kunna uppskattas 

1 Räknat i förhållande till bcräkningsbasen för 1983 års löner. dvs. 1982 års niva
lönesumma justerad för sysselsättningsutvecklingen. - Angående hegreppen utbe
tald lönesumma. kostnadslönesumma och nivålönesumma. se avsnitt 6.2. 
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till drygt I 1/2 %. Detta skulle innebära att knappt hälften av den antagna 

löneökningen om 8 % enligt alt. Il återstår för nya avtal och löneglidning. 

Sysselsättningen förutses minska ytterligare mellan 1982 och 1983. Den 

totalt utbetalda lönesumman (före skatt) skulle därmed stiga 4.8 % i det 

lägre och 7,6% i det högre alternativet. Kostnadslönesumman för 1983 

skulle - med hänsyn till .de engångsbelopp till följd av prisutvecklingsga

rantin för 1982 som utfaller under 1983 - bli något lägre än den utbetalda 

eller 4,4 resp. 7 ,2 %. Ökade sociala avgifter beräknas höja timkostnaden 

1983 med 2 %. Kostnaden per timme för samtliga löntagare skulle därmed 

öka 6,7% i det lägre och 9,5% i det högre lönealternativet (6,9% 1981-

1982). 

För övriga faktorinkomster skattas en något högre ökningstakt 1982-· 

1983 än för lönesumman. Tillväxten i de totala faktorinkomsterna skulle 

därmed uppgå till 5 314 % med den lägre lönesumman och drygt 8 % med 

den högre. Inkomstöverföringarna till hushållen från stat, kommuner och 

socialförsäkring kalkyleras stiga 12 3/4-13 %. Till följd av bl.a. skattere

formen förutses samtidigt en relativt låg ökningstakt för inbetalningarna till 

det offentliga - drygt 4 314 % i alt. I och 8 % i alt. ·Il. Underskottet i 

hushållens betalningar till den offentliga sektorn, som beräknas öka från 

131/2 miljarder kr. 1981till18 miljarder kr. 1982, skulle därmed minska till 

närmare 91/2 resp. 131/2 miljarder kr. 1983 enligt alt. I resp. alt. Il. 

Sammantaget ger prognoserna en ökning av hushållens disponibla inkoms

ter i löpande priser med 8 3/4 % resp. 10 %. 

Prisstegringen under loppet av 1983 enligt konsumentprisindex (KPIJ 

kalkyleras till 9,4 resp. 10,7%. Därav beräknas effekten av höjd mervärde

skatt till en procentenhet och eftersläpande devalveringseffekter (inkl. 

automatiska effekter av mervärdeskatten) till 3 procentenheter. 1 Genom

snittsnivån för KPI 1983 beräknas ligga 10,3 alternativt 11, I o/c över 1982 

års nivå. Liksom under 1982 beräknas implicitprisindex för den privata 

konsumtionen stiga mer än KPI eller med 11, I alternativt 11, 9 %. Prissteg

ringen förväntas bli något lägre än vad som antogs i konjunkturinstitutets 

höstrapport. Bl.a. har hyreskostnaderna reviderats ned på grund av att nya 

undcrhållslån ställts i utsikt. Prognosen om lägre hyreskostnader leder 

också till att skillnaden mellan KPI och IPI minskar. Prisökningen enligt 

!PI uppskattas nu bli en procentenhet lägre än vad som tidigare antogs. 

Prisprognoserna för 1983 innebär att de realt disponibla inkomsterna 

skulle falla med drygt 2 % i det lägre lönesummealternativet och I 112 % i 

det högre. Hushållsscktorn skulle således för tredje året i rad drabbas av 

minskad köp kraft. 1980-1982 föll de realt disponibla inkomsterna 3 ,8 % 

samtidigt som konsumtionsvolymen förblev ungefär oförändrad. För alla 

hushåll sammantagna hölls alltså konsumtionen uppe trots att inkomsterna 

sjönk. 1982 skedde detta till priset av ett kraftigt fall i sparkvotcn. När nu 

1 Effekten på KPl-utvecklingcn under loppet av 1982 av devalveringen i oktober har 
skattats till I 1/2 %. 



Prop. 1982/83: 100 112 

1983 blir ytterligare ett år med sjunkande realinkomster är det troligt att 

hushållen måste dra ned konsumtionen, även om det finns en strävan att 

dämpa alltför kraftiga svängningar i konsumtionsnivån. Samtidigt blir detta 

för många grupper - t.ex. barnfamiljer - allt svårare. För några kategorier 

som t.ex. vissa pensionärer och inkomsttagare som har fördel av den 

minskade skatteprogressionen torde möjligheterna vara större. Totalt sett 

förefaller någori ytterligare minskning av sparkvoten sannolik. Här har 

kalkylerats med att sparkvoten faller 1/2 procentenhet i det lägre inkomst

alternativet och ett par tiondelar i det högre. Konsumtionsminskningen 

1982-1983 skulle då stanna vid I 3/4 alternativt I 1/2 %. 

Real inkomst efter skatt 

Nationalräkenskapsstatistiken innehåller inte någon redovisning av dis

ponibel inkomst och konsumtion efter hushållstyp eller inkomstklass. Med 

vissa schematiska antaganden kan man emellertid ur denna statistik ta 

fram disponibel inkomst fördelad på inkomsts/ag före resp. efter det att 

skatten dragits. En sådan överslagsmässig beräkning av real inkomst efter 

skatt har sedan några år framlagts i konjunkturinstitutets rapporter. 

I beräkningar som helt bygger på nationalräkenskaperna (NR) bör man 

vid omräkning från löpande priser till fasta utnyttja den s.k. implicita 

prisindexen för privat konsumtion (!Pil. I många andra sammanhang -

t.cx. aktuell debatt om rcallöneutvecklingen - används konsumentprisin

dex (KPIJ. Direkt användning av KPI skulle kräva stora ingrepp i NR. En 

viss omdefiniering och omräkning av hushållens konsumtion och disponib

la inkomster i förhållande till NR kan dock göras. Konjunkturinstitutet har 
utfört en alternativ kalkyl genom att tillämpa KPI vid beräkning av drifts

överskotten för egnahem. Som framgår av tablå 1 blir skillnaden mellan 

den omräknade implicitprisindexen och KPI betydligt mindre. Differensen 

mellan NR:s IPI och KPI kan tydligen till stor del hänföras till behandling

en av egnahemsposten. Bland övriga anledningar till skillnaden kan näm

nas att IPI mäter prisutvecklingen på svenska hushållens konsumtion inom 

och utom landet. medan KPI mäter prisutvecklingen på den konsumtion 

som sker i Sverige. Vidare är vägningstalen olika. 

Tablå I Genomsnittlig procentuell förändring 

1979 1980 1981 1982 1983 prognos 
prel. 

Alt. I Alt. ll 

Konsumentpris-
index 7.2 13.7 12.I 8.6 10.3 Il.I 

lmplicitprisindex 7.3 11.5 11.6 10.5 11.1 11.9 
Differens -0./ 2.2 0.5 -1.9 -0.8 -:-0.8 
lmplicitprisindex 

enl. alternativ 
kalkyl 7.1 13.1 12.1 8,8 10.4 11.3 

Differens 0,1 0.6 0.0 -0.2 -0.1 · -0,2 
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I tablå 2 har realt disponibla inkomster räknats fram dels med sedvanligt 

NR-material, dels med den alternativa kalkylen för IPI och driftsöverskott 

för egnahem. 

Tablå 2 Real disponibel inkomst 
Procentuell förändring 

Enligt nationalräkenskaperna Alternativ kalkyl 

1980 1981 1982 1983 1980 1981 
prel. prognos 

Alt. I Alt. Il 

Löner 1.5 -2.2 -6.2 -4.6 -3.5 0.1 -2.6 
Driftsöverskott. 

tilläggspost och 
räntenetto 3.8 l.O 5.4 -3.I -2.6 12.9 3.5 

Pensioner 5.5 3.0 -1.0 2.0 l.3 4.0 2.6 
Övriga inkomstöver-

föringar. netto -3.0 -3.0 -1.2 4.9 4.9 -4.4 -3.5 

Total disponibel 
inkomst 2.1 -0.8 -3.0 -2.1 -1.6 2.1 -0.8 

Som framgår av tablån utvecklas realinkomsten totalt på samma sätt 

enligt bägge kalkylerna. Ändringen av IPI motverkas av omräkningen av 

disponibelinkomsten i löpande priser avseende driftsöverskottet från egna

hem och tilläggsposten. Löner. pensioner och övriga inkomstöverföringar 

är emellertid definierade på samma sätt i bägge fallen. Förändringar i fasta 

priser bestäms då av vilket prisökningstal som används. Största differen

sen beträffande utvecklingstalcn uppkommer för 1980 och 1982 (jfr tablå 

I). 

Entydigt enligt bägge beräkningsmetoderna är emellertid nedgången i 

reallönesumman efter skatt för 1981-1983. Sysselsättningsminskningen 

beräknas ha varit 0,2-0,3 % per år. Reallönesumman sjunker således även 

bortsett från sysselsättningsnedgången. Den preliminära statistiken för 

1982 visar på ett ovanligt stort skatteuttag i förhållande till lönesumman. 

Möjligen tyder detta på att lönesumman är något underskattad detta år. 

Beträffande pensionsutbetalningarna registreras en svacka 1982 beroende 

på övergången till systemet med indexjustering en gång om året. I övrigt 

har pensionerna i stort ökat realt varje år, främst beroende på att antalet 

ATP-pensionärer med fullt pensionsbelopp ökar. Ökningen av övriga in

komstöverföringar 1983 beror på bl.a. höjda barn-, studie- och bostadsbi

drag, men också på att de offentliga och privata avgifter som dras av i 

denna post förutses öka relativt svagt. - Av tablån framgår också att sättet 

att definiera driftsöverskottet från egnahem (och i någon mån tilläggspos

tenJ har stor betydelse. 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr. 100. Bilai;a I .I 

1982 
prel. 

-4.7 

-3.2 
0.6 

0.4 

-3.0 

1983 
prognos 

Alt I. Alt. Il 

-4.0 -3.0 

-6.4 -5.8 
2.6 1.8 

5.5 5.5 

-2.1 -1.6 
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6.2 Löner 

Den utbetalda lönesumman för samtliga anställda ökade enligt national

räkenskaperna med 8,0 % 1980-1981. I början av 1981 utbetalades re

troaktivt vissa lönebelopp avseende avtalslönehöjningar i slutet av 1980. 

Omplaceras sådana lönebelopp till kostnadsmässigt rätt period erhålls den 

s.k. kostnadslönesumman. Om denna reduceras med de icke nivåhöjande 

engångsbelopp som kommit till användning i senare års avtalsuppgörelser. 

fås en s.k. nivålönesumma (se tablå 3). 

Kostnadslönesumman för samtliga anställda 1981 ökade 9.5% i förhål

lande till 1980 års nivålönesumma. Härav beräknas avtalskomponenten till 

7,0%, medan löneglidningen skattas till 2,8%. Sysselsättningskomponen

tens bidrag uppgick till -0.2 %. Företags och myndigheters kostnadslöne

summa steg 8,8%. vilket motsvarar en timkostnadsökning exkl. sociala 

avgifter på 9,0% lse tabell 6:2). 

Enligt statistiska centralbyråns förtjänststatistik, som ej innefattar en

gångsbelopp, steg industriarbetarnas timförtjänster med 10, 7 % 1980-

1981. Inkluderas de engångsbelopp som utbetalades under 1980 erhålls en 

förtjänstökning på 10.2 % (se tabell 6:2). Härav utgörs 6,0 procentenheter 

av avtalsmässiga löneökningar varav 3.3 är att hänföra till 1981 års avtal. 

Löneglidningen uppgick således enligt dessa kalkyler till 4,2 %. Till följd av 

ökade sociala avgifter beräknas timkostnaden ha ökat med 0,5 % utöver 

timlönehöjningen. 

Kalkyler för samtliga anställda ger för 1982 en avtalsmässig höjning på 

5, 1 % räknat utifrån 1981 års nivålönesumma. I beräkningarna har antagits 
att prisutvecklingsgarantin avseende 1982 ger ett icke nivåhöjande en

gångsbelopp på 0,3 t;>'c,, Härav beräknas 0, 1 procentenheter betalas ut 1982 

och 0,2 1983. Löneglidningen skattas till 2, 1 % .. medan sysselsättningen 

väntas ge ett negativt bidrag till lönesummeutvecklingen på 0,3 %. Enligt 

ovanstående kalkyl skulle kostnadslönesumman öka med 6,5 % mellan 

1981 och 1982 under det att den totalt utbetalda lönesumman stiger med 

6,3 %. Timkostnaden beräknas 1981-1982 öka med 6. 9 % varvid 0.1 pro

centenheter är att hänföra till ökade sociala kostnader. 
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Tablå 3 Löner och lönesummor 

Milj. kr.. löpande priser Procentuell förändring: 

1980 1981 1982 1983 1981 1982 1983 
prel. prognos prel. prognos 

Alt. I Alt. Il Alt. l. Alt. Il 

Total liinesumma 

Utbetald lönesumma 1 243 166 262 705 279156 292494 300277 8.0 6,3 4.8 7.6 
Kostnadslöncsumma 241446 262 588 279688 291 962 299 745 8.8 6.5 4.4 7.2 
Nivålönesumma 239868 261 065 278 893 291962 299745 8.8 6.8 4.7 7,5 

Total lö11es11mma omräknad till 
1980 års totala sysse/siittnin1r' 
Utbetald lön 243 166 263 231 280 557 294846 302 692 8.3 6,6 5.1 7.9 
Lönekostnad (jfr. tabell 6: 2) 241446 263 114 281092 294 310 302 155 9.0 6.8 4,7 7.5 
Nivålön 239 868 261 588 280293 294 310 302 155 9,1 7.2 5.0 7.8 

1 Avser löner utbetalda av inhemska producenter. till inhemska och utländska hushåll. I tabell 6: I redovisas 
löner till inhemska hushåll. dvs. utbetald lönesumma enligt ovan med avdrag av löner till utländska hushåll 
och tillägg för löneutbctalning:ar från utländska producenter till inhemska hushåll. 
2 Erhållen genom division av total lönesumma med lönesummevägda sysselsättningsförändringen ( = syssel
sättningskomponenten) från 1980. 

Anm. Ctbetald liine.wmma för viss period omfattar de lönebelopp som utbetalas under perioden (före skatt) 
oavsett om de utgör ersättning för arbetsinsatser under perioden eller för arbetsinsatser under annan period. 
Kostnadsliinesumm1111 för en viss period innefattar de lönebelopp som utgör ersättning för arbetsinsatser 
under perioden oavsett om utbetalning sker under perioden eller ej. Med nivå/iinernmma avses kustnadslöne
summan reducerad med såda:rn löneclemcnt om vilka det rader i'>vcrenskomrnelse att de inte ska beaktas som 
ingående i bcräkningsbas för nya avtalslöner. 

Enligt statistiska centralbyråns månadsvisa förtjänststatistik. korrigerad 

för retroaktiva löneutbetalningar, steg timförtjänsten för industriarbetare 

med 7,4% mellan de tre första kvartalen 1980 och 1981. Härav svarade de 

avtalsmässiga löneökningarna för 3.8 % . För helåret 1982 beräknas de 

avtalsmässiga löneökningarna inkl. engångsbeloppen till följd av prisut

vecklingsgarantin, till 4,1 %. Förutsatt en löneglidning på 3.5% skulle 

därmed timförtjänstökningen 1981-1982 uppgii till 7 .6 %. Till följd av 

ökade sociala avgifter beräknas timkostnaderna stiga med 0,2 procenten

heter utöver timlönehöjningen. För industritjänstemän uppskattas arbets

kraftskostnadsökningen 1981-1982 till 5.8 C:i·, varav avtalen svarar för 3,5 

procentenheter och löneglidningen för 2,3 procentenheter. Totalt för indu

strin skulle därmed arbetskraftskostnaden öka med drygt 7 %. Ökningen i 

arbetskraftskostnad för hela näringslivet beräknas till 6 3/4 %. Härav sva

rar avtalsmässiga lönehöjningar för ca 4. löneglidningen för ca 2.5 och 

höjda sociala avgifter för 0.1 procentenheter. 

För 1983 har lönesummeberäkningarna utgått från två alternativa anta

ganden om utvecklingen av avtalsmässig löneökning och löneglidning sam

mantaget. Räknat utifrån 1982 års nivålönesumma uppgår ökningen av 

avtalslönehöjning och löneglidning till 5,2 % i alt. I och 8 % i alt. Il. Härav 

utgörs 0,2 procentenheter av engångsbelopp som kostnadsmässigt hänför 

sig till 1982. Lönehöjningarna för 1983 enligt nu gällande avtal beräknas till 
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ca 2,5 %. 1 varvid pris- och förtjänstutvecklingsgarantierna uppskattas sva

ra för höjningar på ca 1,5 % och överhäng inom den offentliga sektorn för 

ca 1,0 %. Förutsatt en löneglidning 1983 på ca 2.5 % skulle därmed alt. I i 

stort sett motsvara en prolongering av avtalen. Syssclsättningskomponen

ten väntas i båda alternativen ge ett negativt bidrag till lönesummeutveck

ling på 0.3 procentenheter. 

Ökningen av den totalt utbetalda lönesumman skulle därmed uppgå till 

4,8 resp. 7.6')[ .. Kostnadslönesummans ökning skulle på grund av de 

engångsbelopp som hänför sig till 1982 bli något lägre 4.4 resp. 7,2%. Till 

följd av ökade sociala avgifter beräknas timkostnaden 1983 öka med 2 

procentenheter utöver timlönehöjningen. 

Tabell 6: 2 Lönckostnadsutveckling 1969-1983 samt arbetskraftskostnader för industriarbetare 

Årlig procentuell förändring 

Samtliga löntagare 1 Industriarbetare 1 

Avtal Löneglid- Summa Avtal Löncglid- Timför- Sociala Timkost-
nmg ning tjänst kostnader nad" 
2 3=(( +2) 4 5 6=(4+5) 7 8 

1969 4.5 2.3 6,8 4.7 4.5 9.2 1.4 I0,7 
1970 5,5 3.6 9.1 4.5 7.1 11,6 0.7 12.4 
1971 7.1 3.2 IOJ 5,1 5.4-' 10.5 1.2 11,8 
1972 9.0 0.3 9.3 8,6 3.03 11.6 0.5 12.2 
1973 5,6 2.1 7 .7 4,1 4.0 8.1 3.1 11.5 
1974 7.4 3.0 10.4 5.0 6.8 11,8 5.1 17,5 
1975 13.0 1.9 14.9 10.5 7.5 18.0 3.7 22.4 
1976 10.2 2.1 12.3 7.9 5.4 13,3 3, I 16.8 
1977 7,3 3.8 Il.I 3.7 3.5 7,2 3.4 10.8 
1978 8.1 4 2.7 10.8 4.84 3.2 8,0 -0,7 10.r 
1979 6.7 L'> 9,C. 4.4' 3.8 8.C. 0.4 8.7 
1980 7.3 1.8 9, I 6.1 5 3.2 9.3 0.8 10,2 
1981 6,2 2.8 9,0 6.0 4,2 10,2 0.5 10.7 

Prognos 

1982 4,7 2.1 6.8 4.1 3.5 7.6 0.2 7,8 
1983 alt. I 4.7 1,9 

alt. Il 7.5 

1 Kol. 1-3 baserar sig på lönesummestatistik. Uppgifterna för industriarhetare <kol. 4-8) grundar sig på 
förtiänststatistik utom för 1971 och l 972. 
" Ti.mförtjänstcn och de sociala kostnaderna i indexform multiplicerade med varandra. 
3 Enligt lönesummeberäkningarna. Förtjänststatistiken visar 4.9 '1 för 1971 och 4.3 <;-;- för 1972. 
4 Inkl. effekten av införandet av femte scmesterveck<tn. 
-' Inkl. eng;ingsbelopp som ej ingår i SCB:s förtjänststatistik. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska 1.·cntralbyrän. 

1 Häri ingar ej nägon lönehöjning till följd av den s.k. ll"i-regdn.8'/~,-regeln gäller 
LO-SAF och PTK-SAF och innebär att ytterligare utrymme skulle ställas till parter
nas förfo"-ande om löneglidningen inom egentlig industri andra kvartalet 1980-
andra kvartalet 1981 och andra kvartalet 1981- andra kvartalet 1982 uppgick till 8r.:~ 
eller mer. Löneglidningen för denna tvåårsperiod har utifrån LO-SAF:s gemensam
ma statistik beräknats till 7.9~:-C. Denna tolkning av statistiken godtas dock ej av 
PTK som hiivdar att ytterligare löneelement borde räknas in i löneglidningen. Enligt 
PTK:s avtalstolkning skulle löneglidningen ha uppgått till närmare 9'1. Fd1gan har 
därefter hänskjutits till arhetsdomstolt:n för avgörande. 
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6.3 Hushållens disponibla inkomster 

Hushållens disponibla inkomster ökade enligt nu föreliggande revidera

de beräkningar 13.9% mellan 1979 och 1980 och 10.7% 1980-1981. Pris

stegringen för den privata konsumtionen (enligt implicitprisindex) uppgick 

till 11.5 % 1979-1980 och obetydligt mer, 11.6 % 1980-1981. Realt sett 

steg således disponibelinkomsten 2, I% 1979-1980 och sjönk därefter 

0,8 % påföljande år. 

För 1982 beräknas de totalafaktorinkomsterna (löner, enskilda företaga

res inkomster, driftsöverskott från hyreshus och egnahem samt den s.k. 

tilläggsposten till disponibelinkomsten. se tabell 6: 1) ha ökat 7 3/4 %. l 

avsnitt 6.2 redovisas i detalj beräkningar och prognoser för lönesumman 

som svarar för ca 80% av faktorinkomsterna. Löner till svenska hushåll. 

inkl. lönerna från utlandet. beräknas ha ökat 6,3% mellan 1981 och 1982. 

Lönesumman skulle därmed 1982 ha stigit 1.7 procentenheter mindre än 

1981 på grund av lägre avtalsutfall och lägre löneglidning. 

De enskilda företagarnas inkomster beräknas 1981-1982 ha ökat mer än 

lönesumman eller med 9%. På grundval av mycket preliminär statistik 

uppskattas jordbrukets d1iftsöverskott ha ökat inemot 11 %. medan skogs

inkomsterna sjunkit något. Inkomsterna från annan rörelse än jord- och 

skogsbruk utgör den största andelen av företagarinkomsterna, drygt 70%. 

Uppgången för denna del av rörelseinkomsterna har beräknats till 91/2 %. 

Driftsöverskotten från hyrcsfastigheter ägda av hushåll bestäms som en 

viss andel av hyresvärdet och beräknas ha ökat 14% 1981-1982. Även det 

tillräknande driftsöverskottet från egnahem kalkyleras med utgångspunkt 

från hyreskostnaderna. Kalkylerna tillgår på så sätt att det beräknade 

värdet för egnahem ökas med räntesubventionerna till småhus och mins

kas med vissa kostnadsposter. Driftsöverskottet beräknas ha stigit kraftigt 

mellan 1981 och 1982 - 22 'ic - vilket utöver höjda hyreskostnader beror 

på relativt stor ökning av räntesubventionerna. Tilläggsposten till disponi

belinkomsten har i nationalräkenskaperna (NR) stämts av mot finansrä

kenskaperna för 1979 och skrivs fr.o.m. 1980 fram i takt med utvecklingen 

av implicitprisindex. 

För 1983 ger de två alternativen för löneökningen tillsammans med en 

antagen nedgång i sysselsättningen en lönesummeökning med 4,8 resp. 

7 .6 %. Driftsöverskottet från jordbruket väntas fortsätta stiga 1983 mätt i 

löpande priser och även för skogsinkomsterna förutses någon uppgång. 

Prognosen för övriga rörelseinkomster baseras <i överensstämmelse med 

NR:s utfallsberäkningar) på kalkyler över kostnadsutvecklingen per timme 

för löntagare och en prognos över företagarnas arbetade timmar. I de två 

alternativen erhålls därvid ökningstal på 5 314 resp. 8 3/417{. Sammantaget 

väntas företagarinkomsterna öka 6 1/2 resp. 8 1/4 % och övriga faktorin

komster 13-13 1/2 %. Totalt beräknas tillväxten i faktorinkomsterna mel

lan 1982 och 1983 bli 5 3/4 % med det lägre löncsummealternativet och 

8 I 14 % med det högre. 
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Tabell 6: 3 Inkomstöverföringar till hushåll från offentliga sektorn 1979-1983 

Miij. kr .. löpande priser 

1979 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos 

Alt. I Alt. Il 

I Från stulen 44-/63 51 738 58 2./7 61584 67561 67561 
I. I Barnbidrag 4422 4977 5 174 5 211 5 850 5850 
1.2 Studiebidrag. studiecirkelverksamhet 1995 2101 2606 2 551 2872 2872 
1.3 Bostadsbidrag 364 431 294 366 516 516 
1.4 Arbetsmarknadsutbildningsbidrag 2042 1903 1499 1589 1675 1675 
1.5 Arbetsskadeförsäkring 904 I 113 1350 1406 1500 1500 
1.6 Kontant arbetsmarknadsstöd 276 314 399 500 728 728 
1.7 Lönegaranti 302 265 538 960 960 960 
1.8 Folkpensioner 28477 33 234 37 551 39522 43146 43 146 
1.8. I Folkpensi,m. statlig 25 706 29741 33 746 35 842 39626 39626 
1.8.2 Folkpension. kommunalt bostadstillägg 2771 3493 3 805 3680 3 520 3 520 
1.9 Del pension 890 1239 1558 1464 1488 1488 
1.10 Pensioner till f. d. anställda 1430 1650 1691 2040 2 206 2206 
I.I I Övrigt 3 361 4511 5 587 5975 6620 6620 

2 Från kommunerna 8432 9008 9651 10570 11 788 11 757 
2.1 Bostadsbidrag 2030 2253 2086 2000 2240 2 180 
2.2 Pensioner till f. d. anställda 1597 1790 1889 2017 2194 2 194 
2.3 Övrigt 4805 4965 5 676 6553 7354 7 383 

3 Frän socio/försiikringssektom 32104 37158 43259 48896 57017 57452 
3.1 ATP 15072 19030 23 537 27041 32577 32 577 
3.2 Sjukförsäkring m. m. l.'5 342 16398 17126 17855 18610 19045 
3.2.1 Sjukförsäkring 12605 12 859 12990 13 360 13920 14245 
3.2.2 Föräldraförsiikring 2 737 3 539 4136 4495 4690 4800 
3.3 Arbctslöshetsförsiikring 1690 1730 2596 4000 5 830 5 830 

4 Summa inkomstöverföringar 84999 97904 111157 121050 136366 136770 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverkct. riksrcvisionsverket och statistiska centralbyrån. 

lnkomstöl'erförinR{lffW från den offentliga sektorn till hushållen beräk

nas ha ökat 9% 1981-1982. I tabell 6:3 redovisas inkomstöverföringarna 

från staten. kommunerna resp. socialförsäkringssektorn. Beträffande ut

betalningarna från staten halverades ökningstakten 1982, från 12 1/2 % 

1980-1981 till knappt 6% 1981-1982. Utbetalningarna av folkpensioner är 

den största transfereringsutgiften för staten. Genom att basbeloppet endast 

höjdes en gång för 1982 sjönk ökningstakten för folkpensionerna från 

13 1/2 % 1980-1981 till drygt 6% 1981-,-1982. Vidare sjönk det kommunala 

bostadstillägget till pensionärer (som till stor del finansieras av staten) på 

grund av att det infördes en nedre hyresgräns i bidragssystemet. För 

delpensionerna. som ökat kraftigt varje år sedan de infördes 1976. registre

rades 1982 en minskning med ca 6% till följd av sänkt kompensationsnivå 

och ändrat basbcloppssystem. Det kontanta arbetsmarknadsstödet och 

utbetalningarna från lönegarantifonden steg kraftigt. Övriga transferering

ar till hu.shållen från staten. bortsett från pensioner till statsanställda och 

det helstatliga bostadsbidraget. sjönk realt sett. Inkomstöverföringarna 

från kommunerna beräknas ha ökat 9 1/2 % 1981-1982. De kommunala 
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bostadsbidragen fortsatte att sjunka 1982. Enligt den reviderade kommun

statistiken för 1981 sjönk utbetalningarna av bostadsbidrag detta år med 

7 112 % och beräknas 1982 ha sjunkit drygt 4 %. Övriga transfereringar från 

kommunerna. vilka bl.a. innefattar socialhjälpen. beräknas ha ökat 141/2-

15 l/2 % både 1981 och 1982. Socialförsäkringsutbetalningarna uppskattas 

ha ökat 13 % mellan 1981 och 1982. Tillväxttakten för ATP minskade 1982 

på samma sätt som för folkpensionerna på grund av den ändrade basbe

loppsberäkningen. Ökningen av ATP-utbetalningarna beräknas till 15% 

1982 mot 24 % 1980-1981. Ersättningarna från arbetslöshetskassor beräk

nas ha stigit närmare I 112 miljard kr. eller med 54 %. Beträffande föräldra

försäkringen sjönk ökningstakten betydligt 1982 till knappt 9 % mot 17 % 

1980- 1981. Sjukförsäkringsutbetalningarna förblev i stort sett oförändra

de mellan 1981 och 1982. bl.a. på grund av lägre sjuktal. 

Inkomstöverföringarna under 1983 har för de två lönealternativen skat

tats med ledning av prognoser över prisutveckling m.m. samt beslutade 

och föreslagna ändringar i bidragsreglcr. Basbeloppet för pensionsberäk

ningar m. m. 1983 har satts till 19700 kr. I övrigt baseras beräkningarna på 

förslagen i den s.k. löftespropositionen (prop._ 1982/83:55). Totalt förutses 

en ökning mellan 1982 och 1983 av inkomstöverföringarna till hushållen på 

123/4 resp. 13%. 

Transfereringarna från staten till hushållen stiger i bägge alternativen för 

1983 med 9 3/4% - betydligt mer än föregående år (5 314% 1982). Utbetal

ningarna av barnbidrag. studiebidrag m.m. beräknas öka: drygt 12 %. vilket 

skulle innebära en viss uppgång även realt sett. Folkpensionerna beräknas 

öka 10 112 % 1982-1983. samtidigt som de kommunala bostadstilläggen till 

folkpensionärer sjunker ytterligare. Delpensionsutbetalningarna antages 

bli ungefär lika stora 1983 som 1982. Fortsatt kraftig ökningstakt väntas för 

arbetsmarknadsstödet och de statliga bostadsbidragen. bl.a. till följd av 
höjda bidragsbelopp. Även för de kommunala transfereringarna kalkyleras 

nu en stigande ökningstakt under 1983: 11 1/2 % i det lägre lönealternativet 
och drygt 11 % i det högre (9 1/2 % 1982). Behovet av kommunala bostads

bidrag förväntas bli mindre i det fall lönerna stiger mer. Socialförsäkrings

utbetalningarna beräknas efter löftespropositionen öka 161/2 % i alternativ 

I för 1983 och 17112 % i alternativ Il mot 13 % 1981-1982. Vad gäller ATP 

förutses de sammanlagda utbetalningarna öka 20 1/2 % eller 5 1/2 procent

enheter mer än 1981 - 1982. Sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen 

väntas öka drygt 4 % i alt. I och närmare 7 % i alt. Il: i bägge fallen således 

realt sett minskade utbetalningar. Beträffande ersättningen från arbetslös

hetskassorna förväntas en uppgång med ytterligare drygt I 3/4 miljard kr. 

Hushållens inbetalningar av skatter och m·gijier till stat. kommuner och 

socialförsäkring (tabell 6:4) beräknas ha ökat 111/2% mellan 1981 och 

1982. 
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Tabell 6: 4 Hushållens direkta skatter, avgifter m. m. 1979-1983 
!\1 ilj. kr.. löpande priser 

1979 1980 

I Direkta skaller 99353 107614 
I. I Pn:I. A-skatt 91 782 100699 
l.2 Prel. B-skatt 7932 8558 
l.3 Slutskattereglering 432 - 838 
l.3.1 Kvarstående skatt 1 2888 2 952 
l.3.2 f.yllnadsskatteinbetalningar 4564 4449 
l.3.3 Overskjutande skatt -7020 -8239 
1.4 J\ vgar: Indirekta skatter2 992 I 139 
l.5 Ovriga direkta skatter. netto 199 334 

2 Avgifter m. m. 6770 7653 
2.1 Till staten 1854 2 151 
2.1.l Arvs- och gåvoskatt, arvsmedel 475 580 
2. l.2 Egenavgifter och frivilliga social-

försäkringsavgifter 935 I 064 
2.1.3 Övrigt 444 507 
2.2 Till kommunerna 3039 3 525 
2.2. l Investeringsbidrag 747 778 
2.2.2 Övrigt 2292 2 747 
2.3 Till socialförsäkringssektorn l 877 1977 
2.3. l Obligatoriska cgena·1gifter 1629 1726 
2.3.2 Frivilliga avgifter 248 251 

3 Summa direkta skatter avgifter m. m. 106123 115267 

1 Influtna delen.· 

1981 

115 705 
!08962 

8487 
-1210 

3 121 
5 177 

-9508 
1614 
I 080 

8997 
2321 

631 

I 150 
540 

4577 
799 

3 778 
2099 
1845 

254 

124 702 

120 

1982 
prel. 

129143 
119637 

9148 
777 

3 712 
7069 

-10004 
1720 
l 301 

9844 
2485 

684 

l 214 
587 

5018 
731 

4287 
2341 
1969 

3T!. 

138987 

1983 
prognos 

Alt. l Alt. ll 

134876 139268 
124070 128462 
11020 11020 

I 155 I 155 
4075 4075 
7 354 7 354 

- !0274 -10274 
2401 2401 
l 032 l 032 

10823 10823 
2 753 2 753 

792 79'!. 

1323 l 323 
638 638 

5 550 5 550 
700 700 

4850 4850 
2520 2 520 
1918 1918 

602 602 

145699 150091 

2 Allmän löneavgif, (tidigare allmän arbetsgivaravgift) och barnomsorgsavgift (egenavgifter). fastighetsskatt 
samt skogsvårdsavgift och hyreshusavgift. 

Anm. Kvarstående skatt avser inkomster två ilr tidigare. medan fyllnadsinbetalningarna och överskjutande 
skatt avser inkomster ett år tidigare. · 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverket. riksrevisionsvcrket och statistiska centralbydm. 

Inbetalningarna av preliminär A-skatt beräknas på grundval av tillgäng

lig statistik ha stigit uppemot 10%. 1981-1982. Detta är en anmärknings
värt stor ökning jämfört med tillväxten i skatteunderlaget i form av löner, 
pensioner och övriga beskattade förmåner, vilken uppskattas till 7 112 %. 

Som tidigare nämnts beräknas lönesumman endast öka 6,3 % .. Jämfört med 

uppgifterna i konjunkturinstitutets höstrapport har skattestatistiken revi

derats för perioden 1980 - första halvåret 1982. Beträffande preliminär 

A-skatt har inbetalningar på närmare l miljard kr. omperiodiserats från 

första kvartalet 1981 till sista kvartalet 1980. Den preliminära A-skatten för 

första halvåret 1982 har vidare räknats upp med 1,3 miljarder kr. Vad gäller 

fyllnadsinbetalningarna har summan för 1981 reviderats ned med 880 

milj.kr. och för 1982 justerats upp 415 milj.kr. För övriga skatteslag är 

revideringarna mindre omfattande. Prognosen för överskjutande skatt 
1982 har emellertid räknats upp med ca 315 milj.kr. vilket medför att 

slutskatteregleringen (nettot 1982 mellan hushållens fyllnadsinbetalningar 

och kvarskatt å ena sidan och återbetalningarna av överskjutande skatt å 
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andra sidan) endast ändras med drygt 100 milj.kr. Totalt beräknas hushål

lens direkta skatter ha ökat 11 1/2 % och avgifterna 9 1/2 % mellan 1981 och 

1982. Det är främst avgifterna till kommunerna för barnomsorg. pensio

närsomsorg m.m. samt avgifterna till arbetslöshetskassor som har stigit. 

Omläggningen av den statliga inkomstskatten 1983-1985 innebär dels 

att marginalskatterna sänks. dels att den skattemässiga effekten av under

skottsavdragen begränsas. Avdragsbegränsningen skall gälla alla som har 

inkomst över 16 basenheter. Inflationsskyddet ändras genom att uppräk

ningen av basenheten bestäms på förhand. Skatteomläggningen skall ge

nomföras i tre steg för inkomståren 1983. 1984 och 1985. I Konjunkturläget 

hösten 1982 redogörs för de beslut angående omläggningen av skatten för 

fysiska personer inkomståret 1983 som togs av riksdagen våren 1982. I 

prop. 1982/83:50 föreslås dessutom att 

• skattesatsen sänks med en procentenhet i inkomstskikten mellan 8 och 

12 basenheter. 

• det införs en skattereduktion för fackföreningsavgifter (exkl. avgift till 

arbetslöshetskassa m.m.) med 40% av erlagd avgift upp till en avgift på 

1200 kr. 

•att skattereduktionen vid utdelning på svenska börspapper slopas. 

•att skattereduktionen vid det s.k. skattesparandet sänks från 20 till 10% 

för banksparandet och från 30 till 20 % för aktiefond sparandet. 

r ndexregleringen av skatteskalan 1983 beräknas enligt riksrevisionsver

kets kalkyler (för alt. I) minska skatteuttaget 1983 med 3,4 miljarder kr. 

jämfört med ett beräknat uttag enligt en i nominella termer oförändrad 

skatteskala. Den samlade effekten av övriga förändringar skattesystemet 

beräknas till en minskning med drygt 4,8 miljarder kr. jämfört med ett 

utfall enligt 1982 års skatteskala. Totalt skulle alltså inkomstskatten 1983 

sänkas med drygt 8.2 miljarder kr. jämfört med ett beräknat utfall enligt 

1982 års regler. Drygt 90%· av beloppet kan föras till A-skatten. Kommu

nerna höjer enligt preliminära beräkningar utdebiteringen med 41 öre. Som 

tidigare nämnts synes skatteinbetalningen 1982 ha varit mycket hög i 

förhållande till inkomstunderlaget.' För 1983 har förutsatts en lägre makro

marginalskattekvot bortsett från ovan beskrivna ändringar i skatteregler 
och kommunal utdebitering. Kalkylerna ger till resultat en ökning av den 

preliminära A-skatten med 3 3/4 % i det lägre och 7 1/2 % i det högre 

alternativet. 
Beträffande B-skatten föreslås i proposition 1982/83:53 att preliminär 

B-skatt för ett inkomstår enligt huvudregeln skall utgå med 120% av den 

slutliga skatt som den skatteskyldige debiterades föregående år. För 1983 

räknas däiför med en kraftig höjning av inbetalningarna av preliminär 

B-skatt. Vad gäller slutskatteregleringen totalt sett förutses nu inte några 

större förändringar jämfört med 1982; kvarskatten väntas emellertid öka 

närmare 400 milj.kr. Prognoserna är dock osäkra även för dessa skattepos-
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ter. Sammantaget resulterar kalkylerna i en ökning av de direkta skatterna 

med 41/2 % i det lägre lönealternativet och 7 3/4% i det högre. I bägge 

fallen förutses således en rätt betydande avsaktning i ökningstakten jäm

fört med utvecklingen 1981-1982, vilken främst kan hänföras till A-skat

ten och slutskatteregleringen 

För hushållens avgifter och kapitaltransfereringar till stat, kommuner 

och socialförsäkring kalkyleras en uppgång med 10 %, vilket är ungefär 

lika stor ökning som 1981-1982. Avgifterna till staten stiger dels på grund 

av höjd arvs- och gåvoskatt, dels på grund av att egenavgiften till folkpen

sioneringen inom statsbudgeten höjs samtidigt som sjukförsäkringsavgif

ten inom socialförsäkringssektorn dras ner. Beträffande avgifterna till 

arbetslöshetsförsäkringen väntas en fortsatt kraftig tillväxt. De kommuna

la avgifterna väntas 1983 utvecklas i ungefär samma takt som föregående 

år med minskade investeringsbidrag för vägar samt el. gas och vatten till 

följd av minskat småhusbyggande och höjda avgifter för barna-, åldrings

och handikappvård. 

De totala inbetalningarna av skatter, avgifter m.m. skulle därmed stiga 

mellan 1982 och 1983 med drygt 43/4 alternativt 8%, vilket innebär sänk

ning med 6 3/4 resp. 3 1/2 procentenheter jämfört med ökningstalet 1981-

1982. 

Statistiken över hushållens inkomster från räntor och utdelningar har 

reviderats för 1981 med plus 500 milj.kr. avseende obligationer. vilket 

också påverkar kalkylerna för 1982. För detta år har även utgiftsräntorna 

reviderats sedan höstberäkningen; det gäller främst utgifterna för egnahem 

och banklån, som räknats ner. Sammantaget innebär beräkningarna för 

1982 att hushållens negativa netto för räntor och utdelningar skulle ha 

förbättrats ca 1/2 miljard kr. under 1982. För 1983 förutses emellertid åter

igen en försämring. 

De prirnta tran.1fereringarna till hushållen, som beräknas ha ökat 

15 1/2 % mellan 1981 och 1982, består dels av pensioner direkt utbetalade 

av företag, inkl. statliga affärsverk, och pensioner och andra utbetalningar 

enligt de avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringarna, dels av skadeförsäk

ringsutfall och dels slutligen av transfereringar (gåvor m.m.) från utlandet. 

Pensioner och kollektiva försäkringsutfall svarar för 2/3 av transferering

arna till hushållen eller ca 8 miljarder kr. 1982, och har ökat relativt kraftigt 

de senaste åren (14% 1980-1981 och 17 % 1981-1982). För 1983 beräknas 

de totala privata inkomstöverföringarna till hushållen stiga 13 112 %. 

Transfereringsutgifterna består av skadeförsäkringspremier exkl. kostnad 

för försäkringstjänsterna som ingår som utgift i den privata konsumtionen. 

Vidare ingår transfereringar till utlandet. Dessa utgifter beräknas ha ökat 

relativt svagt 1981 och 1982. För 1983 förutses en uppgång med 11 % till 

följd av att devalveringen höjer värdet i svenska kronor av inkomstöver

föringarna till utlandet. 

De privata transfereringarna till hushållen beräknas 1982 ha överstigit 
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utgifterna med 7 miljarder kr., vilket är närmare I I /2 miljard kr. mer än 
överskottet 1981. För 1983 väntas överskottet öka ytterligare I miljard kr. 

Ovan redovisade prognoser för utvecklingen 1982- 1983 resulterar sam
mantagna i en nominell ökning av hushållens disponibla inkomster med 
8.7% i det lägre alternativet och 10,1 % i det högre. Den genomsnittliga 
prisstegringen enligt implicitprisindex har skattats till 11, I resp. 11,9 %. 
Realinkomsterna skulle således i det lägre alternativet falla 2, 1 % och i det 

högre 1.6%. 
Utvecklingen av de olika posterna i den realt disponibla inkomsten efter 

det att skattf'inbetalnin,;arna dra{?its från resp. inkomsttyp redovisas i 
tabell 6:5. Det bör understyrkas att de statistiska bristfälligheterna och de 
principiella svårigheterna i kalkylerna gör att redovisningen i tabell 6:5 
endast ger en grov indikation på den reala utvecklingen för olika inkomst
typer efter skatt och på inkomstposternas relativa betydelse för den totala 

ökningen av realinkomsten. 1 

Tabell 6: 5 Realinkomstutveckling efter skatt 1980-1983 
Tabell 6:5: I Enligt nationalräkenskaperna 
1975 års priser 

Förändring i realinkomsten. <;·;, Bidrag till disponibelinkomstutveck-
!ingen. procentenheter 

1980 1981 1982 1983 1980 1981 
prel. prognos. 

Alt. I Alt. Il 

1 Löner 1.5 -:!,:! -6.2 -4,6 -3.5 0.9 -1.3 
2 Driftsöverskott 2.0 1.9 3.3 -3.1 -2.7 0.3 0.3 

därav: 
enskilda företagares inkomster 3,5 2.6 -3.1 -9,0 -7.4 OJ 0.2 
tillräknat driftsöverskott 
från egna hem 0,4 1.2 10.3 2.5 1.8 0.0 0.1 

3 Räntor och utdelningar. netto' 10,7 -4.9 16.5 -2.2 -0,9 0.2 -0,I 
4 Pensioner · 5.5 3,0 -1.0 2.0 1.3 1.0 0.6 
5 Beskattade sociala förmäner2 -3,6 -0.3 1,9 2,0 2,7 -0.2 0.1 
6 Övriga inkomstöverföringar. 

netto -2.3 -6.4 -5.3 9,0 8,0 -0.1 -0,3 
7 Summa 2.1 -V.8 -3.I -2.2 -1.7 2.1 -0.8 
8 Tilläggspost till disponibel 

inkomst 0,9 -0.4 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 

9 Disponibel inkomst (7+8) 2,1 -0,8 -3.0 -2.1 -1,6 2,1 -0,8 

1 I Ko11junktur/iigt'/ april 1981 (Reviderad nationalbudget för 1981) kommenlt:ras 
beräkningarna närmare i en exkurs i kapitel 6. avsnitt 6.3 

1982 1983 
prel. prognos 

Alt. I Alt. Il 

-3,5 -2.5 -1.9 
0.4 -0,5 -0.4 

-0.2 -0.7 -0.5 

0.6 0,2 0.1 
0.4 0.0 0.0 

-0,2 0.4 0.2 
0.1 0.1 0.2 

-0.2 0,4 0.3 
-J.O -2.I -1.6 

0.0 0.0 0.0 

-3,0 -2,I -1.6 



Prop. 1982/83:100 124 

Tabell 6: 5: 2 Alternativ kalkyl. Egnahemsposten beräknad enligt konsumentprisindex för egnahem 
1975 års priser 

Förändring i realinkomsten. 7t Bidrag till disponibdinkomstutvcck-
lingen. procentenheter 

1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos. prel. prognos 

Alt. I Alt. Il Alt. I Alt. Il 

1 Löner 0.1 -2.6 - 4,7 -4,0 -3,0 0.1 -1.5 -2.6 -2.2 -1,6 
2 Driftsöverskott 11.2 4.6 - 5,7 -6.7 -6,I 1,4 0.6 -0.8 -0.9 -0.9 

därav: 
enskilda företagares inkomster 2,1 2.2 - 1.6 -8.4 -6.8 0.2 0.1 -0.1 -0.6 -0.5 
tillräknat driftsöverskott från 
egna hem 23.3 7.2 -10.0 -4.7 -5,4 1,2 0.5 -0.7 -0,3 -0.4 

3 Räntor och utdelningar, netto 1 12,0 -4,4 15,2 -2.8 -1,5 0,3 -0,1 0,3 -0.1 0,0 
4 Pensioner 4,0 2,6 0.6 2.6 1.8 0.8 0.5 0,1 0.5 0,4 
5 Beskattade sociala förmåner2 -5.0 -0.8 3.6 2.6 3.3 -0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 
6 Övriga inkomstöverföringar. 

netto -3,7 -6.8 - 3.8 9,6 8,6 -0.2 -0,3 -0.2 0.4 0,3 
7 Summa 2.1 -0.9 - 3,0 -2.2 -1.7 2.1 -0.8 -3.0 -2,I -1,6 
8 Tilläggspost till disponibel 

inkomst 1.0 -0.3 - 0,5 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

9 Disponibel inkomst (7+8) 2,1 -0,8 - 3,0 -2,1 -1,6 2,1 -0.8 -3,0 -2,1 -1,6 

1 Räntor och utdelningar har i tabellen i111e korrigerats för den faktiska skattebelastningen. 
2 Sjukpenning och föräldrapenning. utbetalningar från arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkring och lönega-
rantifond samt vissa bidrag i samband med arbetsm~-trknadsutbildning. 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksrevisionsvcrkct och statistiska centralhyran. 

1 beräkningar som helt bygger på nationalräkenskaperna (NR) bör man 

vid omräkning frän löpande priser till fasta utnyttja den s.k. implicita 

prisindexen för privat konsumtion <IPI). I många sammanhang - t.ex. 

aktuell debatt om reallöneutvecklingen - används konsumentprisindex 

(KPll. Direkt användning av KPI skulle kräva stora ingrepp i NR. En viss 

omdefiniering och omräkning av hushållens konsumtion och disponibla 

inkomster i förhållande till NR kan dock göras. Konjunkturinstitutet har 

utfört en alternativ kalkyl genom att tillämpa KPI vid beräkning av drifts

överskotten för egnahem. Beräkningarna visar att skillnaden mellan NR:s 

IPI och KPI till stor del kan återföras på skilda beräkningsprinciper för 

egnahemsposten (se tablå I i avsnitt 6.1). Bland övriga anledningar till 

skillnaden kan nämnas att IPI mäter prisutvecklingen på svenska hushål

lens konsumtion inom. och utom landet. medan KPI mäter prisutveckling

en på den konsumtion som sker i Sverige. Vidare är vägningstalen olika. 

Den alternativa kalkylen innebär att egnahemsposten i privat konsum

tion (totalkostnad för egnahem = hyresvärdet) skrivits fram med KPI för 

egna hem i stället för som i NR med KPI för hyreshus. Driftsöverskottet 

från egnahem i disponibelinkomsten har därefter kalkylerats med utgångs

punkt från det omräknade hyresvärdet. Disponibel realinkomst efter skatt 

har beräknats dels med sedvanligt NR-material. dels med den alternativa 
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kalkylen för IPI och driftsöverskott från egnahem. I tabell 6:5 redovisas 

resultaten från båda beräkningarna. Som framgår av tabell 6:5: I och 6:5:2 

utvecklas totala realinkomsten på samma sätt enligt bägge kalkylerna. 

Ändringen av IPI motverkas av omräkningen av disponibelinkomsten i 

löpande priser avseende driftsöverskottet från egna hem och i någon mån 

tilläggsposten. För övriga inkomster samt för skatter m.m. gäller samma 

definitioner i båda beräkningarna. Förändringen realt sett för dessa in

komstfaktorer bestäms då av vilken deflator som används. 

Beträffande förändring i realinkomsten framgår att för lönesumman är 

ökningen 1979-1980 realt efter skatt 1.5 % enligt NR-kalkylen men endast 

0.1 med den KPl-anpassade beräkningen. Differensen på ca I 1/2 procent

enhet registreras också för övriga poster som inte påverkas av egnahems

kalkylen. såsom pensioner och övriga beskattade förmåner. Motsvarande 

skillnad är ca 1/2 procentenhet 1981. ca 1112 för 1982 och ca l/2 enligt 

prognoserna för 1983. 

Hyresposten i KPI utvecklas i relativt jämn takt. medan egnahemspos

ten visar stora svängningar som följd av diskontoförändringar. Detta åter

speglas i utvecklingen av det tillräknade driftsöverskottet från egna hem. 

dels enligt tabell 6:5: 1 där hyrorna till stor del styr beräkningen. dels enligt 

tabell 6:5:2 som bygger på egnahemsindex. 

Klart framgår av tabell 6:5, trots differenser i serierna. den fortlöpande 

nedgången i reallönesumman efter skatt för 1981 -1983. Sysselsättnings

minskningen beräknas ha varit 0,2-0.3 % per år. Reallönesumman sjunker 

således även bortsett från sysselsättningsnedgången. Den preliminära sta

tistiken för 1982 visar på ett ovanligt stort skatteuttag i förhållande till 

lönesumman. Möjligen tyder det.ta på att lönesumman är något underskat

tad detta år. Beträffande pensionsutbetalningarna registreras en svacka 

1982 beroende på övergången till systemet med indexjustering en gång om 

året. I övrigt har pensionerna i stort sett ökat realt varje år, främst därför 

att antalet ATP-pensionärer med full pension ökar. Ökningen av övriga 

inkomstöverföringar 1983 beror på bl.a. höjda barn-, studie- och bostadsbi

drag. men också på att de offentliga och privata avgifter som dras av i 

denna post förutses öka relativt svagt. Den kraftiga nedgången i enskilda 

företagares inkomster 1983 beror på den förutsatta höjda debiteringen av 

preliminär B-skatt. 

Alternativkalkylen leder till att egnahemspostens andel av disponibelin

komsten sjunker något - för här behandlad period högst 1-1 1/2 procent

enhet - vilket inte har någon märkbar betydelse för storleken av bidragen 

till disponibelinkomstutvecklingen. Efter skatt svarade enligt bägge kalky

lerna Iönesumman för 56% av disponibelinkomsten 1981. pensioner för 

191/2 % och nettot för inkomstöverföringarna för 91/2 %. 

Eftersom lönesumman efter skatt utgör över hälften av disponibelin

komsten har givetvis förändringarna i lönesumman stor betydelse för ut

vecklingen av totala realinkomsten. Som framgår av tabellerna drar real-
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lönesumman ner inkomstutvecklingen med I 1/2-31/2% vart och ett av 

åren 1981-1983. Positiva bidrag erhålles från pensionsinkomsterna: 1982 

var dock bidraget noll eller svagt negativt. De beskattade sociala förmåner

na, som huvudsakligen är ersättningar för inkomstbortfall, varierar bl.a. 

med arbetsmarknadsläget. Svängningarna i utvecklingen av driftsöver

skottet från egnahem i tabell 6:5:2 är så kraftiga att de slår igenom även i 

kalkylen över bidraget till inkomstutvecklingen. 

6.4 Konsumentpriserna 

Från mitten av december 1981 till mitten av oktober 1982 har konsu

mentprisindex (KPIJ stigit med 8.8%. Under motsvarande period 1981 steg 

konsumentpriserna med 9,8 %. Under de senaste tolv månaderna, dvs. 

från oktober 1981 till oktober 1982 har KPI stigit med 8,3 %, vilket innebär 

en höjning av prisstegringstakten jämfört med föregående månad. Prissteg

ringstakten hade då utan avbrott sjunkit från 13 ,6 % i augusti 1981 till 7 ,5 % 

i september 1982. 

Avtalsindex utveckling (månadsvis) 1981-1982 
(Utfall t. o. m. november 1982) 

1981 
1982 

F M A M 

2.3 4.2 4.8 
2.6 4,2 4.4 

5,6 6.1 6,3 
5,1 5.6 5,9 

A 

7.0 7,5 
6.4 6,7 

S. 0 N D 

8.4 8.8 9.3 8.5 
7.3 1 8,22 9,1 1 9.54 

Avtalsindex ( A Tll anger den prisutveckling som ligger till grund för prisutvecklings
garantin i LO-SAF-avtalet. ATI anger prisutvecklingen av konsumentprisindex 
(med långtidsindex december föregående år som bas) exkl. varorna eldningsolja. 
fjärrvärme. bensin och kokgas (dessa varor hade en vikt av 7,7 9(: i KPl 1981 och 
7.75 o/c i KPI 1982). Om prisutvecklingen enlig! ATI 1981 överstigit 9.39 % skulle 
prisutvecklingsgarantin ha utlöses. 1982 skall ATI översciga 6.99 % för att prisuc
vccklingsgarantin ska utlösas. Det bör observeras att avtalsindex inte är något 
officiellt indextal. utan att detta är konjunkturinstitutets tolkning av hur avtalsindex 
skall beräknas. 

D korttidsindex för december 
19 kr. i engångsbelopp 
45 kr. i engångsbelopp 
71 kr. i engångsbelopp 
84 kr. i engångsbelopp (prognos) 

Totalt 219 kr. i engångsbelopp 

Avtalsindex (ATIJ för 1982. som visar prisutveeklingen mätt enligt KPI 

exkl. bränsle, bensin och kokgas hade fram till oktober 1982 stigit med 

8.2 %. Garantiregeln i löneavtalen utlöstes när ATI översteg 6,99%. vilket 

skedde redan i september. Detta innebär att löntagarna får ett engångsbe

lopp på 19 kr. för september och 45 kr. för oktober. 

Devalveringen av den svenska kronan med 16% den 8 oktober 1982 gav 

redan i oktober ett extra tillskott till konsumentprisnivån som skattats till 
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drygt 0,6 procentenheter. 1 Tillskottet kan hänföras till prisökningar på 

bensin och eldningsolja; devalveringen hann i övrigt inte få några effekter 

på KPI i oktober. 

Prisutvecklingen december 1981 - oktober 1982 för delgrupper i konsu
mentprisindex redovisas i tabell 6:6. Jämfört med motsvarande period 

1981, så är det främst priserna på bränsle och bensin som ökat långsam

mare i år - med 15 ,4 % i år jämfört med 24,5 % samma tid i fjol. Livsme

dclspriserna har stigit med 12,4% fram till oktober jämfört med 13,4% i 

fjol. Prisökningen på offentliga tjänster har under samma period varit 
betydligt lägre, knappt 5 %. 

Tabell 6: 6 Konsumentprisindex december 1981-oktober 1982 

Väg- Procentuell Inverkan 
mngs- förändring på total-
tal dec. 1981- index 

okt. 1982 

Totalt I 000,0 8,8 8,8 

Samtliga varor 610.0 9.9 6,0 
Livsmedel 198.0 12.4 2,5 
Alkohol och tobak 63.0 7,2 0.4 
Brän~le och drivmedcl1 76,5 15.4 1.2 
Kläder och skor 77.0 5,7 0.4 
Övriga icke varaktiga varor 63.5 8.5 0.5 
Varaktiga varor 132.0 7.3 1,0 

Samtliga tjänster 390,0 7.1 2.8 
Bostad 212,0 6,5 1.4 
Övriga privata tjänster . 99,0 10.3 1,0 
Offentliga tjänster 79,0 4,6 0.4 

1 Exkl. kokgas och ·elström, vilka ingår i offentliga tjänster. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Procentuell 
andel av 
totala ök
ningen 

100,0 

68.6 
27,9 
5, 1 

13.4 
5.0 
6,2 

11,0 
31.4 
15,7 
11,6 
4,1 

Prisprognosen för oktober - december 1982 liksom prognoserna för 
1983 grundas på de beräkningar som redovisas i tabell 6:7 och visar olika 
komponenters bidrag till KPI-ökningen under resp. år. I samband med 
devalveringen beslöt regeringen att allmänt prisstopp skall gälla tills vidare 

fr.o.m. den 9 oktober 1982. Som stoppriser gäller de priser som tilläm
pades den 4 oktober. Importörer får emellertid överskrida sina stoppriser 

med den merkostnad de fått till följd av valutakursändringar efter den 8 
oktober. Dessa prishöjningar får tas ut med samma belopp i efterföljande 

produktions- eller handelsled. I denna prognos har vi förutsatt att devalve

ringen drar upp konsumentprisnivån med 4.5% (inkl. momseffekter) fram 

till slutet av 1983. Under hösten 1982 beräknas KPI öka med 1,5 % på 

grund av devalveringen medan 3% slår igenom på priserna under 1983. 

Prisuppgången mellan december 1981 och december 1982 skulle enligt 

1 KPI-mätningen för oktober ägde rum 11-17 oktober, dvs. veckan efter devalve
ringen. 
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dessa beräkningar bli 10,J % mätt med korttidsindex för 1982. Långtidsin

dex beräknas emellertid visa 0,3 procentenheter lägre ökning. KPI-upp

gången under loppet av 1982 mätt med långtidsindex skulle sålunda bli 

9,8 %. Vid beräkningarna för avtalsindex har förutsatts att prisökningen på 

de energiposter som ingår i KPI men ej i avtalsindex i genomsnitt blir 17 %. 

Detta skulle innebära att avtalsindex skulle stiga med 9,5 % fram till 

december. 

Tahell 6: 7 Konsumentprisförändringen 1976-1983 uppdelad på komponenter 
Långtidsindex dec. -dec. 

1976 1977 1978 1979 1980 

Konsumentprisnivåns procentuella 
uppgång, totalt 9,4 12,8 7,5 9,7 13,7 

därav hänförs till: 
ändring i indirekta skatter 2.6 0.5 0.7 3,4 
automatiska effekter av 
indirekta värdeskatter 0.9 1.2 0.8 0,8 l .4 
ändring av internationellt 
bestämda priser 2.4 3,8 l.8 3,9 3,3 
ändring av jordbrukspriser 0.4 0,6 0.5 0.4 0.6 
ändring av bostadsprissällning 2,3 1.6 I.I 2.3 2,3 
ändring i diverse taxor 0.1 0.7 0.6 0.2 0,6 
trendavvikelse i priserna på 
färskvaror -0,3 -0.1 0.3 -0,2 0,1 
restfaktor 3,6 2.4 l.9 l.6 2.0 

1981 

9,4 

-0.8 

1.1 

4.0 
1.0 
2.2 
0.7 

-0.3 
1.5 

Årsgenomsnittet för KPI 1982 beräknas ligga 8,6% över genomsnittet 

för 1981. Uppgången av det enligt nationalräkenskaperna (NR) beräknade 

implicitprisindex för privat konsumtion beräknas bli betydligt högre. 

10,5 %. Detta beror i huvudsak på att NR registrerar prisökningar på 

egnahem annorlunda än KPI. 

Prisutsikter 1983 

Bedömningen av prisutvecklingen 1983 har utgått från tillgängliga pro

gnoser och antaganden om arbetskraftskostnader. importpriser m.m. och 

innefattar kalkyler av hur dessa faktorer kan väntas påverka prisutveck

lingen. Prognosen förutsätter oförändrat diskonto och att de genomsnittli

ga växelkurserna för vecka 44 1982 kommer att gälla 1983 (dollarkurs = 

7.46 SEK. ). Följande ändringar av punktskatter har förutsatts komma i 

början av 1983: momshöjning med 1.3 procentenheter (från 17,7 till 

19.0%), alkoholskattehöjning. tobaksskattehöjning. införande av video

skatt på 600 kr./apparat. höjning av beredskapsavgiften med 13 kr./kbm. 

Totalt kommer dessa punktskatter att dra upp KPI med knappt 1,4 % . Den 

föreslagna ökningen av livsmedelssubventionerna på 660 milj.kr. kommer 

att sänka priserna med drygt 0,2 %. Vidare har antagits att det allmänna 

prisstoppet kommer att upphävas i början av 1983. 

1982 1983 
prel. prognos 

Alt. I Alt. Il 

9,8 9,4 10,7 

0.3 l .4 1.4 

l,l l.l 1.3 

4.l 3, l 3, I 
0,8 0,4 0.5 
1,6 1.5 1,6 
0.4 0.5 0,6 

-
l ,5 1.4 

,., ,., ......... 
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Med utgångspunkt från de alternativa lönekalkyler som gjorts har de 

genomsnittliga kostnaderna per arbetstimme antagits öka med 6,7 resp. 
9,5 %. Restfaktorn (inkl. diverse taxor) som i beräkningarna representerar 

lönekostnadernas genomslag inom de för internationell konkurrens skyd
dade områdena (exkl. bostäder och jordbruk) beräknas under dessa anta
ganden påverka KPI med 1,9 resp. 2,8 procentenheter. 

Vid prognosen för de internationellt bestämda priserna har förutsatts att 

importpriserna på råolja och petroleumprodukter kommer att öka med 
knappt 2 % under loppet av 1983. Övriga importvaror som beräknas påver
ka konsumentpriserna förväntas få en högre prisutveckling - ca 11 % - till 

stor del beroende på att hela devalveringen 1982 inte beräknas slå igenom 
omedelbart på importpriserna på dessa varor utan delvis först under 1983. 
Detta skulle innebära ett bidrag från den internationella prisfaktorn med 
2,0 procentenheter. Dessutom förväntas ett extra KPI-bidrag på 1.1 pro
centenheter på grund av att de importprisökningar till följd av devalvering

en som hann utlösas före utgången av 1982 inte till fullo slog igenom i 
konsumentpriserna under året. Totalt skulle under dessa förutsättningar 

den internationella prisfaktorn bidra till en ökning av KPI med 3, I procent
enheter, varav ca 2,5 1 procentenheter kan hänföras till devalveringen. 

Tabell 6: 8 Konsumentprisernas uppgång, årsgenomsnitt 1979-1983 

1979- 1980- 1981- I 982- I 983 prognos 
1980 1981 1982 

prognos Alt. l Alt. Il 

Konsumentprisernas uppgång, totalt 13,7 12,l 8,6 10,3 11,l 

Ändrade indirekta skatter och 
livsmedelssubventioner 2.1 2,1 -0,2 1.2 1.2 
Ändring av internationella 
priser 4,7 3,8 4,3 4.4 4.4 
Övriga kostnadsfaktorer 6.9 6,2 4.5 4,7 5.5 

Anm. Tabellen är härledd ur tabell 6: 7. Automatiska effekter av indirekta värde
skatter h_ar förts till "Ändring av internationella priser" resp. "Övriga kostnadsfak
torer". Andradc livsmedelssubventioner har sammanförts med ändrade indirekta 
skatter. I tabell 6: 7 ingår ändrade livsmedelssubvcntioner i "Ändring av jord
brukspriset''. 

I prognosen över bostadspriserna har förutsatts att kallhyrorna i hyres
hus ökar med 9-9,5 %, vilket motsvarar en ökning på ca 18 kr./kvm och 
år. Det skulle innebära en hyreshöjning på ca 110 kr./mån. för en normal
trea på 75 kvm. Egnahemskostnaderna väntas öka med 5,5-6,0%. För 
KPI skulle detta innebära ett tillskott på 1,5 resp. 1,6 procentenheter. 

1 Vid beräkning av totala effekten av devalveringen på KPI under loppet av 1983 
tillkommer en automatisk momseffekt på 0,5 procentenheter. Denna post särredovi
sas i tabell 6:7. Totala devalveringseffekten under loppet av 1983 blir alltså ca 3 
procentenheter. 

9 Riksda1ten 1982183. i sam/. Nr. 100. Bilaga I. I 
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Prisutvecklingen för de inhemska jordbruksprodukterna kommer 1983 

till viss del att påverkas av ökade statliga subventioner. Totalt kommer 

subventionerna av baslivsmedel öka med 660 milj.kr. den I januari 1983, 

vilket motsvarar en neddragning av KPI med drygt 0,2 procentenheter. 

Med beaktande av den kostnadsutvecklingjordbrukarna beräknas få fram 

till april 1983 har inverkan på KPI av höjda jordbrukspriser beräknats till 

0.4 resp. 0,5 procentenheter, totalt sett. 

Totalt skulle konsumentpriserna stiga med 9.4% i alt. I och 10,7% i alt. 

Il under loppet av 1983. Vid beräkning av årsgenomsnitten har förutsatts 

att drygt hälften av prisökningarna kommer att inträffa under första kvarta

let bl.a. beroende på punktskattehöjningarna och upphävande av prisstop

pet. Årsgenomsnitten för KPI beräknas 1983 ligga 10,3 alternativt 11,1 % 

över genomsnittet för 1982. lmplicitprisindex för den privata konsum

tionen beräknas även 1983 stiga mer än KPl-genomsnitten, 11, I alternativt 

11.9%. 

6.5 Den privata konsumtionen 

Den privata konsumtionen föll 0,6% mellan helåren 1980 och 1981. Då 

hushållens reala disponibla inkomster föll 0,8 % samma period innebar 

utvecklingen en viss sänkning av sparkvoten. Denna sjönk således till 

4,8 % vilket ändock innebar en sparnivå betydligt över genomsnittet för de 

senaste tio åren (se diagram 6: I). 

Mellan 1980 och 1981 minskade hushållens varuinköp med 1. 7 % (se 

tabell 6:9). Nedgången, som drabbade samtliga varugrupper utom gruppen 

delvis varaktiga varor, var särskilt markant för livsmedel. Vad beträffar 

tjänstekonsumtionen noterades en fortsatt uppgång. Tillväxttakten avtog 

dock på grund av en svagare ökning för gruppen övriga tjänster än de båda 

närmast föregående åren. 

Konsumtionsuppgången från slutet av 1981 höll i sig under första kvarta

let 1982. Även för andra och tredje kvartalet noterades en viss. om än 

betydligt blygsammare. tillväxt. Totalt sett innebar utvecklingen en kon

sumtionsökning om 0,5 % de tre första kvartalen 1982jämfört med motsva

rande period föregående år. 
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Tabell 6: 9 Hushållens konsumtionsutveckling 1974-1982 

Milj. kr. Andel Procentuell förändring, 1975 års priser 
1981, av total 
löpande konsum- 1974- 1979- 1980-
priser tion 19791 1980 1981 

Varor 189980 64,0 1,5 - 0,6 -1,7 
I. I Varaktiga varor 25509 8.6 0,3 - 2,4 -1,6 

I. I. I Bilar 6435 .., .., 
.... , ... -3,8 -11.0 -1,9 

1. I. 2 Övriga 19074 6.4 2,1 0,7 -1,5 
1.2 Delvis varaktiga varor 47219 15,9 2,7 1,9 0,1 
1.3 Icke varaktiga varor 117 252 39,5 1,2 - 1,1 -2,6 

1.3.1 Livsmedel 69874 23,5 0,9 - 0,6 -3,3 
1.3.2 Övriga 47378 16,0 1.8 - 2.2 -1.5 

2 Tjänster 99863 33,7 1,8 1,8 1,4 
2.1 Bostäder 58599 19,8 2.4 2.0 2,0 
2.2 Övriga 41264 13,9 1,0 1.4 0.5 

3 Summa inhemsk konsumtion 289843 97,7 1,6 0.2 -0.7 

4 Turistutgifter, netto 6893 2,3 1,0 2,6 4,7 

5 Hushållens totala konsumtion 296736 100,0 1,6 0,2 -0,6 

6 Hushållens disponibelinkomst 311586 1.2 2.1 -0,8 

1 Årstakt. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Den kraftiga fördyringen av utlandsturismen till följd av devalveringen i 

september 1981 synes ha medfört en omfördelning av konsumtionen från 

utlandsturism till inhemsk varu- och tjänstekonsumtion. Den totala varu

konsumtionen steg 1, 1 % de tre första kvartalen 1982. Mest påtaglig var 

uppgången för varaktiga och delvis varaktiga varor, två grupper med 

påfallande låga prisökningar. Särskilt starkt har inköpen av nya bilar ökat, 

en utveckling som delvis torde kunna återföras på det lätta kreditmark

nadsläget första halvåret 1982. Livsmcdclskonsumtionen har däremot fort

satt att falla för tredje året i rad, om än i lägre takt än l 981. För tjänsternas 

del noterades en fortsatt tillväxt för såväl bostadskonsumtionen som kon

sumtionen av övriga tjänster. Totalt har den inhemska konsumtionen stigit 

1,3 % de första tre kvartalen 1982 jämfört med motsvarande period 198 \. 

För helåret l 982 beräknas den privata konsumtionen ha ökat 0,7 %. 

Denna uppgång är anmärkningsvärd då den innebär en sänkning av spar

kvoten med 3.7 procentenheter till 1,l %, dvs till en historiskt sett mycket 

låg nivå. 

1-3 kv. 
1980-
1-3 kv. 
1981 

-2,9 
-4,6 
-6,7 
-3,9 
-0.2 
-3,7 
-3,7 
-3,6 

1,5 
2,0 
0,7 

-1.5 

14,7 

-1,1 
_..,.., -·-

1-3 kv. 
1981-
1-3 kv. 
1982 

1,1 
6.4 

13.8 
4.0 
2,5 

- 0,9 
- 2,0 

1,0 

1,6 
1,3 
2, I 

1,3 

-31,3 

0,5 

- 2.9 
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Tablå 4 Inkomster, konsumtion och sparande 1982-1983 
Procentuell förändring från föregående period, 1975 års priser 

1982 1983 
prel. prognos 

Alt. I 

Disponibel inkomst -3.0 -'.!.! 
Privat konsumtion 0,7 -1.7 

därav inhemsk konsumtion 1,4 - I.I 
Sparkvot 1 -3.7 -0.4 

132 

Alt. Il 

-1.6 
-1.4 
-0.8 
-0,2 

1 Sparkvotens förändring i procentenheter. Sparkvoten uppgick 1981till4.8%. 

För 1983 förutses en fortsatt försämring av hushållens reala disponibel

inkomst. Hushållen väntas dock i görligaste mån försöka bevara sin kon

sumtionsstandard varför en viss ytterligare sänkning av sparkvoten före

faller trolig. I det första alternativet, med en disponihelinkomstminskning 

om 2.1 %, antas konsumtionen falla I. 7 % vilket innebär en neddragning av 

sparkvoten till 0.7%. I det andra alternativet, med en disponibelinkomst

minskning om 1.6 %, antas konsumtionsnedgången komma att stanna vid 

1.4 %. Detea innebär en sänkning av sparkvoten till 0,9%. I båda alternati

ven antas en fortsatt minskning av svenskarnas utlandsturism. Samtidigt 

förutses utlänningars turism i Sverige komma att öka ytterligare. Den 

inhemska konsumtionen beräknas därför falla 1/2 procentenhet mindre än 

den totala konsumtionen. 

Diagram 6:2 Hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter 197 4-1983 
Miljarder kr .. 1975 års priser. Siisongrensade halvårsdata. Log. skala 

88 

--82 
..... -"" 

76 

70 

64 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Anm. Säsongrensningen av privat konsumtion har gjorts av konjunkturinstitutet på 
total privat konsumtion i fasta priser. Den säsongrensade serien skiljer sig från 
statistiska centralbyråns publicerade serie. Prognoserna för 1983 enligt alto:rnativ Il. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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7 Investeringarna 

7.1 Sammanfattning av investeringsutvecklingen samt prognos för 1983 

De fasta bruttoinvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten (in

vesteringskvoten) låg under perioden 1974-1977 på en stabil nivå på ca 

21%. 1978 sjönk investeringskvoten till 19%, en för efterkrigstiden rekord

låg nivå. En viss återhämtning skedde sedan till 19,5% 1980 genom ökande 

investeringar i näringslivet och en liten uppgång i de offentliga myndighe

ternas investeringar. Därefter beräknas investeringarna ånyo ha fallit 1981. 

Totalt beräknas nedgången till 4,5% och investeringskvoten sänktes där

med till en ny bottennivå på något under 19%. Byggnadsinvesteringarna 

minskade 1981 procentuellt obetydligt mer än maskininvesteringarna. 

Frånräknas de starkt varierande investeringarna i handelsflottan förblev 

dock investeringarna i maskiner oförändrade. Härvid bör observeras att en 

ny definition av investeringarna i handelsflottan nu har införts i det här 

kapitlet (se not till tabell 7: 1 ). Uppdelat på de i tabell 7: I redovisade 

investeringssektorerna omfattar nedgången samtliga sektorer utom han

deln, vars investeringsvolym förblev ungefär oförändrad. 

Investeringarna har fortsatt att sjunka under 1982 och för 1983 anger 

prognosen ytterligare nedgång i investeringsaktiviteten. Sammanlagt be

räknas investeringarna ha fallit med drygt 4% 1982 och de beräknas falla 

med ca 3% 1983. 1 Då BNP-utvecklingen under samma period inte förutses 

bli lika ogynnsam medför kalkylerna nya bottennoteringar för investe

ringskvoten. 

Både för 1982 och för 1983 resulterar beräkningarna i en större nedgång 

på maskinsidan än på byggnadssidan. Den ytterligare försämring av bygg

konjunkturen som väntas sker emellertid från ett mycket svagt utgångslä

ge. I konjunkturbarometern från september 1982 uppgav fortfarande så 

mycket som 85% av företagen inom byggbranschen att efterfrågan var det 

största hindret för en ökning av produktionen. Det besvärande läget för 
byggföretagen kan i stor utsträckning återföras på utvecklingen av nybygg

nadsinvesteringarna i bostäder. Dessa beräknas under 1982 ha fallit drygt 

13%, och beräknas under 1983 falla ytterligare 11-12%. Genom starkt 

expanderande ombyggnadsinvesteringar väntas dock minskningen för de 

totala bostadsinvesteringarna begränsas till mellan 4 och 5% 1981-1982 

och till ca 2% 1982-1983. 

1 Vad gäller investeringarnas volymutveckling 1982-1983 har någon alternativbe
räkning icke gjorts. Det lägre lönealternativet (se kapitel 6) bör på sikt leda till ökad 
lönsamhet, ökad produktion och högre investeringar jämfört med det högre löncal
ternativet. Sannolikt är redan 1983 års investeringar - i en obestämbar men troligen 
rätt liten omfattning - beroende av hur utfallet av avtalsrörelsen 1983 blir. 
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Diagram 7:1 Byggnads- och maskininvesteringar, totalt och uppdelat på närings
grenar 1974-1983 
1975 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Index 1972 = 100. 

Byggnader och anläggningar 

Totalt 

100 

100 Permanenta bostäder 

Näringsliv, exkl bostäder 

140 Därav: Industri 

'120 

1 00 1--l--J___J...---l 

'-401--l--1----l--1----i-~"---1-~---I-~ 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Maskiner m m 

Totalt exkl handelsflottan 

140 

120 

Näringsliv, exkl handelsflottan 

Därav: Industri 

140 ,, 
I 

I 

Offentliga myndigheter 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en streckad kurva. 
Käl/ur: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 7: 1 Fasta bruttoinvesteringar 1979-1983 efter kapitaltyp och näringsgren 

Byggnader och anläggningar 
Permanenta bostäder 

Nybyggnad 
Näringsliv exkl. bostäder 

Privatjordbruk och skogsbruk 
Industri 
Handel m.m. 
Offentliga affiirsverk 
Övrigt näringsliv 

Offentliga myndigheter inkl. militära' 

Summa 

Summa exkl. vägar 

Maskiner m. m. 
Näringsliv 

Privat jordbruk, skogsbruk och fiske 
Industri 
Handel m.m. 
Offentliga affiirsverk 
Övrigt näringsliv 
Näringsliv exkl. handelsflottan2 

Offentliga myndigheter 

Summa 

Summa exkl. handelsflottan 2 

Totalt3 

Permanenta bostäder 
Näringsliv exkl. bostäder4 

Privatjordbruk, skogsbruk och fiske 
Industri 
Handel m.m. 
Offentliga affärsverk 
Övrigt näringsliv 

Näringsliv exkl. bostäder och 
handelsflottan2 

Offentliga myndigheter' 

Summa 

Summa exkl. handelsflottan 2 

Enligt nationalräkenskapernas 
beräkningsmetoder5 

Totalt 

1 Inkl. offentliga väginvesteringar 

Milj. kr. 
1982, 
löpande 
priser 

26251 
17862 
24490 

1342 
3341 
3167 
9277 
7363 

15842 

66583 

63339 

40097 
2 387 

13 743 
5502 
4931 

13 534 
38581 

3 530 

43627 

42111 

26251 
64989 

3723 
17084 
8669 

14208 
21305 

63473 
19372 

110612 

109096 

114006 

Årlig procentuell förändring. 

1979 

2,1 
- 0,4 
- 0,8 

6,8 
- 7,1 

2,4 
- 7,5 

10.7 
0.6 

0,6 

0,7 

13,0 
2,2 
7,0 

16,3 
- 2,5 

26,7 
6,4 

- 1,5 

11,6 

5,6 

2,1 
7,4 

- 1,4 
3,4 

11.4 
- 5.9 

20,3 

3.5 
0,2 

4,9 

2,6 

5,1 

1980 

- 5,9 
- 6,8 

5.4 
- 5,0 

20.5 
- 3,7 

14,5 
- 4,7 

0,6 

0,1 

0,7 

5,9 
-16,7 

18,9 
-10.4 

14,8 
4,0 
7,0 
5.4 

5,8 

6,9 

- 5.9 
5,6 

-12.4 
19.2 

- 8,2 
14,6 
0,8 

6,3 
1,6 

2,4. 

2,8 

3,4 

1981 

- 2,7 
- 8,2 
- 8,7 
-10,3 
-20,2 
- 9,7 
- 4,5 
- 5,3 
- 2.9 

- 5,2 

-4.3 

- 3.1 
- 6,7 
- 4.2 

6,1 
5.1 

- 7,8 
1.0 

-10.2 

- 3,8 

- 0.1 

- 2,7 
- 5.3 
- 8.8 
- 8,0 

0,7 
- 1.4 
- 6.9 

- 2,9 
- 4,4 

- 4,6 

- 3,1 

- 4,5 

1975 års priser 

1982 1983 
prel. prognos 

- 4,5 
-13,3 
- 3,0 
-23,4 
-20,3 

3,7 
10,2 

- 6,9 
- 3,4 

- 3,6 

- 3,5 

- 6,0 
- 4,3 
-14,8 
-12.0 

7,6 ,., ., -·-- 7,1 
1.7 

- 5,4 

- 6,4 

- 4,5 
- 4,9 
-12.3 
-15,9 
- 7,2 

9,3 
- 1,1 

- 5,6 
- 2.4 

- 4,4 

- 4,8 

- 4,2 

Alt. Il 

- 2,2 
-11,6 
- 4,9 

0,0 
-21,0 
- 4,3 
- 0,4 
- 4,8 

1,3 

- 2,4 

- 2,8 

- 4,8 
- 3.0 
- 1,2 
- 4,2 
- 4,0 
- 9,2 
- 3,5 

2,9 

- 4,2 

- 2,9 

- 2,2 
- 4,8 
- 2,0 
- 5,0 
- 4,3 
- 1.6 
- 7,6 

- 4,0 
1.6 

- 3,1 

- 2,6 

- 3,2 

2 I handelsflottan innefattas här bostadsplattformar och andra plattformar inom offshoreverksamhete.n 
(fr. o. m. denna rapport). 
3 I privat jordbruk osv. innefattas här avelsdjur i övrigt näringsliv, travhästar m. m. Summan av byggnads
och maskininvesteringar överensstämmer ej med totala investeringar. 
3 Den definition av näringslivet som används i försörjningsbalansen i kap. I skiljer sig ifrån den här använda 
~enom att offentliga affärsverk och kommunala företag utom industriföretag där ej ingar i näringslivet. 
- Inkl. s. k. invcsteringsstatistisk diskrepans. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 7: 2 Fasta bruttoinvesteringar 1979-1983 inom privat och offentlig sektor 

Privata 
inkl. bostäder 
exkl. bostäder 
därav: exkl. 

handelsflottan 
Offentliga 

inkl. bostäder 
exkl. bostäder 
därav: statliga 

kommunala 

Summa 
inkl. bostäder 
exkl. bostäder 

Milj. kr. 
1982. 
löpande 
priser 

61910 
43047 

41531 

48702 
41314 
19123 
22191 

110612 
84361 

Enli>1t nationalräkenska
pernas beräknin11smeto
der1 

Årlig procentuell förändring. 
1975 års priser 

1979 1980 

7,4 -1,4 
10,4 0,6 

4.7 1,2 

1,4 8,1 
0,5 9,6 
1.3 13,6 

-0,1 6,2 

4,9 2,4 
5,7 4,7 

1981 

- 4,4 
- 4,3 

- 0,6 

- 4,9 
- 6,0 
-12,0 
- 0,4 

- 4,6 
- 5,1 

1982 
prel. 

- 7,1 
- 7,0 

- 8.1 

- 0,7 
1,5 
3.2 

- 5,3 

- 4,4 
- 4,4 

1983 
prognos 
Alt.Il 

- 5,1 
- 5,4_ 

- 4,2 

- 0,7 
- 1,2 
- 1,4 
- 1,1 

- 3,1 
- 3,4 

Privata exkl. bostäder 46441 10,7 

5,1 

2,9 

3,4 

- 4,1 - 6.4 - 5,4 

Summa inkl. bostäder 114006 - 4,5 - 4,2 - 3,2 

1 Inkl. s. k. investeringsstatistisk diskrepans. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Näringslivet exkl. bostäder beräknas ha minskat sina investeringar med 

5% 1982 och en lika stor nedgång väntas 1983. Under 1982 är det industrin 
som svarar för den största tillbakagången. Fallet i industriinvesteringarna 
skattas till 16% 1982 och till 5% 1983. I övrigt har utvecklingen 1982 inte 
g~nomgående gått i negativ riktnig inom alla delar av näringslivet, eftersom 
affärsverkens investeringar har ökat. Utvecklingen 1983 tycks bli mera 
ensartat nedåtriktad. 

De offentliga myndigheternas investeringar beräknas genom fortsatta 

neddragningar i kommunerna ha minskat ytterligare 1982. Nedgången på 

kommunsidan väntas fortsätta även under 1983 men uppvägs då av en 

kraftig ökning för de statliga myndigheterna, så att utvecklingen av de 

offentliga myndigheternas investeringar totalt vänds till en uppgång. 

7 .2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostäder 

Bostadsinvesteringarna minskade enligt preliminära beräkningar med 

41/2% 1982. Nybyggnadsinvestcringarna beräknas ha sjunkit med 13%, 

varvid småhusinvesteringarna minskade med 24% och investeringarna i 

tlerbostadshus ökade med drygt 8%. Ombyggnadsinvesteringarna steg 

16% (se tabell 7:4). 
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Antalet påbörjade lägenheter föll från 44 200 under 1981 till 41 800 under 

1982. Igångsättningen av småhus beräknas ha fallit med 3 600 till ca 23 000, 
medan antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus beräknas ha ökat med 
I 200 till ca 18 800. Under 1982 färdigställdes ca 44 300 lägenheter totalt, 
varav ca 18 800 i flerbostadshus och ca 25 500 i småhus. 

Tabell 7: 3 Lägenheter i påbörjade och inflyttningsfärdiga bostadshus 1979-1983 

1979 1980 1981 1982 1983 
prel. prognos 

Alt. Il 

Påbörjade 1 

Flerbostadshus 17850 17 550 17600 18800 19000 
Småhus 38200 32550 26600 23000 19000 

Totalt 56050 50100 44200 41800 38000 

Inflyttningsfärdiga 2 

Flerbostadshus 15600 15900 17600 18800 19000 
Småhus 39900 35 500 34000 25 500 22000 

Totalt 55500 51450 51600 44300 41000 

1 Ett bostadshus anses bli påbörjat den månad då grundbottenbesiktningen ägt rum 
och/eller de egentliga byggnadsarbetena påbörjas. 
2 Då minst tre fjärdedelar av lägenheterna i ett bostadshus befinner· sig i ett sådant 
skick att de kan tas i bruk anses huset vara inflyttningsfärdigt. 

Anm. Samtliga siffror är för 1979-1982 avrundade till närmast hela femtiotal. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Småhusbyggandet, som under senare delen av 1970-talet legat på en 
nivå omkring 40 000 påbörjade lägenheter per år. har sedan 1979 i genom
snitt minskat med mer än 15% årligen. 23 000 lägenheter i småhus beräknas 
ha påbörjats under 1982, varav endast ett par hundra utan statliga lån. Det 
privatfinansierade småhusbyggandet har alltså nära nog upphört. 

Reglerna för statliga lån till småhus har förändrats i flera avseenden de 
senaste åren, bl.a. som en anpassning till ett högre ränteläge. Så hart.ex.. 
takten för upptrappning av den garanterade räntan höjts. vilket medför att 
boendekostnaden ökar snabbare i ett statsbclånat småhus. Å andra sidan 
utgår numera visst räntebidrag även för tiden från inflyttningen till dess att 

statliga lån utbetalats. En annan kostnadssänkande åtgärd är införandet av 
s.k. produktionskostnadsanpassad belåning, vilken innebär att lån med 
subventionerad ränta och lång amorteringstid ges för en ökad andel av 

produktionskostnaden. Dessa åtgärder innebär sammantaget att tröskeln 
för småhusköp sänks samtidigt som boendekostnaden på några års sikt 
stiger. Den under 1982 beslutade inkomstskattcreformen medför att värdet 
av underskottsavdrag under en treårsperiod successivt begränsas till högst 

50%. Samtidigt sänks marginalskatten till 50% i de breda inkomstskikten. 
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Den genomsnittliga lägenhetsytan i nybyggda småhus sjönk både 1980 
och 1981; det senare året med omkring 5%. Uppgifter för första halvåret 

1982 tyder på en fortsatt neddragning. Detta kan ses som uttryck för en 
strävan att bygga billigare och mer energisnåla hus. Lägenhetsytoma i 
nyproducerade småhus väntas minska även under andra halvåret 1982 och 
under 1983. Investeringsvolymen per lägenhet beräknas främst härigenom 

sjunka med ca 3% under både 1982 och 1983. 
Utvecklingen av hushållens realinkomster och i synnerhet reallöner har 

varit svag de senaste åren och är sannolikt en viktig förklaring till att 
efterfrågan på nya småhus minskat. Småhusandelen av nybyggandet låg 
under perioden 1975-1979 på över 70% i genomsnitt. Därefter har den 

sjunkit varje år och beräknas 1982 ha varit ca 55%. På 1960-talet låg 
småhusandelen vid knappt 30%. Med hänsyn bl.a. till att hushållens reala 
inkomster beräknas fortsätta att minska 1983, att nedtrappningen av skat
telindringen för underskottsavdrag påbörjas liksom till tillgänglig informa
tion om byggplanering och kreditansökningar, bedöms antalet påbörjade 

lägenheter i småhus 1983 minska med 4 000 till 19 000. Påbörjandet av 
småhus skulle därmed halveras på fyra år. 

Igångsättningen av lägenheter i flerbostadshus har sedan 1979 legat på 
en nivå strax under 18 000. Under 1982 väntas igångsättningen stiga till 18 
800. Det råder alltjämt en viss bostadsbrist inom Stockholmsområdet och i 
vissa andra större orter, men mest kännetecknande för utvecklingen under 
1981 och 1982 är den kraftiga ökningen av antalet outhyrda lägenheter. 
Mellan mars 1981 och samma månad 1982 steg antalet lediga lägenheter 
med 12 000 till 30 000. Fram till september 1982 har antalet outhyrda 
lägenheter inom de allmännyttiga bostadsföretagen därefter stigit med 
ytterligare ca 4 700. Läget varierar starkt mellan olika regioner och även 
mellan orter inom samma region. Ett stort antal outhyrda lägenheter finns 
på mindre industriorter med arbetsmarknadsproblem. Inom kommuner 
med mer än 75 000 invånare exkl. storstadsområdena är däremot andelen 
outhyrda lägenheter lägre än riksgenomsnittet. Det är också främst inom 
denna typ av kommuner som byggandet av flerbostadshus ökat under 

1982. 
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Diagram 7:2 Bostadsinvesteringar 1963-1983 
Milj. kr .. 1975 års priser. 
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Källor: Konjunkturinstitutet och srntistiska centralbyrån. 

Tabell 7: 4 Bostadsinvesteringar 1981-1983 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1982, 1975 års priser 
löpande 
priser 1981 1982 1983 

prel. prognos 
Alt. Il 

Nybyggnad 
Flerbostadshus 7359 10,7 8,5 - 0.2 
Småhus 10503 -15,0 -23.5 -19,l 

Summa 17862 - 8,2 -13,3 -11,6 

Ombyggnad 
Flerbostadshus 6142 32.5 29,9 21.6 
Småhus 2247 -10,7 -10,0 - 6,6 

Summa 8389 13,5 16,2 14,I 
därav: med energis parstöd 1 1827 21.1 3,6 8,8 

med annat statligt stöd 1• 
2 5829 11,9 22,7 16,7 

utan statligt stöd 1 733 6,7 6.3 6,5 

Totalt 26251 - 2,7 - 4,5 - 2,2 

1 Med statligt stöd avses här statliga lån och bidrag. 
2 Häri innefattas ombyggnadslån, förbättringslån och boendemiljöstöd. 

Källa: Konjunkturinslitutet. 
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Prisökningen för nybyggda flerbostadshus dämpades från närmare 17% 

1979 och 1980 till knappt 14% för helåret 1981. Ökningstakten föll påtagligt 

1mder loppet av året och den stannade vid 10% fjärde kvartalet 1981 

(jämfört med fjärde kvartalet 1980). Byggkostnaderna beräknas öka med 

drygt 7% 1982 och med 8-9% 1983. 

De höga inflyttningshyrorna är alltjämt ett problem och för att sänka 

hyreskostnaden och därigenom stimulera till ett ökat bostadsbyggande har 

regeringen föreslagit riksdagen att ett system med hyresrabatter för hyres

och bostadsrättshus som uppförs med statliga lån införs. Hyresrabatt skall 

ges för hus som påbörjas under 1983 - och under vissa förutsättningar 

även under senare delen av 1982 - med maximalt 60 kr. per m2 och år och 

betalas ut till bostadsföretaget i form av ett statligt bidrag. Detta bidrag 

trappas ned med en femtedel per år. Hyresrabatten kommer att differentie

ras med avseende på det lokala bostadsmarknadsläget och lägenheternas 

storlek. Dessutom föreslår regeringen att hyresförlustgarantier i form av 

statliga lån som kompensation för utebliven hyra på grund av outhyrda 

lägenheter skall utgå under 1983 och 1984. 

Med beaktande av bl.a. föreliggande uppgifter om de kommunala bo

stadsbyggnadsplancrna, planerad långivning till nybyggnadsföretag 1983 

och effekter av de nämnda regeringsförslagen väntas påbörjande! av lägen

heter i tlerbostadshus bli 19 000 1983. Totalt skulle därmed 38 000 nya 

bostadslägenheter påbörjas under 1983. 

Ombyggnadsinvesteringarna sköt återigen fart 1981 efter den tillfälliga 

nedgången 1980. Denna utveckling kan helt återföras på den starka expan

sionen för ombyggnaderna av flerbostadshus - särskilt sådana med energi

sparstöd, medan däremot ombyggnadsinvesteringarna för småhus fortsatte 

att utvecklas negativt. Ombyggnadsinvesteringarna för flerbostadshus 

med energisparstöd ökade mycket starkt under hösten 1981 och i början av 

1982 till följd av att bidraget till energibesparande åtgärder i bostadshus 

avskaffades fr.o.m. den 30 juni 1981. vilket ledde till en mycket stor 

anhopning av ansökningar om energisparstöd till framför allt flerbostads

husprojekt före denna tidpunkt och därpå följande beslut om energispar

stöd under hösten. Under resterande del av 1982 blev utvecklingen betyd

ligt lugnare beträffande energisparåtgärder emedan dels inget bidrag utan 

endast energilån utgick till igångsatta projekt och dels den tidigare expan

sionen, sannolikt medfört en viss mättnad för denna typ av projekt. Om

byggnadsinvesteringarna totalt sett fortsatte dock att öka starkt 1982 till 

följd av det bidrag om 20% av den godkända kostnaden - vid max 15 000 

kr. per lägenhet - som utgick till ombyggnadsarbeten för flerbostadshus, 

vilka påbörjades mellan den I augusti 1981 och den 28 februari 1982 och 

avslutades senast den 31augusti1982. I juni 1982 beslutade riksdagen om 

ett liknande bidrag till ombyggnadsarbeten för flerbostadshus. vilket utgår 

till projekt som påbörjats tidigast den I augusti 1982 och avslutas senast 

den 30 juni 1983. Denna gång fastställdes bidraget till 159(, av den godkända 
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kostnaden - vid max 20 000 kr. per lägenhet. För 1983 förutses en fortsatt 

betydande expansion av ombyggnadsverksamheten. Utöver det i juni be

slutade bidraget har den nya regeringen i november 1982 nämligen förelagt 

riksdagen ytterligare förslag till stimulanser av ombyggnadsinvestering
arna (prop. 1982/83:50). Dessa innebär dels att hyresrabatter om maximalt 

60 kr. per m2 kan utgå till flerbostadshusprojekt för vilka ombyggnads

arbetena påbörjas under 1983 och där ovan nämnda bidrag inte utgår och 
dels att bidrag - vid max 15% av kostnaden - kan utgå vid värmeisoleran

de åtgärder i såväl flerbostadshus som småhus. Det sistnämnda bidraget 

avser ansökningar inkomna fr.o.m. den 10 november 1982. 

Med ovan angivna förutsättningar beräknas, som framgår av tabell 7:4, 

nybyggnadsinvesteringarna minska med närmare 12% 1983; investeringar

na i tlerbostadshus beräknas därvid bli ungefär oförändrade medan små

husbyggandet förutses fortsätta att minska kraftigt. Nedgå_ngen i nybyg

gandet uppvägs dock till stor del av en fortsatt expansion av ombyggnads

verksamheten. som väntas öka med 14%. De totala bostadsinvesteringarna 

skulle därmed minska med drygt 2% 1983. 

Industrin 

Under 1970-1975 producerade industrin varor till ett sammanlagt föräd

lingsvärde av 462 miljarder kr. ( 1975 års priser). Under samma period 

investerade företagen 75 miljarder kr. (1975 års priser) i byggnader och 

maskiner. 1 Investeringskvoten mätt på detta sätt låg således i genomsnitt 

för perioden på ca 16% (se diagram 7:3). 1976-1981 producerades det för 

469 miljarder kr. och investerades det för 69 miljarder kr., dvs. den 

genomsnittliga investeringskvoten sjönk 1,5 procentenhet. Investerings

kvoten nådde 1976 sitt högsta värde under 1970-talet - 17,8%. Den föll 

sedan varje år fram till 1979 då den uppvisade sitt lägsta värde på 12,4%. 
Trots uppgången i produktion och kapacitetsutnyttjande under 1979 valde 

företagen nämligen i stor utsträckning att vänta med att öka sina investe
ringar till in på 1980. Det höjda resursutnyttjandet under 1979 och början 

1 I detta inledande stycke om industrin liksom i diagram 7:3 har nationalräkenska
pernas investeringsvolym grovt uppkorrigerats med hänsyn till industriföretagens 
leasing av maskiner och bilar. Utgångspunkten för uppkorrigeringen har varit upp
gifter från en specialfråga i majenkäten 1982 avseende leasing 1981. Företagen har 
fått uppge marknads- eller inköpsvärdet av de leasade objekten. Enligt denna 
undersökning har industriföretagen införskaffat maskiner och utrustning på leasing
kontrakt till ett värde ;iv ca I miljard kr. i löpande priser 1981. Detta värde har 
schablonmässigt omräknats till fasta priser och relaterats till maskininvesteringarna 
i den del av sektorn övrigt näringsliv som innehåller leasingbolagen. Den sålunda för 
1981 framräknade andelen har sedan applicerats på investeringarna inom den an
givna specialsektorn för samtliga i diagrammet redovisade år. Leasingtillägget inne
bär att investeringskvoten under perioden 1976- I 981 blir ca I /2 procentenhet högre 
än vad okorrigerade nationalräkenskapsdata anger. 

Framställningen i resten av industriavsnittet och i kapitlet övrigt bygger där
emot på okorrigerade nationalräkenskapsdata. 1 tabell 7: I redovisas alltså leasing
bolagens investeringar i maskiner och bilar som hyrs ut i sektorn övrigt näringsliv 
och inte i industrisektorn. 
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av 1980 ledde också till en ökning av företagens vinster och investerings
tillväxten 1980 blev hela 19% i volym. Härigenom steg investeringskvoten 

till ca 15%. Till en del förklaras denna kraftiga uppgång av den massiva 

satsningen på investeringar i den statliga industrin detta år. Härefter har 

utvecklingen åter vänt nedåt. 

Diagram 7:3 Industrins investeringskvot 1971-1983 
Investeringar/förädlingsvärde. 1975 års priser. 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Mellan 1980 och 1981 minskade investeringsvolymen med 8% och indu

strins investeringskvot började ånyo sjunka. Nedgången var mycket star

kare på byggnadssidan <20%) än på maskinsidan (4%) och den statliga 

industrins investeringar föll avsevärt mer än den privata. 

Det preliminära utfallet av 1982 års och och bedömningen av 1983 års 

investeringar grundar sig på statistiska centralbyråns investeringsenkät 

från oktober 1982. Utvärderingen av enkäten visar på en nedgång i inves

teringsvolymen 1982 med 16%. Detta får ses mot bakgrund bl.a. av den 

fortgående försvagningen av industrikonjunkturen. Efterfrågan på indu

striprodukter har under 1982 varit fortsatt vikande vilket beräknas ha 

medfört att produktionen minskat ytterligare mellan 1981 och 1982. Sä-
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songrensat från andra halvåret 1981 till första halvåret 1982 minskade 
maskininvesteringarna starkt Byggnacjsinvesteringarnas minskningstakt, 
som var mycket kraftig andra halvåret 1981, synes däremot tillfälligtvis ha 

dämpats. Under andra halvåret synes förloppet ha varit det motsatta med 
en mindre nedgång på maskinsidan mot en något förstärkt försvagning på 
byggnadssidan. Därmed skulle maskininvesteringama mellan helåren 1981 
och 1982 ha gått ned med 15% i volym och byggnadsinvesteringarna med 
20%. Detta innebär att industrins investeringskvot fortsatt att falla. I likhet 
med förra året beräknas de statliga industriinvesteringarna ha fallit avse
värt mer än de privata. 

Företagens planer för 1983 samt planer och utfall för några tidigare år 
redovisas i tabell 7:5. Variationen i avvikelserna mellan utfall och planer 
tyder på att investeringsplanerna revideras på ett sätt som är starkt påver

kat av de kortsiktiga förändringarna i kapacitetsutnyttjande och vinstmar
ginaler. Efter devalveringarna i september 1981 och oktober 1982 beräknas 
vinstmarginalerna öka såväl 1982 som 1983. En vändning uppåt i industri
produktionen förutses vidare ske och det bör medföra ett högre kapacitets
utnyttjande. Det har därför med beaktande av konjunktursituationen i 
övrigt bedömts rimligt att uppjustera företagens investeringsplaner med 8 
procentenheter. Trots uppjusteringen skulle industrins investeringar ändå 
fortsätta att minska ytterligare 1983. Nedgången skattas till 5% och kan 
återföras såväl på fallande statliga som privata industriinvesteringar. För 

industrin som helhet bedöms maskininvesteringarna minska med endast 
l % men byggnadsinvesteringarna falla ytterligare drygt 20%. 

Tabell 7: 5 Planerade och faktiska förändringar av industrins totala investeringar 
1973-1983 
Årlig procentuell förändring, 1975 års priser 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Planerat i oktober året före 1 -9 -3 -4 -5 -13 -15 -I I 
Faktiskt inträffad förändring 10 Il 2 0 -17 -22 3 19 
Differens 19 14 6 5 - 4 - 7 4 18 

1981 1982 1983 
Alt. Il 

-9 :- 19 -13 
-8 -16 (- 5) 

I 3 (8) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosårets enkätvärde och enkätårets utfall. För 
planförändringen 1982- 1983 har använts det preliminära utfallet för 1982. 

Anm. Uppgifterna inom parentes är prognoserade värden. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

I diagram 7:4 redovisas investeringsutvecklingen på branschnivå. 
Branschuppgifterna för prognosåren har schablonmässigt korrigerats på 

samma sätt som vad gäller industrin som helhet. Den starkaste 
invcstcringsökningen under 1979 och 1980 skedde inom järn- och stålver
ken. Inom verkstadsindustrin accelererade tillväxten 1980 och även inom 
massa- och pappersindustrin samt inom övriga branscher steg investering
arna. Under 1981 fortsatte investeringarna att öka inom massa- och pap-
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persindustrin. Däremot minskade investeringarna inom järn- och stålver
ken samt inom övriga branscher. Järn- och stålverkens investerings
minskning var mycket kraftig. Deras investeringsnivå mer än halverades 

jämfört med 1980. Endast verkstadsindustrin bibehöll en ungefär oföränd
rad investeringsnivå. Under 1982 anger kalkylerna krympande investering
ar inom alla fyra i diagrammet redovisade branscher. Mellan 1982 och 1983 
förutses särskilt massa- och pappersindustrin men också järn- och stålver
ken dra ner sina investeringar ytterligare. Investeringarna inom verkstads
industrin och gruppen övriga branscher väntas däremot förbli ungefär 
oförändrade. 

Diagram 7:4 Investeringar inom industrin, totalt och uppdelat på branscher 1976-
1983 
1975 års priser. Index 1975 = 100. 
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Anm. Branschuppgifterna för prognosåren har schablonmässigt korrigerats på sam
ma sätt som vad gäller industrin som helhet. Investeringar i bilar ingår. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Handel m.m. 

De totala investeringarna inom gruppen handel m.m. 1 sjönk med 7% i 

volym 1981-1982. Härvid steg byggnadsinvesteringarna med 3% medan 
investeringarna i maskiner, inventarier och transportmedel sjönk med 

12%. 

Till grund för beräkningarna för 1982 ligger en enkätundersökning som 

statistiska centralbyrån genomförde i oktober i år angående investeringar 
inom handels-, bank- och försäkringsföretag. Vid utarbetandet av progno

ser för byggnadsinvesteringarna har vidare utnyttjats statistik över totala 

kostnader och byggtider för projekt inom gruppen privat handel m.m. 

Igångsättningen av byggen inom gruppen privat handel ökade med ca 7% 

under 1982. Ökningen ligger dock på första halvåret: under andra halvåret 

minskade igångsättningen. Den väntade negativa utvecklingen av hushål

lens inkomster och privat konsumtion verkar troligen återhållande på bl.a. 

varu handelns byggplaner för 1983. Det låga bostadsbyggandet bidrar också 

till att minska behovet av nyetablering. Igångsättningen väntas dälför 

minska något under 1983. Byggnadsinvesteringarna beräknas sålunda 

minska med 4% 1983. 

Investeringsenkäten visar att företagen planerar en relativt kraftig 

minskning av maskininvesteringarna under 1983. Tidigare års enkätsvar 

visar emellertid genomgående en benägenhet att underskatta utfallet för 

nästföljande år, vilket föranleder en korrigering av prognosen. Underskatt

ningens storlek har tenderat att samvariera med utvecklingen av privat 
varukonsumtion, vilken förutses minska 1983. Investeringsplanerna har 

med hänsyn härtill uppkorrigerats förhållandevis försiktigt. Maskininves

teringarna bedöms minska med 4% 1983. Även de totala investeringarna 

inom gruppen handel m.m. förutses därmed minska med 4% 1983. 

Statliga investeringar 

De totala statliga investeringarna minskade med 12% i volym mellan 

1980 och 1981. Som framgår av tabell 7:6 avtog investeringsverksamheten 
inom såväl affärsverk, myndigheter som statliga företag. 2 Nedgången var 
lika stor på byggnadssidan som på maskinsidan. 

1 Med investeringar inom gruppen handel m.m. avses investeringar i varuhandel, 
bank- och försäkringsverksamhet. teater, hotell, restauranger, lagerbyggnader samt 
fastighetsförvaltning. 
2 De statliga företagens investeringar redovisas i tabell 7: I under industri, handel 
och övrigt näringsliv. 

10 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr. 100. Bila1:a I.I 



Prop. 1982/83: 100 146 

Tabell 7: 6 Statliga investeringar 1979-1983 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1982. 1975 års priser 
löpande 
priser 1979 1980 1981 1982 1983 

prel. prognos 
Alt. Il 

Statliga affiirsve.rk 
exkl. industri 10293 - 3,5 19.6 - , , 21,0 - 3,4 4,-

Statliga myndigheter 
inkl. militära 4923 - 0,2 - 7.8 -14.4 1.8 16,0 
Statliga företag 
(industri m. m.) 3907 I 1.6 30.6 -23,0 -25,5 -18,3 

Statliga investeringar, 
totalt 19123 1,3 13,6 -12,0 3,2 - 1,4 
därav: byggnader 10878 - 0,4 7.8 -11,9 13.1 0,6 

maskiner 8 245 3,4 20.4 -12,2 - 7.3 - 3,9 

Anm. Exkl. SJ :s tågfärja beräkn_as de statliga affärsverkens investeringar öka 16,9 % 
1982 och förbli oförändrade 1983. 

Källor: Konjuni.turinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Till grund för beräkningarna av de statliga investeringarna 1982 och 1983 

ligger bl.a. enkäter till affärsverk och företag. Dessa samlades in i oktober 

1982 av statistiska centralbyrån. 

Investeringarna inom den statliga sektorn beräknas efter den kraftiga 

minskningen 1980-1981 ha ökat svagt 1981-1982 med 3%. Ökningen 

hänför sig helt och hållet till byggnadsinvesteringarna som drogs upp 13%. 

Maskininvesteringarna fortsatte däremot att minska. 
De statliga affärsverkens investeringar beräknas ha stigit hela 21 %. under 

1982. Större delen av denna uppgång ligger på byggnadsinvesteringarna 

som ökat mer än 30% varav vattcnfallsverket svarar för huvuddelen. På 

maskinsidan är det SJ, postverket och televerket som står för ökningen. 

En SJ-färja som skulle ha levererats 1981 men som blev klar först 1982 

bidrog starkt till ökningen. 

Kalkylen för myndigheternas investeringar ger en svag ökning på 2% 

1982. Inköpen av maskiner och inventarier drogs upp omkring 6% i volym 

medan byggnadsinvesteringarna förblev i det närmaste oförändrade. 

De statliga företagens investeringar fortsatte däremot att minska starkt 

även 1982 efter en kraftig tillbakagång redan 1981. Nedgången 1982 beräk

nas ha varit 25% och beror främst på en mycket kraftig minskning av 

maskininvesteringarna inom den statliga industrin. 

Utifrån de planer som föreligger för 1983 beräknas hela den statliga 

sektorns investeringar minska med mellan I och 2% 1982-1983. Härvid 

väntas en fortsatt stark nedgång för de statliga företagen men även en 

mindre nedgång för affärsverken. För myndigheterna förutses däremot en 

betydande uppgång i investeringsaktiviteten. 
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Kommunala investeringar 1 

De kommunala investeringarna minskade med 1/2% i volym 1980-1981. 

Därvid steg maskininvesteringarna med I 1/2%, medan byggnadsinveste

ringarn.a föll med I% (se tabell 7:7). 

Tabell 7: 7 Kommunala investeringar 1981-1983 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1982, 1975 års priser 
löpande 
priser 1981 1982 1983 

prel. prognos 
Alt. Il 

Primärkommuner 12588 - 1,6 -12,2 - 3,8 
därav: affärsverk 3 801 ' 0,3 -13,8 2,6 

myndigheter 8 787 - 2.5 -11,5 - 6,8 
Landsting 5000 2.3 11,9 1.3 
Övriga1 4588 0,8 - 0,5 3,6 

Summa 22176 - 0,4 - 5,3 1,1 
därav: byggnader 18 137 - 0,8 - 6,6 - 2,1 

maskiner 4039 1.7 0,7 2,9 

1 Häri innefattas kommunägda företag, församlingar m. m. Kommunal industri och 
bostäder ingår däremot ej. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Till grund för kalkylerna över investeringsutvecklingen 1982 och 1983 

ligger en av statistiska centralbyrån i början av november 1982 insamlad 

enkät bland primärkommuner och landsting. samt en enkät avseende vissa 

av de kommunägda företagen. 

Primärkommunernas och landstingens investeringsplaner för 1982 har 

på basis av erfarenheterna från tidigare år nedjusterats på maskinsidan. 

Därmed beräknas primärkommunernas och landstingens sammanlagda 

maskininvesteringar ha minskat med 3%. Byggnadsinvesteringarna synes 

ha sjunkit än mer eller med 7%. Landstingens investeringsvolym steg med 

ca 12'k,, medan investeringarna inom primärkommunerna föll med samma 

procenttal. Inkluderas församlingarna och de kommunägda företagen be

räknas de kommunala investeringarna totalt sett ha minskat med 5% i 

volym 1981-1982. 

I tabell 7:8 redovisas primärkommunernas och landstingens investe

ringsplaner för 1983 omräknade till procentuell volymförändring tillsam

mans med planer och faktiska förändringar för några tidigare år. De av 

kommunerna angivna investeringsplanerna omräknas alltså till investc

ringsbelopp i fasta priser. För 1983 har använts den inom konjunkturinsti

tutet kalkylerade utvecklingen 1982-1983 av byggnadspriser resp. priser 

1 I detta avsnitt n::dovisas de kommunala investeringarna exkl. bostäder och indu
stri. 
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på maskiner och inventarier. De så omräknade investeringsplanerna har 

sedan korrigerats med hänsyn till mönstret för tidigare avvikelser mellan 

planer och utfall. 

Tabell 7: 8 Planerade och faktiska förändringar i primärkommunernas och lands
tingens totala investeringar 1974-1983 
Årlig procentuell förändring. 1975 års priser 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Planerat i november året innan -8 -I -2 10 7 Il Il 
Faktiskt inträffad förändring -7 -2 -2 9 4 - 2 6 
Differens I -I 0 -I -Il -13 -5 

1981 1982 1983 
Alt. Il 

I -5 -3 
-I (-6) (-2) 
-2 (-1) (I) 

Anm. De av kommunerna angivna investeringsplanerna har omräknats till fasta priser på basis av prisutveck
lingen för investeringsvaror. Vid fastprisbcräkningarna av kommunernas planer för 1983 har använts konjunk
turinstitutets prognos för prisutvecklingen 1982-1983. Planerna redovisas i denna tabell som kvoten mellan 
prognosårets enkätvärde och föregående års utfall i fasta priser. För planförändringen 1982-1983 har använts 
det preliminänt utfallet för 1982. Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 

Källor: Konjunkrnrinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Primärkommunernas och landstingens sammanlagda investeringsplaner 

för 1983 anger en ytterligare neddragning av investeringsvolymen. Denna 

är i sin helhet hänförlig till primärkommunerna. där bl.a. nedgången i 

bostadsbyggandet reducerar behovet av investeringar. Inom landstingen 

däremot planeras en viss fortsatt ökning av investeringarna, vilket bör ses 

mot bakgrund av att den finansiella situationen inom landstingssektorn 

alltjämt väntas vara förhållandevis god under 1983. 

De negativa differenserna under senare år mellan investeringsplaner och 

- utfall, som redo~isas i tabell 7:8. skulle normalt ha motiverat en viss 

nedjustering av primärkommunernas och landstingens sammanlagda inve

steringsplancr för 1983. Primärkommunerna har emellertid i sina investe

ringsplaner. vilka redovisades i början av november, inte kunnat beakta de 

förslag till stöd för investeringar i förbränningsanläggningar för fast

bränsle. distributionssystem för värme. värmepumpar m.m. som regering

en förelagt riksdagen vid ungefär samma tidpunkt (prop. 1982/83:50). Detta 

motiverar en viss uppjustering av prognosen för främst byggnadsinvcste

ringarna inom primärkommunernas affärsmässiga verksamhet. Det har 

därför bedömts rimligt att totalt sett räkna med en positiv differens mellan 

primärkommunernas och landstingens sammanlagda investeringsplaner 

och - utfall 1983. Även de kommunala företagens investeringar förutses 

påverkas positivt av stödet till energiförsörjningen. 

Primärkommunernas och landstingens investeringar beräknas totalt sett 

sjunka med 2 1/2% i volym 1982-1983. Byggnadsinvesteringarna väntas 

därvid minska med 3 1/2%, medan maskininköpen förutses stiga med 3<;-;:. 

Landstingens investeringar beräknas totalt sett öka med I 1/2%. medan 

däremot primärkommunernas investeringar väntas falla med 4%. Inklude

ras församlingarna och de kommunala företagen kan den kommunala sek

torns investeringar totalt sett beräknas sjunka med I%. i volym. 
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7 .3 Lagerinvesteringarna 

Lagerutvecklingen kom under större delen av 1982 att kännetecknas av 

en fortsatt kraftig avveckling av lagren inom praktiskt taget alla lielar av 

ekonomin. Preliminära beräkningar antyder att lagerneddragningen 1982 

skall ha uppgått till ca 2,9 miljarder kr. i 1975 års priser vilket är en klart 

större lageravveckling än under 1981. Kulmen i lageravvecklingen ser ut 

att ha passerats under tredje kvartalet då lagren i säsongrensade tal drogs 

ned med omkring en och en halv miljard kr. Under fjärde kvartalet där

emot kant. o. m. en liten ökning av totala lagren tillfälligt ha skett, eventu

ellt som en följd av tidigarelagda beställningar i början av hösten 1982 inför 

en förväntad devalvering, som sedan genomfördes redan i oktober. Ett" 

sådant beteende skulle i så fall till en del kunna förklara den relativt stora 

importen i oktober och november. Under fjärde kvartalet skedde också en 

viss uppbyggnad av råoljelagren. Fallet i lagerstockarna under andra halv

året kom härigenom att bli betydligt mindre än under första halvåret. 

Lagercykelns uppbromsande inverkan på efterfrågeutvecklingen ser där

med ut att nu ha upphört efter att ha verkat sedan andra halvåret 1980 då 

lageruppbyggnadstakten började avta. En begynnande lageravveckling 

framträdde emellertid först under första halvåret 1981. 

Inom industrin (exkl. varven) bör:iade dock totala lagren sjunka först ett 

halvår senare dvs. andra halvåret 1981. Lagren av varor i arbete sjönk 

dock redan andra halvåret 1980 medan en avtappning av insatsvarulagren 

inte kom att ske förrän andra halvåret 1981. Då inleddes en neddragning av 

insatslagren inom färdigvaruindustrierna samtidigt som basindustrierna 

fortsatte en redan tidigare påbörjad reducering av dessa lager. 

Vad gäller färdigvarorna slutligen minskade lagren av dessa inte förrän 

under första halvåret 1982 då markanta neddragningar skedde inom verk
stadsindustrin och övrigsektorn. Basindustriernas lager steg då ännu trots 

kraftiga produktionsinskränkningar. Någon minskning där kom inte att ske 

förrän under andra halvåret 1982. Samtidigt fortsatte lageravvecklingen 

inom verkstadsindustrin och övrigsektorn varför kulmen i lageravtapp

ningen för färdigvarorna kom att nås under andra halvåret 1982. För varor i 

arbete blev lagerminskningarna betydligt blygsammare. Vad gäller insats

varorna kan som nämnts en viss tillfällig upplagring ha skett fjärde kvarta

let. 

I prognoserna för 1983 förutses för färdigvarorna totalt en fortsatt om än 

successivt avtagande lagerminskning. Detta gäller särskilt basindustrierna 

men också inom verkstadsindustrin beräknas lagren sjunka. åtminstone 

under första halvåret. Också lagren av insatsvaror förutses minska första 

halvåret medan en viss ökning kan ske inom verkstadsindustrin och övrig

sektorn under andra halvåret. Några större förändringar beräknas inte· ske 

av lagren av varor i arbete. Sammantaget skulle därmed industrins lager, 

exkl. varvens, minska med ca 1 miljard kr. efter ett fall på 3,2 miljarder 

1982 (i 1975 års priser). 
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Tabell 7: 9 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1979-1983 
Milj. kr., 1975 års priser 

1979 1980 1981 1982 1983 prognos 
prel. 

Alt. l Alt: Il 

Jord- och skogsbruk - 365 -131 69 110 - 15 15 
Industri -1200 2992 16 -3165 -765 - 975 
El-. gas- och vattenverk 105 15 25 120 - 50 50 
Parti handel 134 I 123 -1243 345 510 335 
Detaljhandel (inkl. trans-

portmedelshandel) I 132 63 - 505 - 50 -450 - 450 

Summa - 194 4062 -1688 -2880 -770 -1155 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Varvens lager (där varor i arbete dominerar) minskade kraftigt 1982 och 

för 1983 väntas en fortsatt minskning. 

Lagren i partihande/n var i stort sett oförändrade under de tre första 

kvartalen 1982 efter den mycket kraftiga avtappningen under 1981. En viss 

tillfällig lageruppdragning kan dock ha skett under fjärde kvartalet. Detta 

gäller också detaljhandeln som emellertid för året som helhet kunnat 

minska sina lager något. En fortsatt avveckling i detaljhandeln förutses för 

1983 medan en viss ökning beräknas ske av partihandelslagren. 

I jord- och skogsbruket steg lagren av brödsäd liksom också av rund

virke under 1982. Rundvirkeslagren beräknas stiga också 1983 medan 

lagren av brödsäd antas minska. 

Sammantaget för alla näringsgrenar skulle lagren vid lönekostnadsalter
nativ Il under 1983 minska med 1.2 miljarder kr. 1 efter att 1982 ha minskat 

med ca 2,9 miljarder kr. 1 Ett sådant omslag i lagercykeln mellan 1982 och 

1983 kommer att ge ett bidrag till den inhemska eftenrågans utveckling 

motsvarande ca 0,5 % av BNP. 

I alternativ I beräknas totala lagerminskningen 1983 bli något lägre och 

stanna vid ca 0.8 miljarder kr. 1 Skillnaden beror främst på att den högre 

industriproduktionen i alt. I beräknas generera ett starkare behov av lager 

av insatsvaror och varor i arbete än i alt. Il. Partihandelns lagerbehov 

beräknas också vara något högre i alt. I. Omslaget i lagercykeln räknat på 

detta vis ger ett bidrag till eftenrågan motsvarande ca 0.79(. av BNP. 

1 1975 års priser. 
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8 l".'läringslivets lönsamhet, kostnader och priser 

8.1 Sammanfattande bedömning 

Framställningen i detta och i nästa avsnitt grundar sig på kalkyler över 

driftsöverskotten 1 inom olika delar av näringslivet. Vissa sidor av den 

finansiella utvecklingen inom tillverkningsindustrin behandlas i avsnitt 8.3. 

Driftsöverskottsberäkningarna omfattar de viktigaste delarna av näringsli

vet men fortfarande saknas vissa branscher. Orsakerna till detta är dels 

brister i det historiska materialet och dels svårigheter att få fram tillräckligt 

underlag för prognoser. I tabell 8.1 visas driftsöverskotten inom samtliga 

branscher för vilka kalkyler görs. 

Driftsöverskottets andel av förädlings värdet sjönk något 1981 2
. I stort 

sett alla delar av näringslivet fick vidkännas vinstminskningar med de 

största sänkningarna inom de råvarubetonade "basindustrierna"3 och 

inom byggnadsindustrin. Försämringen för de svenska råvarubranscherna 

var till största delen en följd av den svaga utvecklingen på de internationel

la råvarumarknaderna med vikande efterfrågan och fallande priser. i syn

nerhet vid notering i DS-dollar. Dollarkursens uppgång - som för Sverige 

till viss del var en följd av devalveringen den 14 september - medförde 

emellertid att den svenska basindustrin trots allt kunde höja sina produkt

priser med ca 6%. I motsatt (neddragande) riktning verkade därvid de 

kurssäkringar som gjorts i samband med exporten av exempelvis pappers

massa. Den sjunkande efterfrågan slog dock hårt även mot svenska före

tag. trots vissa marknadsandelsvinster för framför allt sågade trävaror. 

Sammantaget sjönk basindustriernas produktion med ca 7 % 1980-1981. 

Byggnadsindustrins försämrade situation berodde till stor del på de 
sjunkande inhemska byggnadsinvesteringarna (-5% 1980-1981). Bygg

nadsföretagen försökte visserligen kompensera sig för detta genom ökad 

export. men vissa exportorder synes därvid ha tagits till så låga priser att 

de inte kunnat ge något bidrag till företagens vinster. Även bland övriga 

delar av näringslivet noterades minskningar med det enda betydelsefulla 

undantaget för verkstadsindustrin exkl. varv där driftsöverskottets andel 

av förädlingsvärdet istället steg något. 

1 Driftsöverskott är ett nationalräkenskapsbegrepp som i företagsekonomin närmast 
motsvaras av rörelseresultat exklusive lagerprisvinster och efter kalkylmässiga av
skrivningar. 
1 Det senaste år för vilket nationalräkenskaperna publicerat statistik över drifts
överskotten. Uppgifterna för 1981 är dock preliminära och kommer att revideras 
hösten 1983 liksom uppgifterna för 1979 och 1980 har reviderats i oktober 1982. 
3 Gruvor. sågverk, massaindustri. järn- och stålverk samt ickejärnmetallvcrk. 
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Tabell 8: 1 Driftsöverskott i vissa delar av näringslivet samt i hela ekonomin 1976-1983 
Milj. kr., löpande priser 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Jordbruk och fiske 4034 4046 4489 4196 4672 5078 
Skogsbruk 3 280 3448 2980 2167 3 300 3707 
~ämmalmsgruvor 356 - 282 - 660 - 546 - 193 - 358 
Ovriga gruvor och 

mineralbrott 239 173 182 552 481 348 
Sågverk 40 - 318 88 533 I 024 429 
Massaindustri 316 -1289 -1117 - 252 69 - 120 
Pappersindustri - 102 - 575 - 354 19 65 - 192 
Petroleumraffina-

derier m. m. 607 I 004 1106 31 38 - 462 
Järn- och stålverk -2845 -2665 -2218 -1440 -1154 -1908 
Ickejärn metall verk 31 - 235 - 200 - 331 - 213 - 206 
Verkstadsindustri 

exkJ. varv 4306 2968 2023 5001 6172 7161 
Övrig tillverknings-

industri exkl. varv 5487 5626 5808 7166 9402 9321 
Byggnadsindustri 4465 4608 4973 6079 6256 4500 
Privata tjänster, 

exkl. varuhandel, 
bostäder samt bank 
och försäkring 5482 5649 7934 10525 13774 14914 

Summa 25554 22158 25034 33662 43352 42 212 

Övriga sektorer 1 25368 19446 26905 34608 38389 39773 

Hela ekonomin 50922 41604 51939 68270 81741 81985 

1982 

5816 
3477 

- 476 

325 
383 

- 377 
278 

305 
-I 037 
- 496 

9663 

12561 
. 4043 

15611 

./9./66 

1 Varv. el-. värme-. gas- och vattenverk, varuhandel, bostäder. bank och försäkring samt restpost. 

Anm. Driftsöverskottens andelar av förädlingsvärdet visas i diagram 8: 1 och 8: 2. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Bland orsakerna till vinstnedgången inom näringslivet 1981 kan förutom 

den svaga efterfrågan och den därmed sammanhängande prisutvecklingen 

nämnas den stagnerande arbetsproduktiviteten. För tillverkningsindustrin 

liksom för näringslivet totalt var produktiviteten oförändrad mellan 1980 

och 1981 vilket medförde att lönekostnaden per producerad enhet inom 

tillverkningsindustrin steg med hela 12,7 %. 1 Detta är den kraftigaste ök

ningen sedan den så kallade kostnadskrisen 1975-1976. 

Kalkylerna för 1982 tyder på en uppgång av driftsöverskottsandelen 

inom näringslivet. Bilden är dock splittrad och de branscher som beräk

ningarna omfattar kan i vinsthänseende grupperas - något schablonmäs

sigt - i tre delar. I den första gruppen, där driftsöverskottets andel av 

förädlingsvärdet föll 1982, återfinns råvarubranscherna, byggnadsindustrin 

samt skogsbruket. Utvecklingen för denna grupp är därmed ungefär den

samma som året innan med den huvudsakliga skillnaden att stålindustrin 

1982 förbättrat sina driftsöverskott (dvs. egentligen minskat sina förluster) 

1 Enligt förtjänststatistiken för industri, som visas i tabell 6.2. steg dock timlöne
kostnaden 1981 med endast 9,4%. 

1983 

6505 
3 856 

- 661 

606 
1252 

89 
1947 

- 304 
-I 057 

106 

11685 

14990 
3716 

17405 

59957 
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relativt kraftigt. Det senare är till stor del en följd av de avtal för att hålla 
uppe stålpriserna som slutits inom EG:s ram. Devalveringarna 1981 och 
1982 har givetvis också starkt påverkat basindustriernas försäljningspriser 
i positiv riktning. Det kan därför tyckas förvånande att de svenska råvaru
producenternas vinster fortsätter att falla 1982. Det visar dock bara alltför 
tydligt hur utomordentligt pressat läget på de internationella råvarumark

naderna är. 

Diagram 8: l Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet i olika delar av näringslivet 
1971-1983 
Procent 
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BEARBETADE VARQR3 

UR SNR 3000 
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, __ 
I 
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72 74 76 78 80 82 72 74 76 78 80 82 
1 Exkl. varuhandel bostäder samt bank- och försäkring. 
2 Gruvor och mineralbrott, sågverk. massaindustri samt ickejärnmetallverk. 
3 lnkl. livsmedel. 
Anm. De streckade kurvorna avser tillverkningsindustrin exkl. varv. Då diagram
men ej ritats med enhetlig skala får kurvan olika utseende i de olika deldiagrammen. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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I den andra branschgruppen bibehölls driftsöverskottsandelen i stort sett 

oförändrad 1982 jämfört med året innan. Hit hör större delen av tjänste

branscherna samt jordbruket. Kännetecknande för dessa delar av närings

livet är bl. a. att de avsätter det mesta av sin produktion inom landet samt 

att direkteffekterna av en devalvering inte är så kraftiga vare sig på kost

nads eller intäktssidan. En orsak till att man under 1982 lyckats bibehålla 

sina vinstandelar trots den stagnerande inhemska efterfrågan och den 

därmed sammanhängande svaga produktivitetsutveckling (±0% 1981-

1982) är den låga (6.9%) ökningen av arbetskraftskostnaden per timme. 

I den tredje branschgruppen ökade driftsöverskottets andel av föräd

lingsvärdet relativt kraftigt 1982. Denna grupp utgörs av de industri

branscher som producerar bearbetade varor (se diagram 8: I och tabell 

8: 3). Här, och endast här, har devalveringarna samt de låga timlönekost

nadsökningarna givit till effekt att företagens vinster kunnat ökas. En 

orsak är att man till skillnad från tjänstebranscherna och även byggnadsin

dustrin har utländska konkurrenter; då det självklart endast är gentemot 

utlandet som devalveringarna givit ökad konkurrenskraft. Samtidigt har 

man inte drabbats av den internationella lågkonjunkturen med samma kraft 

som råvaruproducenterna. De svenska försäljningspriserna sänktes med 

ca 3 % relativt de utländska konkurrenterna på hemma- och exportmark

naderna sammantagna men trots detta ökade försäljningspriserna 1982 ca 

två procentenheter mer än kostnaderna, räknat per producerad enhet. 

Detta innebar alltså att bruttovinstmarginalen ökade med i runda tal två 

procentenheter. Vinstnivån inom branschen blev därmed - mätt som 

driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet - väl så hög som de "goda'' 
åren 1973 och J 975. För att erhålla en mer rättvisande bild av vinstutvcck

lingen i tillverkningsindustrin - särskilt vid jämförelser över långa tidspe

rioder - bör emellertid hänsyn tas även till de resultat som redovisas i 

avsnitt 8.3. 

En fortsatt ökning av vinsterna väntas 1983. 1 Detta är till största delen 

en följd av de svenska devalveringarna. särskilt den som genomfördes 8 

oktober 1982. Sammantaget beräknas ökningen av driftsöverskottsandelen 

inom näringslivet bli av samma storleksordning som 1982. Den största 

vinstuppgången 1983 väntas inom råvarubranscherna. Devalveringen för

utsätts härvid slå igenom i stort sett helt på de svenska företagens försälj

ningspriser samtidigt som den internationella råvarukonjunkturen bedöms 

komma att stabiliseras eller till och med förbättras något. Råvaru

branscherna beräknas därmed kunna höja försäljningspriserna med ca 

16 % 1983 och öka produktionen med drygt 6 %. Trots den kraftiga vinst

uppgången väntas emellertid driftsöverskottsandelen 1983 endast nå upp 

till samma nivå som de relativt svaga åren 1976 och 1980. 

1 Samtliga uppgifter av~er utvecklingen i enlighet med det högre lönealternativet. 
vilket innebär en ökning av timlönekostnaden med 9.5 'ni näringslivet 1983. 
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Tabell 8:2 Produktpriser och rörliga produktionskostnader per enhet i vissa delar av näringslivet 1976-1983 

Procentuella förändringar 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Skogsbruk 
Förbrukning 13,4 19.2 11,7 11,8 7,9 8,1 
Lönekostnad 22,2 20,6 -4,9 2,5 -1.3 8,4 
Summa rörlig kostnad1 19,7 20,2 -0.6 5,3 1,6 8.3 
Produktpris 3,8 20,2 -6,2 - 6,9 16,7 9,6 
Marginal -13,3 0,0 -5,6 -11.6 14,9 1,2 

lndustrirål·aror 
Förbrukning 11,5 17,8 -1,5 10,I 17,7 7.3 
Lönekostnad 18,7 I 1,5 -1.7 0,9 13.8 13,6 
Summa rörlig kostnad1 13,5 16,2 -1.5 7,8 16,8 8.8 
Produktpris 4,9 3, I 0,5 15,2 21,0 6,2 
Marginal - 7,6 -11,3 2.0 6,9 3,6 -2.4 

Ti/!l•erkningsindustri 
exkl. \•an· 

Förbrukning 11.8 9,7 8,9 12,4 13,6 10,9 
Lönekostnad 14,9 10,4 5,2 0,2 10.4 13. I 
Summa rörlig kostnad1 12.7 9,9 7.5 8,4 12,2 11.6 
Produktpris 9,1 8,6 7.8 10,0 13.3 11.0 
Marginal - 3,2 - 1.2 0.3 1,5 l.O -0,5 

Byggnadsindustri 
Förbrukning 12.9 8,1 7,7 9.7 15,0 13,5 
Lönekostnad 21.6 6,0 6,6 7,0 11.7 11,3 
Summa rörlig kostnad1 16,./ 7,2 7,3 8.6 13.6 12,6 
Produktpris 17,2 6,9 7,2 9,4 12.4 9,3 
Marginal 0.7 - 0,3 -0.1 0,7 -I.I -2.9 

Pril'ata tjänster 
Förbrukning 13,3 10.2 12,7 9.9 9,2 10,9 
Lönekostnad 14.2 10,6 7,4 3,5 9,2 7,3 
Summa rörlig kostnad' 13.7 JO.I 10.0 6,8 8,9 9,5 
Produktpris 12,7 9,4 11,4 8,2 I0,6 9.1 
Marginal - 0,9 - 0,6 1.3 1.3 1,6 -0.4 

1 Med avdrag för subventioner. 
; Gruvor och mineralbrott. sågverk. massaindustri samt ickejärnmetallverk. 
3 Exkl. varuhandel. bostäder samt bank och försäkring. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Även inom aggregatet bearbetade varor väntas tämligen starka vinstök-

ningar 1983. Till skillnad från vad som förutsatts beträffande råvarorna 

antas en del av devalveringsutrymmet för bearbetade varor användas till 

en fortsatt sänkning av de svenska företagens priser relativt de utländska 

konkurrenterna. Relativprissänkningen på hemma- och exportmarknader-

na beräknas sammanvägt uppgå till ca 5 % 1983. Huvudsakligen som en 

följd av relativprissänkningar såväl 1982 som 1983 bedöms Sveriges mark-

nadsandelar för bearbetade varor öka med ca 12 % på hemmamarknaden 

z På grund av den ökande internationella arbetsfördelningen ökar både import- och 
exportandelarna för bearbetade varor trendmässigt. Den trenden har vad gäller 
importandelen bedömts uppgå till 1,3 procent per år. Detta betyder alt de svenska 
företagens marknadsandelsökning på hemmamarknaden 1983 "trendrensat" uppgår 
till 2.3 % och den sammanvägda marknadsandelsvinsten till 3.4 r;.;,_ 

1982 1983 

8,0 9.5 
10,3 7,4 
9,5 8.1 
4,0 8,2 

-5,0 0,1 

8,7 13,0 
11,7 1.7 
9,4 10,3 
8,1 15,9 

-1,2 5, I 

12,4 12, I 
3,7 4,7 

10.0 10,0 
11,8 11.3 

1,6 1.2 

9,5 11,0 
6,5 7.6 
8,3 9,7 
7,5 9,0 

-0.7 -0,6 

10,k 10,6 
7.4 8,2 
9,1 9,5 
9.0 10,0 

-0.1 0,5 
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och med nästan 5 % på exportmarknaderna. eller sammantaget med 2,6 %. 
Produktionsvolymen för bearbetade varor totalt beräknas stiga med 3.9 %. 
vilket alltså till största delen är hänförligt till de väntade marknadsandels

vinsterna. Arbetsproduktiviteten förutses stiga med drygt 4 % 1983 vilket 

dämpar ökningen av b.ranschens rörliga kostnader per enhet. Den progno

serade 11-procentiga produktprishöjningen beräknas därmed kunna med

föra att driftsöverskottsandelen ökar 1983 och når samma nivå som hög

konjunkturåret 1974. 

Tabell 8: 3 Priser, kostnader och marknadsandelar för bearbetade varor' 1976-1983 
Procentuella förändringar 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Kostnad per enhet 
Förbrukning 11,4 8,8 10,6 Il, I 9,5 10,3 
Lönekostnader 15,5 10,7 6.1 0,2 10,2 12.3 
Summa rörlig kostnad 12,7 9,4 8,8 7,4 9.1 11,0 

Marginal -3,I -0,5 -0.1 1,7 1,2 -0,2 
Svenskt produktpris 9,2 8,8 8,7 9,2 10,4 10,8 
Marknads pris 5,7 12,7 13.3 6,7 7,4 8.8 
Svenskt relativpris 3,3 -3.5 -4.1 2,3 2,8 1,8 
Marknadsandel -3.6 -0,6 2,0 -1.2 -2.4 0,2 

1 Innefattar av beräkningstekniska skäl även livsmedelsindustri. 

1982 1983 

12.9 12,0 
3.0 5,1 
9.8 9,8 
2,0 0,9 

12,0 10,8 
15,5 16,8 

-3,0 -5,I 
0,0 3,4 

Anm. På grund av olikheter i de indexar som ingår i respektive "Svenskt produktpris" och "Marknadspris" 
bör den beräknade relativprisutvecklingen tolkas med viss försiktighet. Detta kan även sägas gälla marknads
andelsförändringarna i tabellen. Marknad och marknadsandel avser hemma- och exportmarknaderna sam
manvägda. Marknadsandelsutvecklingen på hemmamarknaden är mätt som variationer kring trenden, vilken 
uppgår till 1,3 procentenheter per år. Orsaken är att definitionen av marknadsandelar skiljer sig mellan 
hemma- och exportmarknaderna. Sveriges exportmarknadsandelar definieras som svensk exports andel av 
mottagarländernas import, medan hemmamarknadsandelen istället har inhemsk förbruknin!? som nämnare. 
Importens andel av den inhemska tillförseln ökar dock - på grund av ökad internationell arbetsfördelning -
mer eller mindre trendmässigt i de flesta länder. Detta antyder att om Sveriges exportmarknadsandelar (mätta 
enligt ovan) är oförändrade ett år så ökar samtidigt den svenska exportens andel av avnämarländernas 
inhemska förbrukning. Ett riktigt marknadsandelsmått skulle alltså mäta svenska leveransers andel av den 
inhemska tillförseln i alla länder. Detta har dock inte varit möjligt. Det har därför istället varit nödvändigt att 
jämställa andelsutvecklingen på hemmamarknaden med motsvarande utveckling på exportmarknaden. Trend
rensningen av hemmamarknadsandelen syftar alltså till att korrigera för att den ökande internationella 
specialiseringen påverkar de bägge marknadsandelsmåtten på olika sätt. Rörliga kostnad är beräknad med 
avdrag för subventioner. 

Källor: Nationalräkenskaperna, svensk handelsstatistik, beräkningar gjorda för kapitlet om utrikeshandeln 
samt konjunkturinstitutet. 

För övriga branscher som omfattas av kalkylerna väntas driftsöverskot

tets andel av förädlings värdet förbli i stort sett oförändrad 1983. Det enda 

undantaget utgörs av byggnadsindustrin där den fortsatt svaga byggmark

naden beräknas medföra att vinstnivån sänks ytterligare. 
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8.2 Utvecklingen inom olika delbranscher 

Driftsöverskottets andel av förädlings värdet visas i diagram 8: I och 

utvecklingen av kostnader och priser kan utläsas ur tabell 8:2. Inom 

skogsbruket beräknas driftsöverskottet ha sjunkit 1982. Det är huvudsakli

gen den svaga prisutvecklingen på rundvirke (4 % ökning 1981-1982) som 

är förklaringen till de minskade vinsterna. Priset på huvudprodukten såg

timmer sjönk härvid ca 10 % medan massavedspriserna däremot beräknas 

ha stigit med 15 %. Till sänkningen av driftsöverskottet bidrog också den 

mycket oförmånliga produktivitetsutvecklingen (-4 %). För 1983 väntas 

prishöjningarna på rundvirke bli något större (8,2 %) med större delen av 

ökningen hänförlig till sågtimret. De låga prisökningarna är givetvis i sig 

fördelaktiga för sågverk och massaindustri men medför samtidigt en risk 

för att skogsägarna inte skall ha tillräckliga incitament att avverka i den 

takt som förutses i kapitel 4 (+3 %). 

Den mycket låga aktiviteten inom byggsektorn har som nämnts skapat 

problem för hY!?l?fladsindustrin. Driftsöverskottets andel av förädlings vär

det som 1981 sjönk till en historiskt sett mycket låg nivå beräknas ha 

minskat ytterligare 1982. En orsak till detta är att arbetsproduktiviteten 

inte ökade alls 1982, en annan är att det svaga efterfrågeläget, som skapat 

en besvärande överkapacitet, försvårat för branschen att - som i stor 

utsträckning skett tidigare - kompensera sig för kostnadsökningar genom 

att höja försäljningspriserna. 1983 väntas en svag ökning av byggnadsindu

strins produktionsvolym ( +0,5 %) men ändå beräknas - till stor del på 

grund av att devalveringen hösten 1982 drivit upp kostnaderna för importe

rade insatsvaror - driftsöverskottsandelen fortsätta att falla något. 

Den heterogena sektorn privata tjänster synes ha bibehållit driftsöver

skottsandclen i stort sett oförändrad 1982. En något sänkt produktivitet 
(-0.5 %) uppvägdes delvis av den låga timlönekostnadsökningen (6,9 %). 

Viktigare för bibehållande! av vinstnivån var dock att branschen i stort sett 

är skyddad från utländsk konkurrens, vilket ger ökade möjligheter att 

vältra över kostnadsökningar på köparna. För 1983 väntas en fortsatt 

oförändrad vinstnivå, eller eventuellt någon ökning. 

Förlusterna inom )iirnmalmsgrul'orna fortsätter att öka i snabb takt. 

Trots en kraftig minskning av sysselsättningen sjönk produktiviteten 1982 

med över 20 %. Det var den västeuropeiska stålkrisen som tillsammans 

med andelsförluster på exportmarknaderna tvingade de svenska järn

malmsgruvorna att sänka produktionen med en tredjedel 1982. På grund av 

den stigande dollarkursen - järnmalmspriset sätts i US-dollar. även inom 

Sverige - kunde dock järnmalmsgruvorna tillgodoräkna sig en kraftig 

prishöjning ( 19 %), vilket emellertid endast räckte till att dämpa vinstned

gången något. Resultatet av kalkylerna för 1983 är dystert och visar på en 

1 Exkl. varuhandel, bostäder samt banker och försäkringsbolag. 
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accelererad resultatförsämring. Trots den 19-procentiga devalveringen 
1982 väntasjärnmalmspriserna öka med endast 6,5 % 1982-1983. Samti
digt driver den förutsedda produktivitetssänkningen om drygt 10 % kraf
tigt upp produktionskostnaderna. Sammantaget beräknas driftsförlusterna 
därför förvärras starkt och uppgå till ca 700 milj. kr. 1983. 

Diagram 8:2 Driftöverskottets andel av förädlingsvärdet i olika industribranscher 
1971-1983 
Procent 
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Anm. De streckade kurvorna avser tillverkningsindustrin exkl. varv. Då diagram
men ej ritats med enhetlig skala får kurvan olika utseende i de olika deldiagrammen. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

82 
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Tillverkningsindustrins delhranscher1 

Vinstandelen inom sågverken har svängt kraftigt under den senaste 

tioårsperioden. Detta mönster är vanligt för industribranscher vars pro

duktion är av råvarukaraktär. Anledningen är bl. a. att produktpriserna -

som till stor del bestäms på världsmarknaden - fluktuerar snabbt och 

mycket på grund av stora kast i efterfrågan, medan producenternas kostna

der på grund av olika trögheter är mer stabila. För sågverkens del har 

vinstfluktuationerna förvärrats av att priset på sågtimmer ofta inte satts 

med hänsyn till den rådande prisutvecklingen på trävaror utan med en viss 

eftersläpning, vilket nedanstående tablå visar: 

Procentuell förändring 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Produkt-
pris 43.8 -1.3 11.2 11,2 1.5 8.5 23,0 4,6 -0.2 13.0 
Sågtimmer 43.7 15,9 16,9 13,0 -1,3 1.7 17,4 8,5 -4,3 5.3 

Anm. Sågtimmerpriset avser enhetsvärde för trävaruindustrins förbrukning enligt 
industristatistiken. 

Särskilt vinstnedgången 1975 och 1976 liksom vinstförbättringen 1979 

kan till stor del sägas bero på eftersläpningar i prissättningen på sågtim

mer. Även vinstnedgången 1981 har till en del samma förklaring men denna 

gång ökade även kostnaden för övriga insatsvaror samt lönekostnaden per 

enhet snabbare än produktpriset. 1982 ökade priset på trävaror inte alls 

(-0,2 %), trots devalveringarna. Då emellertid även produktionskostna

derna per enhet förblev oförändrade beräknas vinstmarginalen ha bibehål

lits på samma nivå som året innan. En större del av devalveringsutrymmet 

efter 1982 års devalvering förutsätts - till skillnad från vad som skedde 

efter devalveringen 1981 - under 1983 användas av sågverken till prishöj

ningar. Branschens produktpriser beräknas därmed stiga 13 % 1982-1983 

medan kostnadsökningarna väntas bli måttliga. Arbetsproduktiviteten för

utses härvid öka med hela 7 %. vilket verkar dämpande på branschens 

lönekostnadsutveckling, samtidigt som prisprognosen för sågtimmer pekar 

mot en endast 5-procentig höjning. Sammantaget kalkyleras med en vä

sentlig vinstförbättring för sågverken I 983, men driftsöverskottets andel 

av förädlingsvärdet når inte heller efter detta en särskilt hög nivå. 

Bilden av massa- och pappersindustrin liknar den för sågverken men 

trenden i vinstutvecklingen har varit klart mer negativ. Medan driftsöver

skottets andel av förädlingsvärdet för sågverken nådde en jämförelsevis 

hygglig nivå under högkonjunkturen 1979-1980 så var massa- och pap

persindustrins driftsöverskott negativt, i storleken -200 milj. kr. Dessut-

' Aggregaten råvaror och bearbetade varor har behandlats i avsnitt 8.1. 
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om belastas branschen med kapitalkostnader som är högre än för industri

genomsnittet vilket medför att nettoresultatet visar en relativt andra indu

strigrenar ännu sämre utveckling. Driftsöverskottets andel av förädlings

värdet steg dock något 1982 vilket får ses som en effekt av devalvering

arna. Försäljningspriserna kunde därigenom höjas med 14,5 % 1982 vilket 

alltså mer än väl räckte till att kompensera för de likaledes kraftiga kost

nadsökningarna. Det förefaller också som om den svenska skogsindustrins 

konkurrenskraft gentemot utlandet, särskilt efter devalveringen i oktober 

1982. är god. Möjligheterna att utnyttja detta övertag till att öka exportvo

lymen är dock mycket begränsade så länge pappers- och massaefterfrågan 

är stagnerande eller faller. Detta beror bland annat på att det som regel är 

lättare att ta marknadsandelar när efterfrågan växer - då t. ex. nya köpare 

kommer till. Därtill kommer att sammanslutningarna inom EG inte vill 

acceptera att svenska producenter vållar att de västeuropeiska pappers

brukens kapacitetsutnyttjande sänks, vilket måste bli fallet om Sverige tar 

marknadsandelar på en stagnerande marknad. Massa- och pappersindu

strins möjligheter att utnyttja devalveringarna till att öka exportvolymen är 

därför i hög grad beroende av om man lyckas bibehålla en del av den nu 

uppnådda konkurrenskraftförbättringen fram till nästa konjunkturupp

gång. Prognosen för 1983 innefattar en viss ökning av efterfrågan på massa 

och papper i Västeuropa och USA. företrädesvis i slutet av året. Detta 

skulle dels i sig ge möjligheter till ökad export och dels - i enlighet med 

resonemanget ovan - skapa förutsättningar för marknadsandelsvinster. 

Exporten bedöms därigenom kunna öka med 11,7 % 1983 vilket beräknas 

medge en produktionsökning om ca 7 %. Branschen väntas även nästa år 
höja produktpriserna kraftigt (14 %) medan såväl råvaru- som lönekostna

derna förutses öka relativt måttligt. Prognosen visar därför en avsevärd 

höjning av vinstnivån för 1983 och driftsunderskotten skulle därmed kunna 

vändas till överskott för första gången sedan 1976. 
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Tabell 8: 4 Produktpriser och rörliga produktionskostnader per enhet' i tillverkningsindustrin exkl. varv 1976-
1983 
Procentuella förändringar 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Sågverk 
Förbrukning 17,8 17.4 - 5,6 5.2 19.6 7,8 -1.0 7.5 
Lönekostnad 13,0 6,9 3.1 -I.I 16,6 16,4 1.5 2.4 
Summa rörlig kostnad1 16.6 14.9 - 3.7 3.7 18.9 9.7 -0.4 6,3 
Produktpris 11,2 11,2 1,5 8.5 23,0 4,6 -0,2 13.0 
Marginal -4,6 - 3.2 5,4 4,6 3.4 -4,6 0.2 6,3 

Massa- och pappersindustri2 
Förbrukning 4.6 11.4 - 3.2 11.5 17.6 '14.7 12,9 8,5 
Lönekostnad 16,1 12,5 - 3.2 -2.3 12.7 9,6 11,2 1,8 
Summa rörlig kostnad1 7.1 11.7 - 3,2 8.1 16,5 13,6 12.6 7.1 
Produktpris ,--2,9 - 0.6 0.3 15,0 17,4 12,9 14,5 13,6 
Marginal -9.3 -11,0 3.6 6,4 0,8 -0.6 1,7 6,1 

läm- och stålverk 
Förbrukning 9,4 - 2.4 13,0 16.3 9,8 5,0 14,6 12,4 
Lönekostnad 22.1 16.4 -10.6 -9.3 13,4 17,3 -0,9 4.6 
Summa rörlig kostnad1 13,5 ./,] 3.8 7.8 10.8 8,5 9,8 10.2 
Produktpris 2,9 4,7 10,I 15.9 13,6 4,8 16,0 I 1.0 
Marginal -9.3 0.6 6,1 7,5 2,5 -3,4 5.6 0,7 

lckejämmetalli·erk 
Förbrukning 8.4 14.2 9.4 29.1 14.1 -1.5 9.0 23.1 
Lönekostnad 14.4 - 0.1 - 3.2 3,7 11.6 19.7 5.2 4,3 
Summa rörlig kostnad 1 9.7 10.9 6,8 N,4 13.7 1.7 8,3 19.8 
Produktpris 9.1 6.3 8.1 22.4 16,0 2.2 'i, - .~ 27.5 
Marginal -0.5 - 4,1 1,2 -1.6 2,0 0.5 -2,9 6.4 

Verkstadsindustri exkl. vari• 
Förbrukning 10.9 8,5 13,8 10,6 6.9 9,6 12,8 13.1 
Lönekostnad 19.7 12, I 8.2 -2.4 7.3 11.4 3.6 4,3 
Summa rörlig kostnad 1 14,3 10.0 11.3 5.3 6,9 10.3 9,3 9.9 
Produktpris 11.0 8.3 9.9 7,9 7,8 10.8 Il.I 10,3 
Marginal -2.9 - 1.5 - 1,3 2,5 0.8 0,5 1,6 0.4 

Övrig tillverkningsindustri 
exkl. varv uch pt•troleum-
raffinaderia 

Förbrukning 12,9 10.8 9,0 10,8 10,7 11,8 12.5 11,7 
Lönekostnad 11.7 9.6 8.4 4.4 12.4 12.6 2,7 5.9 
Summa rörlig kostnad1 12.5 10.4 8.6 8.8 10,0 12,/ 9.9 10.0 
Produktpris 10,2 10.3 8.6 9.4 11.5 11,7 11.8 10.6 
Marginal -2.0 - 0,1 - 0.0 0.6 1.4 -0.4 1,7 0.5 

1 Med avdrag för subventioner. 
2 SNR 3421 och 3422 dvs. cxkl. pappersvaruindustri. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

11 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 



Prop. 1982/83: 100 162 

Järn- och stålverken är en "gammal'" krisbransch i Sverige; enligt na

tionalräkenskapernas statistik har driftsöverskotten varit negativa sedan 

1971. Prisutvecklingen på delar av. produktsortimentet liknar här den för 

råvaror. Detta innebär liksom för råvaruindustrin att man har tämligen 

begränsade möjligheter att i ett svagt marknadsläge vältra över sina kost

nadsökningar på köparna. Detta har drabbat järn- och stålverken särskilt 

hårt under den svenska kostnadskrisen. Därtill kommer för stålindustrins 

del att stålkonsumtionen utvecklats utomordentligt svagt efter 1973. Sålun

da sjönk den synliga konsumtionen av stål med i genomsnitt 2 % per år 

1973-1979 i Västeuropa och den internationella "stålkrisen" har snarast 

förvärrats under senare tid. Trots försök till avtal om att hålla tillbaka 

stålutbudet har priserna varit pressade, något som får anses svårfrånkom

ligt i en bransch där marginalkostnaden - särskilt vid lågt kapacitetsut

nyttjande - ligger en bra bit under genomsnittskostnaden. 

Under 1982 förefaller emellertid de gjorda överenskommelserna ha lett 

till att prisnivån på stål i Västeuropa kunnat hållas uppe till och med ökas 

något. Tillsammans med effekterna av den svenska devalveringarna - som 

dock inte tillfullo tilläts slå igenom i prissättningen - medförde detta att de 

svenska järn- och stålverken kunde genomföra prishöjningar på 16 % 

1981-1982. Även på volymsidan var utvecklingen, sedd på helårsbasis. 

tämligen positiv. Produktionsvolymen steg med 4 % vilket banade vägen 

för en ökning av arbetsproduktiviteten med hela 7,6 %. Stålverkens kost

nader för insatsvaror steg kraftigt 1982 (14,6 %) - återigen en effekt av 

devalveringarna - medan däremot arbetskraftskostanden per enhet synes 

ha sjunkit med någon procent. Ökningen av de rörliga kostnaderna totalt 
stannade därmed vid knappt 10 % 1982 vilket gav utrymme för en rejäl 
höjning av vinstmarginalen ( +5.5 %). Enligt nationalräkenskapernas defi

nitioner beräknas dock driftsöverskottet även efter denna förbättring bli 

negativt - l miljard kr. 1982. l detta sammanhang förtjänar den svåra 

finansiella situation som några förlustår skapar i företagen att uppmärk

sammas. Även om den löpande verksamheten i t. ex. ett stålföretag efter 

en tids förluster åter ger ett överskott kan de ränteutgifter som man ådragit 

sig genom att de tidigare förlusterna täckts genom lån medföra att företaget 

med hänsyn till samtliga kostnader fortfarande har ett negativt resultat. 

Följden kan alltså bli att ett företag som i sig är livskraftigt försätts i 

konkurs på grund av en från tidigare år ansamlad skuldbörda. I den mån 

konkursen endast leder till någon form av finansiell rekonstruktion får 

detta dock inga konsekvenser av real karaktär - t. ex. i form av nedlägg

ning av konkurrensdugliga produktionsenheter. 
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Tabell 8: 5 Lönekostnader och produktivitet i vissa industribranscher 1976-1983 

Procentuella förändringar 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Jämma/msgrul'nr 
Lönekostnad per timme 15,8 11.2 10,7 4,7 13,9 7.3 6.7 9.6 
Produktivitet -4,4 -11,1 -1,9 2,7 5,6 -5,5 -23,2 -11.2 

Såg1wk 
Lönekostnad per timme 22.4 11,7 13.4 o.o 15.9 13.6 6,7 9.5 
Produktivitet 8,5 4.5 10,0 1.0 -0,5 -2.5 5,2 7.0 

Massa- och pappersindustri 

Lönekostnad per timme 19,0 10.4 12,4 6,4 12.1 12,I 6.8 9,5 
Produktivitet 2,4 - 1,8 16,0 8,9 -0,5 2,3 - 4.0 7.6 

Järn- och stå/l'erk 
Lönekostnad per timme 14,9 7,4 4,2 -13,9 10.3 11,7 6,7 9.3 
Produktivitet -5.9 - 7,7 16.4 5.0 -2.8 -5,0 7,6 4.8 

Verkstadsindustri exkl. 1•ari· 

Lönekostnad per timme 18,5 9,4 10,5 8.2 11.2 12.3 6,6 9.5 
Produktivitet -1.0 2,3 2,1 10.9 3,7 0.8 3,0 5.0 

Ö1•rig tillverkningsindustri1 

Lönekostnad per timme 18,8 10.4 12,9 12.1 11.3 13.0 6,6 9,5 
Produktivitet 6,3 0.6 4,1 7,4 -0.9 0.4 3,9 3,5 

Råvaror 

Lönekostnad per timme 19,7 11.3 10,3 4.8 13,0 12,4 6.5 9.4 
Produktivitet 0.8 - 0.2 12,3 3.9 -0,7 -1.0 4.6 7,5 

Bearbetade 1•aro? 

Lönekostnad per timme 18.4 9,8 I I.I 8.0 11.4 12.5 6.6 9,5 
Produktivitet 2,5 0.9 4.6 8,0 0,9 0.2 3.5 4.3 

Tillverkningsindustri ex kl. vari' 

Lönekostnad per timme 18,4 9,8 11,I 7,8 11.4 12.7 6.6 9,5. 
Produktivitet 3,1 - 0.6 5.4 7.7 0.8 -0,3 2,8 4,7 

1 Exkl. varv, pctrolcumraffinadcricr och ickejärnmetallvcrk. 
2 Gruvor och mineralbrott, sågverk. massaindustri samt ickejärnmetallverk. 
3 Pappersindustri, järn- och stålverk, verkstadsindustri exkl. varv och "övrig tillverkningsindustri". 

Anm. Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter. 
per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktionen i fasta priser per arbetad timme. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Situationen på den västeuropeiska stålmarknaden väntas inte förbättras 

nämnvärt 1983. Detta beräknas medföra måttliga eller inga prisökningar i 

utländsk valuta medan de svenska företagen med hjälp av 1982 års deval

vering ändock förutsätts kunna höja sina priser med ca 11 %. 1982-1983. 

Några ytterligare höjningar av produktionen bedöms dock inte komma till 

stånd 1983 och sammantaget beräknas driftsöverskottets andel av föräd

lingsvärdet bli ungefär densamma som 1982. 
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Den bransch i dessa kalkyler som haft den bästa vinstsituationen under 

senare år är verkstadsindustri exkl. van·. Detta beror delvis på att man med 

sina mer specialiserade produkter lättare kunnat höja försäljningspriserna 

än t. ex. råvarubranscherna. men också på att man relativt väl kunnat 

komma tillrätta med kostnadsökningarna. 1981 kom också en liten ökning 

av bruttomarginalen till stånd tack vare den jämförelsevis låga ökningen av 

kostnaderna för insatsvaror. En större vinstuppgång kalkyleras dock för 

1982. mycket som en följd av - förutom devalveringarna - den låga 

ökningen av arbetskraftskostnaden per producerad enhet. Timlönekostna

den beräknas härvid ha stigit med 6.6% 1 medan produktiviteten synes ha 

ökat med ca 3 %. Prognosen för 1983 bygger bl. a. på förutsättningen att 

verkstadsindustrin exkl. varv sänker sina priser relativt de utländska kon

kurrenterna med mer än 8 % vilket medför att den kalkylerade vinstökning

en är relativt måttlig. Den hQjning av vinsten som beräknas ske har till stor 

del sin förklaring i den positiva produktivitetsprognosen (5% ökning). Med 

driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet som mått (vilket bör tolkas 

med försiktighet) beräknas vinstnivån inom verkstadsindustrin exkl. varv 

1983 därmed nå upp till vad som registrerades under de "goda" vinståren 

1974 och 1975. 

Diagram 8: 3 Rörliga produktionskostnader och arbetsproduktivitet i tillverknings
industrin exkl. varv 1964-1983 
Årlig procentuellt förändring 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1 Enligt en av verkstadsföreningen utförd enkät ökade dock timlönekostnad..:n med 
9 9C i verkstadsindustrin 1981-1982. 
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Den heterogena sektorn övrig tillverkningsindustri exkl. rnn· 1 innefattar 

så disparata branscher som livsmedels-. textil och kemisk industri. Trots 

att aggregatet har vissa inslag av "krisbranscher" så var vinstnedgången 

under andra delen av 1970-talet inte så markerad som för den totala 

tillverkningsindustrin exkl. varv (se diagram 8: 2). En orsak är att den 

betydande delbranschen livsmedelsindustri till stor del är skyddad från 

utlandskonkurrens och att man därför haft goda möjligheter att bibehålla 

sina vinstmarginaler genom prishöjningar. En annan är att den kemiska 

industrin (exkl. petroleumraffinaderier) hör till de branscher som interna

tionellt sett klarat de senaste lågkonjunkturerna bäst. För 1981 sjönk dock 

vinstnivån inom övrig tillverkningsindustri exkl. varv tillbaka. Det var till 

stor del den - jämfört med verkstadsindustrin - kraftiga ökningen av 

insatsvarukostnaden som låg bakom. Kalkylerna för 1982 pekar prelimi

närt på en relativt god produktivitetsutveckling (4 %) vilken tillsammans 

med den svaga höjningen av timlönekostnaden medförde en ökning av 

branschens unit labor cost med endast 2.7%. Detta, tillsammans med de 

försäljningsprishöjningar som bl. a. på grund av 1981 års deva.lvering vän

tas komma till stånd. leder enligt kalkylerna till att driftsöverskottets andel 

av försäljnings värdet ökar 1982. På motsvarande sätt som för verkstadsin

dustrin har förutsatts att en stor del av "devalveringsutrymmet' · 1983 tas i 

anspråk till sänkningar av de svenska företagens försäljningspriser relativt 

utlandet. En konsekvens av detta är att vinstprognoserna visar på en 

endast måttlig höjning 1983. Driftsöverskottsandelen beräknas liksom 

inom verkstadsindustrin exkl. varv likafullt bli högre än någon gång tidi

gare under 1970- och 1980-talen. 

8.3 Industrins finansiella intäkter och kostnader 

Beräkningarna över industrins historiska finansiella kostnader och in

täkter har som källa finansstatistik för företag medan driftsöverskottskal

kylerna grundar sig på material framtaget vid SCB:s nationalräkenskaps

enhet. Detta medför smärre nivåskillnader mellan materialen för vissa 

variabler samt vissa små skillnader i branschklassificeringen. Viktigare är 
att insatsvaruförbrukningen <i princip) värderas till återanskaffningspris i 

nationalräkenskapsmaterialet medan den i finansstatistiken (i enlighet med 

redovisningspraxis) värderas till anskaffningspris. 

Motivet för att utvidga beräkningarna till att omfatta även finansiella 

kostnader och intäkter är bl. a. dessa posters ökade betydelse när det gäller 

att bedöma företagens vinstsituation. I tabell 8: 6 visas hur de finansiella 

kostnaderna blivit en allt större kostnadspost för företagen men också att 

de finansiella intäkterna ökat kraftigt och 1981 nästan uppgick till samma 

belopp som rörelseresultatet efter avskrivning. 

1 Se kapitel 4 för en exakt definition. 
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Tabell 8: 6 Förenklad resultaträkning för tillverkningsindustrin 1976-1983 
Milj. kr .. bokföringsmässiga värden 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Bruttointäkter av 
rörelsen 231 913 240062 260135 294 703 331456 357 413 403 500 472300 

Rörelseresultat 
före avskrivning 15948 12709 12 732 21924 24014 24393 35 100 45800 

Bokföringsmässig 
ävskrivning -7410 -7405 - 7501 - 9101 -10674 -10702 -12900 -15300 

Resultat efter 
avskrivning 8538 5304 5 231 12 823 13 340 13691 22200 30500 

Finansiella 
intäkter 4579 6632 7244 8231 10876 12089 14300 16100 

Finansiella 
kostnader -6619 -8860 -10215 -10961 -13671 -17177 -19600 -19000 

Finansiellt 
netto -2040 -2228 - 2971 - 2730 - 2795 - 5088 - 5300 :..._ 2900 

Resultat efter 
finansnetto 6498 3076 2260 10093 10545 8603 16900 27600 

Kursdifferenser1 +50 - 2600 - 3900 0 
Resultat efter 

kursförluster 10595 6000 13000 27600 

1 Finns ej framtaget 1976-1979, avser identiska företag 1980-1981 vilket medför en viss underskattning av 
kursdifferenserna. 

Anm. I tabellen saknas extraordinära poster, bokslutsdispositioner samt skatt jämfört med en fullständig 
resultaträkning. 

Kiillor: SOS företagen samtliga företag 1976-1980. Utvecklingen 1980-1981 avser identiska industriföretag 
större än 50 anställda. 1982 och 1983 enligt konjunkturinstitutet. 

Vid jämförelser över tiden är vinstuppgifter i milj. kr. inte något bra mått 

eftersom det påverkas av bl. a. inflation och industrisektorns storlek. Ett 
vanligt sätt att förbättra jämförelsemöjligheterna är att sätta vinsten i 

relation till något. 1 tabell 8: 7 har valts att sätta resultatet i förhållande till 
det insatta kapitalet för att erhålla räntabilitet på totalt respektive eget 
kapital. 1 Det skall betonas att värdena i företagsstatistiken är bokförings
mässiga. dvs. påverkade av lagar och regler bland annat på skatteområdet. 

Vid en historisk jämförelse för 1970-talet visar det sig dock att den bokfö

ringsmässiga räntabiliteten på eget kapital väl överensstämmer med en 

beräknad nominell räntabilitet.~ Det är därmed möjligt att med hjälp av den 

bokföringsmässiga räntabiliteten göra en approximativ beräkning av indu

strins reala räntabilitet på eget kapital, se tabell 8: 7. Den reala räntabilite

ten är framräknad som bokföringsmässig räntabilitet dividerad med upp

gången under året i konsumentprisindex. 

1 Resultatet. och därmed också räntabilitctsmåtten. är ht!riiknat efter finansnetto. 
2 En nominell räntahilitetsheräkning grundas på resultat- och balansräkningar d~ir 
samtliga poster värderas till återanskaffningspriser. Se exempelvis bilaga 9 till LU-
80 (l)sE 1981: 8J samt SOU 1979: 10. ''Löner. lönsamht!t och soliditet i svenska 
industriföretag" för definitioner och metoddiskussion. 
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Den bokföringsmässiga räntabiliteten på eget kapital har fluktuerat kraf

tigt efter 1970. Det högsta värdet uppnåddes 1974 (28.0%) och det lägsta 

1978 (3,0%). Utvecklingen av den bokföringsmässiga räntabiliteten på eget 

kapital överensstämmer relativt väl med utvecklingen hos driftsöverskot

tets andel av förädlings värdet. Dock blir jämförelser av driftsöverskottsan

delen över längre perioder missvisande när de finansiella kostnaderna 

ökar. År 1981 sjönk räntabiliteten på eget kapital kraftigt från 12.0% till 

9.0 %; I den uppdelning som gjorts i tabell 8: 7 visas att räntabiliteten på 

totalt kapital därvid var i stort sett oförändrad medan den s. k. finansie-

ringsfaktorn minskade med 2,7 procentenheter, dvs. med lika mycket som 

nedgången i räntabiliteten på eget kapital. Finansieringsfaktorns minsk-

ning kan i sin tur härledas till den kraftiga ökningen av genomsnittliga 

skuldräntan från 5 ,6 % till 6,4 %. Bidraget från den höjda skuldräntan till 

att sänka räntabiliteten på eget kapital uppgår därmed till 2,82 · 0,8 = 2,-3 

procentenheter av den totala minskningen på 3 procentenheter. Höjningen 

av den genomsnittliga skuldräntan speglar i första hand en höjd räntesats 

på företagens räntebärande skulder. I tabell 8: 7 finns också en kalkyl över 

Tabell 8: 7 Tillverkningsindustrins räntabilitet 1976-1983 
Procent, bokföringsmässiga värden 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Räntabilitet på eget 
kapital (REl 10,9 4.6 3,0 12.1 12,0 9.0 

(6,3) 1 

Räntabilitet på totalt 
kapital <RT> 5,7 4,6 4,4 6.8 7.3 7.1 

Finansieringsfaktor 
(RT-RS) · S/E 5.5 0,0 -1.7 5.4 4,7 2.0 

Finansieringsfaktorns 
komponenter 
Genomsnittlig skuldränta 
(RSl 3.8 4.6 5.0 4,8 5.6 6.4 
Räntabilitet på totalt 
kapital - skuldränta 
!RT-RSJ 1,9 o.o -0,6 2,0 1,7 0.7 
Skuldsättningsgrad (S/El 2.90, 2.91 2.77 2,72 2.79 2.82 

Soliditet 25,72 25.6 26.5 26,9 26.4 26,2 
Förändring av konsument-

pris index 
(uppgång dec.-dec.) 9.4 12.8 7.5 9,7 13,7 9.4 

"Real" räntabilitet på 
eget kapital 1.4 -7.3 -4.2 , , -1.5 -0.4 ........ 

(-2.8) 1 

1 Efter avdrag av kursförluster. se tabell 8: 5. 

1982 1983 

16,4 20.4 
(12.6) 

9,0. 9.8 

7,4 10.7 

6.4 ~.5 

2.6 4.3 
2.95 2.52 

25,3 28,5 

9.7 10.8 

6.1 8.7 
12.6) 

~ Fr. o. m. 1977 inkluderas ett antal s .. k. förvaltningsbolag. Detta påverkar skuldsä1tningsgrad och soliditet 
med -0,2 resp. +I, 7 procentenheter. Ovriga tal påverkas endast marginellt av förvaltningsbolagen. 

Anm. Räntabiliteten är beräknad på resultat efter finansiellt netto men före extraordinära poster .. bokslutsdis
positoner och skatt. Skuldsättningsgrad, S/E = Skulder + hälften av obeskattade reserver/eget kapital + 
hälften av obeskattade reserver. 

Källor: SOS företagen samtliga företag 1976-1980. Utvecklingen 1980-1981 avser identiska industriföretag 
större än 50 anställda. 1982 och 1983 enligt konjunkturinstitutet. 
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räntabilitet efter kursförluster - vilka på grund .av devalveringen 1981 

uppgick till avsevärda belopp, se också tabell 8: 6 - som visar på en 

nedgång från 12 % till ca 6 % 1980-1981 (kursförlusterna var ungefär ± 0 år 

1980). Den "reala" räntabiliteten på eget kapital var svagt negativ 1981 

(-0.4%) utan hänsyn till kursförluster och klart negativ (-2,8%) med 

hänsyn taget till kursförluster. 

För 1982 visar beräkningarna en uppgång av räntabiliteten på eget kapi

tal till 16,4% före och till 12,6% efter kursförluster. Den stora skillnaden 

mellan måtten visar de stora förluster på utlandslån som företagen förorsa

kats av i första hand den svenska devalveringen. Förlusterna har kalkyle

rats till nästan 4 miljarder kr. 1982, men här får man hålla i minnet att 

vinsterna på utländska tillgångar - som dock är mindre än skulderna -

enligt försiktighetsprincipen inte bokförs innan de realiseras. Uppgången i 

räntabiliteten på eget kapital på 7,4 % (före valutaförluster) kan delas upp i 

en ökning av räntabilitet på totalt kapital med 1,9 % och i en ökning av 

finansieringsfaktorn med 5 ,4 %. Då den genomsnittliga skuldräntan beräk

nats vara oförändrad 1981-1982 visar kalkylerna på ett belysande sätt den 

stora betydelsen av "hävstångseffekten": en ökning av räntabiliteten på 

totalt kapital med I % ger vid skuldsättningsgraden 3 en ökning av räntabi

liteten på eget kapital med 4 %. En hög skuldsättning är dock mycket farlig 

för företagen om räntabiliteten på totalt kapital understiger den genom

snittliga skuldräntan, som exempelvis skedde 1978. En hög skuldsättnings

grad är också detsamma som en låg soliditet vilken ju ger företagen låg 

kreditvärdighet i långivarnas ögon. Den "reala" räntabiliteten på eget 

kapital - efter valutaförluster - beräknas till drygt 2 % för 1982. 

En fortsatt avsevärd stegring av räntabiliteten på eget kapital väntas 

1983 (till 20.4%). Räntabiliteten på totalt kapital beräknas 1983 höjas med 

0,8 procentenheter medan finansieringsfaktorn förutses öka med 3.3 pro

centenheter delvis beroende på att den genomsnittliga skuldräntan väntas 

sjunka från 6,4% 1982 till 5,5% 1983 bl.a. som följd av en antagen 

sjunkande internationell räntenivå. Skuldräntan påverkas dock också av 

att andelen räntebärande skulder beräknas minska eftersom de ökade 

vinsterna tillsammans med den prognoserade låga investeringsaktivitelen 

leder till ett väntat lågt upplåningsbehov hos företagen. Trots den på grund 

av devalveringen väntade ökningen av allmänna prisstegringstakten nästa 

år beräknas den "reala" riintabiliteten på eget kapital bli klart positiv 

(+8,7%). 
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9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Allmänt 

Den offentliga verksamheten diskuteras i det följande med utgångspunkt 

från inkomst- och utgiftsöversikter för delsektorerna staten, kommunerna 

och socialförsäkringssektorn samt för den offentliga sektorn som helhet. 

Avslutningsvis presenteras i avsnitt 9.6 vissa beräkningar av finanspoli

tikens effekter på samhällsekonomin under perioden I 975- I 983. 

9.2 Staten 

Beräkningarna över statens inkomster och utgifter baserar sig på natio

nalräkenskaperna t.o.m. tredje kvartalet I 982. Prognosen för fjärde kvar

talet kommer från riksrevisionsverket. Här presenteras också en prognos 

för 1983. Denna kalkyl baserar sig för inkomstsidan på riksrevisionsvcr

kets inkomstberäkningar. På utgiftssidan ligger riksrevisionsverkcts pro

gnos för första halvåret som grund. Andra halvåret har prognoserats ut

ifrån budgetförslaget 1983/84. 

Som framgår av nedanstående tablå har statsbudgetens underskott ökat 

kraftigt under senare år. Budgetunderskottet försämrades drastiskt under 

slutet av I 970-talet och uppgick 198 I till 66 miljarder kr. 1982 och I 983 

väntas budgetunderskottet öka till 80 resp. 92 miljarder kr. En del av 

försämringen är att hänföra till inflationens inverkan men räknat som andel 

av BNP har budgetunderskottet ökat från 3 a 4% i början av 1970-talct till 

beräknade 13 ,2 % 1983. 

Budgetunderskottet 1972-1983 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Budgetunderskottet 6 
Andel av BNP 3,2 

6 
2,7 

10 11 7 18 33 45 53 66 80 92 
4,0 3,9 2.1 4,0 8,0 9,9 10, I 11.6 12.9 13,2 

Orsaken till det stora och snabbt växande budgetunderskottet står att 

finna i att statens utgifter under en lång följd av år vuxit snabbare än 

inkomsterna, vilket framgår av nedanstående uppställning. Detta är vanligt 

i lågkonjunkturer, men även under åren 1979 och 1980. som får bedömas 

som relativt goda ur konjunktursynpunkt ökade utgifterna snabbare än 

inkomsterna. Under 1981 med en relativt matt konjunktur förstärktes 

denna tendens. 
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Procentuell utveckling av statens inkomster och utgifter samt BNP 

Inkomster 
Utgifter 
BNP 

1980 

12,4 
13.2 
13.9 

1981 

11.2 
15.6 
9.1 

1982 

10.5 
13.0 
8.5 

1983 

18.5 
18,5 
12.5 
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Även för 1982 beräknas öknings takten för utgifterna överstiga inkoms

ternas. men utgiftsökningen väntas bli något lägre än tidigare. Inkomstsi

dan ökar snabbare än vad man tidigare räknat med. Orsaken till detta är 

dels en något kraftigare ökning av den totala lönesumman, och dels att 

vissa inkomstförstärkningar av engångskaraktär genomförs. Det gäller 

framför allt omläggningen av utbetalningen av mervärdeskatt för import

varor, vilket väntas inbringa ca 3 miljarder kr. 1982. Dessutom kommer ett 

antal mindre fonder att dragas in till statskassan. vilket kommer att förstär

ka denna med ytterligare ca I miljard. kr. Trots detta ökar budgetunder

skottet med 13 miljarder kr. till ca 13 % av BNP. Eftersom inkomstnivån 

ligger 25 % under utgiftsnivån 1 räcker det inte med att inkomster och 

utgifter ökar lika snabbt procentuellt för att budgetunderskottet ska bli 

oförändrat. För detta krävs nämligen att den procentuella ökningstakten 

av inkomsterna ska vara omkring en tredjedel högre än utgiftstakten. 

1983 väntas budgetunderskottet växa kraftigt till 92 miljarder kr. trots en 

mycket stor ökning av inkomsterna. Orsaken är dels den starka automati

ken i utgiftsökningarna, framför allt av ränteutbetalningar, dels kraftiga 

satsningar på arbetsmarknads- och industripolitiska åtgärder. Budgetun

derskottets procentuella andel av BNP skulle då öka till 13,2 %. 
De direkta skatterna minskade 1981, vilket berodde på att utbetalning

arna av kommunalskatt, som är en avdragspost bland de direkta skattein

komsterna ökade kraftigt. Dessa baseras nämligen på skatteunderlaget 

två år tidigare, I 979, vilket var ett år med stor ökning av löneinkomsterna. 

Denna metod syftar till att utjämna konjunkturvariationerna. Även 1982 

påverkas de direkta skatterna av samma effekt. Dessutom genomförs en 

del ändringar av skattesystemet till en total kostnad av 3.4 miljarder kr. 

Därav kostade indexeringen av skatteskalorna 4,2 miljarder kr. Vidare 

medförde höjningen av det kommunala grundavdraget ett inkomstbortfall 

på 2.6 miljarder kr. Å andra sidan inbringade borttagandet av den särskilda 

skattereduktionen 3,2 miljarder kr. Vissa justeringar av skatteskalorna 

gjordes också, vilket medförde en inkomstförstärkning på 200 milj. kr. Det 

måste dock framhållas att detta endast är beräknade värden. De skattein

komster som kunde ha influtit med oförändrade skatteskalor skulle mycket 

väl ha kunnat bli lägre. Trots att ökningen av de direkta skatteinkomsterna 

på grund av ovan nämnda orsaker reducerats blir det ändå en ökning av 

dem 1982. 

1 Exkl. u111mingsverksamhelen 
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Tabell 9: 1 Statens inkomster och utgifter 1980-1983 
Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Milj.kr 
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Förändring, '/(, 

1980 1981 1982 1983 1979- 1980- 1981- 1982-
Alt. A 1980 1981 1982 1983 

Löpande priser 

Inkomster 

1.1 Direkta skatter 
1.2 Indirekta skatter 
1.3 Socialförsäkrings-

avgifter 
1.4 Övriga inkomster 

2 Utgifter 

2.1 Transfereringar 
2.1.1 Till hushåll 
2.1.2 Till socialförsäk

ringssektorn 
2.1.3 Till kommuner 
2.1.4 Till företag 

därav: livsmedels- och 
räntesubventioner 
industripolitiska 
iitgärder 

2.1.5 Till internationell 
verksamhet 

2.1.6 Ränteutgifter 
2.2 Konsumtion 
2.3 Realinvcstering 
2.4 Lagerinvestering 
2.5 Köp och försäljning 

av fastigheter 

3 Finansiellt sparande 

4 Utlåning och andra 
finansiella trans
aktioner 

147408 163846 

38007 37156 
69441 81293 

25 203 29239 
14 757 16 158 

184302 213074 

133 274 159 274 
51738 58247 

2824 
38680 
18854 

8270 

5 230 

4121 
17057 
45144 

4 718 
I 015 

1520 
43908 
24093 

!0418 

5080 

4222 
27284 
48700 

4433 
549 

181410 215 300 

41650 44220 
88 560 I 09 840 

28 590 33 850 
22 610 27 390 

240250 284710 

184 110 222 480 
61760 67640 

5440 
44800 
31350 

11530 

8430 

4680 
36080 
51 140 
4880 

10 

10180 
47880 
42400 

13400 

10500 

5 380 
49000 
55080 

6320 
700 

151 118 110 130 

-36894 -49228 -58840 -69410 

13997 12105 13920 14840 

12,4 

7,3 
15.4 

23.3 
-2,2 

13,2 

14.0 
16.4 

-26.1 
12.9 

-5,5 

15,2 

-16.0 

1.7 
65.4 
12,5 
2.0 

16,5 

11,2 

- 2.2 
17,I 

16,0 
9,5 

15,6 

19,5 
12,6 

-46.2 
13,5 
27.8 

26,0 

- 2,9 

2.5 
60,0 

7,9 
- 6,0 

33,4 

12,1 -13,5 

10,5 

12.0 
9,0 

- 2.0 
40,0 

13,0 

15,5 
6,0 

257,5 
2.0 

30,0 

I0,5 

66.0 

10,5 
32.5 
5.0 

10,0 

19,5 

15,0 

18,5 

6.0 
24.0 

18.5 
21.0 

18,5 

21.0 
9.5 

87.5 
7.0 

35.0 

16,0 

24.5 

15,0 
36,0 

7,5 
29.5 

18,0 

6,5 
<lära v: industri
politiska åtgärder 1650 

2018 

2 130 

4944 

1660 

7240 

1500 -62.6 

7750 

29,0 -22.0 -9.5 

5 

6 

Korrigeringspost 

Totalsaldo -52 909 -66 277 -80 000 -92 000 16,3 25,3 20,5 15,0 

1975 tlrs priser 

Konsumtion 
Real investering 

25871 25884 25 100 24650 1.0 0.1 - 3 .0 -: 1,8 
2997 2558 2600 3060 -7,9 -14,6 2,0 17,5 

Anm. Nivån på inkomster och utgifter skiljer sig något från budgetdepartementets beräkningar av redovis-
ningstekniska skäl. · 

Vid alternativ I. med 5.1 % timlöneökning, skulle inkomsterna öka 14,5 % och utgifterna 17,5 r,::;, 1983. 

Kiil/or: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet.. riksrevisionsverken och statistiska centralbyrån. 

För 1983 har antagits att timlönerna ökar med 7 %. De statliga skattein

komsterna har beräknats utifrån detta antagande. 1983 genomförs den 

första etappen av regeringens skatteomläggning som går ut på att till 1985 

sänka marginalskatten till högst 50 % för majoriteten av inkomsttagarna. 

Tillsammans med vissa justeringar i skatteskalan. som bestämdes i sam

band med denna reform. kommer de direkta skatterna all sänkas 3, J 
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miljarder kr. För att kompensera detta skattebortfall kommer dels ens. k. 
Jöneavgift att införas. dels kommer underskottsavdragen att begränsas. 

Denna begränsning väntas inbringa knappt 400 milj. kr.. men kommer 

endast marginellt att påverka skatteinkomsterna 1983. Däremot väntas 

borttagandet av försäkringsavdraget inbringa 550 milj. kr. Skattereduk

tionen minskas för skattesparandet och slopas helt för aktieutdelning. 

Detta beräknas öka statsinkomsterna drygt 700 milj. kr. Genom det nya 

fackföreningsavdraget minskar emellertid de direkta skatterna med drygt 

I 250 milj. kr. Det nya schablonavdraget under inkomst av tjänst leder till 

ett ytterligare skattebortfall på ca 1,6 miljarder kr. Dessutom indexeras 

skatteskalan med 5,8%, genom att den s. k. basenheten höjs från 6900 kr. 

till 7 300 kr. Jämfört med en beräknad skatteinkomst utan denna indexering 

blir bortfallet 3,5 miljarder kr. Totalt tyder dessa beräkningar på att de 

direkta skatterna skulle bli ca 8.2 miljarder kr. lägre än om 1982 års 

skatteregler skulle ha gällt. Kommunalskatterna som ju är en avdragspost 

bland de direkta skatterna ökar inte så kraftigt på grund av regeringens 

indragning pa 3.5 miljarder kr. av dessa pengar. Inkomsterna från de 

direkta skatterna beräknas öka relativt måttligt 1983. 
Ungefär hälften av inkomsterna från indirekta skatter kommer från 

mervärdeskatten. Denna sammanhänger med den privata konsumtionens 

utveckling i löpande priser och den aktuella skattesatsen. Utvecklingen av 

de indirekta skatterna påverkas därför kraftigt av förändringar i mervär

deskattesatsen. Den kraftiga ökningen 1981 förklaras av att skattesatsen 

höjdes den 8 september 1980 från 17 ,3 till 19 %. Den svaga ökningen 1982 

berodde till stor del på att skattesatsen sänktes den 16 november 1981 till 
17.7%. Den mycket kraftiga ökningen 1983 beror huvudsakligen på att 
mervärdeskattesatsen höjs den I januari 1983 till 19 'Jl igen. 

Övriga indirekta skatter består av punktskatter och s.k. arbetsgivarav
gifter eller löneberoende indirekta skatter. Av punktskatterna höjdes skat
ten på bensin och eldningsolja med 7 öre/I resp. 75 kr./kbm den I april 
1982. Skatterna på sprit och vin höjdes den I maj 1982 samt I januari 1983. 
Dessutom infördes en ny punktskatt på videoapparater med 600 kr./ap

parat från den I januari 1983. Vidare införs en hyreshusavgift för äldre 

fastigheter samt en elskatt på äldre kraftverk. 
Arbetsgivaravgifterna ökade kraftigt 1981 på grund av höjningen av 

skattesatsen för barnomsorgsavgiften. 1982 förekom inga höjningar av 

dessa skattesatser utan ökningen begränsade sig till att följa löncsummans 

utveckling. 
Den beslutade marginalskattereformen kommer för 1983 att finansieras 

genom en s.k. löneavgift på 2 %. Storleken av denna har bestämts med 
hänsyn till att löneavgiften i sig reducerar det skatteunderlag som ligger till 

grund för de direkta skatterna. Dessutom ökar arbetsmarknadsavgiften 

med 0,5 procentenheter. Detta tillsammans med ökningen av mervärde

skattesatsen och punktskatterna bidrar till den mycket kraftiga ökningen 

av indirekta skatter 1983. 
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Statens inkomster av socialförsäkringsavgifter ökade kraftigt 1980 och 

1981. Detta beror huvudsakligen på att uppbörden av de statliga myndighe

ternas arbetsgivaravgifter lagts om fr.o.m. I juli 1980. Därigenom bok

fördes för både 1980 och 1981 avgifter från tre halvår. Fr.o.m. 1982 upphör 

denna effekt. vilket innebär att dessa inkomster beräknas minska i jämfö

relse med 1981. 1983 kommer dessa inkomster att öka starkt genom att 

folkpensionsavgiften höjs samtidigt som sjukförsäkringsavgiften sänks 

inom ramen för oförändrade socialförsäkringsavgifter. 

Den ovan nämnda omläggningen av socialförsäkringsavgifterna 1980 och 

1981 påverkar statens övriga inkomster i motsatt riktning. Inkomsterna blir 

lägre under 1980 och 1981 för att 1982 öka kraftigt. Ökningen under 1982 
accentueras av kraftigt ökade inleveranser från affärsverken samt riksban

ken. Dessutom tillkommer att statens ränteinkoinster ökar kraftigt 1982. 
Denna sistnämnda effekt gäller även 1983. samtidigt som inleveranserna 

från riksbanken väntas öka ytterligare. 

Statens utg{fter1 väntas fortsätta att växa i snabbare takt än inkomsterna 

och ligger dessutom på en nivå som är ungefär en tredjedel högre än 

inkomsterna. 1981 blev ökningen över 15 ?L 1982 dämpas visserligen den

na men den ligger fortfarande över ökningstakten för inkomster och BNP, 

vilket medför att finansiella sparandet minskar och att utgifternas andel av 

BNP ökar. Ungefär tre fjärdedelar av utgifterna avser transfereringar. 

Variationerna i utgiftstakten följer därför relativt väl förändringarna i 

transfereringsutgifterna. Ökningen i trafl.lfereringar till hushållen 1981 be

ror främst på ökningar i utbetalningar av folkpensionerna samt den relativt 

snabba ökningen av utbetalningar till delpension. Orsaken till den beräkna~ 

de lägre ökningstakten 1982 och 1983 är dels vissa besparingsåtgärder och 

dels att mycket få nya utgiftsåtaganden föreslås. 

Bland dessa transfere1ingar ingår också folkpensioner. Dessa ökade 
kraftigt i både nominella och reala termer fram t.o.m. 1981. Genom de 

ändrade reglerna för uppräkning av dessa pensioner bromsades denna 

ökning upp 1982. Genom uppräkningen av basbeloppet för 1983 till 19 400 
kr. samt det extra tillägget på 300 kr. till detta belopp för pensionsberäk

ningen ökar pensionerna med drygt 10%. 
Tran.1fereringar till fi'iretag inkluderar i enlighet med nationalräkenska

pernas principer livsmedelssubventioner och räntebidrag till bostäder. 

1981 kom dessa till följd av bl.a. diskontohöjningen i januari 1981 att öka 

med 26%. Ökningen avsåg enbart räntebidragen. Livsmedelssubventio-

• nerna minskade med 500 milj.kr. den I januari 1982. Trots diskontosänk

ningen i oktober 1981 och februari 1982 med I procentenhet vardera 

kommer räntesubventionerna att öka. Sammanlagt beräknas dessa trans

fereringar öka med drygt 10% 1982. 1983 ökar livsmedelssubventionerna 

med 660 milj.kr. för att kompensera mervärdeskattehöjningen samtidigt 

som räntesubventionerna fortsätter att öka i snabb takt. 

Som transferering till företag räknas vidare bl.a. lagerstöd. presstöd, 

1 Exkl. utlåningsverksamheten 
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transportstöd, bidrag till SJ för icke lönsamma järnvägar och stöd till 

energibesparande investeringar. Det som framför allt förklarar den starka 

ökningen av transfereringarna till företagssektorn under senare år är emel

lertid de särskilda industripolitiska satsningarna inom varvsindustrin, stål

industrin. skogsindustrin m.fl. branscher. Dessa industripolitiska åtgärder 

prognoseras inte till skillnad från andra poster. Här medtages endast redan 

beslutade eller aviserade åtgärder. Till stor del har också de industripolitis

ka insatserna utgått i form av lån och aktieteckning. Denna del redovisas i 

tabell 9: I under posten utlåning och andra finansiella transaktioner. 
De flesta företag som mottar industripolitiskt stöd inom varv. stål- och 

skogsindustrin är numera statliga. Branschredovisningen i tabellen baseras 

på de institutionella förhållanden som rådde 1976. För att kunna jämföra 

värdena årsvis har därför denna indelning bibehållits. 

Som framgår av tabell 9:2 uppgår genomförda eller beslutade industripo

litiska åtgärder fr.o.m. 1976 till drygt 56 miljarder kr. varav över ca två 

tredjedelar i form av transfereringar och resten som lån och aktieteckning. 

De industripolitiska satsningarna har varit starkt koncentrerade. Nära 20 

miljarder kr. avser satsningar på varvsindustrin. De tre branscherna varv, 

stål- och skogsindustri har mottagit nära 60% av industristödet, men 

svarar enbart för knappt 30% av industrins totala förädlingsvärde. 

Tabell 9: 2 Industripolitiska åtgärder 1976-1983 
Milj. kr. 

1976 1977 

Statlign företag I 887 1142 
Varvsindustri 556 1465 
Stålindustri 
Skogsindustri 
Övriga branscher 

Totalt 2443 2807 

därav: transferering 420 I 593 
lån och aktieteckning 2023 1214 

1978 

625 
1638 
1770 

360 
411 

4806 

2594 
2 212 

1979 1980 1981 

1615 I ~50 1980 
5077 3360 3000 
1652 1 120 1160 

325 60 520 
1969 990 550 

10638 6880 7210 

6224 5 230 5080 
4414 1650 2 130 

1982 1983 1 

3890 
4100 

220 
40 

1840 

10090 12000 

8430 10500 
1660 1500 

_ 1 Det totala beloppet har hämtats från budgetförslaget 1983/84. Fördelning på branscher kommer att göras när 
propositioner föreligger. 

Anm. Statliga företag omfauar i huvudsak företag inom Statsföretag, t. ex. NJA. LKAB. ASSI m.11. 

Källor: Budgetdepartementet. industridepartementet och riksrevisionsverkct. 

Det totala industristödet nådde en topp 1979 för att därefter minska 1980 

och 1981. 1982 och 1983 ökas stödet kraftigt igen. 

Under 1982 ökade dessa transfereringar bl.a. genom kraftigt ökade ut

gifter för varvsindustrin. Däribland ingick en tidigareläggning av utbetal

ningar av förlustgaranticr till statliga varv på 2 500 milj.kr. 

För 1983 beror ökningen på att redan uppkomna förluster under 1982 

inom Statsföretag måste täcl(as samt pi\. de stora varvstöden. 

Tramfereringarna till internationt'll 1·erksamhet utgörs huvudsakligen 

av gåvodclen i u-landsbiståndet. Inkl. krediter till utvecklingsländer bcräk-
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nas u-landsbiståndet 1982 uppgå till närmare 5 miljarder kr. Utbetalning

arna 1983 uppgår till över 5 miljarder kr. Det utbetalade beloppet är dock 

mycket lägre än det anslagna beloppet för u-landshjälp som i princip ska 

motsvara I% av bruttonationalinkomsten. Skillnaden beror på svårigheter 

att finna projekt som uppfyller de krav som ställs för svensk biståndsvcrk

samhct. Ränteutgifterna på statsskulden ökar f.n. mycket snabbt dels till 

följd av de snabbt ökande underskotten i statsbudgeten, och dels på grund 

av den höga nyplaceringsränta som drabbar nyupplåningen. I denna inne

fattas också omsättningen av äldre lån som förfaller till betalning. Den 

svenska statsskulden uppgick den 30 nov. 1982 till drygt 385 miljarder kr. 

varav ca 100 miljarder avsåg upplåning utomlands. Statsskulden beräknas 

öka med över 90 miljarder kr. 1983. Även med oförändrat budgetunder

skott och oförändrade räntor kommer ränteutgifterna att fortsätta att öka 

med över 10 miljarder kr. varje år. Sedan 1980 har ränteutgifterna i stort 

sett ökat med detta belopp årligen. Att den procentuella utvecklingstakten 

har minskat beror enbart på att de totala utbetalningarna nu har blivit så 

stora att ökningarna relativt sett utgör en allt mindre andel. Dessa utgifts

ökningar präglas därför av en stark automatik. Även om en stor del av 

ökningen är kompensation för inflationen innebär detta ändå en stor real 

ökning som är mycket större än den reala ökningen av de totala statliga 

utgifterna. Detta framgår av tablån på sid. 185. 

Den statliga konsumtionen ökade mycket långsamt 1981 och beräknas 

öka ännu långsammare 1982 och 1983. I reala termer innebär detta en 

volymminskning dessa två år. Bakgrunden till denna minskning är bl. a. att 

Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset I jan. 1982 resp. I jan. 

1983 övergår till landstingskommunalt huvudmannaskap. Även med beak

tande av detta är det frågan om en förväntad volymmässig neddragning av 

konsumtionen med 1,7 resp. 1,0%, 1982 och 1983. 1981 minskade syssel

sättningen inom den statliga sektorn med ca 300 personer. 1982 och 1983 

beräknas sysselsättningen fortsätta att minska med ytterligare ca 7 000 

personer vardera året. Den allt övervägande delen beror på den ovan

nämnda ändringen av huvudmannaskap. 

lnvesteringsl'erksamheten inom de statliga myndigheterna beskrivs när

mare i kapitel 7. De statliga myndigheternas investeringar minskade realt 

med nära 15 % 1981. 1982 väntas en mindre ökning, medan de beräknas 

öka kraftigt 1983. Försämringen av statens finansiella sparande skulle 

därmed från 1980 till 1981 bli drygt 12 miljarder kr. och försämras med 

ytterligare knappt 10 resp. drygt 12 miljarder kr. under 1982 och 1983. 

Statens egen utlåning - bl.a. i industripolitiskt syfte - och övriga 

finansiella transaktioner ingår inte i det finansiella sparandet, men däremot 

i det totala budgetsaldot. Statens utlåningsverksamhet är egentligen fristå

ende från den övriga verksamheten och skulle kunna behandlas utanför 

budgeten. Orsaken att detta inte görs är att utlåningen ofta inte sker på 

marknadsmässiga villkor. Den största delen av dessa lån avser bostadslån. 



Prop. 1982/83: 100 176 

Täckning av förluster inom varv och stålindustrin görs ofta i form av 
förlust- eller garantilån. Dessa är egentligen en form av industristöd men 

förs inte som transferering till företag förrän lånen förfaller till betalning. 

En stor del av de lån som utgivits de senaste åren kan därför komma att 

intecknas som företagssubventioner under kommande år. 

Beräkningarna över statens inkomster och utgifter omfattar den statliga 

verksamheten såsom den definieras i nationalräkenskaperna. ·För att erhål

la statsbudgetens saldo, vilken baseras på en verksamhet som är något 

snävare avgränsad, införs en korrigeringspost. 

9.3 Kommunerna 

Den kommunala sektorns resultat kan mätas som det finansiella sparan

det. Detta definieras som skillnaden mellan inkomster och utgifter (inkl. 

bruttoinvesteringar men exkl. amorteringar). Sparandet blev 1982 260 

milj.kr. men väntas 1983 ge ett underskott på 3.5 miljarder kr. Orsaken till 

denna försämring kan hänföras till en beräknad snabbare pris- och löne

kostnadsökning 1983 än 1982 för den kommunala konsumtionen och inves

teringarna samtidigt som skatteinkomsterna inte ökar lika snabbt. I be

dömningen har antagits 7% timlöneökning 1983 i enlighet med alt. A. I 

volym räknat ökar däremot den kommunala konsumtionen långsammare 

1983 än tidigare år. De kommunala investeringarna förväntas å andra sidan 

vara oförändrade i volym 1983 till skillnad från en minskning 1982. In

komstökningarna 1983 kan inte kompensera utgiftsstegringarna. 

1982 steg priser och löner långsammare än vad som väntas bli fallet 1983. 
Detta ledde 1982 till ett svagt positivt finansiellt sparande trots att den 

kommunala volymökningen då blev 3.3 % att jämföra med 1983 års förvän

tade volymökning på 2,6%. 

Som framgår av diagram 9: l har den kommunala sektorns finansiella 

sparande varierat kraftigt under 1970-talet. Lika stora negativa saldon. i 

löpande priser. som det som förväntas för 1983 har noterats för 1970- 1971 

och åren kring 1976. Genom inflationens verkningar var dessa underskott 

realt sett avsevärt större än det som nu förutses för innevarande år. För 

åren i början av 1970-talet hänfördes de stora underskotten i det finansiella 

sparandet till oväntat stora pris- och lönekostnadsökningar i kombination 

med kraftigt minskade statsbidrag. Volymförändringen stannade emeller

tid på 2 % per år. De stora underskotten i kommunernas finanser under 

mitten av 1970-talet berodde på höga volymökningstal, runt 5 9(.. samtidigt 

som lönekostnad{;rna steg rekordartat. För 1978 räknade kommuner och 

landsting med fortsatta snabba pris- och lönekostnadsökningar vilket 

föranledde dem att höja kommunalskatten med i genomsnitt ca 2 kr. 

Samtidigt blev skatteunderlagsökningen osedvanligt stor på grund av stora 

inkomstökning;ir två år tidigare. Då pris- och lönekostnadsökningarna 

under 1978-1979 blev betydligt lägre än väntat och volymökningstakten 
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reducerades gav den kommunala sektorns verksamhet stora överskott och 

en stor likviditetsreserv byggdes upp. Eftersom kommunernas inkomster 

och utgifter balanserade åren 1980-1982 kvarstår en stor del av de.n 

uppbyggda likviditetsreserven. 

Diagram 9:1 Kommunernas finansiella sparande 1970-1983 
Miljarder kr. 

-- KOMMU~IALA SEKTORN 

---- PRIMÄRKOMMUNER 

········• LANDSTINGSKOMMUt-JER 

3 

~ .. ··························· ... 
oi--.~~·~~~~~~~i-Jl---f~~~"-t==f~_.:c··. 

-1 --
-2 
-3r-~"""=r-t--~t--~r-~t-"l;:--t----1t:::;;;ol'-1t----1~--t~--t~--t~--t_,.,.-t 

-4 

-5 

-6t-~+-~+-~t--~t--~t------1t----1'----11----1~---i~--+~--+~--+~---I 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Källor: Statistiska centralbyrån och beräkningar utförda inom ekonomidepartemen
tet. 

Hur den kommunala ekonomin mer i detalj utvecklas under 1982 och 

1983 framgår av tabell 9:3. Redovisningen bygger liksom tidigare år på 

statistiska centralbyråns enkät till kommunerna avseende de kommunala 
inkomsterna och utgifterna 1982 och 1983. Vad gäller skatter och statsbi

drag bygger redovisningen på uppgifter från riksrevisionsverket och bud

getdepartementet. 

Inkomster och transfereringsutgijier 

Den kommunala sektorns inkomster steg 1982 med närmare 9.5 % och 

beräknas 1983 öka i något lägre takt. Skatteinkomsterna steg med 12 % 

1982 men förutses öka med bara 10% 1983. Det kommunala skatteunderla

get har begränsats för båda åren och grundavdraget vid kommunal beskatt

ning har höjts. 

Den kraftigare ökningen av skatteinkomsterna 1982 är också en följd av 

att den kommunala sektorn tillförs skatteunderlaget från beskattade förmå

ner i utbyte mot att skattebortfallsbidragen och kompensationsbidragen 

upphör fr. o. m. 1980. 

12 Riksdat.:en /982183. l sam/. Nr. 100. Bilat.:a l.l 
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Tabell 9: 3 Kommunernas inkomster och utgifter 1980-1983 

Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Milj. kr. Förändring, % 

1980 1981 1982 1983 1980- 1981- 1982-
prognos 1981 1982 1983 
Alt. A 

Löpande priser 

1 Inkomster 145320 162 774 178050 194270 12,0 9,4 9,1 
I. I Skatter 77668 86946 97400 107 360 11.9 12.0 I0,2 
1.2 Statsbidrag 38680 43 895 47790 47880 13,5 2.0 6.9 
1.2.1 Allmänna statsbidrag 9629 11476 10090 10360 19,2 -12.1 2.7 
1.2.2 Speciella statsbidrag 29051 32419 34 700 37 520 11.6 7.0 8,1 
1.3 Övriga inkomster 28972 31933 35860 39030 10,2 12.3 8,8 

2 Utgifter 145372 162523 177790 197 730 11,8 9,4 11,2 

2.1 Transfereringar 23936 26385 28360 30440 10.2 7,5 7,3 
2.1.1 Till hushållen 9008 9651 10570 11680 7.1 9.5 10,5 
2.1.2 Till staten 3 393 3 226 3070 3 200 -5,0 - 4,8 4,2 
2 .1.3 Till företag 4929 5 835 6370 6670 18,4 9,2 4.7 
2.1.4 Ofördelat 6606 7673 8350 8890 16,2 8,8 6,5 
2.2 Konsumtion 105105 117 665 130980 147120 11.9 11,3 12,3 
2.3 Investeringar 17008 18669 18800 20370 9,8 7,0 8.4 
2.4 Neno av mark- och 

fastighetsköp -677 -196 -350 -200 

3 Finansiellt sparande 
enligt nationalräken-
skaperna ( 1-2) -52 251 260 -3460 

1975 års priser 
Konsumtion 57990 59732 61690 63270 3,0 3.3 2,6 
Investeringar 10290 10246 9620 9620 -0,4 - 6.1 0 

Anm. Allmänna statsbidrag omfattar skattebortfallsbidrag, skatteutjämningsbidrag och särskilt bidrag till 
kommunerna. Speciella statsbidrag utgär till bestämda vcrksamhetsomradcn. 

Vid alternativ I skulle inkomsterna öka 8.5 % och utgifterna 9.5 % 1983. 

Källor: Ekonomidepartementet, Konjunkturinstitutet. riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

Beträffande 1982 beslöt riksdagen att den kommunala sektorn endast 

fick tillgodoräkna sig 80 % av skatteunderlaget för juridiska personer och 

att grundavdraget vid kommunal beskattning skulle höjas från 6 000 kr. till 

7 000 kr. Detta innebar att skatteinkomsterna reducerades med 2 miljarder 

kr. För 1983 har riksdagen beslutat om ytterligare begränsningar av det 

kommunala skatteunderlaget. Landstingen får endast tillgodoräkna sig 

99 %· av skatteunderlaget för fysiska personer. medan primärkommunerna 

dessutom får räkna in 39.6% av den beskattningsbara inkomsten från 

juridiska personer. Att skatteinkomstökningarna. trots skatteunderlagsbe

gränsningen. förväntas bli relativt höga 1982 och 1983 beror dels på att 

lönerna steg kraftigt under högkonjunkturårct 1980 vilket påverkar kom

munernas skatteinkomster 1982. dvs. med två års fördröjning, dels på att 

den kommunala utdebiteringen förväntas stiga med 40 öre 1983. Utdebite

ringsökningen 1982 var 19 öre. 
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Statsbidragen till den kommunala sektorn stiger 1982 med endast 2 % 

medan ökningen 1983 förväntas bli betydligt större, ca 7%. Nästan hela 

skillnaden i ökningstakt beror på att skattebortfallsbidragen och kompcn

sationsbidragen upphör fr.o.m. 1982. Det enda kvarvarande allmänna 

statsbidrag~t, är skatteutjämningsbidraget. 

De speciella statsbidragen förväntas öka i något högre takt 1983 än 1982. 

Ökningstakten är snabbare för landstingen än för primärkommunerna. 

Detta är bl. a. en följd av att vissa speciella statsbidrag till primärkommu

nerna avvecklas, samtidigt som främst den landstingskommunala sidan, till 

följd av vissa huvudmannaskapsförändringar, ges ökade statsbidrag. 

Övriga inkomster kommer att öka i långsammare takt 1983 än 1982, 

vilket till stor del beror på att ersättning från socialförsäkringssektorn till 

den kommunala sektorn regleras av ett tvåårsavtal som träffades 1981. 

Detta ger på grund av sin konstruktion en stor ökning av bidraget I :a 

avtalsåret men förändras bara med volymökningen det andra året. 

Den kommunala sektorns totala utgifter inkl. investeringar ökar i snab

bare takt än inkomsterna 1983. Detta gäller emellertid inte transfcrerings

utgifterna. Den relativt låga ökningstakten på 7 .3 % beror huvudsakligen 

på att den kommunala ersättningen till staten för arbetsvården upphör 1983 

samt att tidigare kostnadsersättningar till staten för Akademiska sjukhu

sets tjänster inte längre utgår. 

Konsumtion· och inresteringar 

Utbyggnadstakten av den ordinarie kommunala verksamheten förväntas 

1983 bli ca 1.5%. Motsvarande expansionstakt var 1980 4,5%, 1981 3% 

och beräknas 1982 till 1.8 % .. En klar dämpning av ökningstakten har 

således ägt rum under början av 1980-talet. Till denna underliggande 

volymökning skall läggas förändringen i antalet beredskapsarbeten och ev. 

huvudmannaskapsförändringar för att få den kommunala konsumtionens 

totala volymökning. Ökningen av antalet beredskapsarbeten var betydan

de under 1982 och beräknas ha svarat för 0.7 procentenheter av den totala 

konsumtions volymökningen detta år på 3,3 %-. Överföringen av Karolinska 

sjukhuset I jan. 1982 från staten till Stockholms Uins Landsting svarar för 

0,8 procentenheter. 1983 kommer antalet beredskapsarbeten att öka i lägre 

takt. Den totala volymökningstakten detta år förutses bli ca 2,5 % varav 

0,7 procentenheter hänförs till huvudmannaskapsförändringar. 1983 över

föres nämligen Akademiska sjukhuset från staten till Uppsala Läns Lands

ting samtidigt som nykterhctsvårdsanstalter och ungdomsvårdsskolor 

övergår i kommunal regi. 

Sysselsättningen inom den kommunala sektorn inkl. beredskapsarbeten 

och nya sjukhus etc. ökade 1982 med ca 24 000 personer. För 1983 förutses 

personalökningen uppgå till drygt 20 000 personer. 
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De kommunala myndigheternas och affärsverkens investeringar förvän

tas bli oförändrade 1983 från att ha minskat med 6% 1982. Primärkommu

nernas investeringar minskar i betydligt långsammare takt än tidigare 

medan landstingens investeringar ökar mindre än föregående år. En när

mare redogörelse för kommunernas investeringar lämnas i kapitel 7. 

9.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektorn omfattar endast allmän sjukförsäkring, allmän 

tilläggspensionering samt erkända arbetslöshetskassor. Till staten räknas 

kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), arbetsskadeförsäkring. folkpensione

ring, delpensionsförsäkring, frivillig pensionsförsäkring, lönegarantifond 

och sjöfolkspensionering, vilka samtliga tidigare inrymts i socialförsäk

ringssektorn. 

Tahell 9: 4 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 1980-'1983 

Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, % 

1980 1981 1982 1983 1980- 1981-
Alt. A 1981 1982 

I Inkomster 66420 75075 81150 89950 13,0 8,0 

I. I Avgifter 49440 56594 56560 58150 14,5 0.0 
1.2 Bidrag från staten 2824 1520 5440 JO 180 -46.2 258,0 
1.3 Ränteinkomster m. m. 14018 16805 19050 21450 19,9 13,5 
1.4 Övriga inkomster 138 156 100 170 13,0 -38,0 

2 Utgifter 49544 56518 63440 72410 14,I 12,5 

2.1 Transfereringar till hushållen 37158 43 259 48900 57070 16,4 13,0 
2.2 Övriga transfereringar 9989 10681 11940 12 530 6.9 12.0 
2.3 Konsumtion m. m. 2397 2 578 2600 2810 7,6 1.0 

3 Finansiellt sparande 16876 18557 17710 17540 10,0 - 4,5 

Anm. Vid alternativ I skulle inkomsterna öka I 0,5 % och utgifterna 13 ,5 'IC l 983. 

1982-
1983 

11,0 

3,0 
87.5 
12,5 
80,5 

14,0 

16,5 
5,0 
8.0 

-I.0 

Källor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverket och statistiska centralbyrån. 

Socialförsäkringssektorns inkomster ökade i snabbare takt 1980 och 

1981 än tidigare. Detta sammanhänger främst med att uppbörden av de 

statliga myndigheternas arbetsgivaravgifter lades om den 1 juli 1980 vilket 

medförde ett engångstillskott till avgiftsinkomsterna andra halvåret 1980 

och första halvåret 1981 (jfr. avsnittet om statens socialförsäkringsavgif

ter). Detta leder till att inkomsterna från socialförsäkringsavgifterna sken

bart stagnerar 1982. Den I januari 1981 steg ATP-avgiften med 0,25 pro

centenheter enligt en tidigare fastställd plan. Den I januari 1982 ändrades 

beräkningen av ATP-avgiften. För 1981 var underlagssumman begränsad 

till 120 750 kr. Upp till detta värde togs en avgift på 12.25 % ut. Fr.o.m. 

1982 skulle avgiften höjas till 12.5 ';;.(.,men genom att underlaget nu kommer 

att utgöras av hela lönesumman sänks avgifts procenten till 9.4 %. Jämfört 
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med 1981 är det ändå fråga om en höjning med 0,2 procentenheter. Vidare 

ökar posten ränteinkomster kraftigt på grund av det höga ränteläget. För 

1983 ökar ATP-avgiften med ytterligare 0,2 procentenheter. Genom sänk

ningen av sjukförsäkringsavgiften i samband med höjningen av folkpen

sionsavgiften kommer inkomsterna från socialförsäkringsavgifterna att 

öka långsamt 1983. De totala inkomsterna ökade med nära 13% 1981 av 

ovan nämnda skäl och beräknas öka med 8 % 1982. 1983 väntas inkomster

na öka med ca 11 %. 

Procentuell utveckling av socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter samt BNP 

Inkomster 
Utgifter 
BNP 

1980 1981 

15.0 
17.8 
13.9 

13.0 
14.1 
9,1 

1982 1983 

8.0 11,0 
12.5 14,0 
8.5 12.5 

Det samlade uttaget av kollektiva avgifter uppgick under 1981 till 35 ,5 % 

för arbetare och 41 % för tjänstemän. Det bör härvid observeras att avgifts

underlaget då var mindre än lönesumman och att underlaget varierade 

mellan olika arbetsgivarkategorier. 

Kollektiva avgifter i % av lön 

Arbetare ljänstemän Indirekta skatter i % av lön 

Lag· Avtals- Summa Lag- Avtals- Summa Indirekta skatter 
stadgade enliga stadgade enliga exkl. byggforsk-

ningsavgift 

1970 10.9 0.6 11,5 10,6 9,1 19.7 1.00 
1971 11.3 0.6 11,9 I J.O 8.8 19.8 2.00 
1972 11.4 1,0 12.4 Il, I 8.5 19.6 2. IO 
1973 11.5 2,5 14,0 11.0 9.0 20,0 4.10 
1974 15.8 4., 20.0 15. I 10.5 25.6 4, 10 
1975 20.2 4.4 24.6 18.9 10,7 29.6 4, 10 
1976 23,6 4.4 28.0 23.3 10.7 34,0 4,68 
1977 26.4 5.0 31.4 26.2 10.9 37.1 5.68 
1978 29,0 5.1 34.1 28.8 11.0 39.9 3,05 
1979 28.9 5.4 34.3 29,I 11.3 40.4 2,38. 
1980 29.7 5.5 35.2 29.9 11,4 41.3 2.65 
1981 29.8 5.7 35,5 30,I 10.9 41.0 3,00 
1982 30,0 5.7 35.7 30.0 10.9 40.9 3.00 
1983 30.7 5,7 36.4 30.7 10.9 41.6 5,00 

Källa: SAF-tidningco nr 27 1981. ekonomidepartementet. 

Ovanstående tablå visar hur summan av arbetsgivaravgifterna som pro

cent på lönesumman fördelar sig på dels indirekta skatter (inkl. bygg

forskningsavgift) samt kollektiva avgifter. De senare fördelas på dels kate

gorierna arbetare och tjänstemän och dels på avtalsenliga och lagstadgade 

avgifter. Från 1982 kommer lönesumman och avgiftsuriderlagct att bli 

identiska. Därmed kommer de lagstadgade kollektiva avgifterna att bli 

desamma för både arbetare och tjänstemän. Vidare upphörde byggforsk-

Byggforsk-
ningsavgift 

0,50 
0,50 
0.50 
0.50 
0,50 
0,60 
0,70 
0.70 
0,70 
0.70 
0.70 
0.70 
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ningsavgiften fr.o.m. I januari 1982. Höjningen av arbetsmarknadsavgiften 

1983 har här i sin helhet förts som kollektiv avgift, eftersom den avser att 

täcka förbättringar i arbetslöshetsersättningen. 

Transfererinxarna till hus/ull/en, dvs. utbetalningarna av ATP, sjuk- och 

föräldrapenning samt arbetslöshetsersättning steg 1981 med 16,4 ~-L Denna 

höga ökningstakt beror främst på ökade utbetalningar av ATP. 1982 väntas 

transfereringarna dämpas något främst genom att utbetalningarna för sjuk

försäkringen väntas öka mycket måttligt. Även kostnaderna för ATP be

gränsas något genom de ändrade reglerna för uppräkningsförfarandet som 

föreslogs i prop. 1981/82:30. 

1983 ökar utbetalningarna kraftigt igen huvudsakligen beroende på den 

kraftiga ökningen av ATP, men också genom de ökade utbetalningarna 

från de erkända arbetslöshetskassorna. 

Pensionsutbetalningarna för ATP utgör drygt 50~· av de transfereringar 

till hushåll som redovisas i tabell 9:4. De ökade med 4,5 miljarder kr. 1981. 

Bakom denna ökning ligger kompensation för prisstegringar och en ökning 

av antalet pensionärer med ATP. 1982 beräknas ATP-utbetalningarna öka 

med endast 3,5 miljarder kr. beroende på ändringen av reglerna för uppräk

ningen av pensionerna. Dels kommer pensionerna att räknas upp endast en 

gång per år, dels reduceras värdesäkringen av pensionerna. genom att 

basbeloppet, vilket styr pensionernas värdeökning, räknas upp efter ett 

konsumentprisindex som är rensat för ökningar av indirekta skatter och 

oljeprishöjningar. För 1983 ökar pensionerna kraftigt, med 5,5 miljarder 

kr. Visserligen räknas pensionerna fortfarande upp bara en gång per år 

samtidigt som den nya metoden att beräkna basbeloppet får effekt först 
1984, men till delta görs ett extra lillägg på 300 kr. vid beräkning av 

pensionerna 1983. 

Utgifterna för sjukförsäkringen steg drygt 4 %· 1981 och 1982. 1983 

beräknas ökningen till drygt 6%. Den tidigare aviserade minskningen av 

sjukförsäkringsutgifterna 1983 berodde på del planerade införandet av 

karensdagarna. Dessa kommer nu enligt regeringens förslag ej att införas. 

Utvecklingen av transfereringsutgifterna till hushåll framgår av nedan

stående tablå. Där framgår att ATP står för den största delen av utgiftsök-

ningen. 

Transfereringar till hushåll 1980-1983 

1980 1981 1982 1983 

ATP 19030 23 537 27041 32580 
Sjukförsäkring inkl. 

föräldrapenning 16398 17126 17855 18950 
Erkända arbetslös-

het~kassor 1730 2596 4000 5540 

Det finansiella sparandet uppgick 1981 till 18.4 miljarder kr. Detta 

beräknas minska till 17, 7 miljarder kr. 1982 och väntas ligga kvar på denna 

nivå 1983. 
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9.5 Den totala offentliga sektorn 

Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar svarar för drygt 

1/3 av bruttonationalprodukten. Den offentliga konsumtionen beräknas ha 

ökat med ca 2 % 1981 främst till följd av den relativt kraftiga kommunala 

expansionen på 3,0%. Under 1982 och 1983 förutses den offentliga kon· 

sumtionens volymtillväxt bromsas upp. Volymökningen beräknas uppgå 

till omkring 1 % 1982 och 1983. Antalet anställda beräknas fortsätta att öka 

med ca 24 000 i kommunerna, medan det inom staten kommer att minska 

med ca 7 000 personer 1982. Minskningen inom staten beror huvudsakligen 

på att Karolinska sjukhuset övergår till landstingskommunalt huvudman

naskap. För 1983 förutses en liknande minskning för staten medan kommu

nalt anställda ökar med drygt 20 000 personer. 1983 beror dessa förändring

ar på att Akademiska sjukhuset, nykterhetsvårdsanstalter och ungdoms

vårdsskolor överförs från staten till kommuner och landstingen. 1981 upp

gick antalet anställda i statliga och kommunala myndigheter till I 289 500 

personer exkl. värnpliktiga. 

De offentliga investeringarna minskade med över 6 % 1981 i volym varav 

de statliga myndigheternas investeringar minskade med ca 15 %. Inför 1982 

tyder de enkäter som insamlats på en fortsatt minskning av investeringsvo

lymen av de offentliga investeringarna p. g. a. minskade kommunala inves

teringar. Staten och framför allt de statliga affärsverken visar däremot en 

ökning. I tabell 9:5 ingår även investeringar i kommunala och statliga 

affärsverk och bolag. Inkl. dessa investeringar beräknas de totala offent

liga investeringarna minska med 1.5 % 1982. För 1983 väntas en mindre 

nedgång i de offentliga investeringarna. Det gäller även statliga affärsverk 

trots att SJ. luftfartsverket och vägverket planerar stora investeringar. 

Däremot räknar man med att de statliga myndigheternas investeringar ökar 

kraftigt. 

Tabell 9: 5 Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar 1980-1983 

Milj. kr., löpande priser Volymförändring. '7r· 

1980 1981 1982 1983 1980- 1981-
1981 1982 

Statlig konsumtion 45144 48700 51140 55 080 0.1 -3,0 
Socialförsäkringssektorns 

konsumtion 2 357 2 524 2560 2760 - 0.8 -6,0 
Kommunal konsumtion 105 105 117 665 130980 147 130 3.0 3.5 

Offentlig konsumtion 152606 168889 184680 204970 2,1 1,5 

Statlig investering 1 !7616 16949 19080 21 ISO -12,I 3.0 
Socialförsäkringssektorns 

investeringar 40 54 40 50 12,0 7.0 
Kommunala investeringar 1 17008 18669 18800 20370 - I.I -6.0 

Offentliga investeringar 34664 35672 37920 41570 - 6,8 -1,5 

därav: myndigheter 17 568 18 544 19 370 21530 0.3 -2.5 

Summa offentlig sektor 187 270 204561 222600 246540 0,3 0,5 

1982-
1983 

-3,0 

-3.0 
2.5 

1,0 

-0,5 

6.5 
-1.0 

-1,0 

2.0 

0,5 

1 Inkl. affärsverk och statliga affärsverk samt statliga och kommunala bolag cxkl. bostadsinvesteringar. 
I försörjningsbalanscn omfattar statliga investeringar endast myndigheter och affärsverk. 

Källor: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 
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Hela den offentliga sektorns efterfrågan i form av konsumtion och inves

teringar skulle därmed ha ökat med endast 0,3 % för 1981. För 1982 

förutses en ökning med 0,5 %. 1983 väntas en liten ökning av den offentliga 

sektorns efterfrågan. 

I tabell 9:6 redovisas den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

1980-1983. Transaktionerna mellan de tre delsektorerna har eliminerats 

varför tabellen endast visar transaktionerna mellan den offentliga sektorn 

och samhällsekonomin i övrigt. 

Tabell 9: 6 Den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 1980-1983 

Milj. kr. Förändring, % 

1980 1981 1982 1983 1980-
Alt. A 1981 

Inkomster 306937 344935 378010 428060 12,4 

I.I Skatter 185116 205 395 227610 261420 11,0 
1.2 Socialförsäkringsavgifter 74643 85 833 85 150 92000 15,0 
1.3 Övriga inkomster 47178 53 707 65250 74640 13,8 

2 Utgifter 327007 375355 418880 483390 14,8 

2.1 Transfereringar 152146 182839 210710 251050 20,2 
2.1.1 Till hushåll 98200 111530 121620 136390 13.6 
2.1.2 Till företag inkl. livsmedels-

och bostadssuhventioner 28234 34544 42610 54300 22.3 
2.1.3 Till internationell verksamhet 4121 4222 4680 5 380 2.5 
2.1.4 Övriga transfereringar 21591 32 543 41800 54980 50,7 
2.2 Konsumtion 152 606 168889 184680 204970 10.7 
2.3 Realinvestering 22 781 23 705 23 740 27440 4.1 
2.4 Korrigeringspost 1 526 78 250 70 

3 Finansiellt sparande -20070 -30420 -40870 -55330 51.6 

4 Över statsbudgeten 
finansierad utlåning 13997 12105 13920 14840 

1 Inkl. nettot av kommunala mark- och fastighetsköp. 

Källa: Ekonomidepartementet. 

Sedan 1978 har hela den offentliga sektorn uppvisat sparandeunderskott. 

Under 1981 beräknas underskottet hi1 varit drygt 30 miljarder kr. Den 

fortgående försämringen av statens finansiella sparande i kombination med 

stagnerande sparöverskott i den allmänna pensionsfonden ligger bakom 

denna utveckling. Under 1982 beräknas kommunernas finansiella ställning 

vara relativt god, medan statens finansiella sparande försämras. Totalt sett 

beräknas den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med 10 

miljarder kr. 1982 till ca 40 miljarder kr. i sparandeunderskott motsvarande 

6,6% av BNP. 1983 försämras sparandet med ytterligare nära 15 miljarder 

till drygt 55 miljarder kr. i underskott. Orsaken är den kraftiga försämring

en av statens finansiella sparande i kombination med stagnationen inom 

socialförsäkringssektorn och underskottet i kommunernas finansiella spa

rande. Hur denna försämring av offentliga sektorns finansiella sparande 

fördelar sig framgår av nedanstående tablå. 

1981-
1982 

9,5 

11,0 
-1.0 
21,5 

11,5 

15,0 
9.0 

23,5 
11,0 
28.5 
9.5 
0,0 

34,5 

1982-
1983 

13,0 

15,0 
8,0 

14,5 

15,5 

19,0 
12.0 

27,5 
15,0 
31,5 
11.0 
15.5 

35,5 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Ökning av offentliga inkomster och utgifter 1982-1983 
Milj. kr. 

Stat Social-
försäk-
ring 

Inkomster 33890 8800 
Utgifter 44460 8960 
därav: tranfereringar 38370 8750 

konsumtion 3950 200 
investering 2140 10 

Finansiellt sparande -10570 -160 
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Kommuner Summa 
offentlig 
sektor 

16220 58910 
19940 73360 
2080 49200 

16140 20290 
1720 3 870 

-3720 -14450 

I denna tablå ingår offentliga sektorns interna transfereringar. 
För att få en uppfattning om volymutvecklingen av den offentliga utgifts

takten exkl. interna offentliga transfereringar kan man studera förändring

en av offentlig konsumtion och investering i fasta priser, dvs. deflaterade 
med sektorns egna deflatorer. För att få även transfereringarna i fasta 
priser kan man deflatera dessa med implicitprisindex för privat konsum
tion. Av transfereringarna går nämligen ca 60% till hushåll. Ökningen av 

de offentliga utgifterna beräknade på detta sätt framgår av följande tablå. 

1979 1980 1981 1982 1983 

Utgifter 6,3 2.5 4.7 2,7 3,6 
därav: 

staten 8.5 2 7,2 3,9 6,2 
socialför-
säkrings-
sektorn 5,9 3.9 3,0 2,:! 2.4 
kommuner 4.2 2,7 2.5 1,5 1,0 

I vissa sammanhang vill man jämföra förändringen av offentliga inkoms
ter och utgifter med BNP och dess utveckling i fasta priser. Detta visar 
bl.a. hur den totala skattekvoten utvecklas i förhållande till BNP. Utveck
lingstakten visar hur snabbt de offentliga inkomsterna och utgifterna växer 
i förhållande till BNP:s utveckling. 

1970- 1980 1981 1982 1983 
1979 

Inkomster 4.2 1.9 2.3 0.5 2.0 
därav: skatter 3,0 -0.4 1,0 1.6 3,4 

avgifter 8.8 6,8 4,7 -9,1 -2.7 
Utgifter 5.9 3.3 4.5 2.3 3,9 
Utgifter exkl. räntor 5,8 1,6 2,2 0.8 2,3 
därav: staten 6,0 2,4 6.9 3,9 7.4 

staten exkl. 
statsskulds-
räntor 5,6 -1.7 1,6 0,5 3.9 
social för-
säkrings-
sektorn 12,8 3.8 4,4 2,4 4.0 
kommunerna 4,3 4,1 2,1 0,6 0,0 
BNP 2,0 1,9 -0,7 -0.7 1.4 
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Den reala utvecklingen av offentliga inkomster och utgifter samt BNP, 

deflaterade med BNP-deflatorn, framgår av ovanstående uppställning (år

lig procentuell volymförändring). Inkomster och utgifter i löpande priser 

för den offentliga sektorn samt BNP i fasta priser har hämtats från natio

nalräkenskaperna för perioden 1970-1981. Transfereringar inom den of

fentliga sektorn har nettats bort. 
Den reala utvecklingen av de totala offentliga utgifterna under 1970-talet 

var 5,9% per år, dvs. betydligt snabbare än BNP som ökade 2% under 

samma tid. Under 1980 ökade de offentliga utgifterna med endast 3,3 % 

vilket är betydligt långsammare än under 1970-talet. Under 1980 uppvisade 

framför allt staten en markant nedgång i utgiftstakten. Nedgången blir 

ännu mer markant om man ser till utgiftstakten exkl. statsskuldsräntor. 

Realt hade då staten en minskning av utgifterna med 1.7%. 

För 1982 beräknas den reala offentliga utgiftstakten bromsas upp kraftigt 

till 2,3 %. Minskningen är främst hänförlig till staten, men även kommuner

na uppvisar en kraftigt minskande ökningstakt. Som framgår av tabellen 

ökar den reala utgiftstakten 1983. Denna ökning ligger helt inom staten 

vars reala ökningstakt ligger på över 7 %. 

Som framgick av ovanstående har den reala utgiftsökningen i den offent

liga sektorn varit större än BNP-tillväxten under 1970-talet. Som en följd 

härav har de konsoliderade utgifterna satta i relation till BNP ökat trend

mässigt under 1970-talet, från 45% 1970 till 68% 1982. Detta framgår av 

nedanstående tablå. 

Den totala konsoliderade offentliga sektorns andel av BNP 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Utgifter 44.2 46.1 47,0 45.6 48.8 49,7 52.6 58,6 60.3 61,8 
Inkomster 48,7 51.3 51.4 49.7 50,7 52.4 57, I 60.3 59,8 58.8 
Skatter+ 
avgifter 40.9 43.2 42,9 41,3 42.3 43.8 48,6 51,3 50,9 49,9 

Inkomsterna har också ökat som andel av BNP men inte lika snabbt. 

Från 1977 har de legat i stort sett oförändrade på ca 60% av BNP medan 

utgifterna ökat från 59 till nära 70% av BNP 1983. Detta kan också avläsas 

i den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande. 1977 är in

komstandelen fortfarande något större än utgiftsandelen och det är också 

det sista år som det totala finansiella sparandet är positivt. Utvecklingen 

från 1977 framgår av nedanstående tablå. 

Offentliga sektorns totala finansiella sparande 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

6133 milj.kr. 
- 1989 milj.kr. 
-13 708 milj.kr. 
-20070 milj.kr. 
-30420 milj.kr. 
-40 870 milj.kr. 
-55330 milj.kr. 

1980 1981 1982 1983 

62,6 65,9 67,8 69,4 
58.8 60,6 61.2 61,5 

49,8 51.1 50,6 50.7 
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9.6 Beräkning av finanspolitiska effekter 

Under många år har en enkel modell använts i nationalbudgetarbetet för 

att belysa de samlade finanspolitiska effekterna inte bara av statsbudge

tens förändringar. utan även av förändringar i kommunernas och socialför

säkringssektorns inkomster och utgifter. Beräkningarna syftar till att bely

sa hur reala förändringar i de offentliga inkomsterna och utgifterna påver

kar samhällsekonomin. Dessutom har särskilda beräkningar utförts för 

effekterna av vissa ekonomisk-politiska åtgärder, t.ex. investeringsstimu

lerande åtgärder, lagerstöd och industripolitiskt stöd i form av lån. Till den 

offentliga sektorn räknas i detta sammanhang också investeringar i statliga 

och kommunala affärsverk och bolag. Som mått på den finanspolitiska 

effekten utnyttjas de reala förändringarna i procent av BNP i fasta priser. 

För närmare beskrivning av metodiken när det gäller de finanspolitiska 

effektberäkningarna kan hänvisas till tidigare nationalbudgeter. 1 

Förändringar i delposter i de offentliga inkomsterna och utgifterna ger 

olika effekter på samhällsekonomin. Om det sker sammansättningsför

skjutningar som har större påverkan på samhällsekonomin i övrigt, blir den 

finanspolitiska effekten större än vad den annars skulle ha blivit. Genom 

att göra antaganden om bl.a. de marginella konsumtions- och importbenä

genheterna tas i modellen hänsyn till dessa förhållanden. Till grund för 

effektberäkningarna ligger således bedömningar av dels importbenägenhe

terna för privat konsumtion samt för offentlig konsumtion och investering, 

dels hushållens konsumtionsbenägenhet för olika slags inkomster. 

Det aktuella konjunkturläget liksom även efterfrågeökningarnas sam

mansättning påverkar de. marginella importbenägenheternas storlek. För 

1981 har den marginella importbenägenheten för privat konsumtion förut

satts uppgå till 0,25. 1982 och 1983 antas denna importbenägenhet vara 
0,35 resp. 0,30. Importbenägenheterna för offentlig konsumtion och inves

tering har uppskattats till lägre tal än för privat konsumtion. Hushållens 

marginella konsumtionsbenägenhet för 1981, 1982 och 1983 har i likhet 

med tidigare beräkningar förutsatts vara 0, 7. 

Med de antaganden om import- och konsumtionsbenägenheter som 
redovisats ovan erhålls ur modellen värden på ett antal multiplikatorer. 

Med tillämpning av dessa multiplikatorer kan den totala effekten av för

ändringar i den offentliga sektorns verksamhet på bruttonationalprodukten 

räknas fram. För några av de viktigaste variablerna redovisas multiplika

torerna för 1981 till 1983. 

0 

1 En mer utvecklad finanspolitisk effektmodell är under utarbetande vid konjunktur' 
institutet. Denna väntas medföra en revidering av multiplikatorerna. I avvaktan på 
detta utvecklingsarbetc används t.v. de gamla multiplikatorerna. 
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Byggnadsinvesteringar 
Maskininvesteringar 
Offentliga löner 
övrig offentlig konsumtion 
Permanenta transfereringar 
till hushåll 
Direkta skatter 
Indirekta skatter 

1981 

1.7 
1,3 
1.9 
1.5 

1,1 
-1,0 
-0,9 
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1982 1983 

1,5 1,6 
1,2 1,3 
L.7 1.8 
1.4 1.4 

0,9 1.0 
-0,8 -0,9 
-0,9 -0,9 

I modellen varierar dessa multiplikatorer med konjunkturerna genom 

antaganden om importbenägenheten. Syftet är att samma multiplikatorer 

ska användas för år som befinner sig i samma fas av konjunkturen. 

I tabell 9:7 redovisas beräkningar över finanspolitiska effekter för 1975-

1983. Frågan om hur den offentliga sektorns effekt på ekonomin i övrigt 

skall beräknas. är svår att besvara både utifrån teoretiska och praktiska 

utgångspunkter. Den beräkningsmetodik som har använts innebär att om 

de offentliga utgifterna och inkomsterna inte förändras realt sett från den 

uppnådda nivån uppstår ingen finanspolitisk effekt. Även om den offent

liga sektorns finansiella sparande är oförändrat kan emellertid en finanspo

litisk effekt uppstå genom att det sker förskjutningar mellan olika typer av 

inkomster och utgifter. Till denna nationalbudgetberäkning har betydande 

revideringar gjorts. Perioden 1975-1980 har nu räknats om. dels beroende 

på revideringar av nationalräkenskaperna. dels beroende på andra anta

ganden om multiplikatorerna. Den marginella importbenägenheten för pri

vat konsumtion, som har stor betydelse för effektberäkningarna, varierar 

givetvis med konjunkturen. Vid högkonjunktur ökar den, vid lågkonjunk

tur sjunker den. Den marginella importberiägenheten har bestämts i enlig

het med nationalräkenskapernas beräkningar av BNP och import. 

Tabell 9: 7 Finanspolitiska effekter 1975-1983 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Staten: direkt effekt 0.3 0.0 -0,I 0,2 0.2 0.2 
indirekt effekt -1.0 -0.4 3.1 3,5 2,1 -0,9 
Summa -0,7 -0,4 3.0 3,7 2,3 -0,7 

Kommunerna: direkt effekt 0.7 0,6 0,9 0,6 0.8 0,7 
indirekt effekt 0,7 -0.1 -0.4 -1.6 0.3 0.5 
Summa l,3 0,5 0,5 -1.0 l, l 1,2 

Socialförsäkringssektom 1 0,2 -0.1 0,3 0.4 0.2 -0.2 

Totalt 0,8 0,0 3,8 3,1 3,6 0,3 

1 Inkl. allmänna pensionsfonden. 

Källu: Ekonomidepartementet. 

1981 1982 1983 

-0.1 0.0 -0,1 
I. I 0.8 0,2 
1,0 0,8 0,1 

0.5 -0.7 0.5 
-0,2 0,1 0.3 

0,3 -0,6 0,8 

0.1 0,1 0 0,3 

1,5 0,3 1,2 
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För hela perioden 1975-1983 har den offentliga sektorn haft eller beräk

nats få en expansiv effekt på samhällsekonomin. 1977 resp. 1979 var de år 

då effekten var störst. Därefter minskade den kraftigt 1980, ökade igen 

1981 för att 1982 återigen närma sig noll. 1983 beräknas effekten på sam

hällsekonomin ånyo bli expansiv. 

Av tabell 9:8 framgår något utförligare hur olika delposter i den offent

liga sektorns inkomster och utgifter bidrar till den totala finanspolitiska 

effekten för 1980-1983. 

Tabell 9: 8 Finanspolitiska effekter 1980-1983 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1980 1981 1982 1983 

Staten 
Inkomster -0.2 0,2 -0,2 -1,1 
därav: direkt skatt 0,2 0.8 -0,1 0.4 

indirekt skatt -0.4 -0.6 0,1 -1,2 

Utgifter -0,5 0,8 1.0 1,2 
därav: transfereringar m. m. -0,8 1.3 I. I 1,5 

konsumtion 0.1 -0,2 -0,5 -0,5 
investeringar 0,2 -0.3 0.4 0.1 

Summa staten -0,7 1,0 0,8 0,1 

Kommunerna 
Inkomster -0,3 -0,l 0,1 0,7 
därav: skatter 0,2 o.o -0,3 0.3 

Utgifter 1,5 0,4 -0,7 0,1 
därav: transfereringar 0,0 0,0 -0.1 -0.2 

konsumtion 1.2 0,5 0.8 0,4 
investeringar 0,3 -0.1 -1.4 -0,I 

Summa kommunerna 1,2 0,3 -0,6 0,8 

Summa offentlig sektor 0,3 1,5 0,3 1,2 

Källa: Ekonomidepartementet. 

Staten fick en kontraktiv effekt på ekonomin högkonjunkturåret 1980. 
Det berodde helt på den kraftiga minskningen av utbetalningarna för indu-

stripolitiska åtgärder. 

De sänkningar av den direkta skatten som gjordes bl.a. för att underlätta 

avtalsrörelsen uppvägdes av de senare beslutade höjningarna av de indi

rekta skatterna, bl.a. av mervärdeskatten. Trots nominellt sett kraftigt 

ökade statsutgifter - nära 22 miljarder - blev den finanspolitiska effekten 

negativ. Detta berodde på att utgifter med hög multiplikatoreffekt som 

t.ex. industripolitiska åtgärder minskar kraftigt medan utgifter med låg 

multiplikatoreffckt, t.ex. räntor på statsskulden; ökar kraftigt. 

1981 hade staten en expansiv effekt på ekonomin. Den berodde nästan 

uteslutande på de kraftiga utgiftsökningarna för industripolitiska åtgärder 

och utbetalningar för räntor på statsskulden, vilken trots sin låga mullipli

katoreffekt på grund av sin stora ökning ändå gav ett stort bidrag till den 

totala effekten. Dessa ökningar motverkas till en del av de utgiftsbespa-
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ringar som började få verkan 1981 och som framför allt drabbade statlig 

konsumtion och investering. På inkomstsidan fick sänkningarna av den 

direkta skatten positiva effekter som delvis motverkar effekten från de 

indirekta skatterna. Sänkningen av mervärdeskatten i november får där

emot ingen märkbar inverkan förrän 1982. 

1982 beräknas bli det år då besparingarna på allvar slår igenom. Den 

expansiva effekt som ökningarna av utgifterna för räntor och industripoli

tiska åtgärder medför motverkas delvis av de reala neddragningarna för 

transfereringarna till kommuner och hushåll. Den expansiva effekten från 

investeringarna, vilken helt beror på ökningar hos affärsverken (SJ, väg

verket, luftfartsverket), reduceras något genom den beräknade minskning

en av statlig konsumtion. 

1983 karaktäriseras framför allt av två effekter. Dels en expansiv effekt 

från de kraftigt ökade transfereringarna, huvudsakligen till företag samt 

ränteutgifter, dels en kontraktiv genom de stora höjningarna av indirekta 

skatter. Trots marginalskattesänkningarna ger de direkta skatterna inget 

positivt bidrag till BNP-tillväxten. Det beror på att man genom lägre 

indexering och indragning av kommunalskatter ändå får en ökning av 

dessa skatteinkomster. 
För kommunerna innebär framför allt ökningen av konsumtionen expan

siva finanspolitiska effekter. Dessa var störst 1980 för att därefter avta. 

Även investeringarna uppvisar en expansiv effekt 1980, vilken 1981 och 

1982 blev kontraktiv. På inkomstsidan gav den låga ökningen av statsbidra

gen en expansiv effekt 1983. Sammantaget hade kommunerna en svagt 

expansiv effekt 1981som1982 väntas förbytas i en kontraktiv effekt genom 

investeringsutvecklingen. 1983 väntas åter en expansiv effekt genom hu

vudsakligen inkomstsidans utveckling. 

Socialförsäkringssektorn har sedan 1980 haft en svagt expansiv effekt på 

ekonomin. Orsaken härtill är att transfereringarna till hushållen vuxit 

väsentligt snabbare än den huvudsakliga inkomstposten, socialförsäkrings

avgifterna. Detta beräknas gälla även för 1983. 
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10 Kreditmarknaden 

Den svenska kreditpolitiken har även under 1982 i hög grad rått utformas 

utifrån det utsatta valutaläget och statsbudgetens likvidiserande inverkan 

på den svenska ekonomin. Vid årets början deklarerades bl. a. en omlägg

ning av riksbankens styrning av bankernas utlåning, från en styrning via 

likviditetskrav till en i högre grad ränte- och kassakravsdominerad styr

ning. Under senare delen av 1982 har riksbanken sett sig tvungen att 

kraftigt bromsa bankernas utlåning. Inledningsvis redogörs för i vilken 

utsträckning den inhemska kreditpolitiken påverkats av den internationel

la. Därefter följer en beskrivning av den inhemska kreditpolitiken sådan 

som den i övrigt bestämts av inhemska faktorer. 

ValutaläRe och räntepolitik 

Utifrån målet en i stort sett oförändrad nivå på valutareserven har, med 

hänsyn till att någon omfattande privat upplåning utomlands ej beräknades 

kunna komma till stånd under 1982, en målsättning för den svenska ränte

och kreditpolitiken varit, att den statliga upplåningen utomlands skulle 

motsvara underskottet i bytesbalansen, men normalt inte· bli större än 

detta. Privat nettoutflöde av kapital skulle således förebyggas. Den svens

ka räntepolitiken har i hög grad blivit_ beroende av den internationella. 

Under senare år har kraftiga fluktuationer förekommit i de internationella 

räntenivåerna (diagram 10: I). Bakom den tidvis kraftiga stegringen i dessa 

har i första hand legat en hård monetär åtstramning i Förenta staterna med 

avsikt att nedbringa inflationen. I detta läge har riksbanken valt att föra en 

mer differentierad räntepolitik, där en del av utformningen av denna fram

för allt syftar till att parera förändringar i den internationella räntenivån för 
att därigenom motverka kraftiga valutautflöden. Detta har å andra sidan 

inneburit, att utrymmet för utformning av räntepolitiken med hänsyn till 

det inhemska konjunkturläget varit begränsat. Då penningmarknadsräntor 

som specialinlånings- och bankcertifikaträntor påverkar tidsförläggningen 

av företagens betalningar gentemot utlandet har den mer valutapolitiskt 

betingade räntepolitiken inriktats på att styra dessa korta räntor. Straffrän

tan har därvid fått en starkt styrande funktion. Då riksbanksupplåning 

utgör ett alternativ till bankernas storinlåning slår en höjning av straffrän

tan igenom på penningmarknadsräntorna. Det allmänna ränteläget, i syn

nerhet styrt av diskontot. bedöms härigenom i något högre grad ha kunnat 

anpassas till de inhemska konjunkturbetingelserna. 
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Diagram 10:1 Korta räntor i utlandet och i Sverige 1980-1982 
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Som framgår av diagram 10: 1 föll räntorna i Förenta staterna mot slutet 

av 1981 och kom runt årsskiftet 1981/1982 att ligga på ungefär samma nivå 

som den svenska marknadsräntan. Under första·halvåret 1982 växte ånyo 

räntegapet mellan den amerikanska och svenska räntenivån. Det svenska 

ränteläget förstärktes samtidigt gentemot det tyska. Mot bakgrund av bl. a. 

de relativt höga dollarräntorna blev valutautflödet omfattande eller 12 

miljarder kr. under första hälften av 1982 och avsevärt större än vad 

bytesbalansens underskott på beräknat 4.3 miljarder kr. motiverade. Till 

denna utveckling bidrog även en hög inhemsk likviditet samt osäkerheten 

om dollarkursutvecklingen. Den instabila valutasituationen talade alltså 

för en i hög grad valutabetingad räntepolitik, dvs. för ett upprätthållande 

av penningmarknads räntorna. Av denna anledning bibehölls straffräntan 

på oförändrad nivå, när diskontot i mars 1982 sänktes (diagram I 0: 2) på 

grund av det svaga inhemska konjunkturläget och de låga investeringarna. 

Det mycket stora valutautflödet, drygt 10 miljarder kr. fram till mitten av 

1982 
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juni. föranledde riksbanken att under sommaren 1982 vid ett par tillfällen 

vidta en uppjustering av penningmarknadsräntorna. I mitten av juni inför

des ett särskilt tillägg på 2 % till straff räntan, varvid denna kom att ligga på 

16% (diagram 10:2). Härigenom fördyrades bankernas upplåning i riksban

ken, vilket bl. a. syftade till att dämpa utlåningen. Som framgår av samma 

diagram drevs härigenom bankcertilikaträntorna upp. I linje härmed sattes 

också räntan på de den I juli 1982 introducerade statsskuldväxlarna högt, 

14,75 9C och 14.5 % för 6- resp. 12-månadersväxlar. I mitten av juli med

gavs bankerna att höja räntesatsen för checkräkningskrediter med 2 pro

centenheter. varigenom företagens upplåning i bankerna fördyrades. Före

tagen skulle stimuleras att ta hem sina utlandslikvider. Det höjda inhemska 

ränteläget i kombination med sänkta räntor utomlands (diagram I 0: I) samt 

en sjunkande dollarkurs bromsade upp valutautflödet i slutet av juli och ett 

visst inflöde ägde rum. 

Diagram 10:2 Korta och långa räntor samt diskonto i Sverige 1980-1982 
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Den något stabilare valutasituationen, som inträdde under senare delen 

av juli, med en kraftig nedgång i det internationella ränteläget (diagram 

10: I), resulterade i en neddragning även av de svenska korta räntorna i 

augusti. Räntan för statsskuldväxlar justerades samtidigt ned och den 

särskilda avgiften på 2 % utöver straffräntan togs bort. Straffräntan sattes 

till 15% fr.o.m. den 10 september (diagram 10:2). Räntan på bankernas 

checkräkningskrediter sänktes med I %. 

Under senare delen av september skedde ånyo ett stort valutautflöde, 

som kan ha haft samband med växelkursförväntningar. Utflödet uppgick 

under hela september till 3 miljarder kr. I detta läge vidtog riksbanken i 

månadsskiftet september/oktober ränteuppdrivande åtgärder, som ej fick 

avsedd effekt. I och med devalveringen av den svenska kronan med 16% 

den 8 oktober lättade trycket på vår valuta och därmed även trycket på den 

inhemska räntepolitiken. 

Veckan efter devalveringen flöt valuta in motsvarande det utflöde som 

ägt rum under september och första veckan i oktober, dvs. 5,7 miljarder 

kr. Valutainflödet tillsammans med nedgången i de internationella räntorna 

möjliggjorde i mitten av oktober en återgång till den i slutet av september 

gällande räntenivån !diagram 10: I och 10:2). Samtidigt justerades stats

skuldväxelräntan ner till 14, 10 % och 14.40% för 6- resp. 12-månadersväx

lar. Bankcertifikaträntan anpassades ytterligare nedåt till den intcrnatio

,nella räntenivån. Valutainflödet fortsatte oktober månad ut och i början av 

november. Därefter ägde ånyo ett valutautflöde rum under november 

innan en stabilisering inträdde i början av december. Devalveringens ome

delbara negativa effekt på bytesbalansen motiverade i sig ett ökat utflöde 

av valutor. 

Inhemskt betingad kreditpolitik 

Vid utformningen av kreditpolitiken under 1982 hade riksbanken även 

att ta hänsyn till den likvidiserande effekten av statens budgetunderskott 

och förfallandet av två statliga obligationslån under april månad samt 

bankernas kreditexpansion. l början av året rekommenderades att banker

nas utlåning till allmänheten i svenska kronor skulle ligga i intervallet 5-
9%, sett över 12 månader, vilket i april preciserades till 7%. Expansionen i 

bankernas övrigutlåning kom under våren 1982 att överstiga denna rekom

mendation betydligt. I samband med skärpningen av kreditpolitiken i juni 

uppmanades bankerna att begränsa tillväxten i sin övrigutlåning i svenska 

kronor till 7 % på 12-månadersbasis under andra halvåret. För att bl. a. få 
till stånd en anpassning till denna riktlinje skärptes samtidigt straffränte

villkoren. Härigenom avsågs en dämpning i övrigutlåningstakten komma 

till stånd via en anpassning av bankernas upplåning i riksbanken. För att 

öka trycket på bankerna att observera gällande utlåningsrekommendation 

höjde riksbanken fr. o. m. den 3 augusti 1982 kassakraven för samtliga 

barker från I% till 5 %. I slutet av augusti preciserades tillväxten i banker

nas övrigutlåning till 7 % i genomsnitt för fjärde kvartalet. 
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Ett vikt.igt moment i riksbankens politik för kapitalmarknaden är att 

vidga denna bl. a. genom att medverka till en bättre avkastning på långa 

placeringar jämfört med korta. Utvecklingen av valutasituationen har dock 

krävt en kraftig höjning av de korta räntorna så att dessa periodvis har 

legat på en högre nivå än de långa räntorna (diagram 10: 2). 

I syfte att öka bankernas placeringar i statsobligationer sänktes kassa

kraven i mitten av december till 2 %. Därvid frigjordes ca 12 miljarder kr. 

samtidigt som riksgäldskontoret emitterade tre nya obligationslån. I sam

band med denna operation inställdes den sedvanliga veckoemissionen 

statsskuldväxlar för att ytterligare stödja den långfristiga upplåningen på 

bekostnad av den kortfristiga. 

10.1 Likviditetsutvecklingcn 

P enningmii ngde n 

Tablå I Penningmängden 1981-1982 
Miljarder kr., nettoflöden 

1981 1982 1981 1982 
jan.-okt. jan. -okt. 

J,ikriditet.1iikning inom landet 9 18 
Tillskott genom bl. a. 
staten 31 24 
budgetunderskott 47 58 
inhemsk upplåning utanför 
bankerna (ökning - ) -16 -34 
utlåning i svenska kronor 
från banker1 5 9 

Valutafliide - 2 -12 
valutareservens transaktions-
förändring 2 4 
statlig utlandsupplåning 
(ökning -)2 - 4 -16 

Penningmängdsökning 7 6 

procentuell ökning av 
penningmängden 

52 

48 
66 

-18 

12 

- 7 

- 8 

45 

14% 

61 

40 
80 

-40 

Il 

-22 

0 

-22 

39 

I I 7r· 

1 Utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggandc cxkl. refinansiering i 
utlandet. 
2 Justerad för kursförluster/vinster på amorteringar samt inkl. SDR tilldelning och 
riksbankens lånetransaktioner. 
Kiilla: Riksbanken. 

Som framgår av tablå I fortsatte statens budgetunderskott att i växande 

utsträckning späda på likviditeten i den svenska ekonomin under perioden 

januari-oktober 1982. En avsevärd neutralisering av detta likviditetstill

skott kom dock samtidigt till stånd genom en väsentlig ökning av statens 

inhemska upplåning utanför bankerna dvs. i huvudsak från AP-fonden, 

försäkringsbolagen, företag och hushåll. Bakom denna utveckling låg 
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framför allt introduktionen av statssku\dväxlar den I juli 1982. Införandet 

av det nya statliga upplåningsinstrumentet ingår som en del i en statsskuld

politik. som syftar till att öka den statliga upplåningen på den svenska 

marknaden utanför bankerna. Den likviditetsökning som budgetunderskot

tet och dess finansiering gav upphov till under januari-oktober 1982 blev 

härigenom något lägre än under samma period 1981. Samtidigt gav banker

nas utlåning till andra låntagare än staten och bostadssektorn ett större 

Iikviditetstillskott. Denna faktors påverkan var i synnerhet påtaglig fram 

t. o. m. september 1982. Under perioden januari-september 1982 uppgick 

denna Iikviditetstillförsel till 16 miljarder kr. för att under oktober 1982 

minska med 6,5 miljarder kr. netto. Likviditetsökningen i den svenska 

ekonomin under perioden januari-oktober 1982 fördubblades under så

dana förhållanden jämfört med motsvarande period föregående år, till 18 

miljarder kr. Likviditetsökningen inom landet kom under de tio första 

månaderna 1982 att åtföljas av ett omfattande valutautflöde och penning

mängdens tillväxt stannade på drygt 6 miljarder kr .. vilket var ungefär 

samma ökning som under motsvarande månader 1981. 

Penningmängdens ökning under loppet av 1982 kan nu uppskattas till ca 

39 miljarder kr. eller ca 11 % att jämföras med motsvarande värden för 

1981på45 miljarder kr. resp. 14% (diagram 10: 3). Statens tillskott till den 

inhemska likviditeten förefaller under 1982 att bli lägre än 1981 trots en 

fortsatt acceleration i statens utgiftsöverskott. Bakom denna mer dämpade 

likviditetsökning ligger en förskjutning i finansieringsmönstret mot en i 

högre grad icke likviditetsskapande finansiering. För året som helhet kom

mer bankernas utlåning att få en fortsatt expansiv verkan på penningmäng
den. Eftersom valutareserven upprätthålls och den statliga utlandsupplå

ningen kan antas motsvara underskottet i bytesbalansen blir slutsatsen att 

den inhemska likviditetsökningen 1982 neutraliseras av ett valutautflöde 

från de icke-statliga sektorerna som blir betydligt större än 1981. 

Den procentu.ella ökningen av penningmängden under 1982 kommer 

emellertid genomsnittligt att ligga på en högre nivå än under 1981 och blir 

väsentligt större än den skattade ökningen på ca 8,5% mellan 1981 och 

1982 för bruttonationalprodukten i löpande priser. Detta innebär att den 

reala likviditeten. uttryckt som kvoten mellan ett genomsnitt av penning

mängden över året och bruttonationalprodukten, visar en fortsatt dragning 

uppåt (diagram 10: 3). 
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Diagram 10:3 Penningmängd och real likviditet 1977-1982 
Procentuella 12-månadersföriindringar resp. index 1977 = 100 
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Den aktivering av den svenska penningmarknaden, som kom till stånd i 
och med införandet av statsskuldväxlar den I juli 1982 har i hög grad 

påverkat fördelningen av kommunernas och företagens likvida tillgångar. 

Introduktionen av statsskuldväxlar har starkt påverkat i synnerhet sekto

rernas inlåning, vilket bör hållas i åtanke vid en jämförelse av deras 
banktillgodohavanden mellan 1981 och 1982. 

Under tredje kvartalet 1982 har kommuner och företag köpt statsskuld

växlar för ca 14 miljarder kr. Kommunernas, företagens och hushållens 

totala likvida tillgångar kom inberäknat dessa förvärv att öka betydligt mer 

under de tre första kvartalen 1982 jämfört med samma kvartal 1981. 

Under de tre första kvartalen 1982 stannade därmed tillväxten i kommu

nernas. företagens och hushållens banktillgodohavanden på 3.6 miljarder 

kr. jämfört med 4,4 miljarder kr. under motsvarande period 1981 (tabell 

10: 2). Den lägre tillväxten under de tre första kvartalen 1982 återfanns i en 

väsentligt större neddragning av kommunernas banktillgodohavanden 

samt i en långsammare uppbyggnad av hushållens banktillgodohavanden 

denna period jämfört med samma kvartal 1981. Samtidigt byggde företagen 
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upp sina banktillgodohavanden i en snabbare takt under de tre första 

kvartalen 1982. Placeringsfördelningen mellan de olika formerna för bank

tillgodohavanden speglar i hög grad relationen mellan bankcertifikat -

resp. srecialinlåningsräntan. 

Bankernas likvida tillgångar 

Tablå 2 Bankernas likvida tillgångar 
Miljarder kr.. förändring 

l'å1·akande faktorer 
därav: Staren 

budgetunderskott 
inhemsk upplåning 
utanför bankerna (ökning - ) 

Valutaflöde 
valutareservens transaktions
förändring 
statlig utlandsupplåning !ökning - ) 

A.f.tlir.l"hankernas lihida tillgångar 
Korta nettofordringar på riksbanken 
Körta nettofordringar på riksgiildskontoret 
Statsobligationer 
Korta nettofordringar på spar- och 
föreningsbanker 

Spar- och fiireningshankerna.1· /ihida 
rillJ?åflgar 

Summa bankernas likvida tillgångar 

Källa: Riksbanken. 

1981 
jan.-okt. 

23 
31 
47 

-16 

- 2 

2 
- 4 

21 

- 6 
27 

- 2 

2 

23 

1982 
jan.-okt. 

- 5 
24 
58 

-34 

-12 

4 
-16 

- 3 

l 
- I 
- 4 

- 2 

- 5 

Som framgår av ovanstående tablå samt tabell 10: 3 i tabellbilagan sjönk 

bankernas likvida tillgångar exkl. kassakvotsmedel med drygt 5 miljarder 

kr. under perioden januari-oktober 1982. En ökning på 23 miljarder kr. 

hade ägt rum under motsvarande period 1981. Det var i huvudsak ett 

kraftigt valutautflöde. som låg bakom nedgången under januari-oktober 

1982. Samtidigt fick statens upplåning utanför bankerna. genom stats

skuldväxlarna. en avsevärt större återhållande effekt på bankernas likvidi

tetstillväxt under denna period jämfört med januari-oktober 1981. Denna 

effekt motverkades dock av ett ännu mer omfattande budgetunderskott. 

Nedgången i bankernas likvida tillgångar januari-oktober 1982 återfanns i 

avyttringar av statsobligationer på knappt 5 miljarder kr. samt skattkam

marväxlar. Bankerna köpte samtidigt statsskuldväxlar för drygt en miljard 

kr. 
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10.2 Kreditinstitutens utlåning 

Utlåningen på den inhemska organiserade kreditmarknaden exkl. sta

tens direkta kreditgivning var drygt en miljard kr. högre under de tre första 

kvartalen 1982 jämfört med samma period 1981 och uppgick till drygt 54 

miljarder kr. (tabell IO: 4). Kreditgivningen till hushållen ökade markant. 

Den totala svenska upplåningen i utlandet uppgick samtidigt till 27 mil

jarder kr. Staten var den dominerande låntagaren och svarade för inemot 

16 miljarder kr. 

Bankerna 

Tillväxttakten i bankernas övrigutlåning i svenska kronor, dvs. ute

stående krediter till andra ändamål än bostads byggande. som under våren 

och sommaren 1981 avtagit, vände i slutet av året (diagram IO: 4). Öknings

takten fortsatte successivt att accelerera under 1982 och översteg vida den 

av riksbanken rekommenderade. Som högst noterades en tillväxttakt på 

drygt 17% på 12-månadersbasis att jämföras med den av riksbanken indi

kerade ökningen på 5-9 % och senare föreskrivna ökningen på 7 %. Först 

under 12-månadersperioden t. o. m. oktober 1982 kunde en vändning kon

stateras, dvs. efter riksbankens specificering och införandet av en särskild 

sanktion vid överskridande av utlåningsrekommendationen. En omlägg

ning till ökad refinansiering i utländsk valuta ägde samtidigt rum. 

Tablå 3 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande, s. k. 
övrigutlåning, 1981-1982 
Miljarder kr. 

Förändring Ställning 
1982 

1981 1981 1982 30 sept. 
1-3 kv. 1-3 kv. 

Kommuner I 0 0 Il 
Näringsliv 17 17 7 104 
därav: industri 6 8 3 36 
Hushåll 7 3 10 l 15 
Övriga 4 3 5 16 
Summa övrigutlåning 29 23 22 246 
därav: svenska kronor 12 5 16 198 

utländsk valuta 17 18 6 48 

Anm. Uppgifterna avser bokförda belopp. Devalveringseffekten i september 1981 
uppgick till närmare 3 miljarder kr. 

Källor: Riksbanken och statistiska centralbyrån. 



Prop. 1982/83: 100 200 

Diagram 10:4 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande 
1978-1982 
Procentuella 12-månadersförändringar 
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Anm. Uppgifterna avser bokförda belopp. Hänsyn är ej tagen till devalveringseffek
ten i september 1981 och oktober 1981. 
Kiillo: Riksbanken. 

Den betydande utlåningen i svenska kronor från bankerna under 1982 

fram t. o. m. september samt den begränsade refinansieringen i utlandet 

framgår även av tablå 3 samt tabell 10: 5 i tabellbilagan. Under motsvaran

de period 1981 rådde i viktiga hänseenden en motsatt situation. Denna 

omkastning avspeglas i utvecklingen av övrigutlåningen till de olika sekto

rerna. Sålunda reflekterades utvecklingen i bankernas utlåning i utländsk 

valuta i näringslivet. Denna utlåning ges nästan uteslutande till företag. 

Den betydligt större övrigutlåningen i svenska kronor under de tre första 

kvartalen 1982 jämfört med samma period 1981 återfanns i huvudsak hos 

1981 

1, 
I I 

,'---1 
I I 
I I 

I-~ 
I I 
I I 
I I 
1-------; 
I I 
I . 
I 

1982 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 201 

hushållen, vilket speglades i en uppgång i den privata konsumtionen. 

Hushållen kan därutöver ha sanerat sina krediter. genom en överflyttning 

av krediter från bl. a. finansbolag till banklån. 

I samband I)led ränteförväntningar i slutet av 1981 blev särskilt affärs

bankernas teckningar av bostadsobligationer betydande med likvid över 

årsskiftet. varvid affärsbankernas nettoköp av bostadsobligationer blev 

omfattande i början av 1982. Banksektorn som helhet förvärvade under 

perioden januari-oktober 1982 prioriterade bostadsobligationer för 6,7 

miljarder kr., vilket var 1.5 miljarder kr. mer än det för helåret 1982 

gällande åtagandet rörande bostadsobligationer (tabell 10: 6). Avlyften av 

bankernas bostadskrediter uppgick under januari-oktober 1982 till 19 

miljarder kr. (tabell I 0: 7). Totalt utbetalades nya krediter till ett belopp om 

23 miljarder kr.. varigenom deras stock av utestående bostadsbyggnads

krediter kom att växa med närmare 4 miljarder kr. Under samma period 

1981 minskade denna stock med knappt 2 miljarder kr. på grund av mar

kant stora avlyft i samband med betydande köp av bostadsobligationer 

under hösten 1981. Såväl bankernas nettoinnehav av statsobligationer som 

skattkammarväxlar sjönk under januari-oktober 1982 (tabell 10: 8). 

Försäkringsbolagen 

De enskilda försäkringsinrättningarnas totala nettoplaccringar på kredit

marknaden växte med drygt I miljard kr. under de tre första kvartalen 1982 

till 12 miljarder kr. Deras nettoköp av framför allt stats- och företagsobliga

tioner var lägre under denna period jämfört med samma period 1981. 

Allmänna pensioll.lfonden 

Under de tre första kvartalen 1982 kom utbetalningarna av pensionsme

del från allmänna pensionsfonden att öka snabbare än ökningen av de 
influtna avgifterna och ränteinkomsterna tillsammans jämfört med samma 

kvartal 1981. Fondtillväxten blev härigenom någon miljard kr. lägre. Fon

dens placeringar på kapitalmarknaden i form av värdepapper och reverslån 

sjönk härigenom med l, I miljard kr. till knappt 11 miljarder kr. Det var 

framför allt fondens lån till företagen som sjönk. 

10.3 Den sektorvisa upplåningen 

Staten 

Som framgår av diagram JO: 5 fortsatte statens budgetunderskott att 

växa i snabb takt under 1982. Efter en tillfälligt begränsad statlig upplåning 

utomlands under 1981. till följd av ett påtagligt nettokapitalintlöde till den 

icke-statliga sektorn. växte den statliga utlandsupplåningen ånyo i snabb 

takt 1982 (diagram I 0: 6). Den icke-statliga sektorns kapitaltransaktioner 

med utlandet resulterade nämligen i ett omfattande valutauttlöde. delvis 

under inverkan av bankernas kraftiga kreditexpansion. 
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Diagram 10:5 Statens budgetunderskott 19711-1982 
Miljarder kr .. 12-månadersförändringar 
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Källa: Riksbanken. 

Tablå 4 Finansiering av statens budgetunderskott 
Miljarder kr.. nettoflöden 

1981 

1981 

Budgetunderskott (I+ 2) 
Finansiering i utlandet (Il 
Finansiering inom landet (2l 

På marknaden utanför bankerna 
1 bankerna 

Källa: Riksbanken. 

66 
9 

57 
18 
39 

[. 

1982 

1981 
jan. -okt. 

../7 
5 

../2 
16 
26 

1982 
jan. -okt. 

58 
18 
40 
34 

6 

Beloppsmä~sigt uppgick statens budgetunderskott till 58 miljarder kr. 

under perioden januari-oktober 1982. vilket var 11 miljarder kr. mer än 

under motsvarande period 1981(tablå4). Ökningen av budgetunderskottet 
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under januari-oktober 1982 motsvarades mer än väl av en ökad statlig 

utlandsupplåning, varigenom statens inhemska finansiering blev något läg

re än under samma period 1981. Genom införandet av statsskuldväxlar den 
I juli 1982, vilket är ett icke-bankpapper. vidgades statens upplåning hos 
framför allt företag och kommuner betydligt. Under perioden juli-novem

ber hade statsskuldväxlar för 33 miljarder kr. sålts. 

Diagram 10:6 Valutanöde och statens upplåning utomlands 1979-1982 
Miljarder kr .. 12-månadersförändringar 
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Anm. Valutaflödet definieras som förändringen i valutareservens transaktionsvärde 
e~kl. statens och riksbankens lånetransaktioner samt tilldelning av särskilda drag
mngsrätter. 
Källa: Riksbanken. 

Tablå 5 Statens inhemska upplåning fördelad på låneinstrument 1981-1982 
Miljarder kr .. nettoflöden 

1981 1981 1982 
jan. -okt. jan.-okt. 

Skattkammarväxlar och korttidslån -I -2 6 
Korta obligationer 28 23 -19 
Långa obligationer 26 18 21 
Premieobligationer 0 0 2 
Sparobligationcr 4 2 2 
Statsskuldväxlar 23 
Övrigt 0 5 

Summa inhemsk upplåning 57 42 40 

K ä/111: Riksgäldskontoret. 
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Som framgår av tablå 5 har stora svängningar mellan statens olika 
låneinstrument inträffat under perioden januari-oktober 1982 jämfört med 

samma period 1981. Statens inhemska upplåning har fått en i hög grad 

kortare karaktär. Under de tio första månaderna 1982 uppgick statens 

kortfristiga upplåning, i form av skattkammarväxlar, statsskuldväxlar och 

lån på den s. k. dagslånemarknaden, till 34 miljarder kr. Under denna 

period 1982 inlöstes äldre korta statsobligationslån till betydande belopp, 

varigenom statens korta obligationsskuld (här ej inräknad i den "kortfris

tiga" upplåningen) sjönk med 19 miljarder kr. netto. Långa obligationslån 

upptogs samtidigt netto till 21 miljarder kr. 

Kommunerna 

Beräknat från löpande inkomst- och utgiftsredovisningar förefaller ett 

visst inkomstöverskott ha förekommit hos kommunerna 1982. Uppgifter 

över kommunernas banktillgodohavanden samt upplåning för de tre första 

kvartalen 1982 pekar på en försämring av kommunernas finansiella sparan

de 1982 (tabell 10: 2 och 10: 4). En förstärkning av det finansiella sparandet 

torde ha skett under fjärde kvartalet och inneburit en likviditetsuppbygg

nad detta kvartal. 

Bostäder 

Färdigställandet av lägenheter var lägre 1982 än 1981 eller 44 300. Även 

igångsättningen av bostäder minskade med 2400 till 41800. Volymmässigt 

minskade bostadsinvesteringarna med 4,5 %. medan de värdemässigt var 

oförändrade. 
Bankernas utbetalningar av bostadsbyggnadskrediter blev brutto 23 mil

jarder kr. under januari-oktober 1982. Under samma period tecknades 

prioriterade bostadsobligationslån för drygt 12 miljarder kr., vilket var 7 

miljarder kr. mindre än denna period 1981. Ränteförväntningar inverkade 

på de omfattande teckningarna under hösten 1981 med likvid inpå 1982. 

Till de svaga teckningarna särskilt under den senare delen av 1982 bidrog 

omfattande nettoförvärv av bostadsobligationer av särskilt affärsbanker 

och försäkringsbolag under första halvåret 1982. Bostadssektorns netto

upplåning på kreditmarknaden kom att uppgå till 13,3 miljarder kr. under 

de tre första kvartalen 1982, vilka var drygt 600 milj. kr. mer än motsvaran

de period 1981. 

Prirat sektor exk/. prioriterade hostadskrediter 

Den övriga privata sektorn dvs. exkl. prioriterade bostadskrediter ökade 

sin upplåning på den inhemska organiserade krcditmarknaden under de tre 

första kvartalen 1982 med 6,6 miljarder kr. till 15 miljarder kr. (tabell 

10: 12). 

Företagens nettoupplåning på den inhemska organiserade kreditmarkna

den var av ungefär samma omfattning under de tre första kvartalen 1982 
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som under samma period 1981 eller 7 .8 miljarder kr. Enligt tillgänglig 

statistik var företagens nettoupplåning utomlands 11 miljarder kr., vilket 

var betydligt mindre än under motsvarande period 1981. Företagens sam

manlagda upplåning blev härigenom lägre under de tre första kvartalen 

1982jämfört med dessa kvartal 1981. vilket torde ha gällt även för helåret 

1982. 

Företagens fasta investeringar ökade med närmare 4 miljarder kr. i 

värde 1982. Lagren av tappades samtidigt med ca 8 miljarder kr.. vilket var 

drygt 3 miljarder kr. mer än 1981. Sammantaget ökade således finansie- . 

ringsbehovet från investeringssidan endast marginellt 1982. Sektorns brut

tosparande förbättrades samtidigt väsentligt. Delårsresultat för de större 

industriföretagen. dvs. med fler än 200 anställda, uppvisade för delåret 

1982 ett större rörelseresultat (brutto) än samma period 1981. Bruttomar

ginalen - resultat före avskrivningar och finansiellt netto - uppgick under 

delåret 1982 till 8.7%. vilket innebar, att den steg med U%jämfört med 

samma delår 1981. Företagens finansiella sparande förstärktes under dessa 

omständigheter betydligt 1982. Likvida tillgångar i form av banktillgodoha

vanden och statsskuldväxlar byggdes härigenom upp i väsentligt större 

omfattning 1982 än 1981 . 

Hushållssektorn 

Som tidigare nämnts ökade hushållens upplåning i bankerna avsevärt 

under de tre förs~a kvai1alcn 1982 jämfört med samma kvartal 1981 eller 

med ca 6 miljarder kr. Samtidigt steg hushållens banktillgodohavanden 

måttligare under de tre första kvartalen 1982 (tabell 10: 2). Utvecklingen av 

hushållens upplåning och likviditet visar på en kraftig försämring av hus

hållens finansiella sparande 1982. 

10.4 Utblick mot 1983 

Utifrån de inkomst- och utgiftsprognoser för de olika sektorerna som 

presenteras i de övriga kapitlen. framläggs i det följande vissa skattningar 

för dessa sektorers finansiella variabler 1983 enligt det högre avtalsalterna

ti vet för löner. 

För 1983 beräknas statens budgetunderskott öka väl så kraftigt som 

1982. Bytesbalansens utveckling 1983 talar för att statens upplåning utom

lands kan bli något lägre än 1982. Statens anspråk på den inhemska 

kreditmarknaden kommer sålunda att bli avsevärt större 1983 än 1982. 

Kommunernas finansiella sparande beräknas försämras väsentligt 1983 

och komma att uppvisa ett utgiftsöverskott på knappt 4 miljarder kr. En 

neddragning av kommunernas likvida tillgångar kan härigenom komma att 

ske detta år. 

Under 1983 uppskattas färdigställandet av bostäder bli drygt 3 000 lägen

heter färre än 1982 eller ca 41 000. Även igångsättningen beräknas bli lägre. 
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Bostadsinvesteringarnas volymmässiga nedgång uppskattas till drygt 2 'J'L 
Värdemässigt beräknas bostadsinvesteringarna öka med omkring 6%. Be

hovet av bostadsbyggnadskrediter kan således förutsättas bli större 1983 

än 1982. 
Företagssektorns utgifter för fasta investeringar beräknas 1983 öka med 

fortsatt låga tal eller 2,7 miljarder kr. En väsentligt mindre lagerneddrag

ning än 1982 uppskattas samtidigt äga rum. Företagens bruttosparande 

beräknas bli avsevärt större 1983 varför det finansiella sparandet fortsätter 

att förbättras och i en snabbare takt än 1982. Detta talar för en fortsatt 

avsevärd uppbyggnad av företagens likvida tillgångar under 1983. Deras 

upplåningsbehov förefaller under dessa omständigheter ej bli av någon 

större omfattning vare sig i utlandet eller i Sverige. Företagens inhemska 

upplåning skulle alltså ej behöva disponera någon större del av marknads

utrymmet, vilket i desto högre grad torde få tas i anspråk för statens 

accelererande upplåningsbehov. 
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Tabell I 0: I Penningmängden 1981-1982 
Milj. kr., nettoflöden 

1981 1981 1982 
jan.-okt. jan.-okt. 

Penningmängd. ijkning: 
Banktillgodohavanden inkl. bank-

certifikat (netto) 42486 7877 7674 
Sedlar och mynt 2475 - 1220 - I 523 

Summa 44961 6657 6151 

Tillskott genom: 

Utlandet - ./ 102 215 -11001 
valutareservens förändring 5 266 5170 7408 
statens utlandsupplåning (ökning - ) - 9368 5 385 -18409 

Staten 47881 30996 2./311 
utgiftsövcrskott 66014 46745 58 389 
upplåning utanför bankerna (ökning - ) -18133 -15749 -34078 

Riksbanken - 705./ 6359 - 7750 
investeringskonton (ökning - ) 1863 4045 480 
likviditetskonton (ökning - ) 3412 3412 
övriga riksbankstransaktioner 8603 - 5726 7 270 

Banker 8236 -17765 591 
prioriterade byggnadskrediter 3 268 - 1776 3864 
övrigutlåning i svenska kronor 12 183 4646 9101 
nettoförvärv av bostadsobligationer 5 165 6257 6708 
nettofordringar på övriga kreditinstitut - 1995 - 5 290 - 4368 
diverse - 3849 -21602 -14714 

Summa 44961 6657 6151 

Källa: Riksbanken. 

Tabell 10:2 Inlåning i bankerna från kommuner, företag och hushåll 1981-19821 

Milj. kr. 

Kommuner 
kke-fimmsiella företag 
Hushiill 

Summa banktillgodohavanden 

därav: inlåning 
bankcertifikat 

Förändring Ställning 

1982 
1981 1981 1982 30 sept. 

1-3 kv. 1-3 kv. 

2 332 - 561 -2714 21636 
12494 1696 4903 74237 
21078 3 239 1421 197691 

35904 4374 3610 293564 

34984 6I13 -6284 275 750 
920 -1739 9894 17814 

' Inkl. bankecrtitikat, exkl. medel på konto i riksbanken. Bankerna har även inlå
ning från andra insättarkategorier än de som ingår i tabellen varför tabellens summa 
ej överensstämmer med (otalen för bankernas inlåning från allmänheten. 

Kii/la: Statistiska centralbyn\n. 
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Tabcll 10:3 Bankernas likvida tillgångar 1981-1982 
Milj. kr.. föriindring 

1981 1981 1982 
jan. -okt. jan. -okt. 

På1•erk11ndefaktorer 

Utlandet - 4102 215 -11001 
valutareservens förändring 5266 5170 7408 
statens utlandsupplåning (ökning - ) 9368 5 385 -18409 

Staten 47881 30996 2.J 3 ll 
utgiftsöverskott 66014 46745 58 389 
upplåning utanför bankerna (ökning -) -18 133 -15749 -34078 

Allmänhetens innehav av sedlar 
och mynt (ökning - ) 2475 1220 1523 

Riksbanken 9986 - fi970 -20210 
investeringskonton (ökning - ) - 1863 4045 480 
lik viditetskonton (ökning - ) 3412 3412 
kassakvotsmedel (ökning - ) 2932 - 2611 -12460 
övriga riksbankstransaktioner - 8603 5726 - 7270 

Summa 31318 23031 - 5377 

Ajfiirsbankerna.1· likvida tillgångar 

Korta nettofordringar pä riksbanken 3 726 2 lfi5 937 
fordran 966 - I 308 561 
uppläning !ökning - ) 4692 3493 I 498 

Korta nettofordringar på riksgäldskontoret - 6418 6534 - 1264 
Statsobligationer 32458 26756 4038 
Korta nettofordringar på spar- och 

föreningsbanker - 2242 - 1864 1530 

Summa 27524 20543 2835 

Spor- och fiireningsbankernas likvida 
tillgångar 

Korta nettofordringar på riksgäldskontnret - 532 600 219 
Statsobligationer 2084 I 224 793 
Korta nettofordringar på affärsbanker 2 242 1864 - I 530 

Summa 3794 2488 2542 

Källa: Riksbanken. 
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Tabell 10:4 Kreditmarknaden under de tre första k\·artalen 1981-1982 
Milj. kr., nettoförändring 

Långivare Låntagare 

209 

Den privata sektorn 

Staten 

1981 1-3 kv. 

A. Sl'ensk marknad 
Riksbanken 4 739 
Affärsbanker 10692 
Spar- och föreningsbanker 5 
Enskilda försäkringsinrättningar 4090 
Offentliga försäkringsinrättningar 5036 
Allmänheten 5 350 

Summa 29912 

B. Utlandet' 
Genom valutabanker 810 
Genom mellanhandsinstitut 
Övrigt 5 377 

Summa 6187 

Totalt A+B 36099 

1982 1-3 kv. 

A. Sl'cnsk marknad 
Riksbanken 3131 
Affärsbanker -7827 
Spar- och föreningsbanker -1134 
Enskilda försäkringsinrättningar 4923 
Offentliga försäkringsinriittningar 5445 
Allmänheten 20205 

Summa 24743 

B. Utlandet' 
Genom valutabanker 908 
Genom mellanhandsinstitut 
Övrigt 14 77'2. 

Summa 15680 

Totalt A+B 40423 

Kommuner Prioriterade 

1 
826 

62 
202 
114 

- 39 

1164 

- 16 
- 95 

106 

- 5 

1159 

- 4 
-123 

166 
406 

28 
- 33 

440 

33 
14 
25 

22 

418 

bostads kredi
ter 

2974 
2440 
4161 
3 345 

- 265 

12655 

12655 

I 
6399 
I 711 
4094 
3 340 

-2230 

13313 

13313 

Övrigt 

-187 
2635 
1594 
2459 
3062 
-163 

9400 

16248 
I 756 

565 

18569 

27969 

- 138 
5 801 
5 802 
2590 
1675 

226 

15956 

3 625 
5 682 
1764 

Il 071 

27027 

Summa 

4551 
17 127 
4101 

10912 
11557 
4883 

53131 

17042 
1661 
6048 

24 751 

77882 

2988 
4 250 
6545 

12013 
10488 
18168 

54452 

4500 
5668 

16561 

26729 

81181 

1 Avser långfristig ncttoupplaning inkl. företagens kortfristiga nettoupplaning i utländska banker för finansi-
ering av export och import samt valutabankernas utlåning i utländsk valuta till valutainlänning. 
Anm. Uppgifterna avser bokförda belopp. I uppgifterna för företagens upplåning i utlandet genom valuta-
banker ingår 1-3 kv. 1981 en devalveringseffekt på närmare 3 miljarder kr. 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

14 Riksda11en 1982183. 1 sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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Tabell 10:5 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande, 
s.k. övrigutlåning 1981-1982 
Milj. kr. 

Förändring Ställning 
1982 

1981 1981 1982 30 sept. 
1-3 kv. 1-3 kv. 

Affärsbanker 
Kommuner 553 521 81 7664 
Näringsliv 16328 16376 6270 93622 
därav: industri 6103 8394 2558 34651 
Hushåll 4226 1555 5544 52490 
Övriga 3 990 2973 4 735 14517 

Summa övrigutlåning · 25097 21425 16630 168293 
därav: svenska kronor 8512 3 554 10294 120174 

utländsk valuta 16585 17871 6336 48119 

Spar- och föreningsbanker 
Kommuner 224 -27 -50 3 711 
Näringsliv 828 433 1129 JO 155 
därav: industri 108 98 187 I 596 
Hushåll 2630 997 4332 62909 
Övriga 215 61 89 1463 

Summa övrigutlåning 3897 1464 5500 78238 

Samtliga bankgrupper 
Kommuner 777 494 31 11375 
Näringsliv 17156 16809 7399 103 777 
därav: industri 6211 8492 2745 36247 
Hushåll 6856 2 552 9876 115399 
Övriga 4205 3 034 4824 15980 

Summa övrigutlåning 28994 22889 22130 246531 
därav: svenska kronor 12409 5018 15794 198412 

utländsk valuta 16585 17871 6336 48119 

Anm. Uppgifterna avser bokförda belopp. Devalveringseffekten i september 1981 
uppgick till närmare 3 ·miljarder kr. 

Källor: Riksbanken och statistiska centralbyrån. 

Tabell I 0:6 Bankernas förvärv av prioriterade bostadsobligationer 1981-19821 

Milj. kr., förändring 

1981 1981 1982 
jan.-okt. jan.-okt. 

Affärsbanker 3121 3923 5 052 
Sparbanker 1607 1943 1332 
Föreningsbanker 407 391 324 

Summa 5135 6257 6708 

Åtagande för helåret 5200 5 200 
1 Sparbankernas bank har förts till sparbankerna och Föreningsbankernas bank till 
föreningsbankerna såsom sker i överenskommelsen mellan bostadsdelegationen och 
bankerna om bankernas förvärv av bostadsobligationer. 

Källa: Riksbanken. 
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Tabell 10:7 Bankernas prioriterade byggnadskrediter 1981-1982 
Milj. kr. 

1981 

Utbetalda 25390 

Affärsbanker 17771 
Sparbanker 6428 
Föreningsbanker 1191 

Avi)ft 28445 

Affärsbanker 20894 
Sparbanker 6337 
Förenings banker 1214 

Netto -3055 

Affärsbanker -3123 
Sparbanker 91 
Föreningsbanker 23 

Mellankrediter - 221 

Totalt -3276 

Anm. Uppgifterna för sparbanker avser de 61 större. 

Källa: Riksbanken. 

1981 
jan.-okt. 

20362 
14269 
5126 

967 

22083 
16208 
4841 
I 034 

-1 721 
-1939 

285 
67 

- 171 

-1892 

Tabell 10:8 Bankernas förvärv av statspapper 1981-1982 
Milj. kr., förändring 

1981 1981 
jan.-okt. 

Affärsbanker 

Statsobligationer 32458 26756 
Skattkammar- och statsskuld-
växlar samt korttidslån -7410 -7406 

Summa 25048 19350 

Spar- och föreningsbanker 
Statsobligationer 2084 1224 
Skattkammar- och statsskuld-
växlar - 532 - 600 

Summa 1552 624 

Samtli{?a hankgrupper 
Statsobligationer 34542 27980 
Skattkammar- och statsskuldväxlar 
samt korttidslån -7942 -8006 

Summa 26600 19974 

Kdlla: Riksbanken. 

21 l 

1982 
jan.-okt. 

22928 
16107 
5799 
I 022 

19159 
12 850 
5 228 
I 081 

3 769 

3 257 
571 

- 59 

- 53 

3716 

1982 
jan.-okt. 

-4038 

-1101 

-5139 

- 793 

- 219 

-1012 

-4831 

-1320 

-6151 
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Tabell 10:9 Statens inhemska upplåning fördelad på låneinstrument 1981-1982 
Milj. kr.. nettoflöden 

1981 1981 1982 
jan. -okt. jan. -okt. 

Skattkammarväxlar och korttidslån -715 -2019 5924 
Km1a obligationer . 27676 22416 -18901 
Långa obligationer 25 570 17 486 20648 
Premieobligationer 300 300 1700 
Sparobligationer 3 657 2248 2214 
Statsskuld växlar 23 360 
Övrigt 158 929 5 035 

Summa inhemsk upplåning 56646 41360 39980 

212 

Anm. för att ernå överensstämmelse mellan uppgifterna för stat~ns upplåning och 
budgetutfallet har riksgäldskontoret och statsverkets kassaförändringar dragits av 
från skattkammarväxlar och korttidslån. 

Källor: Riksbanken och riksgäldskonloret. 

Tahell 10:10 Kommunernas finansiella sparande 1981-1982 
Milj. kr.. förändring 

1981 

Likvida tillgångar 2468 
Utlåning 2 656 
Övriga finansiella tillgångar -542 
Summa finansiella tillgångar ( 1) 4 582 

Upplåning totalt 4 902 
därav: på svensk kreditmarknad 1402 

övrig inhemsk upplåning 2 842 
i utlandet 658 

Övriga skulder -985 
Summa skulder (2) 3 917 

Finansiellt sparande (I )-(2) 665 

Källor: Riksbanken och statistiska ccntralbydn. 

Tabell 10:11 Prioriterade bostadskrediter 1981-1982 
Milj. kr.. förändring 

Obligationer 
därav: banker 

enskilda försäkrings
inrättningar 
offentliga försäkrings
inrättningar 
övriga 

Byggnaciskrcditer banker' 
Korttidslån 

Summa 

1 Inkl. mellankrediter. 

Kiilla: Riksbanken. 

1981 

19286 
5 165 

6817 

4 388 
. 2916 

-3284 
I 067 

17069 

1981 
Första 
halvåret 

-2225 
429 

1 052 
646 
343 

63 

-2848 

1981 
1-3 kv. 

Il 710 
4469 

4161 

3 345 
-265 

945 

12655 

1982 
Första 
hal varet 

674 
467 

1272 
746 
521 

5 

-131 

1982 
1-3 kv. 

11570 
6366 

4094 

3340 
-2230 

2810 
-1067 

13313 
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Tabell 10: 12 Den privata sektorns upplåning på kreditmarknaden 1981-1982 1 

Milj. kr., nettobelopp 

1981 1982 
1-3 kv. 1-3 kv. 

A. Sl'ensk marknad 
Obligationer och förlagslån 2 306 2817 
Direkta banklån 3 835 10592 
Upplåning hos övriga kreditinstitut 3 259 2547 

Summa 9400 15 956 

B. Utlander 
Genom valutabanker 16248 3625 
Genom mellanhandsinstitut 1756 5 682 
Övrigt 565 1764 

Summa 18569 11071 

Totalt A+B 27969 27027 

1 Exkl. prioriterade bostadskrediter. 

213 

Anm. Uppgifterna avser bokförda värden. I uppgifterna för företagens upplåning i 
utlandet genom valutabanker ingår 1-3 kv. 1981 en devalveringseffckt på närmare 3 
miljarder kr. 

Källa: Riksbanken. 
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B/IJANG 

Delprognoser och arbetsfördelning rörande den preliminära natio
nalbudgeten 1983 

Av inledningen framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanställts 
inom ekonomidepartementet {E) resp. konjunkturinstitutet (Kl). Nedan 

redovisas detta i tablåform. Härutöver framgår E:s och KI:s bedömningar 
av utvecklingen inom olika delsektorer. 

Sektor Avsnittet ut-
format inom 

Privat konsumtion Kl 
Offentlig konsumtion E 
Bruttoinvesteringar Kl 
Lagerinvesteringar 1 Kl 
Export av varor och tjänster Kl 
Import av varor och tjänster Kl 
Bruttonationalprodukt E 

Internationell bedömning E 
Produktion inom gruvor. mineralbrott. 
tillverkningsindustri och skogsbruk Kl 
Övrig produktion E 
Arbetsmarknad E 
De enskilda konsumenternas ekonomi Kl 
Näringslivets lönsamhet.-kostnader 
och priser Kl 
Offentlig verksamhet E 
Kreditmarknad Kl 
Sammanfattning E 

1 Lagerförändring i 'kav föregående års BNP. 

Prognos.% 

E Kl 

Alt. 1 Alt. A Alt. 1 Alt. Il 

-2,5 -2.4 -1.7 -1.4 
1.3 1,3 

-2.8 -2,8 -3,2 -3,2 
0,8 0,7 0.7 0.5 
6.4 6.2 7.0 6.3 
0,1 -0.1 0,9 0.7 
1.4 1.4 
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TILL REGERINGEN 

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning för budgetåret 1983/84 

Enligt riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV varje år till 

regeringen lämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för det kom

mande budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkning i budget

propositionen. 

RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statsbudgetens 

inkomster för budgetåret 1983/84. Beräkningarna har gjorts för varje in

komsttitel för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjorts 

även av det väntade utfallet för budgetåret 1982/83. Underlag för beräk

ningarna har hämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av 

inkomstskatterna har dessutom uppgifter från RRV s taxeringsstatistiska 

undersökning och aktiebolagsenkät utnyttjats. 

Underlaget till RRV s taxerings statistiska undersökning utgör ·ett urval 

av 23 000 personers självdeklarationer. I här presenterade beräkningar 

ingår resultat baserade på undersökningen för inkomståret 1980. RRV 

räknar med att inför den reviderade inkomstberäkningen våren 1983 kunna 

göra bearbetningar av materialet för inkomståret 1981, som nu håller på att 

insamlas. I förhållande till närmast föregående år har en senareläggning 

gjorts av insamlingen av materialet. Härigenom räknar RRV med alt kvali

teten på de insamlade uppgifterna skall vara högre. 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten. 

Därefter redovisas de förutsättningar och antaganden beträffande skat

teunderlagets framtida utveckling som ligger till grund för beräkningarna. _l 

det sammanhanget redovisas resultaten från RRVs aktiebolagsenkät. 

l den återstående delen beskrivs beräkningsresultaten för de olika in

komsttitlarna. Inkomsterna på statsbudgeten budgetåren I 980/81 och 

l 98 l/82 framgår av bilaga A. I bilagorna 8 och C redovisas en specifikation 

av statsbudgetens inkomster för budgetåren 1982/83 resp. 1983/84. För att 

underlätta jämförelse med prognoserna i den preliminära nationalbudgeten 

presenteras i bilaga D beräkningsresultaten kalenderårsvis för åren 1982, 

1983 och 1984. 

Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret I 982/83 kan använ

das som komplement till RRVs inkomstberäkning. Inkomstliggaren inne

håller utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och 

vilka bestämmelser som gäller för dem. 

Beslut i detta ärende har faltats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Danielsson. byrådirektö

rerna Aronsson, Hansson, Karlson, Nordling, Rahmn och Svahlstedt. 

I Riksdai:cn 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 
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förste revisorerna Sirkka och Unander samt avdelningsdirektören Dalmo. 
föredragande. 

Stockholm den 13 december 1982 

G. Rune Berggren 
StigDalmo 
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I. Sammanfattning 

Förutsättningar 

RRVs förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster budgetåret 

1983/84 och den nu gjorda uppskattningen av inkomsterna budgetåret 

1982/83 har utförts under antagande om oförändrad ekonomisk politik. 

Förändringar av ekonomisk-politisk karaktär har beaktats i det fall det 

föreligger beslut av statsmakterna eller förslag därom har lagts fram av 

regeringen i propositioner offentliggjorda före den 1 december 1982. Till 

grund för beräkningen av inkomstskatten ligger riksdagens beslut om att 

sänka marginalskatten och begränsa underskottsavdragen. Dessa föränd

ringar skall ske under perioden 1983-1985 (SFS 1982:417). Reformen skall 

för år 1983 finansieras med en allmän löneavgift som införs den 1 januari 

1983. Effekter av devalveringen av den svenska kronan den 8 oktober 1982 

har påverkat olika antaganden i beräkningarna. I prop. 1982/83:50 om vissa 

ekonomisk-politiska åtgärder m.m. har redovisats ändringar i inkomstbe

skattningen statligt och kommunalt, företagsbeskattningen och kapitalbe

skattningen. Vidare föreslås en förlängning av investeringsavdraget och 

införande av vissa nya punktskatter. Regeringen har föreslagit (prop. 

1982/83:55) att besluten om försämrad ersättning vid sjukdom och arbets

löshet upphävs. Samtidigt föreslås att värdesäkringen av pensionerna åter

ställs. Dessutom föreslås en höjning av skattesatsen för mervärdeskatt den 

1 januari 1983. Slutligen har regeringen i prop. 1982/83:53 om vissa åtgär

der för att förbättra skatteuppbörden föreslagit en uppräkning av underla

get för debiterad B-skatt med 120%. RRV har beaktat här nämnda föränd

ringar i beräkningarna. 

Förutom dessa institutionella förutsättningar är bedömningen av kon

junkturutvecklingen betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens in

komster. Den bedömning av det ekonomiska läget som presenterades i 

regeringens prop. 1982/83:50 har utgjort det huvudsakliga underlaget för 

antagandena om den samhällsekonomiska utvecklingen. RRV har också 

haft kontakter med konjunkturinstitutet och ekonomidepartementet under 

det där pågående arbetet med den preliminära nationalbudgeten för 1983. 

Därigenom har RRV kunnat stämma av en del antaganden med de bedöm~ 

ningar som kommer att redovisas i denna .. 

Antaganden om löneutvecklingen har stor betydelse för RRVs beräk

ningar. RRVs beräkningar grundas på antagandet att totala Iönesumman 

ökade med 8.0 % mellan åren 1980 och 1981. Mellan 1981 och 1982 antas 

den öka med 6,2 % och med 5.2 % mellan åren 1982 och 1983. För första 

halvåret 1984 har ökningen schablonmässigt satts till 5.5 %. En alternativ 
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beräkning har också gjorts med ett antagande om att lönesumman ökar 
med 8% mellan åren 1982 och 1983 (se sid 15). 

De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster förutses minska 

med 3 % från år 1981 till 1982. Underlaget för denna prognos har hämtats 

från enkäten till svenska aktiebolag, sparbanker och försäkringsbolag som 

RRV har genomfört under hösten 1982. Vid bedömningen av 1983 års 

inkomster har RRV utgått från en trendmässig ökning på 10%. De före

slagna obligatoriska avsättningarna till räntelösa investeringskonton i kom

bination med avsättningar till särskilda investeringsfonder beräknas med

föra att inkomsterna för år 1983 i stället minskar med 15 %. 

För att bättre belysa prognoserna över inkomstskatterna redovisas un

der titeln fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

några resultat ur prognosbearbetningarna av RRVs taxeringsstatistiska 

undersökning. Det gäller skatteeffekter för år 1983. 

En specifikation av RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster 

under budgetåren 1982/83 och 1983/84 framgår av bilaga B resp. bilaga C. 

En översiktlig sammanställning av beräkningsresultaten redovisas i ta

bell 4. 

Bmttoredovisning av statsbudgetens inkomster 

På de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. 

På ett mindre antal titlar redovisas även utgifter. För dessa titlar sker en 

nettoredovisning, dvs. saldot av inkomster och utgifter tas upp på stats

budgetens inkomstsida. I tabell I finns en sammanställning av bruttobelop

pen budgetåren 1981/82, 1982/83 och 1983/84. I RRV s prognosarbete ingår 

att för dessa titlar bedöma utvecklingen av bruttobeloppen för såväl in

komster som utgifter. En närmare redovisning av dessa belopp finns i 

beskrivningen av resp. inkomsttitel. 

Av tabell I framgår att bruttoinkomsterna för budgetåret 1983/84 beräk

nas uppgå till ca 425 miljarder kr. vilket är mer än dubbelt så mycket som 

inkomsterna på statsbudgeten. Utgifterna på inkomsttitlarna beräknas till 

ca 230 miljarder kr. för samma budgetår. 

Den största differensen mellan brutto- och nettoredovisningen finns på 

inkomsttypen 1000 Skatter. Inkomsterna på huvudgruppen 1100 består till 

största delen av preliminärskatter (statlig och kommunal inkomstskatt 

m.m.). Utgifterna utgörs av utbetalningar av kommunalskattemedel och 

överskjutande skatt. Inkomsterna på statsbudgeten för huvudgrupp 1100 

beräknas bli i stort sett oförändrade mellan budgetåren 1982/83 och 

J 983/84. Bruttoinkomsterna ökar med 5, I % och bruttoutgifterna med 

6.8%. 

Inkomsterna på huvudgruppen 1200 består i huvudsak av arbe.tsgivarav

gifter. I den tabellariska bruttosammanställningen ingår såväl ATP-avgifter 

som de övriga arbetsgivaravgifter som överförs till fonderade medel utan-



Tabell t. Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomstsida budgetåren 1981/82-1983/84 (milj.kr.) e: 
Inkomst Inkomster Utgifter Inkomst på statsbudgeten 

;-
l1Q 

huvudgrupp ~ -1981/82 1982/83 1983/84 1981/82 1982/83 1983/84 1981/82 1982/83 1983/84 N 
I 000 Skatter 334 496 362 934 391 622 194 025 208 311 226 397 140 471 154 622 165 225 ::i= 
varav ~ 

1100 1 Skatt på inkomst, realisationsvinst och "' ., 
rörelse 139 688 149 629 157 294 103 437 113 521 121 239 36 251 36 108 36 055 Il> 

l 2!l01 Lagstadgade socialavgifter 91 960 100 004 111 605 60 710 64 590 68 958 31 250 35 414 42 647 
<!! c;;· 

1400 Skatt på varor och tjänster 100 107 110 191 119 246 29 878 30 200 36 200 70 229 79 991 83 046 ö" 
2000 Inkomster av statens verksamhet 17 762 19 212 20 657 - - 17 762 19 212 20 657 = "' 3000 Inkomster av försåld egendom 49 51 51 - - 49 51 51 <!! 

4000 Återbetalning av lån 2 643 2 842 2 889 2 643 2 842 2 889 
Il> - - ., 

5000 Kalkylmässiga inkomster 9742 10 191 9 847 3 535 3 690 3 942 6 205 6 501 5 905 
,,,.. 
Il> -varav "' 5200 1 Statliga pensionsavg netto 4 827 5 011 4 794 3 535 3 690 3 942 I 292 I 321 852 =· 

194 727 
,,,.. 

Summa 364 692 395 230 425 066 197 560 212 001 230 339 167 131 183 227 0 

Procentuell förändring mellan budgetåren 8.4 7,5 9,6 6.3 
3 

- 7.3 8.6 - "' -i::r 
Il> 

1 Exkl. omföringen mellan statsbudgetens inkomsttitlar 
., 
~: ,,,.. 
= =· l1Q 

'° 
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för statsbudgeten. Utgifterna utgörs av utbetalningar till ATP-systemet 
och olika fonderingar inom den statliga sektorn. Vidare utbetalas sjukför

säkringsavgifternas andel av sjukförsäkringens kostnader: Inkomsterna på 

statsbudgeten för huvudgruppen 1200 beräknas öka med drygt 7 miljarder 

kr. mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84, vilket motsvarar en ökning på 

ca 20%. 

Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till drygt 119 mil

jarder kr. och bruttoutgifterna till 36 miljarder kr. Skillnaden i inkomsten 

på :;tatsbudgeten och bruttoinkomsten härrör från mervärdeskatten. Brut

toinkomsten av mervärdeskatt beräknas till 85 miljarder kr. och bruttout

gifterna till 36 miljarder kr. för budgetåret 1983/84. 

Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 5200 beräknas till knappt 5 mil

jarder kr. och bruttoutgifterna till knappt 4 miljarder kr. Omföringar mellan 

huvudgrupperna 1200 och 5200 av de statliga arbetsgivaravgifterna liksom 

omföringar mellan huvudgrupperna \ 100, \200 och 1300 av egenavgifter. 

förmögenhetsskatter etc. är exkluderade i tabell I. 

De beräknade inkomsterna budgetåren 1982/83 och 1983/84 

Enligt de nu redovisade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster 
budgetåret 1982/83 till 183 227 milj.kr. Det är 3 690 milj.kr. eller 2, I % mer 
än vad som beräknades i statsbudgeten. 

Det är inkomstskatterna från fysiska personer tillsammans med mervär

dcskatten och skatten på sprit och vin som svarar för ökningen. Inkomster

na på titlarna inom inkomsthuvudgruppcn lagstadgade socialavgifter och 
juridiska personers inkomstskatt har räknats ned i denna beräkning jämfört 
med beräkningen till statsbudgeten. Revideringarna beror till en del på de 
förslag som regeringen har lagt fram hösten 1982. Förslaget till höjning av 
mervärdeskatten från den I januari 1983 ökar inkomsterna med ca I 500 
milj.kr. budgetåret 1982/83. Förlängningen av investeringsavdraget beräk- ~ 

nas minska inkomsterna med 500 milj.kr. Den I januari 1983 höjs grundav
giften på sprit och vin. Slopandet av karensdagar m.m. beräknas minska 

inkomsterna med ca 750 milj.kr. Uppjusteringen av inkomstskatterna be

ror till en mindre del på den kompensation pensionärer får och de högre 

ersättningarna inom sjukförsäkringen. Den antagna lönesummeökningen 

för 1982, 6,2%jämfört med 5.7% i beräkningarna i statsbudgeten, beräk

nas Öka preliminärskatteinbetalningarna. De preliminärskatter från fysiska 

personer som hittills flutit in för år 1982 är höga jämfört med den nu 

antagna lönesummeutvecklingen för detta år. De ändringar som regeringen 

föreslagit i inkomstbeskattningen för år 1983 beräknas minska inkomsterna 

med ca 200 milj.kr. budgetåret 1982/83. 

Nedrevidering av utvecklingstakten på de taxerade inkomsterna för 

aktiebolag och övriga juridiska personer antas minska inkomsterna med 
I 000 milj.kr. budgetåret 1982/83. 
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RRV gör i föreliggande inkomstberäkning en prognos på de titlar som tas 

upp i statsbudgeten 1982/83. En redovisning av statsbudgetens inkomster 

för budgetåret 1981182 framgår av bilaga A. RRV har i denna inkomstbe

räkning även gjort en månadsvis prognos för inkomsterna på statsbudge

ten. Prognosen framgår av tig. I. De inkomster som redovisas mot stats

budgeten varierar kraftigt under budgetåret 1982/83. Under maj månad 

1983 beräknas inkomsterna uppgå till ca 25 ,3 miljarder kr, medan inte 

några inkomster beräknas inflyta under december månad 1982. 

För budgetåret 1983/84 beräknas inkomsterna på statsbudgeten uppgå 

till 194 727 milj.kr. Det är 11500 milj.kr. eller 6.3 % mer än som beräknas 

för innevarande budgetår. 
Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse beräknas minska med 53 

milj.kr. mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84. Av tabell 2 framgår att 

Figur I. Inkomstprognos per månad budgetåret 1982/83, miljarder kr . 

. >-· 

·c 

,ju:i" a"Jp; scpt okt nov i-:ec ,)an fcbr r.lars april maj ,;un1 w8.nad 
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minskningen uteslutande kan hänföras till inkomsttiteln 1111 Fysiska per

soners skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse. Orsakerna till denna 

utveckling är flera, men det är speciellt effekterna av marginalskatterefor

men och justeringarna av denna för inkomståret 1983 som förklarar ned

gången av inkomsttitelns inkomster. De förhållandevis stora skattelättna

derna i den direkta skatten som beräknas år 1983 i kombination med en 

måttfull uppgång i den antagna lönesummeutvecklingen samma år gör att 

preliminärskatteinbetalningarna beräknas öka obetydligt mer än lönesum

meutvecklingen. Vid beräkningen av preliminärskatterna har RRV antagit 

en höjning av den kommunala medelutdebitcringen år 1983 med 41 öre. 

För år 1984 har RRV schablonmässigt antagit att medclutdebiteringen höjs 

med 25 öre. 

Beräkningen av utbetalningarna av kommunalskattemedel har RRV 

grundat på 1982 års preliminära taxeringsutfall, vilket påverkar kommu

nernas inkomster år 1983. Trots de beslutade begränsningarna i skatteun

derlaget för kommunerna beräknas utbetalningarna öka med 8.9%, budget

året 1983/84. Vid kalkylerna av utbetalningen av kommunalskattemedel 

har RRV antagit att gällande regler för begränsning av kommunernas 

skatteunderlag år 1983 förlängs att gälla även år 1984. 

Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse be

räknas öka med 404 milj.kr. mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84. Det 

beror främst på en uppräkning av den preliminärt debiterade B-skatten år 

1983 och 1984. Däremot väntas de taxerade inkomsterna minska för juri

diska personer både år 1982 och 1983. Minskningen år 1983 av företagens 

taxeringar beror huvudsakligen på de föreslagna avsättningarna till s.k. 
särskilt investeringskonto. Dessa avsättningar beräknas minska de taxe

rade inkomsterna både statligt och kommunalt med ca 2000 milj.kr. 81.a. 

av denna orsak väntas fyllnadsinbetalningarna bli ca 1.5 miljarder kr. lägre 

budgetåret 1983/84 än 1982/83. 

Tabell 2. Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse budgetåren 1981/82-1983/84 (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 1982/83 1983/84 Förändring 1982/83- 1983/84 
Statsbudget Utfall Prognos Prognos 

Belopp Procent 

1100 Skatt på inkomst, 
realisationsvinst och 
rörelse 36 251 33 851 36108 36 055 52 0,1 

1110 Fysiska personers 
skatt på inkomst. 
realisationsvinst 
och rörelse 29 759 25 171 26 901 26 345 -556 -2,I 

1120 Juridiska personers 
skatt på inkomst, 
realisationsvinst 
och rörelse 3 074 6 875 5 879 6 283 404 6,9 

1130 Ofördelbara skatter 
på inkomst, realisa-
tionsvinst och rörelse 2 661 1 000 2 500 2 500 0 0,0 

1140 Övriga inkomstskatter 755 805 827 927 99 12.0 
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De lagstadgade socialavgifterna beräknas öka med 4 164 milj.kr. eller 

13,3% mellan budgetå~en 1981/82 och 1982/83. Ökningen orsakas framför 

allt av de beräknade inkomsterna från den allmänna löneavgiften som 

införs år 1983. Under budgetåren 1982/83 och 1983/84 beräknas ca 3 mil

jarder kr. att avsättas för resp. budgetår till sjukförsäkringsfondcn. Avsätt

ningarna härrör från fondens beräknade överskott för åren 1981 och 1982. 

Dessa överskott beror främst på den låga sjukfrånvaron. Avsiillningarna 

till sjukförsäkringsfonden budgetåren 1982/83 och 1983/84 medför stora 

fonderingar utanför statsbudgeten och påverkar statsbudgetens saldo ne

gativt. Sjukför~äkringsfondens saldo iir f.n. ca 1.7 miljarder kr. och kan 

enligt RR V s bedömning utgöra en tillräcklig reserv för all balansera tillfäl

liga påfrestningar i sjukförsäkringssystemet. 
Mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84 beräknas inkomsterna öka från 

lagstadgade socialavgifter med ca 7 miljarder kr. Orsaken till den kraftiga 

ökningen på ca 20 % är friimst att den allmänna löneavgiften tillför budget

året 1983/84 en helårseffekt. medan budgetåret 1982/83 endast tillförs en 

knapp halvårseffekt. Vidare sker fr.o.m. den I januari 1983 en förändring 

av uppbördsförfarandet vid de statliga affärsverken. Det ändrade upp

bördsförfarandet innebär en övergång till löpande inbetalningar av prelimi

nära arbetsgivaravgifter. Engångseffekter av det ändrade uppbördsförfa

randet hos affärsverken beräknas till ca 1,6 miljarder kr. budgetåret 

1983/84. Utvecklingen av de enskilda inkomsttitlarna under 1200 Lagstad

gade socialavgiftt>r framgår av tabell 3. 

Inkomsterna under inkomsthuvudgruppen skall rå varor och tjänster 

m.m. förutses öka med drygt 3000 milj.kr. eller 3.8% mellan budgetåren 

1982/83 och 1983/84 (se tabcll 4). Mervärdcskatten beräknas öka med 3 600 

Tabell 3. Lagstadgade socialavgifter budgetåren 1981/82-19113/1!4 (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 1982/83 1983/84 Förändring 1982/83-1983/84 
Utfall Statsbudget Prognos Prognos 

Helopp Procent 

1200 Lagstadgade social-
avgifter 31 250 36201 35 414 42647 7 233 20.4 

1211 Folkpensionsavgift 23 568 26972 26234 29969 3 735 14,2 
1221 Sjukförsäkringsav-

gift. netto 1097 -742 -779 -966 -187 24.0 
1231 Barnomsorgsavgift 6111 6504 6471 7065 594 9,2 
1241 Vuxenutbildningsavgift 672 707 706 765 59 8.4 
1251 Övriga socialavgifter. 

netto -317 - 16 - 4 -339 -335 
1261 Bidrag till förvalt-

ningskostnader för 
arbetsskadeförsäk-
ringen 51 53 53 57 4 6.6 

1271 Inkomster av arbets-
givaravgifter till 
arbetarskyddsstyrel-
sens och yrkesinspek-
tionens verksamhet 69 72 T2 79 7 9.6 

1281 Allmän löncavgift 0 2651 2660 6017 3 357 126.2 
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milj.kr. Höjningen av mervärdeskatten från 17,7% till 19.0% av beskatt

ningsvärdet får full effekt under budgetåret 1983/84. Skatteunderlaget för 

andra varor och tjänster antas i flera fall vara oförändrat eller minska 
mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84. Således förutses volymminskning

ar för spritdrycker, vin. tobak och bensin. Avvecklingen av oljelagrings

fonden får till följd att inkomsterna på titeln särskild avgift för oljepro

dukter beräknas till I 380 milj.kr. budgetåret 1982/83 och 325 milj. kr. 

budgetåret 1983/84. Det är en minskning med I 055 milj.kr. 

Affärsverkens inlevererade överskott beräknas öka med 448 milj.kr. 

eller 18 % mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84. Av denna ökning svarar 

statens vattenfallsverk för 376 milj.kr. Ränteinkomsterna förutses öka med 

1185 milj.kr. eller ca 12% mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84. Rän

torna på lån för bostadsbyggande beräknas öka med 800 milj.kr. 

Affärsverkens avskrivningar beräknas minska med 142 milj.kr. mellan 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. Minskningen beror bl.a. på att statens 

vattenfallsverks avskrivningar beräknas minska med 426 milj.kr. till följd 

av förslaget om skatt på viss elektrisk kraft. Under budgetåret 1983/84 

beräknas inkomsterna på titeln statliga pensionsavgifter, netto bli 469 

milj.kr. lägre än under budgetåret 1982/83. 

Tabell 4. Sammanställning av beräkningsresultat för budgetåren 1982/83 och 1983/84 (milj. kr.) 

1981/82 1982/83 1982/83 1983/84 Förändring 1982/83-1983/84 
Utfall Statsbudget Prognos Prognos 

Belopp Procent 

Inkomster 167131 179537 183227 194 727 11500 6,3 
I 000 Skatter 140471 150993 154622 165 225 10603 6,9 

1100 Skatt på inkomst. 
realisationsvinst 
och rörelse 36251 33 851 36108 36055 - 53 - 0.1 

1200 Lagstadgade social 
avgifter 31250 36201 35414 42647 7233 20.4 

därav 
1211 Folkpen-

sionsavgift 23 568 26972 26234 29969 3 735 14.2 
1281 Allmän 

löneavgift 2651 2660 6017 3 357 126,2 
1300 Skatt på egendom 2741 3 298 3 110 3 477 368 11,8 
1400 Skatt på varor och 

tjänster 70229 77643 79991 83046 3055 3.8 
därav 

1411 Mervärdeskatt 40665 43500 45 300 48900 3600 7,9 
1421 Bensinskatt 5 286 6590 6500 6180 -320 - 4,9 
1424 Tobaksskatt 3090 2940 3 120 3090 - 30 - 1.0 
1425 Skatt på sprit-

drycker 4633 4335 4890 5035 145 3,0 
1426 Skatt på vin 1 115 1150 I 215 1250 35 2.9 
1428 Energiskatt 6907 8710 8 347 7945 -402 - 4.8 
1434 Skatt på viss 

elektrisk kraft 450 950 500 111,1 
.1461 Fordonsskatt 2272 2 385 2240 2 270 30 1.3 
1462 Kilometerskatt 1634 1700 1660 1700 40 2,4 
1471 Tullmedel 1 362 1 585 1600 1790 190 11,9 
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1981/82 1982/83 1982/83 1983/84 Förändring 1982/83-1983/84 
Utfall Statsbudget Prognos Prognos 

Belopp 

2000 Inkomster av statens 
verksamhet 17762 18285 19212 20657 1445 
2100 Rörelseöverskott 5 554 6047 6058 6540 483 

därav 
2131 Riksbankens 

inlevererade 
överskott 2000 2000 2000 2000 0 

2200 Överskott av statens 
fastighetsförvaltning 317 302 203· 181 - 22 

2300 Ränteinkomster 8794 9854 10118 11304 1185 
därav 
2332 Ränteinkom 

ster på lån för 
bostadsbyg-
gande 6293 7025 7200 8000 800 

2400 Aktieutdelning p., ,_,_ 94 116 115 -1 
2500 Offentligrättsliga 

avgifter 1006 1053 1075 1114 39 
2600 Försäljningsinkom-
ster 603 254 260 274 14 
2700 Böter m.m. 287 332 332 361 30 
2800 Övriga inkomster av 

statens verksamhet 1080 350 I 050 768 -283 
3000 [nkomster av försåld 

egendom 49 72 51 51 0 
3100 Inkomster av för-

sålda byggnader och 
maskiner m.m. 30 41 36 36 0 

3200 Övriga inkomster av 
markförsäljning 4 14 0 0 0 

3300 Övriga inkomster av 
försåld egendom 15 18 15 15 0 

4000 Återbetalning av lån 2644 2947 2842 2889 47 
4100 Återbetalning av 

näringslån 337 299 311 285 -26 
4200 Återbetalning av 

bostadslån m.m. 1231 1540 1301 1321 20 
4300 Återbetalning av 

studielån · 612 674 735 810 75 
4400 Återbetalning av 

~nergisparlån 110 135 150 170 20 
4500 Aterbetalning av 

övriga lån 353 299 346 303 -42 
5000 Kalkylmässiga inkomster 6205 7240 6501 5905 -596 

5100 Avskrivningar 4913 5905 5180 5053 -127 
5200 Statliga pensions-

avgifter, netto 1292 1335 1321 852 -469 

Alternativ beräkning för budgetåren 1982/83 och 1983/84 

Enligt vad RRV under hand erfarit från det pågående nationalbudgetar

betet har det bedömts vara av värde att få även ett högre alternativ för 

lönesummeutvecklingen år I 983 belyst. I detta alternativ förutsätts löne

summan öka med 8% år 1983 jämfört med år 1982. 

Med ett ändrat lönesummeantagande följer även att andra antaganden 

' 

Procent 

7,5 
8,0 

o.o 

-10.8 
11.7 

11,1 
- 1,0 

3,6 

5.4 
8,9 

-26,9 

0,0 

0,0 

o.o 
0,0 
1,6 

- 8.5 

1.5 

10.3 

13,J 

-12.2 
- 9,2 
- 2,5 

-35,5 
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ändras. Som exempel kan nämnas att hushållens disponibla inkomster 

påverkas både av lönesummeantagandet och av de direkta skatter som 

detta ger upphov till. Därmed uppstår vid alternativ löneutveckling också 

tänkbara alternativ för den privata konsumtionens utveckling och därmed 

konsumentprisutvecklingen. Detta leder till att förutsättningarna för de 

olika konsumtionsskatterna ändras. Med en högre konsumtion följer. om 

inga åtgärder vidtas. att produktionen och sysselsättningen ökar, eventu

ellt minskar lagren. Vidare påverkas importens storlek och inriktning. 

Genom att lönekostnadernas utveckling varierar blir konsekvenserna på 

exportpriserna olika. Det kari i sin tur påverka möjligheterna att få avsätt

ning för svenska produkter utomlands och möjligheterna att hävda de 

svenska marknadsandelarna. Utvecklingen av importen och exporten åter

verkar bl.a. på inbetalningarna av mervärdeskatt. 

RRV har emellertid inte underlag för att göra bedömningar av samhälls

ekonomisk karaktärför att fullständigt kunna belysa både de direkta och 

indirekta effekterna av alternativa lönesummeantaganden. RRV har därför 

valt att räkna endast på de direkta effekterna. Alternativa beräkningar har 

utförts endast för följande inkomsttitlar: Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rörelse. de olika titlarna under 1200 Lagstad

gade socialavgifter samt mervärdeskatt. Det är sannolikt att även andra 

inkomsttitlar, särskilt konsumtions skatterna och affärsverkens överskott. 

kan vara relativt inkomstkänsliga. Det har emellertid inte varit möjligt att 

kartlägga de eventuella samband som finns mellan utvecklingen avseende 

dessa ti~lar och inkomstutvecklingen. RRV har därför tvingats utelämna 

förändrings tal för dessa i den alternativkalkyl som presenteras i tabell 5. 
Av tabell S framgår att inkomstskatterna inte påverkas under budgetåret -

1982/83. RRV förutsätter således att den högre lönesummeutvecklingen till 

följd av 1983 års avtalsrörelse inte påverkar preliminärskatteinbetalning

arna under första halvåret 1983. Det innebär att löneutbetalningarna till 

följd av ett högre avtal påverkas först i maj månad eller senare. Vidare 

framgår att inkomsterna från de lagstadgade socialavgifterna påverkas i 

relativ liten utsträckning. Detta beror på att såväl de preliminära avgifterna 

som regleringsavgifterna som betalas in under budgetåret 1982/83 är lika 

mellan alternativen. Vidare antas resultatet av 1983 års löneförhandlingar 

inte påverka sjukförsäkringens utgifter under budgetåret 1982/83. 

Effekten av ökad konsumtion första halvåret 1983 beräknas öka uppbör

den av mervärdeskatt med 300 milj.kr. 

Under budgetåret 1983/84 beräknas effekterna bli betydligt större. Net

tot av de fysiska personernas inkomstskatter beräknas öka med ca 5 200 

milj.kr. 
Den högre lönesummeutvecklingen innebär att inkomsterna av de lag

stadgade socialavgifterna för budgetåret 1983/84 beräknas öka med I 921 

milj. kr. Effekten blir särskilt markant p.g.a. att den högre lönesummeut

vecklingen under år 1983 förutsätts i detta alternativ medföra att fyllnads-
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inbetalningarna 1984 avseende 1983 års inkomster ökar samtidigt som 1984 

års preliminära avgifter ökar. 

Under budgetåret 1983/84 beräknas inkomsterna av mervärdeskatt bli 

900 milj.kr. högre än i huvudalternativet. 

Tabell 5. Alternativ beräkning av statsbudgetens inkomster (milj. kr.) 

1000 Skatter 
varav 
1111 Fysiska personers skatt 

på inkomst, realisations-
vinst och rörelse 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildnings-

avgift 
1251 Övriga socialavgifter 
1261 Bidrag till förvalt-

ningskostnader för ar-
bctsskadeförsäkringen 

1271 Inkomster av arbets-
givaravgifter till ar-
betarskyddsstyrelsens och 
yrkesinspektionens verk-
sam het 

1281 Allmän löneavgift 
1411 Mervärdeskatt 
2000 Inkomster av statens 

verksamhet 
3000 Inkomster av försåld 

e)lendom 
4000 Aterbetalning av lån 
5000 Kalkylmässiga 

inkomster 

Summa 

1982/83 1982/83 
Huvudalter- Skillnad 
nativ mellan högre 

alternativ 
och huvud
alternativ 

154622 368 

26901 0 
26234 27 
-779 27 
6471 7 

706 
- 4 

53 0 

72 0 
2660 5 

45 300 300 

19212 

50 
2842 

6 501 

183227 368 

2 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 

1983/84 1983/84 
Huvudalter- Skillnad 
nativ mellan högre 

alternativ 
och huvud
alternativ 

165 225 8056 

26345 5 235 
29969 878 
-966 609 
7065 204 

765 22 
-339 20 

57 0 

79 0 
6017 188 

48900 900 

20657 

51 
2 889 

5904 

194727 8056 
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Il. Allmänna förutsättningar 

Statsbudgetens utfall budgetåren 1977/78-198]/82 

Det statliga budgetsystemet moderniserades fr. o. m. budgetåret 

1980/81. Statsbudgetens inkomster grupperades efter karaktären på in

komsten när den flyter in till den statliga sektorn. Uppdelningen av stats

budgetens utgiftssida i en drift- och en kapitalbudget ersattes av en enda 

statsbudget för såväl drift- som investeringsutgifter. 

1 tabell 6 presenteras statsbudgetens inkomster och utgifter för budget

åren 1977178-1981/82. Statsbudgetens inkomster för budgetåren 1977178-

1979/80 upptas i tabellen endast med slutsummor eftersom någon fullstän

dig fördelning enligt den nya grupperingen inte är möjlig. 

Inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1981182 blev 167 131 

milj.kr. Det var en ökning med 11844 milj.kr. eller 7.6% jämfört med 

budgetåret 1980/81. Statsbudgetens utgifter uppgick till 235164 milj.kr. 

Tabell 6. Statsbudgetens utfall budgetåren 1977/78-1981/82 (milj. kr.) 

Budgetår 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

Inkomster 
Skatt på inkomst. rea
lisationsvinst och 
rörelse 
Lagstadgade social
avgifter 
Skatt på egendom 
Skatt på varor och 
tjänster Cexkl mer
~ärdeskatt) 
!'vlervärdeskatt 
Inkomster av statens 
verksamhet 
Inkomster av försåld 
egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga ink(Jmster 

Summa inkomster 

Utgijier 
Förslags- och obeteck
nadc anslag 
Rescrvationsanslag 
lnvcsteringsanslag 1 

Rörliga krediter 
( + ~ ökad disposi
tion. - ~ minskad 
disposition) 

Summa utgifter 

Underskou 

112113 119664 

103 507 118945 
19898 25 614 
12926 14046 

+961 -264 

137 292 158341 

25179 38678 

' Begreppet slopades fr.o.m. budgetåret 1980/81. 

·. 34 057 36251 

33 890 31250 
2358 2 741 

27 208 29564 
37 305 40665 

14552 17 762 

77 49 
2406 2644 
3434 6205 

132491 155 287 167131 

137774 170 856 185 844 
25960 43927 50562 
17683 

+I 058 +455 -1242 

182 475 215238 235164 

49984 59951 68033 

/ 
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under budgetåret 1981/82. Det var en ökning med 19 926 milj.kr eller 9.3 % 

jämfört med föregående budgetår. Statsbudgetens underskott, dvs. skillna

den mellan utgifter och inkomster, blev för budgetåret 1981/82 68033 

milj.kr. 

En närmare redogörelse för utvecklingen av statens inkomster och ut

gifter lämnas i RR V s publikation "Statens linan ser 1982". Där har bl.a. en 

schablonmäss,ig fördelning av statsbudgetens inkomster gjorts för budget

åren 1978/79 och 1979/80 enligt principerna för den moderniserade in

komstgrupperingen. En detaljerad redovisning av budgetutfallet framgår 

av RRVs publikation "Statsbudgetens utfall budgetåret 1981/82". 

Taxeringsstatistik avseende 1980 års inkomster 

RRV genomför årligen sedan 1968 en urvalsundersökning avseende fy

siska personers självdeklarationer i syfte att skapa säkrare underlag för en 

prognosering av statsbudgetens inkomster av skatt på inkomst och förmö

genhet. Undersökningarna används även för att beräkna effekterna av 

ändringar i skattesystemet. Materialet avseende 1980 års inkomster omfat

tar ca 23 000 självdeklarationer. Fr.o.m. 1979 års inkomster undersöks 

även dödsbon och familjestiftelser. Deras andel av totalsumman är dock 

mycket liten. Undersökningen avseende 1981 ars inkomster planeras vara 

klar till verkets reviderade beräkning våren 1983 av statens inkomster. 

I tabell 7 redovisas resultatet av 1980 års undersökning. Resultatet har 

använts i verkets prognosering av skatteinkomsterna fram t.o.m. budget

året 1983/84. 

Tabell 7. Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för A-längdens skattskyl
diga1 \'id 1981 års taxering (milj.kr.) 

Taxering till statlig inkomstskatt 
Inkomst av jordbruksfastighct 
Inkomst av annan fastighet 
Inkomst av rörelse 
Inkomst av tjiinst 

intäkt under I 
intäkt under 2 
intäkt under 3 
intäkt under 4 
intäkt under 5 
summa intäkter under tjänst 
summa avdrag under tjänst 
därav resor t.o. f. arbete 

övriga avdrag 
avrundning 

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 
Inkomst av kapital 
Sammanräknad inkomst, statligt 

RRVs 
estimat 

4027 
2234 
9328 

310851 
260 303 

252 
5 643 

58 193 
307 

324 698 
13 846 
7636 

. 5 988 
222 

1 567 
10545 

338 553 

Utfall Differens 

3 817 + :?.IO 
2004 + 230 
9 305 + 23 

3120h0 -1209 

1424 + 143 
10565 20 

339 174 - 621 
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Underskott i förvärvskälla. statligt 2 

Underskott på jordbruksfastighet 
Underskott på annan fastighet 
Underskott på kapital 
Underskott på övrigt 
Underskott på tillfällig förvärvsverksamhet 

Allmänna avdrag, statligt2 

Socialförsäkringsavgifter 
Avgifter för pensionsförsäkringar 
Premier för vissa andra försäkringar 
Periodiskt understöd 
Förvärvsavdrag, statligt 
Andre makens ej utnyttjade avdrag 

Förlustavdrag, statligt 
Till statlig skatt taxerad inkomst 
Grundavdrag. statligt 
Extra avdrag, statligt 
Avrundning 
Till statlig skatt be-

skattningsbar inkomst 

Taxering till kommunal inkomstskal/ 
Sammanräknad inkomst, kommunalt 
Allmänna avdrag. kommunalt 

Underskott i förvärvskälla, kommunalt 
Andre makens ej utnyttjade avdrag. 
kommunalt 

Förlustavdrag, kommunalt 
Garantibelopp för fastighet i 

hemorts kommunen 
Till kommunal skatt taxerad 

inkomst (inkl. utboinkomst) 
Grundavdrag, kommunalt 
Extra avdrag, kommunalt 
Avgrundning 
Till. kommunal skatt beskattningsbar 

inkomst <inkl. utboinkomst) 

Taxering till s1<1tlig förmögenhetsska// 
Beskattningsbar förmögenhet 

Påförda skal/er och avg(fter 
Statlig inkomstskatt 
Kommunalskatt i hemortskommunen 
Kommunalskatt utbokommun 
Total kommum1l inkomstskatt 
Sjukförsäkringsavgift 
Folkpensionsavgift 
Tilläggspensionsavgift 
Arbetsskadeförsäkringsavgift 
Barnomsorgsavgift 
Delpensionsavgift 
Förmögenhetsskatt 
Skattereduktion 
Särskild skattereduktion 
Sparskattereduktion 
Slutligt påförd skatt efter 

skattereduktion 
1 fysiska personer. dödsbon och familjestiftelser. 

RRVs 
estimat 

21 105 
1429 

14 893 
4586 

839 
0 

5072 
45 

I 090 
647 

1 319 
1828 

200 
253 

312092 
0 

9898 
281 

301913 

335 466 
25000 
20600 

140 
569 

4101 

315965 
37193 
9919 

335 

268 518 

104515 

31 712 
77 525 

501 
78026 

I 008 
957 
950 

68 
215 
57 

680 
698 

2941 
393 

109641 

20 

Utfall Differens 

21 317 - 212 

5 273 - 201 

312 584 - 492 

302 310 - 397 

316 323 - 358 

268895 - 377 

104576 61 

31682 + 30 

78 134 - 108 
992 + 16 
939 + 18 
916 + 34 

64 + 4 
211 + 4 
57 0 

702 22 
697 + 

2916 + 25 
383 + 10 

2 Summan av delposterna stämmer inte överens med totalsumman underskott resp. 
allmänna avdrag beroende på att den skattskyldige ej kunnat utnyttja hela avdraget 
vid 1981 års taxering. 
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Antaganden för fysiska personers inkomster åren 1981 -1984 

Inkomstutvecklingen för de fysiska personerna har en avgörande bety

delse för de direkta skatternas utveckling. På olika sätt påverkar den också 

förändringarna i de indirekta skatterna liksom de statliga affärsverkens 

inleveranser av överskott till staten. 

Utvecklingen för de fysiska personernas inkomstskatter bestäms främst 

genom förändringar i inkomst av tjänst, dvs. huvudsakligen av lönesum

meutvecklingen. Förändringarna i den totala lönesumman påverkas av 

avtalsuppgörelserna mellan arbetsmarknadens parter och av ändringar i 

sysselsättningen för anställda samt av den s.k. löneglidningen, dvs. för

tjänstutvecklingen utöver den avtalsmässiga ökningen. 

Konjunkturinstitutet beräknade i sin höstrapport 1982 att den totala 

utbetalda lönesumman ökade med 8,0%, mellan åren 1980 och 1981 och 

med 6,2 o/(, mellan åren 1981 och 1982. Beräkningarna för år 1982 grundades 

bl. a. på de två-års avtal som slöts under våren 1981. 

I prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. redovi

sas bl.a. kalkylen över den ekonomiska utvecklingen för år 1983. De 

antaganden dessa kalkyler bygger på förutsätter låga löneökningar år 1983. 

Enligt prop. 1982/83:50 är 5-6 % i kombination med en viss löneglidning 

redan intecknade för år 1983 till följd av 1981 års avtal. 

RRV har haft kontakter med konjunkturinstitutet och ekonomideparte

mentet och därvid kunnat stämma av några av de centrala antaganden som 

påverkar statsbudgetens inkomster. Sådana centrala antaganden avser 

förutom lönesummans tillväxt bl.a. konsumentprisutvecklingen, import, 

export och arbetslöshet. Enligt vad RRV erfar antar man i det pågående 

arbetet med nationalbudgeten att den utbetalda lönesumman ökar med 

5.2 %, vilket innebär en prolongering av 1982 års avtal. Konjunkturinstitu

tet arbetar också med det alternativ som redovisades i höstrapporten. 

nämligen en lönesummeökning på knappt 8 %. Den bygger på ett antagan
de om samma utveckling av arbetskraftkostnad per producerad enhet som 

för ett genomsnitt av våra konkurrent-länder. RRV har valt att göra kalky

lerna över statsbudgetens inkomster på den lägre lönesummeökningen 

mellan åren 1982 och 1983, dvs. 5.2 %. I sammanfattningen redovisas 

emellertid en alternativ kalkyl på statsbudgetens inkomster vid en högre 

lönesummeutveckling. 

För år 1984 har RRV valt att skriva fram löm:summans tillväxt med 

5,5% i enlighet med de förutsättningar som skatteomläggningen för åren 

1983-1985 grundades på. 

De utbetalda pensionerna förutsätts ha ökat med 16, 7 % mellan åren 

1980 och 1981. För år 1982 beräknas ökningstakten till 10,0 %. För 1983 har 

förslaget i prop. 1982/83:55 om upphävande av beslut om karensdagar. 

m.m. beaktats vid beräkningen av utbetalda pensioner. Förslaget innebär 

att basbeloppet även fortsättningsvis bör fastställas att gälla för kalenderår 
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på grundval av prisutvecklingen under föregående år. För att ge kompen· 

sation för prisutvecklingen under löpande år föreslås att pensioner m. m. 

beräknas på basbeloppet ökat med 300 kr. fr. o. m. den 1 januari 1983. 

RRV har förutsatt att basbeloppet uppgår till 19 300 kr. för år 1983. Det 

innebär att RRV antar att de totala pensionsutbetalningarna ökar med 

12.7% år 1983. För år 1984 har RRV skrivit fram de utbetalda pensionerna 

med 8%. Pensionerna utgjorde inkomståret 1981 knappt 18% av de sam

manräknade inkomsterna. 

För olika sociala förmåner vilka tas upp till beskattning såsom sjukpen

ning, föräldrapenning, dagpenning vid arbetslöshet. utbildningsbidrag 

m.m. förutses också höga ökningstal. Mellan åren 1981 och 1982 väntas 

dessa förmåner totalt öka med 14.2 %. Ar 1983 har RR V antagit en ök

nings takt på 11, 7 %. I kalkylen har hänsyn tagits till slopandet av karensda

gar och förbättrade ersättningar vid arbetslöshet (prop. 1982/83:55). 

Av fysiska personers sammanlagda inkomst år 1981 svarade inkomst av 

jordbruksfastighet för 1.1 %·. Inkomst av rörelse svarade samma år för ca 

3 %. I beräkningarna har antagits att inkomst av jordbruksfastighet och 

rörelse ökar med 12,9% resp. 6.1 %·mellan åren 1981 och 1982. Mellan 

åren 1982 och 1983 förutses inkomsterna av rörelse öka med ca 4,8% och 

inkomsterna av jordbruksfastighet med 5,9%. 

RRV har vid bedömningen av utvecklingstakten för de båda inkomstsla

gen sökt beakta effekterna av förslaget om frisläppande av de allmänna 

investeringsreserverna t.o.m. 31 mars 1984 vad gäller byggnationer. och 

t.o.m. 31december1983 vad gäller inventarier (SFS 1982: 908). 

Inkomst av kapital uppgick år 1981 till 14095 milj.kr., vilket är 3,8% av 
de sammanriiknade inkomsterna. Mellan åren 1981 och 1982 förutses en 

ökningstakt på 5,4% för inkomstslaget kapital. För år 1983 antar RRV att 

inkomsterna av kapital ökar med I0.6%. Ökningen beror främst på den 

antagna inlåningsökningen. Den genomsnittliga räntenivån sänktes där

emot från 12.5 procentenheter till 11.2 procentenheter 1982 och antas 

sjunka till 11, I procentenheter 1983. Beräkningen förutsätter oförändrat 

diskonto per I december 1982. År 1984 har inkomsterna av kapital skrivits 

fram med 11.6%. 
Effekterna av fastighetstaxeringen år 1981 påverkade inkomsterna av 

annan fastighet år 1981. Inkomsterna av detta inkomstslag uppgick till 

2690 milj.kr. år 1981 och svarade då för mindre än I% av de sammanräk

nade inkomsterna. För år 1982 och framåt har RRV skrivit fram inkomster

na med knappt I%:. 
Underskott i förvärvskälla har sedan slutet av 1960-talct ökat kraftigt 

varje år med några få undantag. Den mest betydelsefulla avdragsposten är 

underskott av annan fastighet som svarar för merparten av underskotten. 

Underskott av kapital svarar för större delen av det resterande underskot

tet. 
De sammanlagda underskotten som utnyttjades i olika förvärvskällor 
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uppgick år 1981 till 25875 milj.kr. Det är 6.9% av de sammanräknade 

inkomsterna. År 1982 räknar RRV med att de totala underskotten ökar 

med 14,4%. För år 1983, det år då underskottsavdragen tilldrar sig ett allt 

större intresse med anledning av skattereformen. har RRV räknat med att 

underskottsavdragen ökar med 10,7 %. 

Antaganden för aktiebolagens inkomster verksamhetsåren 1981, 1982 och 

1983 

RRV genomför årligen i oktober en undersökning av de svenska aktiebo

lagens, sparbankernas och försäkringsbolagens taxerade inkomster. Un

dersökningen bygger på uppgifter från en enkät till ett urval om ca 2 300 

företag. Urvalet görs med utgångspunkt i företagens statligt taxerade in

komster och antal anställda. Dessa uppgifter finns i statistiska centralby

råns (SCB) centrala företagsregister. De taxerade inkomsterna avser det 

föregående verksamhetsåret. Årets undersökning bygger på ett urval som 

avser de statligt taxerade inkomsterna för verksamhetsåret 1980. Huvud

delen av de inkomna svaren inkom efter den svenska devalveringen i 

oktober 1982. 

I enkäten ingår frågor om den till statlig och kommunal skatt taxerade 

inkomsten samt beräknade fyllnadsinbetalningar under våren 1983. Vidare 

ingår frågor angående storleken av det särskilda forskningsavdraget. 

I det följande redogörs för vissa huvudresultat av undersökningen. Det 

bör observeras att uppgifterna vad gäller storleksgruppen 0-19 anställda är 

mycket osäkra. Urvalet för denna grupp är jämfört med totala antalet 

förekommande företag mycket litet. Dessutom är bortfallet störst inom 

denna grupp av företag. En utförlig beskrivning kommer att publiceras i 

SCBs Statistika meddelanden, serie F. 

Av tabell 8 framgår företagens statligt taxerade inkomster enligt det 

definitiva taxeringsutfallet för verksamhetsåren 1971-1981 (preliminärt ut

fall för 1981). Enligt enkäten uppgick den till statlig skatt taxerade inkoms

ten för verksamhetsåret 1981 till 7 682 milj. kr. Det innebär en ökning med 

53 % jämfört med utfallet för verksamhetsåret 1980. Den statligt taxerade 

inkomsten beräknas enligt enkäten minska med 3% från år 1981 till 1982. 

Minskningen mellan åren 1981 och 1982 beror till största delen på att ca 

15 000 företag under år 1981 ha~ upphört eller gått över till andra bolags

former till följd av att aktiekapitalet höjdes från 5 000 kr. till 50 000 kr. 

Denna ändring var fullt genomförd vid utgången av 1981. 
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Tabell8. Statligt taxerad_inkomst för aktiebolag m. 0. åren 1971·1981 

Verksamhetsår Taxerad inkomst Förändring fran 
milj. kr. föregående år % 

1971 2810 -26 
1972 3 473 +24 
1973 3Ql9 +13 
1974 3627 - 8 
1975 6299 +74 
1976 5799 - 8 
1977 4312 -26 
1978 5498 +28 
1979 5 857 + 7 
1980 5026 -14 
1981 8005 !Prel. utfall) +59 

Av tabell 9 framgår övriga enkätresultat. Den kommunalt taxerade in

komsten beräknas minska med 3 % mellan verksamhetsåren 1981 och 

1982. Fyllnadsinbetalningarna under våren 1983 beräknas utgöra ca 37% 

av den totala bolagsskatten för verksamhetsåret 1982. 

Det särskilda forsknings- och utvecklingsavdraget som infördes 1973 

beräknas för verksamhetsåret 1982 uppgå till 624 milj.kr., vilket motsvarar 

en ökning med 11 % jämfört med verksamhetsåret 1981. Avdraget består 

av ett 10-procentigt basavdrag på de totala forsknings- och utvecklings

kostnaderna samt ett 20-procentigt ökningsavdrag på kostnadsökningen 

från föregående år. Fr.o.m. 1983 års taxering höjs ökningsavdraget till 

30% och basavdraget sänks till 5% !SFS 1981:1315). Företag med fler än 

500 anställda svarar för 91 % av det totala avdraget. 

För verksamhetsåret 1982 upphör investeringsavdraget för maskininves

teringar vid inkomsttaxeringen. Avdrag för maskininvesteringar får företa

gen i stället göra vid mervärdeskatteredovisningen <SFS 1981: 1099). I 

prop. 1982/83:50 föreslår regeringen att avdraget för byggnadsinvestering

ar förlängs med ett år till 31mars1984. Avdraget är 10% av utgifterna för 

ny- till- eller ombyggnad och 20 % av den del som avser täckdikning (SFS 

1980:954). 

Vidare föreslår regeringen i prop. 1982/83:50 en obligatorisk inbetalning 

på räntelöst konto i riksbanken med 20% av den justerade vinsten för 

samtliga företag med en justerad vinst över en miljon kr. (särskilt investe

ringskonto). De företag som är undantagna är bostadsföreningar, bostads

aktiebolag och allmännyttiga bostadsföretag. Inbetalningen blir avdragsgill 

vid beskattning under förutsättning att företagen sätter av motsvarande 

belopp till en särskild investeringsfond. Inbetalningar skall ske på 1983 års 

justerade vinster och vara spärrade i två år, om inte företaget dessförinnan 

får tillstånd att utnyttja fonden för investering. 

Vid bedömning av 1983 års statligt taxerade inkomster har RRV utgått 

från en trendmässig ökning på 10%. Därutöver tillkommer effekterna för 

inbetalningarna till särskilt investeringskonto och avsättningar till särskild 



Tabell 9. Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbetalningar och forsknings- och utvecklingsavdrag fördelat på företagsstorlek verksamhetsåren 
1981 och 1982, milj.kr. 

Antal anställda Statligt Förändring Kommunalt Förändring Fyllnadsin- Forsknings-
taxerad i statligt taxerad i kommunalt betalning och utveck-
inkomst taxerad inkomst taxerad in- för verk- lingsavdrag · 
för verk- inkomst för verk- koms! mellan samhets- för verksam-
samhetsåret mellan verk- samhetsåret verksamhets- året 1982 hetsåret 1982 
1981 samhetsåren 1981 åren 1981-

1981-1982 1982 

Aktiebolag 
0- 19 2186 -771 3167 -845 513 5 

20- 99 I 228 -125 1684 -193 251 2 
100- 499 918 -148 1522 - 44 279 50 
500-1999 796 +269 1628 +384 448 131 

2000- I 731 +577 3419 +334 945 436 

Bank- och försiikringsl'erksamhet, 
fa.1·tiglze1.1jon·altning 529 - 97 701 - 95 76 0 
Uppgift saknas 294 + 49 391 + 58 96 0 

Totalt 7682 -245 12512 -401 2608 624 

Därav företag med fler 
än 500 anställda 2 527 +846 5047 +718 1393 567 
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investeringsfond. RRV uppskattar inbetalningarna på investeringskontot 

till 5 miljarder kr., dvs. de justerade årsvinsterna beräknas bli i storleks

ordningen 25 miljarder kr. Skatteunderlaget minskar inte med lika mycket, 

eftersom avsättningen till särskilda investeringsfonder delvis ersätter av-

. sättningen till allmänna investeringsfonder. 1981 var avsättningen till all

männa investeringsfonder för samtliga börsföretag 1,5 miljarder kr. dvs. 

10% av resultatet före skatt och avsättning. Med hänsyn till detta beräknas 

skatteunderlaget både statligt och kommunalt minska med ca 2 miljarder 

kr. RRV räknar därför med att den statligt taxerade inkomsten minskar 

med 15% mellan verksamhetsåren 1982 och 1983. Den kommunalt taxe

rade inkomsten beräknas minska med 5 % mellan verksamhetsåren 1982 

och 1983. 
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111. 

1000 

Beräkning av de olika inkomsttitlarna 

Skatter 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

27 

Skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse redovisas under denna 

inkomsthuvudgrupp som upptar alla skatter som baseras på en aktuell eller 

presumtiv nettoinkomst. Kontot är ett samlingskonto som redovisar in

komsterna av de skatter och avgifter som debiteras på de slutliga skattsed

larna var för sig, men uppbärs "preliminärt" gemensamt. Det belopp som 

skall redovisas under 1100 utgör statens behållna inkomstskatt för en viss 

period. Eftersom den samfällda skatteuppbörden är preliminär sker utbe

talningar eller omföringar från kontot när den slutliga taxeringen är klar. 

Kontot består således av både inkomster och utgifter. Mot bakgrund av att 

beskattningsreglerna är vitt skilda mellan juridiska personer och fysiska 

personer sker en uppdelning på dessa kategorier i redovisningen. I de 

undantagsfall när det inte är möjligt att göra en uppdelning av inkomstskat

terna på dessa två kategorier redovisas inkomsterna som ofördelbara skat

ter. Gemensamt för skatterna för· de olika kategorierna är emellertid själva 

uppbördssystemet varför detta beskrivs gemensamt för titlarna nedan. 

Uppbördsförfarandet för skatt på inkomst, realisations

vinst och rörelse 

Preliminär A- och B-skatt 

Enligt uppbördslagen ( 1953:272) skall skattskyldig erlägga preliminär 

skatt med det belopp vilket så nära som möjligt kan antas motsvara den i 

slutliga skatten ingående skatter och avgifter. 

De11 preliminära skatten utgår dels i form av preliminär A-skatt. dels i 

form av preliminär B-skatt. B-skatten debiteras normalt med det belopp 

som enligt senaste taxering påförts som slutlig skatt. Enligt förslag (prop. 

1982/83: 53) skall B-skatten utgå med 120% av den slutliga skatten fr. o. m. 

inkomståret 1983. A-skatten utgår enligt preliminärskattetabeller eller efter 

viss procent av uppburen löneinkomst. Preliminärskattetabellerna fast

ställs för varje inkomstår av riksskatteverket. 

Preliminärskattctabellerna grundas på följande förutsättningar nämligen 

all inkomsten är oförändrad under inkomståret 

all den skattskyldige kommer att taxeras endast för den inkomst som 

anges i tabellen 

att den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt än statlig inkomstskatt 

och kommunal inkomstskatt 
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att skattskyldig, som uppfyller vissa i uppbördslagen angivna förutsätt
ningar. erhåller skattereduktion 

att vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges än grundavdrag 

och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s.k. förvärvsavdrag 

att kommunal inkomstskatt beräknas för skattekrona och skatteöre till 

vissa i hela krontal bestämda belopp vilka bestäms varje inkomstår. 

Den preliminära skatten beräknas på det högsta beloppet i varje inter

vall. För inkomst av tjänst, som inte avser bestämd tidsperiod eller som 

inte uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen skall preliminär A

skatt utgå med 30% av inkomsten. 1 vissa fall, somt.ex. vid utbetalning av 

retroaktiva lönebelopp, ackordersättningar o.d. skall preliminär A-skatt 

utgå enligt grunder som fastställs av riksskatteverket. 
Överlämnar arbetstagare inte skattsedel på preliminär A-skatt till arbets

givaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda skatteska

lor. Uppvisar vidare arbetstagare inte skattsedel på slutlig skatt för arbets

givaren skall under tid, då avdrag för kvarstående skatt skall verkställas, 

avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfälle med lika stort 

belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Preliminär A-skatt skall utgå även för annan inkomst än sådan som utgör 
den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst, om det är särskilt 

påkallat från uppbördssynpunkt. Preliminär A-skatt skall utgå för artister
sättning som uppgår till minst 200 kr., sedan avdrag för särskild reseer

sättning gjorts, även om ersättningen ej utgör huvudsaklig inkomst av 

tjänst. Avdrag för preliminär skatt skall fr. o. m. den I januari 1983 också 

göras på biinkomster, som avses i lagen om avdrags- och uppgiftsskyl
dighet beträffande vissa uppdragsersättningar. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löneavdrag för skatt avser såväl 

preliminär skatt som kvarstående skatt, varvid gäller. att preliminär skatt 

utgår i första hand. 
De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skattskyldi

ge eller på eget initiativ under uppbördsåret vidta jämkning av den prelimi

närskatt som skall utgå, om jämkningen kan förväntas medföra bättre 
anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under månaderna mars, maj, 

juli, september, november och januari under uppbördsåret, vilket omfattar 

tiden fr.o.m. mars det ena året t.o.m. februari påföljande år. På titlarna 

som avser skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse redovisas under 

ett budgetår uppbörden under månaderna juli, september och november 

det ena året och uppbörden under månaderna januari, mars och maj 

påföljande år. Titeln redovisar sålunda inte uppbördsårets preliminärskatt. 
Preliminär A-skatt varierar mellan olika uppbördsmånader på grund av att 

inkomstunderlaget ändras under året. Preliminär B-skatt erläggs däremot 

som regel med ca en sjättedel av det debiterade årsbeloppet varje termin 

och är därför i stort sett stabil under uppbördsårets terminer. 
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En förenkling av redovisningen av skatteuppbörden gäller fr.o.m. år 

1980. Systemet med skatteanvisningar slopades. Inbetalning görs med 

särskilt inbetalningskort. På detta finns utrymme för att lämna en s.k. 

uppbördsdeklaration. I uppbördsdeklarationen skall arbetsgivaren lämna 

uppgift om redovisningsperiod, lönesumma m.m. S.k. summarisk redovis

ning kan nu tillämpas i fråga om all innehållen preliminär A-skatt. Kredi

tering verkställs på grundval av de uppgifter om preliminär skatt som 

arbetsgivaren lämnar för varje arbetstagare på kontrolluppgifterna. Kon

trollen av arbetsgivarnas redovisning har effektiviserats genom maskinella 

avstämningar mellan kontrolluppgifter och redovisade skattebelopp. En 

arbetsgivare som inte lämnar uppbördsdeklaration i rätt tid skall betala 

förseningsavgift. 
Har arbetsgivaren regelmässigt högst fyra anställda skall han också ange 

personnummer och namn på de arbetstagare för vilka skatteavdrag gjorts. 

När särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen ålägga annan arbetsgivare 

att lämna sådana uppgifter. Om den skattskyldige själv skall betala sin 

skatt skall detta ske med särskilt inbetalningskort. Också bankerna med

verkar i skatteuppbörden. Uppgiftslämnandet enligt taxeringslagen 

( 1956:623, TL) förenklades också i fråga om vissa räntor som betalas ut 

genom värdepapperscentralcn VPC Aktiebolag. 

Fyllnadsinhetalningar ar preliminärskatt 

Den som inte har betalt tillräckligt med preliminär skatt under inkomst

året kan göra fyllnadsinbetalning. Om denna görs senast den 30 april året 

därpå betraktas den vid beräkning av kvarskatteavgift. Denna tidsgräns 

har varit definitiv och gällt ä.ven i de fall då den skattskyldige fått anstånd 

med självdeklarationen till tidpunkt efter den 30april. En skattskyldig som 

fått sådant anstånd kan göra fyllnadsinbetalning senast den 30juni och få 
inbetalningen beaktad vid avgiftsberäkningen (SFS 1981 :254). 

På fyllnadsinbetalningar som görs under tiden maj-juni skall den skatt

skyldige betala avgift efter 2 %. Förändringen tillämpades redan år 1981. 

Kl'(lrstående och öi-erskj11tande skatt 

Sedan taxering verkställts och den slutliga skatten uträknats, sker en 

avräkning, varvid den skattskyldige gottskrivs i fråga om A-skatt det under 

uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande fall s.k. särskilt 

uppdebiterat belopp samt i fråga om 8-skatt det debiterade beloppet. 

Dessutom gottskrivs den skatt.skyldige fyllnadsbetalning av preliminär

skatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skatten 

motsvarande slutliga skatt. förfaller skillnaden. om denna är 25 kr. eller 

större, till betalning såsom kvarstående skatt under uppbördsterminerna i 

månaderna mars och maj året efter taxeringsåret. Om den kvarstående 

skatten uppgår till högst 200 kr., skall den· betalas i sin helhet i mars. På 

kvarskatten skall den skattskyldige erlägga en avgift, kvarskatteavgift, 
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som inte är avdragsgill. Denna är f.n. 100\: om den kvarstående skatten 

överstiger 5 100 kr. I annat fall är den 8 !,:'~av den kvarstående skatten. 

Avgiftsbelopp som understiger 50kr. påförs emellertid inte, vilket inne

bär att avgift inte utgår om den kvarstående skatten uppgår till högst 

899kr. Överstiger däremot den preliminära skatten motsvarande slutliga 

skatt, återbetalas det överskjutande beloppet, om detta är 25 kr. eller 

större, till den skattskyldige. Dessutom utgår ränta på det överskjutande 

beloppet om räntebeloppet överstiger 50 kr. Räntesatsen för ränta på 

överskjutande preliminär skatt bestäms årligen i december. Den anknyts 

till inlåningsräntan i bank. Ränta utgår för en tid av tolv månader. På 

prelimini-ir skatt som erlagts efter den I 8januari året efter inkomståret men 

senast den 30 april samma år utgår emellertid ränta för en tid av sex 

månader. Räntebeloppet på överskjutande skatt är maximerat till 

I 00 000 kr. Räntesatserna för taxeringen 1982 är fastställda till 11,0 % resp. 

5,5 % (SFS 1981: 1321 ). Kvarstående och överskjutande skatt på titeln 

avser ink.omståret som avslutas ett halvt år före budgetårets ingång. 

Tillkommande skatt 

Tillkommande skatt är skatt som skall erläggas i huvudsak på grund av 

beslut om ändrad taxering sedan slutlig skatt påförts eller till följd av 

eftertaxering. 

Sjiimansskatt 

Sjömansskatten är en definitiv källskatt. som tillfaller staten. Sjömän 

som är anställda och i tjänst på svenskt handelsfartyg av minst 100 register
ton skall betala sjömansskatt.för inkomsten ombord. Sjömansskatten hålls 

inne vid löneutbetalningar och beräknas i princip på kontant inkomst 

ombord. Kommunerna skall för varje år beredas ersättning av statsmcdcl 

för minskade skatteintäkter. Till kommun som ej tillhör landstingskommun 

utgår 75 %·. till annan kommun 50 'Yi:· och till landstingskommun 25 %·av den 

sjömansskatt som inom kommunen bosatt sjöman erlagt till staten. 

Restantier 

Rcstantier är de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyndighe

terna och avser skatter från olika år tillbaka. 

Överskjutande skaft och c!i·riRll restitutioner 

Från titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Be

träffandt: överskjutande skatt se ovan. Övriga restitutioner är åtcrhetal

ningar som i allmänhet beror på nedsättning i t<ixering. 

Uthe ta Ida kmnm 11 nalska ftemedel 

Den största posten pä utgiftssidan är uthetalningarna av kommunalskat

temedel. Hela källskatteuppbörden tillförs primärt staten. Kommunerna 
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erhåller för varje kalenderår förskott grundat på senast kända taxering och 

den aktuella utdebiteringen. Förskottsutbetalningarna baseras på ett skat

teunderlag som räknas upp i förhållande till en konstaterad ökning i kom

munernas invånarantal. Bestämmelserna om uppräkning gäller samtliga 

kommuner med undantag av församlingar. När taxeringsresultatet för ett 

kalenderår föreligger sker slutavräkning, varvid saldot mellan slutligt 

uträknade belopp och uppburna förskott tillgodoräknas kommunerna eller 

statsverket allteftersom förskotten understiger eller överstiger de slutligt 

uträknade beloppen. I kommunernas fordran på statsverket. som framräk

nats per den I januari varje kalenderår. ingår sålunda vid stigande skat

teunderlag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kommunernas ford

ran utbetalas från budgetåret 1981/82 varje månad mot tidigare varannan 

med i princip en tolftedel av årsbeloppet vid varje tillfälle. 

T.o.m. inkomståret 1979 inräknades inte vissa skattepliktiga förmåner 

som sjukpenning i det kommunala skatteunderlaget. Den kommunala be

skattningen på dessa förmåner tillföll sålunda staten. Skälet härtill var att 

staten finansierade de ökade kostnaderna för sjukpenningreformen. Det 

kommunala skatteunderlaget justerades även med hänsyn till 1971 och 

1974 års skattereformer. 

Från inkomståret 1980 sker en förenklad beräkning av skatteunderlaget. 

Särbehandlingen av de nämnda skattepliktiga förmånerna har upphört och 

skattebortfallsbidraget och kompensationen i anledning av 1974 års skatte

reform slopades. Nettoeffekten av dessa åtgärder innebar en icke oväsent

lig omedelbar ökning av det kommunala skatteunderlaget och en motsva

rande ökad kostnad för staten. Av denna anledning höjdes det kommunala 

grundavdraget från 4 500 kr. till 6 000 kr. Samtidigt minskades den statliga 

särskilda skattereduktionen i motsvarande mån. Förändringen var sålunda 

i övergångsskedet neutral för skattebetalaren. På sikt innebär den förenk

lade skatteunderlagsberäkningen en växande inkomstöverföring till kom

munerna. Inför år 1982 föreslogs en höjning av grundavdraget till 7 000 kr. 

vid beräkningen av förskotten till kommunerna år 1982. dvs. för skatteun

derlaget vid 1981 års taxering. Samtidigt föreslogs att kommunerna skulle 

erhålla förskott från juridiska personers skatteunderlag med en begräns
ning av 201:{. 

Därefter höjdes grundavdraget vid 1983 års taxering från 7 000 kr. till 

7 500 kr. med anledning av att begriinsningarna i reseavdragen beräknades 

få stora effekter på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. År 1983 

begränsas utbetalningarna till kommunerna genom att juridiska personers 

skatteunderlag minskas till 401'~ för kommuner och 0% för landsting. 

Församlingarna får även år 1983 80 %· av skatteunderlaget. Återstående 

skatteunderlag begränsas för samtliga kommuner med I %. 
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Socialförsäkring savg(fier till f olkp'ensioneringen. tilliiggspensioneringen, 

sjukförsäkringen. de/pension, barnomsorg. al' gift till arbetsskadeji'irsiik

ringen och allmän löneal'gifi ( egenal'gijier) 

Endast de försäkrades egna avgifter debiteras på skattesedeln. Numera 

erläggs egenavgifter endast av egna fön•tagare. Avgifterna beräknas på 

inkomster av rörelse och av jordbruksfastighet. Egenavgifterna består av 

socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen, folkpensioneringen, tilläggs

pensioneringen och arbetsskadeavgift. Fr.o.m. inkomståret 1980 utgår 

även egenavgift till barnomsorgen och delpension. År 1983 införs även en 

allmän löneavgift som egenavgift, avsedd att finansiera skattereformen 

1983. 
Egenavgifter uppbärs i form av preliminärskatter, kvarstående skatter 

eller fyllnadsbetalningar avseende ett visst inkomstår. De utbetalas eller 

omförs från titeln Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst 

och rörelse andra året efter inkomståret. 

Utbetalning till allmänna pensionsfonden 

Socialförsäkringsavgifter till tilläggspensioneringen utbetalas från titeln 

till allmänna pensionsfonden. 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt, förmögenhetsskatt och skogs

vårdsavgifter omförs till andra inkomsttitlar. 

1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

I enlighet med gällande uppbördsförfarande redovisas som inkomster på 
titeln preliminär skatt, fyllnadsbetalningar, kvarstående skatt, restantier 

m.m. Uppbördsförfarandet förutsätter även uppkomsten av s.k. överskju

tande preliminär skatt. Den redovisas som utgift på titeln. Som utgifter 

redovisas även de restitutioner som föranleds av taxeringsändringar m.m .. 

Den största utgiftsposten är utbetalningar av kommunalskattemedel. Kom
munalskatterna ingår i den samfällda statligt administrerade skatteuppbör

den. I redovisningen vid länsstyrelserna .är det emellertid för budgetåret 

1982/83 inte möjligt att göra uppdelningen mellan fysiska och juridiska 

personers kommunalskatter. RRV gör därför en l!ngefärlig beräkning på 

denna fördelning. En omföring av denna fördelning görs därför från de 

totalt redovisade utbetalda kommunalskatterna under titeln 1131 Ofördel

bara skatter på inkomst. realisationsvinst och rörelse till resp. fysiska och 

juridiska personers skatt på inkomst och förmögenhet. 

Slutlig dcbiteringav skatter 

Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag in

nebär individuell beskattning. Grundavdraget uppgår till 7 500 kr. vid den 

kommunala taxeringen, förutsatt att taxerade inkomsten är större än detta 

belopp. Grundavdraget vid den statliga taxeringen slopades år 1980. Be-
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skattningen av makar sker i huvudsak individuellt men sambeskattning 

tillämpas dock i vad avser beskattningen av kapitalinkomster överstigande 

5 000 kr. dvs. i huvudsak inkomst av fastighet, tillfällig förvärvsverksam

het och kapital. Härvid gäller att för gifta som båda haft taxerad inkomst 

skall beskattningsbar A-inkomst och beskattningsbar 8-inkomst beräknas. 

Med A-inkomst avses inkomst av tjänst. utom periodiskt understöd, in

komst av jordhruksfastighet och inkomst av rörelse. Med 8-inkomst. eller 

kapitalinkomst. förstås övriga inkomster. Vid skatteberäkningen av 8-in

komsten sammanläggs dessa inkomster med den högsta A-inkomsten. 

Sedan inkomståret 1980 finns en marginalskattespärr enligt vilken den 

sammanlagda statliga och kommunala marginalskatten inkomståret 1983 

inte får överstiga 80 o/c i inkomstskikt upp till 30 basenheter ( = 219 000 kr år 

1983) och 84% därutöver. 

För vissa kategorier skattskyldiga med A-inkomster och hemmavarande 

barn under 16 år medges förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medges med 

25 % av inkomsten, dock högst 2000 kr. Avdraget medges den av makarna 

som har den lägsta A-inkomsten. Om gift skattskyldig med minderårigt 

barn haft A-inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och maken utfört 

arhete i förvärvskällan. får den skattskyldige åtnjuta förvärvsavdrag med 

värdet av makens arbetsinsats. dock med högst I 000 kr. För ensam

stående med hemmavarande barn under 16 år och A-inkomst medges 

förvärvsavdrag med 25 % av inkomst av tjänst. jordbruksfastighet eller 

rörelse. dock med högst 2 000 kr. 

Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande harn under 

18år med högst 3000 kr. per barn. Avdrag för frivilliga periodiska under

stöd är maximerade till 5 000 kr per givare men slopas helt fr.o.m. inkomst

året 1983. 

I skattesystemet finns vissa schablonmässigt beräknade minimiavdrag 

bl.a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyldiga som haft 

inkomst av tjänst. Ett schablonavdrag på 5 % av kontant bruttolön m.m. 

eller högst 1000 kr. införs fr.o.m. år 1983. Vidare finns vissa extra avdrag 

för fysiska personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av en- eller 

tvåfamiljsfastighet. Även inkomster av sådan fastighet beräknas enligt 

schablonmetod. 

Extra avdraget för inkomster av kapital uppgår till maximalt 800 kr. för 

ensamstående och I 600 kr. för samtaxerade. 

Det extra avdraget som medges i vissa fall för inkomster av annan 

fastighet höjdes från I 000 kr. till I 500 kr. vid 1982 års taxering i samband 

med de ändrade reglerna för villabeskattningen som antogs av riksdagen år 

1981. 

Under första hälften av budgetåret 1982/83 tillämpas i likhet med föregå

ende budgetår en uttagningsprocent av 100. Systemet upphör därefter att 

tillämpas. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer. dödsbon och familjestiftelser 

3 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 
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redovisas på den s.k. A-längden. De förmåner vid sjukdom och arbetslös

het m.m. som fr.o.m. år 1974 beskattas ingick inte i det kommunala 

beskattningsunderlaget t.o:m. inkomståret 1979. Staten tillfördes då mot

svarande kommunala skatt. Fr.o.m. inkomståret 1980 ingår emellertid 

dessa inkomster i det kommunala skatteunderlaget. 

De för taxeringsåren 1978-1982 uträknade skattebeloppen framgår av 

följande sammanställning (milj.kr.). 

Taxeringsår 
1978 1979 

Statlig inkomst-
skatt, A-längden 25 545 

Skatt på beskat-
tade förmåner 3 660 

27689 

4601 

1980 1981 1982 

29742 31682 33 594 

5 113 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri 

ingående kommunalskatt, församlingsskatt och landstingsskatt i form av 

inkomstskatt beräknad på grundval av inkomst och garantibelopp för fas

tighet. 

De gällande avdragsreglerna vid statlig taxering som förvärvsavdrag, 

underhållsavdrag, övriga periodiska understöd m.m. äger motsvarande 

tillämpning vid taxering till kommunal beskattning. 

Kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1978-1982 till följande 

belopp (milj.kr.). 

Taxeringsår 
1978 1979 1980 1981 1982 

Kommunal inkomst-
skatt: A-längd 49470 59140 66330 78 134 88 273 

Förmögenheter under 400000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 

fr.o.m. 1982 års taxering. Skattesatsen är 1 % för förmögenheter mellan 
400000 kr. och 600000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 2,5C,;{; för 

förmögenheter överstigande 1800000 kr. Reglerna ändrades till följd av 

den allmänna fastighetstaxeringen år 1981. I prop. 1982/83:50 föreslås en 

·skärpning av förmögenhetsbeskattningen. Skärpningen skall gälla alla 

skattepliktiga förmögenheter. Skatteuttaget föreslås höjas med 0,5 pro

centenheter i alla skikt i skalan. Förslaget till ny skala skall tillämpas från 

taxeringen 1984. Förmögenhetsskatt beräknas på den sammanlagda förmö

genheten tillhörande föräldrar och barn under 18 år, som bor hos föräldrar

na. Gränserna framgår nedan. 

Beskattningsbar förmögenhet Ckr. I Skattesats 

400 000- 600 000 
600 000- 800 000 
800 000- I 800 000 

1800000-

I <;; 
1,5% 
2% 
2.5 % 

Föreslagen skattesats 

1.5% 
2.0% 
2,5 % 
3 ,0 % 



Bilaga 1.2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 35 

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1978-1982 till föl

jande belopp (milj.kr.). 

Taxeringsår 
1978 1979 

Förmögenhetsskatt 639 649 

1980 

588 

1981 

702 

1982 

718 

Vissa kategorier skattskyldiga medges reduktion av skatten. För gift 

skattskyldig vars make saknar inkomst medges skattereduktion med högst 

1800 kr. Avtrappning sker med 30% av andra makens inkomst och rätten 

till skattereduktion upphör således när inkomsten uppgår till 6000 kr. För 

ensamstående med barn under 18 år utgör skattereduktionen I 800 kr. utan 

reducering. Skattereduktion sker vid debitering av den slutliga skatten 

genom reducering av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, skogs

vårdsavgift eller skattetillägg. Skattereduktion medges således inte i fråga 

om statlig förmögenhetsskatt, socialförsäkringsavgift till folkpensionering

en eller tilläggspensioneringen, arbetsgivaravgift. förseningsavgift eller an

nuitet på avdikningslån. Vad som genom skattereduktion bortfaller vid 

debiteringen skall helt bäras av staten, vilket innebär alt staten gottgör 

kommuner och andra för eventuellt reducerade belopp. 

Fr.o.m. taxeringsåret 1976 t.o.m. taxeringsåret 1978 utgick en särskild 

skattereduktion på högst 250 kr. för statligt taxerade inkomster upp till 

36000 kr. Avtrappning av avdraget skedde med 10% av den del av den 

statligt taxerade inkomsten som översteg 36000 kr. Den särskilda skattere

duktionen var helt avtrappad då inkomsten uppgick till 38 500 kr. Fr.o.m. 

taxeringsåret 1979 började en särskild skattereduktion på 400 kr. utgå till 

samtliga inkomsttagare. Därmed försvann den tidigare skattereduktionen 

på 250 kr. Den nya skattereduktionen indexreglerades under inkomståret 

1979 och uppgick då till 560 kr. För inkomståret 1980 anpassades den till 
det höjda grundavdraget kommunalt och uppgick till 320 kr. År 1981 

uppgick den särskilda skattereduktionen till 560 kr. Den särskilda skattere

duktionen avskaffades fr. o. m. inkomståret 1982. 

Våren 1980 beslutade riksdagen om vissa åtgärder i syfte bl.a. att under

lätta ett nytt löneavtal. På skatteområdet omfattade åtgärderna bl.a. en 

tillfällig höjning av den särskilda skattereduktionen. Den tillfälliga höjning

en av den särskilda skattereduktionen var avsedd att ge en lättnad främst 

åt hcltidsarbetande med lägre än genomsnittliga inkomster. Den maximala 

höjningen, 500 kr., gällde inkomstlägena mellan 45 000 och 60 000 kr. I 

inkomstlägena 40000-45 000 kr. utgjorde höjningen 10 % av den del av 

inkomsten som överstiger 40000 kr. Vid inkomster över 60000 kr. avtrap

pades höjningen med 3 % av den överskjutande inkomsten. Höjningen av 

den särskilda skattereduktionen beaktades vid uttaget av preliminär 

A-skatt och sjömansskatt från månaderna september- decembe1~ år 1980. 

Den tillfälliga höjningen av den. särskilda skattereduktionen förlängdes 

även under inkomståret 1981. 



Prop. 1982/83: 100 36 

Den särskilda skattereduktionen sker genom reducering av samma skat

ter och avgifter som gäller för skattereduktion. 

I oktober 1978 startade det s.k. skattesparandet med bl.a. skattefri 

ränta. Behållningen på skattesparkonton och skattefondkonton uppgick 

den 30september 1982 till 11287 milj.kr. Sparskattereduktion utgår med 

20% av sparat belopp. Procentsatsen vid sparande i aktiesparfond är 301/l 

vid 1983 års taxering. 

Från inkomståret 1981 medges sparskattereduktion på ett sparande på 

högst 7200 kr. per person och år varav högst 4 800 kr. får avse bankspa

rande. I prop. 1982/83:50 föreslås en nedsättning av skattereduktionen vid 

banksparande från 20 till 10% och från 30 till 20% vid aktiefondsparande. 

Vid taxeringen 1982 infördes också en skattereduktion vid utdelning på 

svenska börspapper, vilken maximerades till 2 250 kr. för ogift skattskyldig 

och 4 500 kr. för makar gemensamt. I prop. 1982/83: 50 föreslås att denna 

. skattereduktion slopas från 1984 års taxering. I samma prop. föreslås att en 

skattereduktion för fackföreningsavgiften på 40 <;>( av erlagd avgift införs 

taxeringen 1984. Högsta underlaget för skattereduktionen föreslås vara 

I 200 kr. 
De skattereduktioner som medgivits vid taxeringarna 1978-1982 uppgick 

till följande belopp. 

Taxeringsår 
1978 1979 1980 1981 1982 

Skattereduktion 846 774 7:!3 698 658 
Särskild skatte-

reduktion 403 2299 3 298 2916 4 303 
Sparskatte-

·reduktion 187 383 753 
Aktiesparskatte-

reduktion 193 

De s.k. skattedebiterade egenavgifterna uppgick taxeringsåren 1978-

1982 till följande belopp (milj.kr.). 

Taxeringsår 
1978 1979 1980 1981 1982 

Allmän arbets-
givaravgift 140 46 

Socialförsäk-
ringsavgift till 
sjukförsäkringen 630 792 926 992 I 048 

folkpensioneringen 792 829 904 939 I 019 
tilläggspcnsionc-

ringen 739 792 836 916 978 
arbetsskadeför-

säkringen ·11 23 25 64 69 
del pensions-

försäkringen 56 60 
barnomsorgen 211 262 

Särskilda avgifter, s.k. skattetillägg och förseningsavgift, debiteras vid 

överträdelser mot skatte- och avgiftsförfattningar. Skattetillägg påförs 
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skattskyldig som lämnat oriktig uppgift vilket skulle leda till för lågt be

skattningsresultat. Förseningsavgift tas ut vid försummelse att i rätt tid 

avge deklaration. 

Skattetilläggets storlek i fråga om inkomst- och förmögenhetsskatterna 

utgjorde 50 % av undandragen skatt eller avgift fram till 1977 års taxering. 

Vid 1977 års taxering gällde en regel som innebar att om en rättelse av en 

oriktig uppgift i deklarationen kunde ske med hjälp av kontrollmaterial. 

beräknades skattetillägget till 25 %· av undandragen skatt. De regler som 

gäller från 1978 års taxering innebär i huvudsak att den generella nivån på 

skattetillägget har sänkts från 50 7c till 40 %· i ordinära situationer och till 

20% när rättelse kan ske med ledning av visst kontrollmaterial. Den lägre 

procentsatsen skall tillämpas i större utsträckning. För enskilda personer 

kan skattetillägg i fall som anges i I 16d * TL nedsättas till 10%., Vidare har 

möjligheterna att medge eftergift vidgats. 

Förseningsavgiften är vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna 

I% av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0.3 % av den beskatt

ningsbara förmögenheten till den del den överstiger skattefritt belopp. 

Förseningsavgiften är maximerad till 300 kr. eller i de fall då deklarationen 

inte inkommit trots anmaning till högst 600 kr. 

Lagstiftningen omfattar flertalet skatter och allmänna avgifter samt ar

betsgivaravgifterna till socialförsäkringens finansiering. Om det samman

lagda beloppet av skattetillägg och förseningsavgift vid samma taxering 

understiger 100 kr .. påförs inte beloppet. 

De debiterade skattetillägg och förseningsavgifter som bokförts på in

komsttiteln taxeringsåren 1978-1982 uppgick till följande belopp (milj.kr.). 

Taxcringsar 
1978 1979 1980 1981 19lC 

Skattetillägg 217 155 227 260 258 
Förscningsa vgiftcr 14 8 13 Il I:! 

Skogsvårdsavgift, tillfällig skogsavgift, annuiteter pft avdikningslån. ut

skiftningsskatt och ersättningsskatt och hyreshusavgift debiteras i sam

band med slutlig skatt men omförs eller utbetalas till andra inkomsttitlar 

eller anslag. 

Ber ä k ni 11 R a 1° fy s is k a p I' r son ers inkom s Is k a Il I' r I 98218 3 

och 1983184 

Kalkykrna för inkomstskatterna görs i princip i tre etapper med sins

emellan olika utgångspunkter. Dessa utgångspunkter bestäms av institu

tionella faktorer som t.ex. beskattningsregler och uppbördssystemcts ut

formning. Vidare påverkas de av konjunkturutvecklingen , speciellt löne-. 

sysselsättnings- och prisutvecklingen. Dessutom ingår i beräkningarna 

erfarenhetsmässiga bedömningar av vissa företeelser som t.ex. inllytan

deandel av debiterad kvarskatt. Resultaten av de etappvisa beräkningarna 

jämförs och analyseras. I den mån resultaten avviker för mycket visar 
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detta att de ursprungliga antagandena är inkonsistenta. Dessa omprövas då 

successivt och ger genom en iterativ process upphov till nya beräkningar 

som upprepas till dess resultaten överensstämmer. 

I den första etappen beräknas de preliminära skatterna på grundval av 

antaganden om inkomstutveckling och förändringar i den tot::i.Ia makro

ekonomiska marginalskattekvoten. Dessa antaganden är avhängiga av 

löne- och sysselsättningsutvecklingen samt av den allmänna konjunkturut

vecklingen. Utvecklingen av skatteunderlaget för preliminärskatteuttaget 

beror också på i vilken utsträckning de skattskyldiga begär jämkning för 

exempelvis förändringar av biinkomster, avdragsbestämmclser eller av 

diskontot. För bedömningen av preliminärskatteuppbörden under inneva

rande budgetår lämnar uppbördsstatistiken vägledning. Denna statistik 

omfattar uppgifter om intlutna belopp av preliminär A- och B-skatt. Med 

hjälp av denna statistik har uppbörden kunnat följas endast t.o.m. upp

bördsterminen i juli år 1982. För juli och september månads skatteinbetal

ningar ger emellertid preliminär statistik från uppbördssystemet en viss 

vägledning. För de framförliggande åren beräknas preliminärskatterna 

med utgångspunkt i den antagna inkomstökningen och makromarginalskat

tekvoten. 
I den andra etappen beräknas den slutligt påförda skatten med utgångs

punkt i antaganden om inkomstutveckling och förändring av avdrag och 

underskott. Som hjälpmedel för dessa beräkningar används de tidigare 

nämnda taxeringsstatistiska uppgifter avseende inkomståret 1980 som 

RRV insamlat och bearbetat. På dessa basårsuppgifter tillämpas en pro

gnosmodell som innebär. att för varje enskild individ i urvalet, inkomst, 
underskott och avdrag beräknas enligt gjorda antaganden för prognospe

rioden. Påförda skatter och avgifter beräknas därefter enligt gällande be

skattningsregler. Dessa skatter och avgifter summeras och upprliknas till 

totalnivå. Under förutsättning att inkomstfördelningen varit oförändrad 

mellan basåret och prognosårct, dvs. att inkomstförändringarna fördelat 

sig likformigt mellan inkomstgrupperna, ger beräkningsmodellen förhållan

devis goda estimat för prognosåren. Sett över en längre tidsperiod kan 

inkomstfördelningen förändras och därmed följer även att estimaten blir 

osäkrare. 
I den tredje etappen av beräkningarna görs vissa överväganden om 

föriindringar i skatteuttaget, dvs. förändringar av skillnaden mellan preli

minär och slutlig skatt. Ändringar i utformningen av preliminärskattetabel

lerna som saknar motsvarighet vid debiteringen av den slutliga skatten 

spelar en stor roll för dessa kalkyler. De senaste årens omläggningar av 

skattesystemet har tillsammans med förändringar av inkomsterna bidragit 

till kraftiga omslag i skatteuttaget. Beräkningarna av storleken på dessa 

förändringar är mycket svåra att göra och har därför närmast karaktär av 

allmänna överväganden i anslutning till kalkylerna. 

Prcliminärskatteinkomsterna utgör de dominerande posterna bland in- . 
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komsttitelns bruttoinkomster. De har visat en oavbruten stegring under 

budgetåren 1970/71-1980/81. 

RRVs prognos för helåret 1982 ger en ökning på ~.6% jämfört med år 

1981. Ökningstakten på 9,6t;''o är betydligt snabbare än ökningstakten för 

den totalt utbetalda lönesumman som antagits bli 6,2 %. 

Vid beräkningarna av den preliminära A-skatten för år 1982 har RRV 

utgått från de tidigare redovisade antagandena om utvecklingen av löne

summan och av andra inkomster under inkomst av tjänst såsom pensioner 

och sociala transfereringar. Vidare har en förnyad beräkning gjorts på 

följande förändringar som gjordes i skattesystemet för år 1982. 

- Det kommunala grundavdraget höjdes från 6000 kr. till 7 500 kr. 

- Förskotten av kommunalskattemedel år 1982 beräknades på ett under-

lag justerat med en höjning som om grundavdraget varit 7000 kr. vid 

1981 års taxering. 

- Förskotten av kommunalskattemedel år 1982 beräknades på ett kommu

nalt skatteunderlag från juridiska personer minskat med 20 %. 

- Den indexreglerade särskilda skattereduktionen upphörde. 

- Den tillfälliga skattereduktionen från år 1980 och 1981 byggdes in i 

skatteskalan. 

- Reseavdragen begränsades genom att avdrag medges endast för kostna

der större än 1 000 kr. 

- Tidsvinst på två timmar .krävdes för att ge rätt till avdrag för resa med 

egen bil till och från arbetet. 

- Skatteskalan justerades i första skiktet så att ingen statlig skatt utgick 

upp till en basenhet. 

- Basenheten fastställdes till 6900 kr. för år 1982. 

- Kvarskatteavgiften höjdes till 8% för kvarstående skatt under 5100 kr. 

och till 10 % över 5 I 00 kr. 
- Rätten till insättning på skogskonto utvidgades. 

- lnvesteringsavdrag för byggnadsarbeten m.m. förlängdes. 

- Tidpunkten för indexuppräkning av folkpension m.m. ändrades. 

- Regler för avtrappning av det extra avdraget för pensionärer ändrades. 

- Den kommunala medelutdebiteringen höjdes med 19 öre. 

RRV har utnyttjat resultatet av av det taxeringsstatistiska materialet 

avseende 1980 års inkomster vid beräkningarna. De fysiska personernas 

inkomster och avdrag har därvid räknats upp till 1981 och 1982 års nivå. 

Beräkningar har därefter gjorts dels med beaktande av nya skatteregler för 

år 1982, dels med reglerna i 1981 års skattesystem. 

Eftersom undersökningen omfattar en statisk population från år 1980 

som skrivs fram med samma inkomstantaganden och samma kommunala 

utdebiteringshöjning m.m. är effektberäkningarna behäftade med osäker

het. Utgångspunkten för beräkningarna är alltså den inkomstfördelning 

som antas gälla för år 1982 enligt tidigare nämnda inkomstantaganden. 

Vid de nya effektberäkningarna för 1982 har resultaten blivit i stort sett 
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desamma som redovisades i RRVs inkomstberäkning hösten 1981 (prop. 

1981/82: 100 bilaga 2: 1 ). I kalkylen ingår således en skattehöjning p.g.a. 

reduceringen av reseavdraget med ca 4 miljarder kr. RRV antog då att 

begränsningen av reseavdragen inte skulle påverka preliminärskatteuttaget 

år 1982. Eftersom preliminärskatteinbetalningarna är relativt höga vid 

jämförelse med \önesummeutvecklingen år 1982 finns anledning att förmo

da att en viss jämkning har skett av reseavdragen. Dessutom har förmodli

gen 1981 års fastighetstaxering påverkat jämkningarna av preliminärskat

terna även år 1982. 
Vid beräkningen av preliminär A-skatt för 1983 har RR V utgått från en 

höjd kommunal medclutdebitering med 41 öre. RRV har utgått från den 

antagna ökningen av lönesumman under år 1983 med 5 .2 % (jfr sid 21 l. 

RRV har också beaktat de förändringar i skatteuppbörden år 1983 som 

föranleds av de propositioner som förelagts riksdagen t. o. m. hösten 1982. 
De är prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, prop. 

1982/83:53 om vissa åtgärder för att förbättra skatteuppbörden och prop. 

1982/83:55 om upphävande av beslut om karensdagar m.m. Dessa innebär 

tillsammans med tidigare beslut i skattehänseende i korthet följande för år 

1983. 
- De statliga marginalskattesatserna sänks och uppgår för flertalet in

komsttagare till maximalt 44 % år 1983. 
- Statliga skatten delas upp i två delar. grundbclopp och tilläggsbelopp. 

- Grundbelopp tas ut på den beskattningsbara inkomsten, beräknad som 

tidigare. 

- Tilläggsbelopp beräknas för inkomster över en s.k. brytpunkt ( 16 basen

hecer. dvs. 116 800 kr.). 

- Underlaget för tilläggsbelopp utgörs i huvudsak av den beskattningsbara 

inkomsten ökad med underskottsavdrag. På så sätt begränsas det skat

temässiga värdet av underskottsavdragen. Skattesatsen är ()IJ·(, upp till 

ett skatteunderlag på 116 800 kr. och 2 % ( 1983 J av skatteunderlaget 

mellan 116 800 kr. och 138 700 kr. Skattesatsen stiger sedan till max i mall 

10 % ( 1983) vid ett underlag överstigande 328 500 kr. 

- Kvittning av underskott av schablontaxerad fastighet mot inkomst av 

kapital medges med högst 30000 kr. vid beräkning av tilläggsbelopp. 

- Möjlighet finns att vid beräkning av tilläggsbelopp kvitta underskott i 

näringsverksamhet mot överskott i samma förvärvskiilla under en tid av 

högst sex år. 

- Basenheten i skatteskalan har på förhand bestämts för de tre åren som 

reformen genomförs och blir 7300 kr. år 1983. 
- Kapitalförsäkringsavdraget slopas. 

- Avdragsrätten för frivilliga periodiska understöd slopas. 

- Nytt schablonavdrag på 5 o/r- av kontant bruttolön m.m. eller högst I 000 
kr. införs under inkomst av tjänst. 

- Skattesatsen höjs från 2 till 3 % i inkomstskiktet 7 300-29 200 kr. 
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- Skattesatsen sänks med I procentenhet mellan 58 400-87 600 kr (8- 12 

basenheter prop. 1982/83: 50). 

- Fribeloppet på äkta makars 8-inkomster höjs till 5 000 kr. och omvand

las till grundavdrag. 

- Skattereformen finansieras år 1983 med en allmän löneavgift på 2 r,'(.. 

- Skatteunderlaget för juridiska personer minskas till 409r'. för kommuner. 

80% för församlingar och till 01/t för landsting. Återstående skatteun

derlag minskas med I%. 

- Skattereduktion för erlagda fackföreningsavgifter införs. Reduktionen 

är 40%. maximalt 480 kr. 

- En hyreshusavgift införs och uppgår för år 1983 tili I o/c av taxeringsvär

det. 

- Skattereduktion på aktieutdelning slopas. 

- Nedsättning av sparskattereduktion (banksparande och aktiefondspa-

rande). 

- Höjning av restavgiften från 4 till 6 o/c av det obetalda beloppet. 

- Uppräkning av preliminärt debiterad 8-skatt med 20%· fr.o.m. den ljan 

1983. 

- Frisläppet av investeringsfonder och -reserver förlängs. 

- lnvesteringsavdragct för byggnadsarbetcn förlängs. 

- Pensioner m. m. beräknas på basbeloppet ökat med 300 kr. 

- Oförändrade regler skall gälla för att fastställa basbeloppet för år 1983. 

- Beslutet om karensdagar och andra förändringar i sjukförsäkringen upp-

hävs. 

RRV har beräknat enskilda effekter av några av dessa förslag. Föränd

ringar i övrigt har RRV explicit tagit hänsyn till i de programförutsättningar 

och framskrivningar som har gjorts i den taxcringsstatistiska undersök

ningen baserad på 1980 års inkomstfördelning. 

För att bedöma effekten av skatteomläggningen år 1983 vad avser änd

ringar i den statliga skatteskalan har RRV beräknat den totala skatten som 

om 1982 års skatteskala i nominella belopp skulle ha gällt år 1983. En 

jämförelse har därefter gjorts med den skatt som uträknas om 1983 års 

skatteskala används. Den totala skillnaden i slutlig skatt har då blivit ca 

6600 milj.kr. lägre år 1983. Av dcnn11 skatteförändring svarar indexregle

ringen av skatteskalorna för 3 500 milj.kr. (förändring av basenheten från 

6900 kr. till 7 300 kr.). I förutsättningarna har schablonavdraget under 

inkomst av tjänst beräknats minska skatteunderlaget med 3450 milj.kr. 

Slopandet av kapitalförsäkringsavdraget och de frivilliga periodiska under

stöden beräknas tillsammans minska de allmänna avdragen med närmare 

1 100 milj.kr. Höjningen av skattesatsen med I procentenhet sker i in

komstskiktet 1-4 basenheter för att finansiera schablonavdragets införan

de. Denna höjning av skattesatsen innebär en total skattehöjning på knappt 

1200 milj.kr. För att mildra effekterna av devalveringen vilke! påverkar 

intlationstakt och inkomstutveckling år 1983 föreslås att skattesatsen 
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sänks i inkomstskiktet 8-12 basenheter. Effekten av denna skattelindring 

har beräknats till 650 milj.kr. Vidare har skattelindringen till föijd av 

förslaget om införandet av en skattereduktion för fackföreningsavgifter 

beräknats till närmare I 300 milj.kr. Den slopade skattereduktionen på 

aktieutdelning och nedsättande av sparskattereduktionerna (banksparande 

och aktiefonder) har uppskattats till drygt 700 milj.kr. i skattehöjning. De 

föreslagna höjda förmögenhetsskattesatserna beräknas höja den statliga 

förmögenhetsskatten med närmare 300 milj.kr. 

För att belysa de ovan nämnda effekterna redovisas i tabellerna nedan 

några av skatteeffekterna fördelade i olika inkomstskikt. 

Tabell 10 visar det ändrade skatteuttaget fördelat per inkomstklass för 

inkomståret 1983. Tabellen visar endast delar av de skatteändringar som 

har beslutats eller föreslagits för 1983. I tabellen har inte tagits hänsyn till 

följande (skattebeloppen inom parentes): 

- slopa skattereduktion för aktieutdelningar från börsnoterade företag ( + 

ca 200 milj.kr.) 

- nedsättning av skattereduktion för bank- och aktiefondsparande (+ca 

550 milj.kr.I 
- höjd förmögenhetsskatt ( + 300 milj.kr.) 

- slopad avdragsrätt för· kapitalförsäkringar och frivilliga periodiska un-

derstöd(+ ca 550 milj.kr.) 

För beräkningen av skattereduktion för avgift till fackförening har RRV 

inget underlag, varför följande schablonantagande har gjorts. Reduktion 

har getts till löntagare med löneinkomst enligt följande 

- 30 000 kr. skatten:duktion 
- 60000 kr. 
-100000 kr. 

100000 kr. -

()kr. 
240 kr. 
360 kr. 
480 kr. 

Detta schablonantagande ger totalt en skattereduktion på knappt I 300 

milj.kr. Av tabellen framgår att den totala skattesänkningen uppgår till 

knappt 9 500 milj.kr. Den höjda kommunalskatten medför dock att skatte

sänkningen netto uppgår till knappt 8100 milj.kr. Den ändrade basenheten 

ger ett sänkt skatteuttag på 3 474 milj.kr. Den ändrade marginalskatteska

lan ger netto 3 111 milj.kr. Inkomsttagarna i de lägsta inkomstskikten får 

dock höjd inkomstskatt med totalt 536 milj.kr. Denna ökning av inkomst

skatten beror på att uttagsprocenten höjts från 2 till 3 % i intervallet ett till 

fyra basenheter. Denna höjning ger som tidigare nämnts totalt knappt 1 200 

milj.kr. Effekten av det i våras beslutade schablonavdraget ger en sänkt 

skatt med 1614 milj.kr. varav den statliga skatten sänks med 586 milj.kr. 

Skattereduktionen ger med de antaganden som redovisats ovan ett sänkt 

skatteuttag med 1266 milj.kr. Höjningarna av de kommunala utdebitering

arna höjer det kommunala skatteuttaget med 1402 milj. kr. De kommunalt 

redovisade medelvärdena kommer naturligtvis att vara olika beroende på 



Tabell 10. Effekter av ändrade skatteregler 1983 - medelvärden kronor ~ 
Beskattningshar Antal Ändrad statlig skatt Skatteeffekt Skattereduktion Effekt p.g.a. Totaleffekt 1983 

;-
i1tl 

inkomst tkr. 1 inkomst- schahlonavdr. p.g.a. fackavg. höjd kommunal 
t.; .... 

tagare Basenhet Skatteskala skatt~ Medelvärde Summa N 
kronor milj.kr. 

0- 7.3 426328 0 115 -18 0 90 39 
::i::l 

-6 ~ 
7,3- 29.2 1312561 -10 !04 -87 -12 41 36 48 "' ., 

29,2- 51.1 1 194834 -54 243 -191 -156 140 -18 -21 t!> 

51, 1- 58.4 427 503 -:!33 139 -241 -215 201 -349 -149 ~ 
i;;· 

58,4- 65,7 459432 -450 -81 -263 -260 231 -823 -378 s· 
65,7- 73,0 534 723 -711 -392 -338 -285 263 -1463 -782 = "' 73,0- 87,6 9:!3963 -811 -712 -376 -300 307 -1893 -1749 ~ 

t!> 
87,6- 94,9 323 385 -1015 -I 034 -386 -319 353 -2401 -777 ., 
94.9-102,2 244 137 -1264 -1265 -404 -344 384 -2893 -706 :ii:' 

t!> 
102,2-109.5 156255 -1589 -1596 -441 -374 415 -3 585 -560 -"' 109.5-124.1 197 796 -1867 -2233 -448 -360 458 -4450 -880 :r 
124.1-138,7 112492 -2045 -3051 -443 -353 518 -5374 -604 :ii:' 

Q 
138.7-146,0 41084 -2285 -3693 -456 -354 568 -6220 -256 3 
146,0-189,8 94473 -2444 -4914 -424 -333 657 -7459 -705 "' -189,8-219,0 24 732 -2562 -6150 -390 -302 827 -8578 -212 Q'" 

t!> 
219,0-500,0 27359 -3044 -9336 -430 -323 1 131 -12002 -328 ., 
500,0- 1587 -3044 -25 366 -446 -209 3496 -25569 -41 

t.;: 
:ii:' = Samtliga 6502644 -534 -478 -248 -195 216 -1240 -8063 s· 

i1tl 

Belopp i 
milj.kr. -3474 -3111 -1614 -1266 +1402 -8063 
-
1 Beskattningsbar inkomst är det skatteunderlag som gäller för beräkning av grundheloppet. 
~Genomsnittlig höjning av den kommunala utdehiteringcn är 41 öre. 

.i:. ..... 
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vilken kommun man är skattskyldig i. Totalt ger de beslutade och föreslag

na skatteändringarna för 1983 ett sänkt skatteuttag på 8063 milj.kr. Tar 

man hänsyn till de ändringar som inte redovisas i tabellen blir motsvarande 

belopp ca 6800 milj.kr. 
Tabell 11 visar att begränsningen av det skattemässiga värdet av under

skottsavdragen ökar den statliga inkomstskatten med 394 milj.kr. jämfört 

med om någon begränsning inte skulle ske. De underskott som beräkning

en bygger på är underskotten efter det att möjlig kvittning mot inkomst av 

kapital på högst 30000 kr. är gjord. Tabellen förutsätter också att inkomst

tagarna inte kommer att dra ner sina underskott när begränsningen träder i 

kraft 1983. 
Vid kalkylerna av preliminär A-skatt gör RRV en uppdelning på tre olika 

preliminärskatteunderlag. nämligen pcnsionsutbetalningar, beskattnings

bara sociala transfereringar och på övriga inkomster under förvärvskiillan 

tjänst. Totalt innebär kalkylen att den preliminära A-skatten väntas öka 

från Il 8 777 milj .kr. år 1982 till 123 605 milj. kr. år 1983 eller en ökning med 

4, l %. Det är en svag ökningstakt som hänger samman. dels med det låga 

antagandet om lönesummetillväxten som gjorts för år 1983, dels med de 

förhållandevis stora skattelättnader som inkomsttagarna som kollektiv 

erhåller under år 1983. 

År 1984 antar RRV en schablonmässig utveckling av lönesumman på 

5.5 %. Detta antagande är i linje med det beslut som riksdagen har fattat att 

över en treårsperiod sänka marginalskattesatsen i vanliga inkomstliigen till 

50 %. samtidigt som värdet av underskottsavdragcn skall reduceras till 

högst 50%. För inkomståret 1984 är således skatteskalan beslutad av 

riksdagen. 1 denna har basenheten förutbestämts till 7 700 kr., dvs. en 

indexcring uppgående till 5,5%. Vidare har RRV antagit att d.::n kommuna

la medelutdebiteringen höjs med 25 öre år 1984, och att de regler som gäller 

för förskott och slutreglering av utbetalningarna till kommunerna iir de

samma år 1984 som för år 1983. Den preliminära A-skatten beräknas då 

uppgå till 128 972 milj. kr. vilket är en ökning med endast 4,3 ','c: jämfört med 

år 1983. Orsaken till den låga ökningstakten är också detta år det låga 

lönesummeantagandet kombinerat med sänkningarna av marginalskatte

satsen. Marginalskattesänkningarna beräknas totalt ge en skattelättnad 

mellan åren 1983 och 1984 pä 2900 milj.kr. Till detta kommer indexregle

ringen av skatteskalorna vilket betyder en skatteförändring med ungefär 

lika stort belopp. 

Inkomsterna av prcliminiir B-skatt under de fyra första uppbördsperio

derna år 1982 är 5964 milj.kr. vilket är knappt 14C.i. högre än motsvarande 

perioder år 1981. Under budgetåret 1982/83 beräknas 9618 milj.kr. erläg

gas av fysiska personer i form av preliminär B-skatt. 

Preliminär B-skatt debiteras normalt med det belopp som senast påförts 

som total slutlig skatt. Det betyder att resultaten av 1981 års taxering ligger 

till grund för debiteringen år 1982. För inkomståret 1983 ligger således 



Tabell 11. Begränsningen aY det skattemässiga \'ärdct a,· underskottsavdrag för inkomståret 1983. Medelvärden uttryckt i kr. per inkomstklass och storlek på 
korrigerat underskottsavdrag. 

Sammanräknad Antal Korrigerat underskott' i tusental kronor Belopp i 
inkomst tkr inkomst- milj. kr. 

tagare 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 .'i0-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-
som berörs 
tusental 

0- 100 - - - - -
100- 125 46 51 59 52 49 76 52 - - - 2 
125- 150 127 87 242 329 301 378 212 304 462 388 344 26 
l.'iO- 200 92 258 692 I 024 1420 1453 1488 1716 I 787 2082 - 1993 84 
200- 300 42 364 1165 1937 2667 3 169 3966 3989 5 277 5 103 6649 6224 107 
300- 400 8 464 1255 2074 2 931 3 831 4463 5 157 6238 6874 7864 11270 29 
400- 500 3 411 1459 2503 3 210 4487 5 552 6017 6947 8384 9177 16895 28 
500-1000 2 380 1412 2483 3 328 4425 5465 6427 7471 8226 9810 31289 43 

I 000- I 431 I 068 2427 3 318 4429 5 508 6099 7617 8 556 9592 94 795 75 

Samtliga 321 139 457 797 I 095 1635 1856 2808 3522 4097 7682 18585 

Belopp i 
milj.kr. 15 36 35 33 34 23 16 18 14 4 166 394 

1 Korrigerat underskott : kvittning av underskott av schablontaxerad fastighet mot inkomst av kapital max 30000 kr. 

~ ;-
Jl:I 
Dl -N 

:;Q 
~ 
"' ., 
Il> 
~ 
i;;· 
ö' 
= "' ~ 
Il> ., 
:ii:-:a. 
"' s· 
:ii:-
0 
3 
"' -O" 
Il> ., 
D): 
:ii:-= s· 

Jl:I 

.j>. 
V. 



Prop. 1982/83: 100 46 

inkomståret 1981 som grund. I prop. 1982/83:53 föreslås att en ökning av 

debiteringen skall göras med 20%. RRV beräknar med ledning härav 

influten B-skatt budgetåret 1983/84 till 11 252 milj.kr. 

De skattskyldiga som erlägger preliminär B-skatt har emellertid möjlig

het att begära jämkningar av den preliminära B-skatten. Av denna anled

ning har den debiterade B-skatten brukat avvika från senast kända slutliga 

skatt. 
Jämsides med beräkningarna av preliminärskatteuppbörden har RRV 

uppskattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt vid 

1983 och 1984 års taxeringar. Som underlag för kalkylerna har använts den 

taxeringsstatistiska undersökning som nämnts tidigare. 

1980 års inkomster och avdrag har framskrivits med de tidigare nämnda 

inkomstantagandena. Med tillämpning av resp. års beskattningsregler har 

motsvarande slutliga skatter uch avgifter för fysiska personer kunnat be

räknas för inkomståren 1982 och 1983. I de kalkyler som ligger till grund 

för RRVs beräkningar har den påförda statliga skatten. kommunalskatten 

och förmögenhetsskatten för fysiska personer beräknats till följande be

lopp _för taxeringsåren 1983 och 1984. Som jämförelse har även beräkning

arna för motsvarande skatter enligt 1982 års taxering medtagits. 

Statlig skatt 
Kommunal skatt 
Förmögenhetsskatt 

Taxeringsår 
1982 

33 594 
88 273 

718 

1983 

35064 
94 331 

799 

1984 

:B 336 
102 529 

I 199 

Den påförda skatten reduceras för vissa skattskyldiga, som framgått 

tidigare. av skattereduktion. I samband med skatteomläggningen för år 
1981 höjdes beloppen för skattereduktion i aktiesparandet samtidigt som 

en skattereduktion på utdelning på aktier infördes. Den särskilda skattere

duktionen upphörde år 1982. Den s.k. sparskattereduktionen (bank- och 

aktief'ondsparandeJ uppgick vid 1982 års taxering till 753 milj.kr. 

Skattereduktionen på aktieutdelningen uppgick vid 1982 års taxering till 

193 milj.kr. Som tidigare nämnts föreslås skattereduktionen på aktieut

delning slopas fr.o.m den ljan. 1983. Dessutom föreslås en nedsättning av 

skattereduktionen på bank- och aktiefondsparandet. Vidare föreslås att 

skattereduktionen på fackföreningsavgifter införs vid 1984 års taxering 

(prop. 1982/83:50). Nedan framgår skattereduktionen vid 1982 års taxering 

jämte de prognoser som RRV gjort för 1983 resp. 1984 års taxeringar. 

Skattereduktion 
(inkl. sparskalle
reduktion. särskild 
skattereduktion. 
och aktieutdelnings
reduktion) 

· Taxeringsar 
1982 

5907 

1983 1984 

13D 2071 -
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Vid beräkningarna har, förutom påförda inkomst- och förmögenhets

skatter. räknats med skattedebiterade socialförsäkringsavgifter till folk

pensioneringen, sjukförsäkringen. arbetsskadeförsäkringen. tilläggspen

sioneringen, barnomsorgen och delpensioneringen till följande belopp. 

Som jämförelse har även de påförda avgifterna enligt 1982 års taxering 

medtagits. 

Taxeringsår 
1982 1983 1984 

Folkpensioneringen I 019 I 084 I 175 
Sjukförsäkringsavgifter l 048 1105 988 
Tilläggspensionsavgifter 978 1116 l 225 
Arbetsskadeförsäkrings-

avgift 69 75 80 
Barnomsorgsavgift 262 328 353 
Delpensionsavgift 60 60 65 
Allmän löneavgift 325 

En jämförelse mellan preliminärskatteuppbörden (exkl. fyllnadsinbetal

ningar) och den slutliga skatten avseende ett visst inkomstår belyser preli

minärskatteinbetalningarnas anpassning eller brist på anpassning till de 

slutligt debiterade skatterna. Skillnaderna mellan dessa båda belopp be

nämns uttag. Om prcliminärskatteuppbörden överstiger den slutliga skal-

ten har det varit ett överuttag av skatt. I nedanstående tablå redovisas 

uttaget för åren 1978-1983. 

Inkomstår Pn:liminärskatt Slutlig skatt Summa Uttag 
Skill-

A-skatt B-skatt A-skatt B-skatt Prel Slut! nad 
skatt skatt 

1978 82 512 6553 83 053 8514 89065 91 567 -2502 
1979 91463 7344 91023 9249 98807 100272 -1465 
1980 100399 7 858 99973 10 110 108 257 110083 -1826 
1981 p 108386 8448 109526 10998 116834 120514 -3 680 
1982 p 118 777 9309 120 238 12 800 128086 133 038 -4952 
1983 p 123 605 10187 125 791 13 800 133792 139 591 -5800 

År 1981 ökade det totala undcruttaget vilket till största delen kan förkla

ras av fastighetstaxeringen. Den påverkade förmodligen inte jämkningarna 

av den preliminära A-skallen i full skala. 

Mellan åren 1981 och 1982 beräknas det totala underuttagct öka. Det är 

främst reseavdragsbcgränsningarna som förorsakar detta. År 1983 beräk

nar RR V att underuttaget ökar ytter! igare. 

Slutregleringen av skatten sker, efter frivilliga fyllnadsinbetalningar av 

skatt. via utbetalningar av överskjutande skatt samt debitering av kvar

stående skatt. Fyllnadsinbetalningarna och den inflytande kvarstående 

skatten ingår bland inkomsttitelns inkomster, medan utbetalningarna av 

överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. Omfattningen av fyll

nadsinbetalningarna. den k varståendc och den överskjutande skatten 

framgår av följande tablå. 
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Inkomstår 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 p 
1982 p 
1983 p 

Fyllnadsbetalningar Överskjutande 
skatt 

4289 
4564 
4449 
5 177 
7069 
7493 
7776 

exkl. riinta 

5 576 
6413 
7469 
8496 
9050 
8626 
8344 

Kvarstående 
skatt 

4140 
4405 

'4485 
5 145 
5660 
6084 
6367 

48 

Fyllnadsinbetalningarna har ökat och väntas öka under hela perioden. 

Undantaget är år 1979 vilket sammanhänger med det minskade underutta

get av preliminärskatt detta är. 

Den kvarstående skatt. som påförs enligt taxeringarna åren 1982 och 

1983. skall erläggas under budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Under dessa budgetår utbetalas även den överskjutande skatten enligt 

nämnda taxeringar. Vid beräkningen av kvarstående skatt får hänsyn tas 

till att en del av de påförda beloppen , inte erläggs i rätt tid utan blir 

restförda. Vidare tar RRV hänsyn till de högre kvarskatteavgifterna som 

infördes vid 1982 års taxering. 

RRV beräknar att den kvarstående skatten blir 4018 milj.kr. budgetåret 

1982/83 och 4 320 milj.kr. budgetåret 1983/84. 

Skatteuppbörden på titeln har mot bakgrund av vad som redovisats 

beräknats till 140 348 milj. kr. budgetåret 1982/83 och till 148 648 milj. kr. 

budgetåret 1983/84. 

Utgifterna på titeln domineras beloppsmässigt av kommunalskatteme

del. Utbetalningarna av kommunalskattemedel grundar sig dels på för

skott. dels på sluta vräkningar beräknade på de kommunala skatteunderla

gen. För kalenderåret 1982 grundas utbetalningarna på skatteunderlaget 

enligt 1981 års taxering. Samtidigt sker en avräkning av det under kalen

deråret 1980 utbetalade förskottet. RR V har beräknat de totala utbetal

ningarna av kommunalskattemedel till 99 238 milj.kr. budgetåret 1982/83 

och till 108 119 milj.kr. budgetåret 1983/84. RRV har i denna kalkyl utgått 

från en kommunal medelutdebiteringshöjning med 41 öre kalenderåret 

1983 och med 25 öre år 1984. Ett preliminärt taxeringsutfall för 1981 har 

resulterat i något högre utbetalningar av förskott år 1983 än vad RRV 

tidigare kalkylerat med. RRV har således beaktat att kommunerna får ett 

begränsat förskott år 1983 med hänsyn till korrigeringen av grundavdraget 

från 6000 till 7 000 kr. och minskningen av skatteunderlaget med I% för 

fysiska personer. Det regelsystem som skall tillämpas för utbetalningarna 

till kommunerna är ännu inte beslutat. I avsaknad av detta har RRV utgått 

från att de begränsningar som gällde år 198.1 gäller även år 1984. 

Från inkomsttiteln utbetalas överskjutande preliminär skatt. Som fram

gått av det föregående förutses denna för budgetåret 1982/83 uppgå till 
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9 920 milj.kr. inkl. ränta. För budgetåret 1983/84 har motsvarande belopp 

beräknats till 9 455 milj.kr. 
Från titeln görs vidare omföringar till andra inkomsttitlar och till all

männa pensionsfonden av utskiftningsskatt och ersättningsskatt, skogs

vårdsavgifter och vissa annuiteter. förmögenhetsskatt samt de olika egen

avgifterna. Sammanlagt kan de ifrågavarande omföringarna beräknas upp

gå till 4 289 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och 4 729 milj.kr. för budgetåret 

1983/84. 
Utbetalningarna på titeln uppgår därmed till 113 447 milj.kr. budgetåret 

1982/83 och till 122 303 milj.kr. budgetåret 1983/84. Det netto som uppstår 

på titeln '1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och till 

rörelse beräknas således till 26901000000 kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 26345000000 kr. budgetåret 1983/84. 

Tabell 12. Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse (milj. kr.) 

1981/82 1982/83 1982/83 1983/84 Förändring 
Utfall Stats Prognos Prognos från 1982/83 

budget till 1983/84 
milj kr 

Summa inkomster 131753 138 438 140 348 148648 8300 

Preliminär A-skatt 111786 118.572 119219 125 300 6081 
Preliminär B-skatt 8 165 8810 9618 '' 2.52 '634 
Fyllnadsinbetalningar 6654 7201 7 493 7 776 283 
Kvarstående skatt 3 693 3 8.55 4018 4320 302 
Övriga inkomster '4.55 0 0 0 0 

Summa utgifter 101994 113 267 113447 122 303 8856 

Kommunalskattemedel 88778 99397 99238 108119 8881 
Överskjutande skatt 9106 8962 9920 9455 -465 
()mföringar 3 8.56 4908 4289 4 729 440 
Ovriga utgifter 253 0 0 0 () 

Netto på titeln 29759 25171 26901 26345 -556 

1121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

På inkomsttiteln redovisas de juridiska personernas preliminära skatter. 

En beräkning görs även på avräkningen av de utbetalningar av kommunal

skattemedel som kan beräknas från de juridiska personernas kommunala 

skatteunderlag. Nedanstående förteckning visar hur stor skattesatsen till 

statlig skatt är för olika juridiska personer. 

4 ·Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 

Förändring 
i procent 

5.9 

5,' 
17,0 
3,8 
7.5 
0 

7,8 

8.9 
-4,7 
10,3 
0 

-2,l 
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Juridiska personer 

Svenska aktiebolag 

Statlig skatt 

Sparbanker 

Sparbankernas säkerhetskassa 

Ekonomiska föreningar som ingår i jordbruksrörelsen 40 % 

Svenska aktiefonder 

Svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag 

Utländska juridiska personer utom dödsbon 

Svenska ekonomiska föreningar utom sådana som ingår i 

jordbrukskasserörelsen 

Sveriges allmänna hypoteksbank 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 

H ypoteksföreningar 

Sådana juridiska personer som enligt författning eller på 

därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet 

och som skall erlägga skatt för inkomst 

Andra juridiska personer än ovan nämnda 

32% 

15% 

Dessa juridiska personer redovisar sina skatter på de s.k. BI-, B2-, Cl-

och C2-längderna. De juridiska personernas uträknade statliga och kom-

munala skatter framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Taxeringsår 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Statlig 
inkomstskatt 2 334 1775 2209 2 346 2078 <3 221) (3 275) (2822) 
Kommunal in-
komstskatt 3 528 3622 4 205 4 710 4266 (5207) (:'i 327) (5 317) 

Vid beräkningen av skatterna har de antaganden som framkommit 

enkäten till svenska aktiebolag, sparbanker och försäkringsbolag legat som 

grund (se sid. 25L Enligt enkäten väntas den statligt taxerade inkomsten 

minska med 3 % mellan åren 1981 och 1982. 

RRV har bl.a. med hänsyn till att investeringsavdraget för byggnadsin

vesteringar förlängts ett år. samt med beaktande av förslaget om en 20 

procentig inbetalning av vinsten till särskilt investeringskonto. avsältning

en med samma belopp till särskild investefingsfond, devalveringseffek

terna på den svenska kronan och en trendmässig ökning på 10%, bedömt 

att den statligt taxerade inkomsten för juridiska personer minskar med ca 

15 % mellan åren 1982 och 1983. På den kommunalt taxerade inkomsten 

beräknar RRV att dessa effekter ger en minskning med 5 % mellan åren 

1982 och 1983. 

Inbetalningen av preliminär B-skatt och de sammanlagda slutliga skat

terna framgår av nedanstående tablå. 
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Inkomstår Prel Slutlig Över-/ Fyllnads- Över- Kvar-
H-skatt skatt under- bt:!tal- skjutande stående 

uttag ningar skatt skatt 

1977 4251 5462 -1211 I 505 807 513 
1978 4663 6459 -1796 2104 861 553 
1979 4666 7126 -2460 2560 815 715 
1980 4924 6370 -1446 1974 I 205 677 
1981 5704 8 621 -2917 3 247 I 123 794 
1982 5948 8795 -2847 3 084 l 077 840 
198~ 7199 8 332 -1 rn 1641 1212 705 

RRV beräknar att fyllnadsbetalningarna sjunker våren 1983. Det beror 

på de antagna minskningarna av de taxerade inkomsterna år 1982. Fyll

nadsbetalningarna våren i 984 antas minska med 1.4 miljarder kr. Det är en 

följd av förslaget enligt prop. 1982/83:53 att den preliminiirt debiterade 

B-skatten skall utgöra 120%·, i stället för 100%. av den slutliga skatten två 

år tidigare, dvs. inkomståret 1981. Dessutom beror minskningen på avsätt

ningarna till särskilt investeringskonto. Denna minskning påverkar budget

året 1983/84. 

Begränsningen av det kommunala skatteunderlaget för juridiska perso

ner år 1981, vilket ligger till grund för utbetalningar av förskott av kom

munalskattemedel år 1983. innebär att utbetalningarna minskar till kom

munerna. Begränsningen av skatteunderlaget är 40 %· för primärkom

muner. 80% för kyrkokommuner samt 0% för landsting. Begriinsningen av 

skatteunderlaget för juridiska personer medför att utbetalningarna år 1983 

minskar med 3.1 miljarder kr. p. g. a. denna åtgärd. RRV har i kalkykrna 

antagit att samma begränsningar skall gälla för år 1984 som för år 1983. 

De omföringar som belastar titelns utgiftssida är förmögenhetsskatten, 

utskiftningsskatten och skogsvårdsavgiften. 

Dessa effekter gör att nettot på titeln ökar med endast 404 milj. kr. 
mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Tahell 13. Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse (milj. 
kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 Förändring fiiriind-
Utfall Prugnos Prognos från I 982/83 ring i 

till 1983/84 procent 

Jnkomslcr 8978 n89 9 592 -297 -3.0 
Prcliminiir B-skatt 5485 6241 7355 I 114 17.8 
Fyllnalbinbetal-

ningar 2996 3084 1641 -I 443 -46.8 
Kvarstående skatt 497 564 596 32 5.7 
Övriga inkomster 0 ·O 0 0 0.0 

U1gi(1er 5904 4010 3 309 -701 -17.5 

Kommunalskattemedel 4560 2633 I 986 -647 -24.6 
Överskjutande skatt I 178 1230 I 179 -51 -4.1 
Omföringar 55 147 144 -3 -2.0 
Övriga utgifter 111 0 () 0 0.0 

Netto på titeln 3074 5879 6283 404 6,9 
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RRV beräknar nettot på titeln juridiska personers skatt på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse till 5 879 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 6 283 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1131 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

Till denna inkomsttitel förs de skatteinkomster. som av olika orsaker 

inte är möjliga att särrcdovisa på fysiska eller juridiska personer. Den 

redovisning som sker hos länsstyrelserna på resp. budgetår innebär att de 

skatter som inte "krediterats" fysiska eller juridiska personer per den 

30juni redovisas mol denna inkomsttitel. Dessa skatteinkomster, som till 

stor del utgörs av fyllnadsinbctalningar, ligger på ett särskilt balanskonto 

vilket således avslutas mot inkomsttiteln 1131 Ofördelbara skatter på in

komst, realisationsvinst och rörelse i juni varje år. Denna balans var för 

budgetåret 1981/82 2656 milj. kr. Förutom nämnda balans redovisades som 

andra ofördelbara inkomster utgifter och inkomster med ungefär samma 

belopp. 

Tabell J4. Ofördelbara skatter på inkomst, realisations\·inst och rörelse (milj. kr.) 

1981/82 1982/83 1982/83 1983/84 Föränd- Föränd-
Utfall Stats- Prognos Prognos ring från ring i 

budget 1982/83 procent 
till 
1983/84 
milj. kr. 

Ofördelbara 
skatter på in-
komst. realisa-
tionsvinst och 
rörelse 2661 I 000 2500 2500 0 0 

RRV beräknar i inkomsterna på titeln ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse till 2 500 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 2 500 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1141 Kupongskatt 

Kupongskatt är en statlig inkomstskatt på aktieutdelning i svenska aktie

bolag och på andelar i svenska aktiefonder. Skatten är en definitiv källskatt 

och erläggs med 30% av utdelningen av i utlandet bosatt och av vissa med 

dem likställda utdelningsberättigade. Från huvudregeln om 30% kupong

skatt förekommer undantag. Till följd av ingångna avtal för att undvika 

dubbelbeskattning nedsätts kupongskatt med varierande skattesatser. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 
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Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978179 

38.0 
32.4 

1979/80 

35.0 
40,7 

1980/81 

40.0 
37.4 

1981/82 

48.0 
43.0 

53 

1982/83 

45.0 

I skrivelse den 26 oktober 1982 har riksskatteverket anfört följande: 

Under budgetåret 1981/82 var nettoinkomsten av kupongskatt 43,0 milj. 
kr., vilket innebär en ökning från föregående år med 5 ,4 milj. kr. eller med 
14%. Under tiden juli-september 1982 var nettobehållnigen 46,3 milj. kr. 
och under samma tid föregående budgetår 33,7 milj. kr. Ökningen utgör 
37%. 

Efter en kraftig ökning under 1980 med drygt 40 % har uppgången av den 
totala beslutade utdelningen under 1981 blivit betydligt lägre och uppgår 
till 6 155 milj. kr. Ökningen är 4,5 %. 

För innevarande och kommande budgetåren förutses en svag ökning. 
RSV beräknar inkomsten av kupongskatt under budgetåret 1982/83 till 

48 milj. kr. och under budgetåret 1983/84 till 49 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

kupongskatt beräknas till 48 000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

49 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

Utskiftningsskatt skall erläggas till staten av svenskt aktiebolag som i 

samband med bolagets upplösning eller i samband med nedsättning av 

aktiekapitalet utskiftar tillgångar. Skatten utgår alltså på besparande vinst

medel som inte delas ut i vanlig ordning och därför inte blir föremål för 

inkomstbeskattning hos aktieägarna. Utskiftningsskatten <SFS 1927:321 

med ändring 1957:67) är 40 ':i· av heskattninsbart belopp. I samband med 

ändringen av minimikapitalet hos aktiebolag från 5000 kr. till 50000 kr. har 

avvecklingsregler införts (SFS 1974:990 samt SFS 1977:321) för sådana 

bolag som inte kunnat öka sitt aktiekapital till minst 50000 kr. den 31 de

cember 1981. Ersättningsskatt <SFS 1933:395 med ändring 1957:68) erläggs 

av vissa slag av aktiebolag och ekonomiska föreningar för att hindra 

uppskov med beskattningen av fonderade vinstmedel. Skatten utgör 25 % 

av beskattningsbart belopp. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetar 

Statsbudget 
Redovisat 

1978179 

3.0 
8.7 

1979/80 

4.0 
10.4 

1980/81 

IO,O 
15.3 

1981 /82 1982/83 

15.0 ' 22.0 
20.9 

RRV beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och ersättnings

skatt till 31900000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 10000000 kr. för 

budgetåret 1983/84. 
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1143 8eYillningsskatt 

Bevillningsskatt utgår för i utlandet bosatt person. som anordnar eller 

medverkar vid offentlig föreställning i Sverige (SFS 1908: 128 med senaste 

ändring 1975: I 028). Skatten för anordnare utgör 15 %·av bruttoinkomsten. 

För medverkande är motsvarande skatt 30%. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pc\ titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978i79 

2 . .'i 
2,5 

1979/80 

2,5 
2.9 

1980/81 

2,5 
3,5 

1981/82 

3.0 
2.9 

1982/83 

3,0 

RRV beräknar inkomsterna på titeln bevillningsskatt till 3 000 000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 3 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1144 Lotterivinstskatt 

Skatt utgär på vinst i svenskt lotteri och på vinst vid dragning på 

premieobligationer om vinstens värde överstiger 50 kr. I fråga om varu

och tombolalotteri utgår skatt enl. riksdagens beslut fr. o. m. den I januari 

1983 endast på vinster över 50 kr. Skatten utgår för närvarande med 209( 

på premieobligationsvinst och med 30 c;~ av vinstens värde på annan vinst. 

På annan vinst än sådan i varu- eller tombolalotteri skall skatt dock inte 

erläggas med högre belopp än att därefter återstår 50 kr. Vid beräkning av 

skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den på vinsten belöpande 

skatten.· 

De heriiknade och redovisade inkomsterna pil titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978179 

320,0 
353.1 

1979/80 

395,0 
421.6 

1980/81 

535,0 
612.9 

1981/82 

770.0 
688.4 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket anfört följande: 

1982/83 

735.0 

Under budgetåret 1981/82 var nettoinkomsten av lotterivinstskatt 688.4 
milj. kr. jiimfört med 612.9 milj. kr. under budgetåret 1980/81. Under tiden 
juli-september 1982 var nettobehållningen 206.2 milj. kr. och under samma 
tid 1981 184.7 milj. kr. Ökningen utgör I 1.6SL 

AB Tipstjänst räknar med att erlägga 289,3 milj. kr. under budgetåret 
1982/83 och 307,4 milj. kr. under budgetåret 1983/84. Riksgäldskontoret 
uppskattar att lotteri vinstskatten på premieobligationslån kommer att upp
gå till 310.1 och 408.7 milj. kr. under budgetåren 1982/83 och 1983/84. 
Under motsvarande tid räknar Svenska Penninglotteriet AB med att inbe
tala 137.3 och 140,7 milj. kr. För innevarande budgetår kan vad avser 
dessa institutioner inkomsterna beräknas till !289.3 + 310, I + 137 .3 =) 

736.7 milj. kr. Härtill kommer inkomsterna från andra lntterier, som under 
föregående budgetår uppgick till 7.8 milj. kr. 



Bilaga 1.2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning · 55 

I regeringens proposition 1981/82: 170 föreslås bl.a. att skattepliktgrän
sen för varuvinster skall höjas från 200 kr. till 500 kr. Förslaget. som ännu 
inte behandlats av riksdagen, torde om det genomförs knappast återverka 
på skatteuppbörden. 

RSV beräknar inkomsterna av lotterivinstskatt under budgetåret 1982/83 , 
till 745 milj. kr. och under budgetåret 1983/84 till 865 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

lotterivinstskatt beräknas till 745000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

865 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1200 Lagstadgade socialavgifter 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla avgifter som beräknas 

som procent av utbetald lön och som erläggs av arbetsgivare. Egna företa

gares socialavgifter av rör~!se och av jordbruksfastighet debiteras på skatt

sedeln och uppbärs i samband med skatteuppbörden. De omförs från 

inkomsttiteln 1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst 

och rörelse först sedan den slutliga avgiften kan fastställas, dvs. andra året 

efter inkomståret. 

Uppbördsförfarandet för lagstadgade socialavgifter 

En förteckning över alla lagstadgade socialavgifter (arbetsgivaravgifter) 

och deras storlek redovisas i tabell 15. 

Tabell 15. Lagstadgade socialavgifter 

Avgifter Procentuellt tittag för avgiftsån::t 

1979 1980 1981 1982 1983 

Socialförsäkringsavgift till ATP 11.75 12.00 12.25 9.40 1 9.60 
Allm~in liincavgift 2.002 

Socialförsäkringsavgift till folk-
pensionering 8.30 8.30 8.40 8,45 9.45 1 

Socialavgift till barnomsorgen 1.60 1.90 2.20 2.20 2.20 
Socialförsäkringsavgift till sjuk-

försäkring 10.60 10.60 10.50 10.50 9,50·1 

Avgift till arbetslöshetsförsäkring och 
kontant arbetsmarknadsstöd 0.40 0.40 0.40 

Avgift till arbetsskadeförsäkring 0.25 0.60 0,60 0,60 0.60 
Avgift till byggnadsforskning 0,70 0.70 0,70 
Avgift till lönegaranti 0,20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Avgift till arbetarskydd 0.13 0.10 0.155 0, 155 0.155 
Avgift till sjöfolkspensionering 0.80 0,80 0.80 0,80 0.80 
Avgift till arbetsmarknadsutbildning 0.40 0.40 0.40 
Socialförsäkringsavgift till del-

pensionsförsäkring 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 
Avgift till vuxenutbildning 0.25 0.25 0.25 0.25 0,25 
Arbetsmarknadsavgift 0,80 1.303 

Summa 33,855 36,555 

1 Ändrade regler för fastställande av avgiftsundcrlagct. 
2 Införs fr. o. m. den I januari 1983'. 
3 Enligt förslag i prop. 1982/83: 55. 
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Den sammanlagda avgiftssatsen för de lagstadgade socialavgifterna 

kommer att öka med 2.7 procentenheter fr.o.m. kalenderåret 1983. Av

giftssatsen för år 1983 kommer att bli 36,555 %. Förändringen av sjukför

säkringsavgiftens storlek. som gjorts för att erhålla en bättre anpassning 

gentemot sjukförsäkringens kostnader. balanseras med förändringen av 

folkpensionsavgiftens storlek och medför totalt sett oförändrat uttag av 

arbetsgivaravgifter. 

Införandet av en allmän löneavgift fr.o.m. den I januari 1983 (SFS 

1982:423) innebär att det totala avgiftsuttaget ökar med 2.0 procentenhe

ter. ATP-avgiften ökar med 0,2 procentenheter till 9,6 % för år 1983 (SFS 

1981 :700). I prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar. 

m.m. föreslås att arbetsmarknadsavgiften höjs med 0,5 procentenheter till 

l,3%fr.o.m. den )januari 1983. 

De lagstadgade socialavgifterna kan med hänsyn till debiteringsförfaran

det delas in i: 

direktdebiterade avgifter från företag och kommuner 

avgifter från statliga myndigheter och affärsverk m.fl. 

egenavgifter från egna företagare. 

De direktdehiterade arbets[;il·arm·R{fierna uppbärs av riksförsäkrings

verket. De avgifter som betalas in under ett visst år är preliminära avgifter. 

fyllnadsinbetalningar av preliminära avgifter och kvarstående avgifter. 

Avgifterna utgår med viss procent av avgiftsunderlaget, som är summan av 

under året utbetald lön (med smärre variationer). De preliminära avgif

terna fastställs genom uppräkning av avgiftsunderlaget två år tillbaka. Den 
kvarstående avgiften som debiteras med en eftersläpning på två år, fast

ställs i och med att ett definitivt avgiftsunderlag föreligger. 

Den I januari 1981 höjdes den särskilda avgift som tas ut vid uppbörd av 

kvarstående socialavgifter. Avgiften utgår numera med 10% om den kvar

stående avgiften uppgår till högst 5 000 kr.. 12 % om den kvarstående 
avgiften uppgår till högst 300oo· kr. och 15 % för kvarstående avgifter 

utöver 30000 kr. För att slippa denna avgift kan arbetsgivare göra fyllnads

inbetalningar året efter avgiftsåret. Den höjda avgiften från I januari 1981 

innebär att kostnaden för avgiften vid kvarstående avgifter höjts till en 

sådan nivå att ingen tjänar på att istället för fyllnadsinbetalning låna ut 

pengarna. Med de tidigare avgifterna kunde i vissa fall inlåningsräntan 

överstiga avgiftens storlek. 

De statliga affärsverken skall fr.o.m. den ljuli 1983 övergå till ett 

uppbördsförfarande som innebär löpande uppbörd av preliminära avgifter 

under avgiftsåret. Slutreglering av de lagstadgade socialavgifterna skall 

ske under det första kalenderhalvåret efter avgiftsårcts utgång. Redan i 

dagsläget uppbärs ATP-avgifter från affärsverken på detta sätt. 

StatliRa myndigheters. exkl. ajfiirs1·erk, arbet.l"f;il'arm·g(fier omförs från 

inkomsttiteln statliga pensionsavgifter, netto till inkomsthuvudgruppen 
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Lagstadgade socialavgifter. Staten betalar samma avgifter som de direkt

debiterade arbetsgivarna med undantag för avgifterna till arbetsskadeför

säkringen och sjöfolkspensioneringen. 

Riksförsäkringsverket bestämmer avgiftsunderlaget för avgifter, som 

staten skall erlägga enligt lagen om allmän försäkring m.n. lagar. 

Fr.o.m. budgetåret 1980/81 ändrades uppbördsförfarandet vad gäller 

statliga myndigheters avgifter, vilket innebär att avgifterna överförs lö

pande med ett preliminärt belopp. Slutregleringen för kalenderåret ifråga 

sker senast i juni månad året efter avgiftsåret (se närmare härom under 

inkomsttiteln statliga pensionsavgifter. netto). 

Egenavgijier och skattedebiterade avgifter debiteras på skattsedeln och 

uppbärs av riksskatteverket. En närmare redogörelse för dessa avgifter 
återfinns på sid 32. 

Beräkningar av socialavgifter 

Som tidigare nämnts fastställs de preliminära direktdebiterade avgif

terna för ett visst år genom en uppräkning av avgiftsunderlaget två år 

tillbaka. I tablån nedan redovisas uppräkningsfaktorer för åren 1977 t.o.m. 

1983 tillsammans med den faktiska lönesummeutvecklingen under motsva

rande period. Siffrorna inom parentes är prognoserade värden. 

År Uppräknings- Lönesummeut- Differens, 
faktor veckling procentenheter 
'!'i ';~, 

1975-1977 19 24 +5 
1976-1978 18 19 +I 
1977-1979 14 19 +5 
1978-1980 16 22 +6 
1979-1981 19 19 ±0 
1980-1982 14 15 +I 
1981-1983 14 (12) -2 

Av tablån framgår att lönesummeutvecklingcn fram t.o.m. år 1980 har 
överstigit uppräkningsfaktorn med mellan I och 6 procentenheter. De 

preliminära avgifter som debiterats på grundval av uppräkningsfaktorcr 

har således varit mindre än de slutligt fastställda avgifterna som beräknats 

med hjälp av det faktiska lönesummeunderlaget. Denna differens betalas in 

av företagen i form av dels fyllnadsinbetalningar året efter avgiftsåret, dels 

kvarstående avgifter två år efter avgiftsåret. 

I tabell 16 redovisas utfall och prognos över de kassamässiga inkomster

na under inkomsthuvudgrupp 1200 som genereras av de lagstadgade social

avgifterna. På statsbudgetens inkomstsida kommer emellertid ett betydligt 

lägre belopp statsbudgeten tillgodo till följd av nettoredovisning. 
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Tabell 16. Inkomster av arbetsgivara,·gifter (milj. kr.) 

Preliminära avgifter 
Fyllnadsinbetalningar av preliminära 

avgifter 
K varståendc avgifter 
Statliga myndigheters avgifter 
Statliga affärsverks avgifter 
Egenavgifter och skattedebiterade 

avgifter 

Summa 

Utfall 
1981/82 

72360 

4370 
I 028 
6582 
4032 

3 125 

91497 

58 

Prognos Prognos 
1982/83 1983/84 

79896 87 528 

4499 3 633 
394 1819 

7199 7992 
4268 6629 

3 436 3 768 

99692 111369 

För kalenderåret 1980 inbetalades I 028 milj. kr. i kvarstående avgifter 

under budgetåret 1981/82. \J nder budgetåret 1982/83 beräknas 394 milj. kr. 

att regleras i form av kvarstående avgifter för år 1981. Denna kraftiga 

nedgång av de kvarstående avgifterna förklaras till stor del av att lönesum

meutvecklingen mellan åren 1979 och 1981 kom att i stort sett sammanfalla 

med uppräkningsfaktorns storlek. 

De preliminärt debiterade avgifternas andel av de slutliga avgifterna för 

år 1982 beräknas bli lägre än för år 1981. Den lägre uppräkningsfaktorn i 

relation till lönesummeutvecklingen för 1982 medför att ca 93% av det 

totala avgiftsbeloppet beräknas inflyta i form av preliminära avgifter. 

För kalenderåret 1983 beräknas de preliminärt debiterade avgifternas 

andel av de slutliga avgifterna att öka jämfört med år 1982. Förklaringen till 

detta ligger i den höga uppräkningsfaktorn. 

Av tabell 16 framgår att de statliga affärsverkens avgifter ökar kraftigt 
under budgetåret 1983/84. Orsaken till detta ligger i att. som tidigare 

nämnts. uppbördsförfarandet för de lagstadgade socialavgifterna ändras 

för affärsverken fr.o.m den I juli 1983. För budgetåret 1983/84 innebär 

detta att affärsverkens socialavgifter för såväl år 1983 som de prelimära 

avgifterna för halva året 1984 inflyter på statsbudgeten. Således kommer 

tre halvårsdebiteringar att inflyta under budgetåret 1983/84 och en.gångsef

fekten motsvaras av ett halvårs uppbörd av socialavgifter (exkl. ATP) för 

de statliga affärsverken. Engångseffekten motsvarar ca 1600 milj. kr. 

De lagstadgade socialavgifterna har i det följande delats in i olika grup

per med avseende på olikheter i den kassamässiga redovisningen över 

inkomsthuvudgruppen. Beräkningarna har baserats på tidigare nämnda 

antagande om den ekonomiska utvecklingen under åren 1982, 1983 och 

1984 samt uppgifter som erhållits från riksförsäkringsverket. 

1211 Folkpensionsavgift 

År 1974 infördes en socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen. Den

na socialavgift ersatte den avgift som tidigare debiterades fysiska personer 

direkt på skattsedeln. Den allmänna pens.ionsåldern sänktes från 67 till 65 
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år den I juli 1976. De olika reformerna har finansierats med höjda avgifter. 

Dessutom har skattereformerna åren 1976 och 1977. där skatteskalorna 

justerades så att den statliga skatten sänktes. bl.a. finansierats med höjda 

folkpensionsavgifter. 

I samband med upphävandet av beslutet om olika försämringar av sjuk

försäkringen föreslås i prop. 1982/83:55 en höjning av folkpensionsavgiften 

fr.o.m. den !januari 1983 med 1,0 procentenhet. Samtidigt sänks avgiften 

till sjukförsäkringen med motsvarande procentsats i syfte att åstadkomma 

bättre kostnadsanpassning inom sjukförsäkringen. 

Tabell 17. Folkpensionsavgift (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

Direktdebiterade avgifter 19104 19885 22 228 24 790 
Egenavgifter och övriga skatte-

debiterade avgifter 904 944 I 019 1084 
Avgifter från statliga myndigheter och 

affärsverk 3 344 2 739 2987 4095 

Summa inkomster 23352 23561! 26234 29969 

Folkpensionsavgiften redovisas på statsbudgetens inkomstsida. Utgif

terna för folkpensioneringen redovisas via anslag på statsbudgetens ut

giftssida. Inkomsterna från folkpensionsavgiften beräknas uppgå till 26234 

milj. kr. budgetåret 1982/83. Budgetåret 1983/84 beräknas inkomsterna öka 

med 14.2 %·eller 3 735 milj. kr. Den kraftiga ökningen av inkomsterna från 

folkpensionsavgiften förklaras dels av höjningen av avgiften fr.o.m. 1 janu

ari 1983 dels av att tre halvår utav affärsverkens avgift till folkpensione

ringen faller på budgetåret 1983/84. 

RRV b.:riiknar inkomst.:rna på titeln folkpensionsavgift till 

26 234 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 29 969 000 000 kr. för 

budgetåret 1983/84. 

1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 

Försäkringstagarnas egna avgifter till sjukförsäkringen slopades år 1975. 

I stället höjdes de socialförsäkringsavgifter som arbetsgivarna erlade från 

3,8 till 7%,. År 1976 höjdes avgiften till 89(. Höjningen motiverades bl.a. 

av ändrade ersättningsrelger för sjukförsäkringen samt av att sjukfrekven

sen hade ökat. Dessutom ändrades reglerna för finansieringen av sjukför

säkringen på så sätt att statsbidragsandclcn sänktes från 25 till 15 % av · 

kostnaderna. 1979 och 1980 var avgiften 10.61/( av avgiftsunderlaget. Den 

I januari 1981 sänktes avgiften till I 0.5 o/r av avgiftsunderlaget. 

Den I januari 1982 höjdes ersättningarna från sjukförsäkringen till sjuk

vårdshuvudmännen. De nya taxorna innebar bl.a. att ersättningen för 
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sjukvårdande behandling höjdes från 55 kr. till 60 kr. per besök. att 

ersättning för hjälpmedel åt handikappade höjdes från 62 kr. till 75 kr. per 

invån~re och att ersättning för sjukhusvård höjdes från 40 kr. till 45 kr. per 

vård dag. 
Förutom sjukförsäkringsavgiften tillförs titeln den ersättning från den 

allmänna pensionsfonden som de allmänna försäkringskassorna erhåller 

för kostnader för administrationen av den allmänna tilläggspensioneringen. 

Från titeln utbetalas till de allmänna försäkringskassorna inkomsttitelns 

andel av kostnaderna för dels sjukförsäkringen, dels försäkringskassornas 

förvaltningskostnader. Vidare utbetalas till sjukvårdshuvudmännen och 

apoteksbolaget olika typer av sjukvårdsförmåner. 

Den allmänna sjukförsäkringsfonden har till syfte att utgöra en reserv 

vid tillfälliga påfrestningar på försäkringens finanser. Riksförsäkringsver

ket beräknar. enligt särskilda regler, om återföring eller avsättning bör 

komma ifråga. Grunderna för denna återföring eller avsättning till fonden 

fastställer regeringen. Under första halvåret 1978 överfördes från fonden 

till inkomstskattetiteln 204.5 milj. kr. för att täcka en del av 1975 års 

underskott på 353. I milj. kr. Därmed var fondens tillgångar slut. För år 

1976 som normalt skulle ha avräknats under budgetåret 1977178 var under

skottet 1473.7 milj. kr. Underskottet för år 1977 uppgick till I 735.1 milj. 

kr. Detta becyder att socialförsäkringsavgiften under perioden 1975-1977 

inte har täckt den lagstadgade andelen på 85 t;;f av kostnaderna för sjukför

säkringen samt föräldraförsäkringen. Underskottet har belastat statsbud

getens saldo i negativ riktning. Fr.o.m. år 1978 har fonden uppvisat ett 

överskott. Detta betyder att sjukförsäkringsavgiften för resp. år har varit 
för hög i förhållande till den 85-procentiga andelen av kostnaderna för sjuk

och föräldraförsäkringen. Under åren 1978 fram t.o.m. fa 1980 har emeller

tid fondöverskottet använts till att återbetala fondens skuld till statsbudge

ten. I och med regleringen av 1980 års överskott gentemot statsbudgeten i 

juni 1982 har fonden ett ackumulerat saldo på 1675.3 milj. kr. 

För åren 1981 och 1982 beräknas stora överskott för sjukförsäkringsfon

den. Dessa överskott har skapats till följd av att avgiftsuttaget har varit 

alltför högt i förhållande till den kostnadsandel som avgiften h:i.r att täcka. 

Regleringen gentemot statsbudgeten skall ske i juni 1983 för 1981 års 

överskott och i juni 1984 för 1982 års överskott. Dessa regleringar kommer 

att belasta statsbudgetens saldo negativt för såväl budgetåret 1982/83 som 

budgetåret 1983/84. 

'Av tablån framgår att regleringarna för åren 1981 och 1982 beräknas till 

3 195 milj. kr. resp. 2 777 milj. kr. 

Fondens nuvarande behållning på 1675 milj. kr. är sannolikt tillräcklig 

för att utgöra en reserv vid tillfälliga påfrestningar på försäkringens finan

ser. Fonderingar i den storleksordning som här är aktuella kommer att 

medföra svåra belastningar på statsbudgetens saldo. 

För år 1983 beräknas fondens överskott till I 164 milj. kr. Hänsyn har då 
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tagits till de förändringar i avgiftsuttag och ersättningsrelger som föreslås i 

prop. 1982/83:55 om upphävande av beslut om karensdagar m.m. Sjukför-, 

säkringsavgiften kommer med gällande antagande och avtal att täcka ca 

89 % av sjuk- och föräldraförsäkringens kostnader för år 1983. För att 

avgiften skall täcka de avsedda 85 % av kostnaderna erfordras ett avgifts

uttag på 9,0 % i stället för de nu föreslagna 9,5 %. 

Utvecklingen på allmänna sjukförsäkringsfonden (milj. kr.) 

Ar Under~kott Överskott Ackumulerat saldo 

1975 353, I - 148,6 
1976 1473,7 -1622,3 
1977 I 735, I -3357.4 
1978 511,0 -2846.4 
1979 1950,8 - 895,6 
1980 2570,9 +I 675,3 
1981 3 195 +4870,3 
1982 2777 +7647,3 
1983 1164 +8811,3 

Orsaken till sjukförsäkringsfondens överskott under de senaste åren är 

den lägre kostnadsbelastningen till följd av den minskade frånvaron p.g.a. 

sjukdom. Riksförsäkringsverket beskriver sjukfrånvarons omfattning bl.a. 

genom s.k. sjuktal. Sjuktalet definieras som antal under året ersatta sjuk

penningdagar per sjukpenningförsäkrad. Till följd av rutinerna för inrap

portering av sjukpenningdagar med arbetsgivarinträde bestäms sjuktalet 

för ett visst år ca sex månader efter årets slut. För att snabbare få en 

uppfattning om förändringar i sjukfrånvaron beräknas också ett preliminärt 

sjuktal av riksförsäkringsverket. 

Preliminärt sjuktal. dagar 

Kvartal 1978 1979 1980 1981 1982 

l:a 6.3 6.2 6.0 5,6 5.0 
2:a 5,5 5,5 5.2 4,7 4,7 
3:e 5.0 4.9 4,7 4,3 4.0 
4:e 5.7 5.4 5.1 4.8 (4.8) 

Hela året 22,5 22.0 21.0 19.4 ( 18.5) 

Sjuktalet har sjunkit sedan år 1976. För kalenderåret 1982 beräknas 

sjukfrånvaron minska till en nivå som motsvarar 18.5 dagar i sjuktal. Detta 

skulle innebära den lägsta sjukfrånvaron sedan slutet på 1960-talet. Kost

naden för sjukpenningen beräknas till 12 934 milj. kr. för budgetåret 

1982/83 och till 13 515 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 
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Tabell 18. Beräkning a\' sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäkringens kostna
der (milj. kr.1 

1981182 1982/83 1983/84 
Utfall Prognos Prognos 

Sjukpenning 12978 12 934 B515 
Sjukvårdsförmåner inkl. 

läkemedelsersättning 11577 12096 12.742 
Föräldrapenning 4 318 4434 4 77'2 
Frivillig försäkring 5 5 5 
Förvaltningskostnader 2342 2 386 2590 
Summa utgifter 31220 31855 33 624 
Stat~bidrag 4683 4 779 5044 
Inkomsttitelns andel av 

sjukförsäkringens kostnader 26537 27076 28580 

Prop. 1982/83:55 om upphävande av beslut om karensdagar m.m. inne

bär bl.a. att utgifterna för sjuk- och föräldraförsäkringen ökar i förhållande 

till tidigare beräkningar. 

RRV ansluter sig i stort till de i propositionen beräknade helårseffek

terna av de olika förslagen. För budgetåret 1982/83 beräknas en utgiftsök

ning på 860 milj. kr. och för budgetåret 1983/84 beräknas motsvarande 

ökning till I 775 milj. kr. Inkomsttiteln belastas dock endast av 85 % av 

ovannämnda kostnadsökningar. Resterande 15 % belastar statsbudgetens 

utgiftssida. 

Av tabell 18 framgår sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäkring

ens kostnader. Efter avdrag för det 15-procentiga statsbidraget beräknas 

utgifterna till 27 076 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 28 580 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84. 

Av tabell 19 framgår såväl inkomster som utgifter under inkomsttiteln 

sjukförsäkringsavgift, netto. 

Tabell 19. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsäkringsavgift, netto 
(milj. kr.> 

1981/82 1982183 \983/84 
Utfall Prognos Prognos 

Inkom si er 
Direktdebiterade avgifter 24 764 24824 25 028 
Egenavgifter 992 I 048 I 105 
Avgifter frfm statliga 

myndigheter och affärsverk 3 417 3477 4 115 
Övriga inkomster 136 143 143 

Summa inkomster 29 309 29492 30391 

Urgifier 
Inkomsttitelns andel av 

sjukförsäkringens kostnader 26 <,37 27076 28 _<,8() 
Av-;iiltning till sjukförsäk-

ringsfonden I 675 3 195 2 777 

Summa utgifter 28212 30271 31 357 

Ncllo pil titeln 1097 -779 -966 
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För budgetåret 1982/83 beräknas ett underskott på inkomsttiteln sjukför

säkringsavgift. netto. Underskottet beräknas till 779 milj.kr. I förhållande 

till föregående budgetår minskar saldot på titeln med I 876 milj.kr. Minsk

ningen av saldot mellan budgetåren 1982/83 och 1981/82 beror främst på 

den ökade avsättningen till sjukförsäkringsfonden. 

Även för budgetåret 1983/84 beräknas ett underskott på titeln. Detta 

underskott beräknas till 966 milj.kr. Trots den positiva engångseffekten till 

följd av ändrat uppbördsförfarandc för affärsverken blir saldot i stort sett 

oförändrat budgetåret 1983/84 i förhållande till budgetåret 1982/83. vilket 

främst hänger samman med det minskade avgiftsuttaget fr.o.m. den I 

januari 1983. 

RRV beräknar ett underskott på titeln sjukförsäkringsavgift. netto för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. RRV beräknar underskottet för budget

året 1982/83 till 779000000kr. och för budgetåret 1983/84 till 966000000 

kr. 

1231 Barnomsorgsavgift 

För att öka utbyggnaden av barnomsorgen ändrades statsbidragssyste

met den I januari 1977. För att finansiera dt:t nya statsbidragssystemet 

infördes den I januari 1977 en socialavgift till barnomsorgen. Storleken på 

avgiften var I 71'. av avgiftsunderlaget. Barnomsorgsavgiften har sedan 

successivt höjts och uppgår fr.o.m. år 1981 till 2.2 %. 

Fr.o.m. 1980 skall även egna företagare betala barnomsorgsavgift. Des

sa egenavgifter inflyter i form av preliminärskatter. kvarstående skatter 

eller fyllnadsinbetalningar. Egenavgifterna utbetalas från inkomsttiteln 

1111 Fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse till 

inkomsttiteln barnomsorgsavgift första gången under budgetåret 1981182. 

I likhet med folkpensionsavgiften redovisas inkomsterna av barnom

sorgsavgiften på statsbudgetens inkomst~ida medan motsvarande utgifter 

redovisas över anslag på statsbudgetens utgiftssida. 

Tabell 20. Barnomsorgsavgift (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

Direktdebiterade 
avgifter 4650 5 184 5458 5 784 

Egenavgifter 211 262 328 
Avgifter från statliga myndig-

heter och affärsverk 793 716 751 953 

Summa inkomster 5443 6111 6471 7065 

RRV beräknar inkomsterna på titeln barnomsorgsavgift till 6471 000000 · 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 7 065 000 000 kr. för budgetaret 1983/84. 
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1241 Vuxenutbildningsavgift 

Den utvidgade vuxenutbildningen finansieras med en lagstadgad social

avgift till vuxenutbildning. Avgiftens storlek är sedan år 1978 0,25%, av 

avgifts underlaget. 
Fr.o.m. 1980/81 skall vuxenutbildningsavgiften redovisas brutto över 

statsbudgeten på samma sätt som folkpensionsavgiften och barnomsorgs

avgiften. För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades vuxenutbild

ningsavgiften under övriga socialavgifter. 

Tabell 21. Vuxenutbildningsavgift (milj.kr.) 

Direktdebiterade avgifter 
Avgifter från statliga myndig

heter och affärsverk 

Summa inkomster 

1981/82 
Utfall 

591 

81 

672 

1982/83 
Prognos 

621 

85 

706 

1983/84 
Prognos 

657 

108 

765 

RRV beräknar inkomsterna på titeln vuxenutbildningsavgift till 

706000000 kr. för budgetåret 1982/83 och 765 000000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

1251 Övriga socialavgifter, netto 

Under inkomsttiteln 1251 redovisas de socialavgifter som överför er

hållna medel till särskilda fonder utanför statsbudgeten. 

Arbetsmarknadsm·giji 

Arbetsmarknadsavgiften kan sägas vara en sammanslagning av de tidi

gare gällande avgifterna för arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknads
utbildning. Den nya arbetsgivaravgiften gäller från den I juli 1981. Avgif

tens storlek är 0,8% av avgiftsunderlaget (SFS 1981 :552). 

Såväl arbetslöshetsfonden som arbetsmarknadsutbildningsfonden upp

löstes den I juli 1981. Behållningen tillfördes ett konto hos riksgäldskon

toret. De arbetsgivaravgifter till arbetslöshetsersättning och utbildningsbi

drag som inflyter på inkomsttiteln överförs löpande till samma konto på 

riksgäldskontoret. Riksförsäkringsverket disponerar ifrågavarande konto 

hos riksgäldskontoret för överföring till arbetsmarknadsstyrelsen och de 

allmänna försäkringskassorna. Den nya arbetsgivaravgiften skall användas 

för att täcka 55 % av kostnaderna för följande bidrag: 

- kontant arbetsmarknadsstöd 

- grundbidrag och progressivbidrag till erkända arbetslöshetskassor 

- förvaltningsbidrag till arbetslöshctskassorna samt den del av arbets-

marknadsverkets förvaltningskostnader som avser programmet Kon

tant stöd vid arbetslöshet 
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- utbildningsbidrag till elever i arbetsmarknadsutbildning 

- utbildningsbidrag till deltagare i yrkesinriktade rehabilitering. 

Riksförsäkringsverket skall vid varje överföring från kontot hos riks

gäldskontoret samtidigt göra motsvarande utbetalning fran anslaget Bidrag 

till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag med 45 %· av de belopp 

som behövs för att täcka de ovan angivna kostnaderna. Kontot hos riks

gäldskontoret hade vid ingången av budgetåret.1982/83 en behållning på 

1195 milj.kr. 

I prop. 1982/83:55 om upphörande av beslutet om karensdagar m.m. 

föreslås ändrade regler för finansiering av utgifterna för arbetslöshetser

sättning och utbildningsbidrag. Den nuvarande fördelningen av kostna

derna mellan anslagsmedel och arbetsgivaravgiften föreslås ändrad så att 

arbetsgivaravgiften skall finansiera 65 % av utgifterna. Samtidigt föreslås 

en höjning av arbetsmarknadsavgiften med 0.5 procentenheter till 1.3 % . 

fr.o.m. den !januari 1983. 

Tablå. Inkomster av arbetsmarknadsavgiften (milj.kr.) 

Direktdebiterade avgifter 
Avgifter från statliga myndig
heter m:h affärsverk 

Summa inkomster 

1981/8:! 
Utfall 

1891 

260 

2151 

1982/83 
Prognos 

2 573 

3:!.'i 

2898 

1983/84 
Prognos 

3 372 

562 

3934 

Utgifterna under budgetåret 1982/83 beräknas i prop. 1982/8_~:55 till 6830 

milj.kr. Med den nya regeln att 65 % av utgifterna skall finansieras från 

arbetsgivaravg;iften fr.o.m. den I januari 1983 beräknas ca 4 100 milj. kr. att 

belasta kontot hos riksgäldskontoret budgetåret 1982/83. 

Eftersom inkomsterna prognoseras till 2 898 milj.kr. kommer den ingå

ende fondbehållningen på I 195 milj. kr. att användas för att finansiera 

utgifterna under budgetåret 1982/83. Fondbehållningen ber~knas således 

till 0 kr. vid ingången av budgetåret 1983/84. 

Enligt underhandskontakter med budgetdepartementet beräknas utgif

terna för arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag till ca 6 700 milj.kr. 

för budgetåret 1983/84. Detta medför att inkomsttiteln kommer att belastas 

med ca 4355 milj.kr. Under förutsättning att fonderis tillgångar har förbru

kats under budgetåret 1982/83. kommer därför inkomsttiteln att belastas 

med ett underskott för budgetåret 1983/84. Underskottets storlek beräknas 

till 421 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

Arbets skadefiir sii kring sa 1 ·gift 

Fr.o.m. I juli 1977 gäller en ny lag om arbetsskadeförsäkring. Den ersat

te den tidigare yrkesskadcförsäkringcn. Den nya lagen ger rätt till full 

ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av skada i arbetet. Den 

5 Riksdagen JC)82/83. 1 sam/. Nr }(10. Bilaga 1.2 
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livränta som utbetalas skall ersätta en· årlig inkomstförlust upp tilll 7.5 

basbelopp. Livräntan är dessutom värdebeständig genom anknytningen till 

basbeloppet. Arbetsskadeförsäkringen omfattar till skillnad från yrkesska

deförsäkringen även egenföretagare och uppdragstagare. Detta innebär att 

bl.a. småföretagare, jordbrukare, fiskare och personer med förtroendeupp

drag kommer att få samma ersättning som anställda vid yrkesskada. För

säkringen finansieras med en arbetsgivaravgift på 0.6 % av avgiftsunderla

get. Denna avgift gäller även för egna företagare. 

liine garantiavgift 

För att finansiera den statliga lönegarantin vid konkurser erlägger ar

betsgivare lönegarantiavgift. År 1977 höjdes avgiften från 0.02 till 0,07 % 

bl.a. som en följd av att andelen stora konkurser ökade. Den I januari 1978 

höjdes avgiften till 0.12 % och fr.o.m. den ljanuari 1979 är avgiften be

stämd till 0.20%. 

Arhetarskydd.rni·gift 

För att täcka utgifterna för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspek

tionens verksamhet erlägger arbetsgivarna en arbetarskyddsavgift. Avgif

ten bidrar dessutom till att finansiera forskning. utbildning och upplysning 

beträffande arbetarskydd. För detta senare ändamål finns arbetarskydds

fonden inrättad till vilken viss del av avgifterna överförs. Under åren 1976 

och 1977 inrättades dessutom en fond för arbetsmiljöförbättringar. Medlen 

till fonden erhölls genom att arbetarskyddsavgiften höjdes. Avgiftens stor

lek är fr.o.m,. den 1 januari 1981 0.155 C7, av avgiftsunderlaget. 

A i·giftfhr .1j<~folks pensionering 

Arbetsgivare. som sysselsätter sjömansskattepliktig personal. betalar en 

avgift för sjöfolks pensionering. Sjömanspensioneringen kompletterar den 

allmiinna pensioneringen genom att ge ekonomiskt stöd åt sjömän i åldern 

mellan 55 och 65 år. Avgiften är 0.8%. 

Delpensi<msa i"!{(ft 

Delpensionsförsäkringen för arbetstagare trädde i kraft den 1 juli 1976. 

Fr.o.m. den 1 januari 1980 har möjligheten att få delpension utsträckts till 

att omfatta i princip alla förvärvsarbetande, dvs. även egna företagare och 

uppdrags tagare. De förvärvsarbetande i åldrarna mc::llan 60 och 65 år har 

genom denna pensionsform ekonomisk möjlighet att minska sin arbetsin

sats genom att övergå till deltidsarbete i kombination med del pension. För 

att delpension skall utgå krävs enligt huvudregeln att den försäkrade har 

haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst tio är fr.o.m. 45 års 

ålder. Vidare krävs att den försäkrade förvärvsarbetat under fem av de 

senaste tolv månaderna före övergången till delpension. Delpensionen till 

anställda motsvarar fr.o.m. år 1981 501/f, av inkomstbortfallet, dock högst 
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av_ skillnaden mellan den fprshkrades sjukpenninggrundande inkomst före 

och efter arbetstidsminskningen. För bl.a. egna företagare utgör det s.k. 

pensionsunderlaget hälften av den genomsnittliga förvärvsinkomsten för 

de tre närmaste åren före arbetstidsminskningen. till den del inkomsten 

ligger under 7 .5 basbelopp. 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en arbetsgivaravgift, som 

uppgår till 0.50 % av det avgiftsunderlag som gill ler för socialförsäkringsav

gifterna till sjukförsäkringen m.m. Avgiften tillförs en särskild fond. De 

egna företagarnas delpensionsförsäkring bekostas fr.o.m. år 1980 av en 

egenavgift. vilken motsvarar den arbetsgivaravgift som erläggs for anställ

da. 

Delpensionsfondens utveckling 19!11-1984 (milj. kr.) hahärsvis uppdelning 

1981 1982 1983 1984 

Il Il Il Il 

Inkomster 787 608 793 616 855 698 894 731 
Utgifter 795 765 754 710 765 745 765 745 
Saldo - 8 -157 39 - 94 90 - 47 129 - 14 
Ackumule-
rat saldo -617 -774 -735 -829 -739 -786 -657 -671 

Influtna avgifter har inte förmått täcka de löpande utbetalningarna av 

delpensionen. Underskottet finansieras genom att medel från statsbudge

tens inkomstsida tillfälligt överförs till fonden för delpensionsförsäkringen. 

Delpensionsfondens ackumulerade underskott uppgick vid utgången av 

andra kvartalet 1982 till 829 milj.kr. 

Tabell 22. Övriga sociala,·gifter, netto I milj. kr.) 

1981/82 1982/83 1983i84 
Utfall Prognos Prognos 

Inkomster 
I. Arbetsskadeförsäkring 1429 1556 I 66h 
2. Lönegarantiavgift 535 564 618 
3. Arbetarskyddsavgift 34h 437 479 
4. Avgift for sjöfolkspcnsionering 10 8 Il 
5. Delpensionsavgift 1399 "1410 1543 
6. Gemensam arhctsmarknadsavgift 2 151 2 898 3 9.•4 
7. B yggnadsforskningsa vgift 60 

Summa inkom~ter 5930 6873 8251 

Utizifier 
Summa·l-7 enligt ovan 5 930 6873 8 251 
8. Merkostnader för delpensions-

försäkringen 118 4 - 82 
9. Merkostnader för arbetslöshets-

förslikring m.m. 199 0 421 

Summa utgifter 6247 6877 8 590 

Netto p<l titeln -317 -4 -339 
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Sänkningen av kompensationsnivån fr.o.m. I januari 1981 medför en 

fqrändrad utvecklingstakt av utgifterna för del pension. RRV beräknar med 

ledning härav att delpensionsfonden fr.o.m_. år 1983 kommer att generera 

ett årligt överskott. vilket innebär en förstärkning till statsbudgetens in

'komslsida så länge det ackumulerade saldot på delpensionsfonden är nega

tivt. 

Sammanfattningsvis redovisas inkomsterna och utgifterna under titeln 

1251 Övriga socialavgifter, netto i tabell 22. 

RRV beräknar ett 11~1ders/.:ou på titeln övriga socialavgifter. netto för 

såväl budgetåret 1982/83 som 1983/84. RRV beräknar underskottet för 

budgetåret 1982/83 till 4000000 kr. och för budgetåret 1983/84 till 

339 000 000 kr. 

1261 Bidrag till förvaltningskostnader för arbetsskadeförsäkringen 

Inkomsterna redovisas av riksförsäkringsverket. 

På inkomsttiteln redovisas ersättning för förvaltningskostnadcr enligt 7 

kap. 3 * lagen (1976:380) om arbetsskadt:försäkring. 

Försäkringsavgift skall enligt 7 kap. 3 * utgå efter procentsats som 

fastställs i lag. Procentsatsen skall vara avvägd så att avgifterna tillsam

mans med andra tillgängliga medel läcker förvaltningskostnaderna. dvs. 

omkostnaderna för riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas verk

samhet beträffande arbetsskadeförsäkring. I lag ( 1979:649) om procentsats 

för uttag av avgift under åren 1980-1984 till arbetsskadeförsäkringen har 

föreskrivits att procentsatsen skall vara 0.6 och att 1/30 av försäkringsav

gifterna skall ;inses svara mot förvaltningskostnaderna. 

Riksförsäkringsverket beräknar inkomsterna till 53.4 milj. kr. för bud

getåret 1982/83 och 56,9 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksförsäkringsverkels beräkning. Inkomsterna pä 

titeln bidrag till förvaltningskostnader för arbetsskadeförsäkringen beräk

nas till 53 400 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 56 900 000 kr. för 

budgetåret 1983/84. 

1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och yr

kesinspektioncns verksamhet 

Inkomsterna redovisas av riksförsäkringsverket. 

Enligt lag (1971:282) om arbetarskyddsavgift skall fr.o.m. 1972-01-01 · 

arbetsgivaravgift erläggas som bidrag till arbetarskydd. Arbetsgivare är 

den som enligt lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall erlägga 

avgift till obligatorisk arbetsskadeförsäkring med undantag av staten. Av

gift skall årligen erläggas med belopp som motsvarar en tiondels procent av 

under året utgiven avlöningssumma. Fr.o.m. 1981 är procentsatsen höjd 
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till 0, 155. Debitering och uppbörd av avgifterna sker enligt lagen ( 1959:552) 

ang. uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring m.m. 

Fr.o.m. I januari 1981skall16.5 % utgöra bidrag till statsverkets kostna

der för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet och 

redovisas på denna inkomsttitel. Återstoden skall utgöra bidrag till kostna

der i övrigt för forskning. utbildning och upplysning om arbetarskydd och 

förs till arbetarskyddsfonden. 

Riksförsäkringsverket beräknar inkomsterna till 72.1 milj. kr. för bud

getåret 1982/83 och 79,0 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksförsäkringsverkets beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och 

yrkesinspektionens verksamhet beräknas till 72 100000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 79000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1281 Allmän löneavgift 

För att finansiera skattereforms första steg införs en allmän löneavgift. 

Avgiften införs fr. o. m. den I januari 1983 <SFS 1982: 423. prop. 1981/ 

82: 197). Avgiftsuttaget är satt till 2.0% för år 1983. 

Tabell 23. Allmän löneavgift (milj. kr.) 

Direktdebiterade avgifter 
Avgifter från statliga myndig

heter och affärsverk 
f:~genavgifter 

Summa inkomster 

1982/83 
Prognos 

2444 

216 
() 

2660 

1983/84 
Prognos 

5 151 

866 
() 

6017 

Äv.en egna företagare skall betala allmän löncavgift. Dessa egenavgifter 

inflyter i form av preliminärskatter. kvarstående skatter eller fyllnadsinbe

talningar. Egenavgifterna omförs från inkomsttitel 1111 Fysiska personers 

skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse till lagstadgade socialav

gifter första gången under budgetåret 1984/85. 

För budgetåret 1982/83 uppnås endast en knapp hal vårseffekt av den nya 

avgiften. Inte heller för budgetåret 1983/84 uppnås en helårseffekt av den 

nya avgiften eftersom de kvarstående avgifterna för år 1983 regleras först 

våren 1985. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln allmän löneavgift till 2660000000 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 6017000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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1300 Skatt på egendom 

Under huvudgruppen 1300 Skatt på egendom redovisas alla skatter på 

användningen och/eller ägandet av egendom och förmögenhet. Likaså 

inkluderas skatt på förbättringar. utvidgningar etc. av egendom. Här redo

visas även skatt på gåvor och skatt på arv. Skatt på avkastningen av 

förmögenhet och fastigheter redovisas emellertid under 1 )()() Skatt på 

inkomst. realisationsvinst och rörelse. 

1311 Skogsvårdsavgifter 

Skogsvårdsavgift skall med vissa undantag erläggas för jordbruksfas

tighet. som vid fastighetstaxering åsatts särskilda värden för skogsmark 

och växande skog. Genom riksdagsbeslut i maj 1981 höjdes avgiften frän 3 

promille till 6 promille med verkan fr.o.m den 1 juli 1981. I enlighet med 

förslag i prop. 1981/82:100 har skogsvårdsavgiften sänkts från 6 till 5~+ 

fr.o.m. den 1 juli 1982. Skogsvårdsavgiften används huvudsakligen för 

sådana ändamftl som är till nytta för skogsbruket. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetiir 

Stahbudget 
Redovisat 

1978179 

18.1 
17.9 

1979/80 

18.1 
16.4 

19il0/81 

nu 
16.2 

1981/82 

.'i.'i.2 
55.0 

1982/83 

348,0 

I skrivelse till RRV den 19 oktober 1982 har skogsstyrclsen beriiknat en 

underlagssumm;:t. 1981 års nivå. till 54800 milj. kr. Denna ligger till grund 

för inkomsterna budgetåret 1982/83 och 1983/84. 

Enligt preliminär debiteringsstatistik uppgår skogsvfirdsavgiften till 228 

milj. kr. vid 1982 års wxering. Enligt RRVs bedömning beräknas den 

uppgt1 till 274 milj. kr. vid 1983 ärs taxering. 

RRV heriiknar såielks inkomsterna pf1 titdn skögsvårdsavgifter till 

228000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 274000000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

1312 ll_yrcshusa,·gift 

1 prop. 1982/83:50 föreslås att en ny avgift benämnd hyreshusavgift 

·införs. Förslaget överensstämmer i stora delar med det förslag som redovi

sades i prop. 1981/82: 124 vilket avslogs av riksdagen under hänvisning 

bl.a. av att det inte granskats av lagrådet. I skatteutskottets betänkande 

begärdes samtidigt att regeringen skulle återkomma med förslag som kun

de ge lika stor budgeteffekt fr.o.m. år 1983 som det prese'nterade förslaget i 
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prop. 1981/82: I 24. Den nya avgiften är i princip avsedd att träffa de delar 

av hyreshusbeståndet som är äldre än år 1975. Undantagen bör dock vara 

bostadshus som omfattas av räntesubventionssystemet samt hus som 

byggts om efter år 1957 med stöd av statliga bostadslån. Avgiften föreslås 

uppgå till 1 %. av taxeringsvärdet år 1983, 1,57' år 1984 och 2lJ·l: år 1985. 

Hyreshusavgiften föreslås utformas efter förebild av vad som gäller för 

skogsvårdsavgiften. Det innebär att avgiften skall debiteras och uppbäras 

enligt bestämmelserna i uppbördslagen. Avgiften föreslås också beaktas 

vid beräkningen av den preliminära skatteuppbörden. Av denna anledning 

kommer intäkterna från avgiften att ingå i den allmänna skatteuppbörden 

redan år 1983, men omförs till den här föreslagna inkomsttiteln först när 

1984 års taxering är klar, dvs. under budgetåret 1984/85. 

RRV föreslår av denna anledning att en ny inkomsttitel benämnd hyres

husavgift införs budgetåret 1983/84 och att den formellt förs upp med I 000 

kr. 

1321 fysiska personers förmögenhetsskatt 

Taxeringen till förmögenhetsskatt anknyter i väsentliga hänseenden till 

inkomsttaxeringen. Förmögenheten fastställs varje år vid beskattnings

årets utgång. Fysiska personer är obegränsat skattskyldiga om de varit 

bosatta här i riket vid beskattningsårets utgång. Personer som inte varit 

bosatta i riket vid beskattningsårets utgång är skattskyldiga endast för här i 

riket nedlagd förmögenhet. Reglerna om förmögenhetsbeskattning för i 

utlandet bosatta personer gäller inte enbart fysiska personer utan även 

utländska juridiska personer. 

Förmögenheter under 400000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 

fr.o.m. 1982 års taxering. Skattesatsen är 1.5 <;,(.,för förmögenheter mellan 

400000 kr. och 600000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 2.5 % för 

förmögenheter överstigande I 800000 kr. Den beskattningsbara förmögen

heten beräknas för föräldrar och barn under 18 år gemensamt, förutsatt att 

barnen bor hos föräldrarna. I prop. 1982/83 före'slås att skatteuttaget 

fr.o.m. 1984 års taxering genomgående höjs med 0,5 procentenheter i alla 

skikten i skalan. Någon ändring i skattepliktgränsen föreslås inte. 

Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln fysiska personers 

skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

när taxeringen för senast kända år är klar. För budgetåret 1982/83 utgör 

således inkomsten under titeln den förmögenhetsskatt som debiterades år 

1981. Förändringen i skatteskalan påverkar därför inte titeln förrän budget

året 1984/85. 

Enligt den preliminära debiteringsstatistik som nu föreligger kommer 

omföringen till titeln att bli ca 718 milj. kr. budgetåret 1982/83. 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln fysiska personers förmögenhets

skatt till 718000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 799000000 kr. för 

budgetåret 1983/84. 

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 

Vissa juridiska personer, dock ej aktiebolag och ekonomiska föreningar, 

är skyldiga att betala förmögenhetsskatt. Dödsbon. familjestiftelser m.n. 

beskattas enligt samma skala som fysiska personer. Vissa samfund, för

eningar och andra juridiska personer betalar en proportionell skatt på 

1.5 o/oo överstigande ett förmögenhetsvärde om 25 000 kr. Den skärpning 

av skatteuttaget som föreslås i prop. 1982/83:50 gäller inte de juridiska 

personer som betalar en proportionell skatt. 

Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln juridiska personers 

skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

när taxeringen för senast kända år är klar. För budgetåret 1982/83 utgör 

inkomsten på titeln den förmögenhetsskatt som debiterades inkomståret 

1981. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln juridiska personers förmögenhets

skatt till 22 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 22 000 000 kr. for 

budgetåret 1983/84. 

1331 Arvsskatt 

Arvsskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente förvär

var egendom. Befriade från skyldighet att erlägga arvsskatt är staten och 

vissa stiftelser. Skatten är progressiv och tas ut enligt olika skalor beroen

de på vem som ärver egendomen. Tre klasser av arv och gåvotagare finns. 

Uppbörden av arvsskatt ombesörjs av länsstyrelserna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna av arvsskatt under de senas
te budgetåren framgår av följande sammanställning <milj.kr). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

l978i79 

401.6 

l979i80 

446.2 

1980/81 

440.0 
466,9 

1981/82 

475,0 
545,6 

1982/83 

5:!0.0 

I prop. 1982/83:50 föreslås. en höjning av skatteuttaget i två klasser. 

Ökningen föreslås främst i högsta skikten och mellanskikten för skatteplik

tiga belopp. De nya skalorna föreslås gälla fr.o.m. den ljan 1983. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt till 625 000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 680000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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1332 Gåvoskatt 

Gåvoskatt skall erläggas av den som genom gåva förvärvar egendom. 

Befriade från skyldighet att erlägga gåvoskatt är staten och vissa stiftelser. 

Dessutom är bl.a. kyrka. landsting. kommuner och hushållningssällskap 

befriade från att erlägga gåvoskatt. Uppbörden av gåvoskatt ombesörjs av 

länsstyrelserna. 

De beräknade inkomsterna av gåvoskatt under de senaste budgetåren 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 50.0 70.0 80.0 
lnlluten 

gåvo~katt ca 45.2 48,0 51,4 92.4 

Gåvoskatten är progressiv och tas ut enligt de regler om förmånstagare 

som gäller för arvsskatten. Endast två klasser av gåvoskatt finns. Försla

get i prop. 1982/83:50 gäller således även för gåvoskatten. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln gåvoskatt till 100000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 110000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1341 Stämpelskatt 

Stämpelskatt utgår vid förvärv av fast egendom och tomträtt, inteckning 

för fordran, förvärv av registreringspliktigt fartyg, emission av aktier. 

obligationer och vissa andra svenska värdepapper. insatser i svenska kom

manditbolag och vid vissa transaktioner med utländska värdepapper (SFS 

1964:308 med senaste ändring 1982:267). Inom det skattepliktiga området 
utgår stämpelskatt med vissa undantag. 

Enligt stämpelkungörelsen skall influtna stämpelmedel levereras in till 

riksskatteverket och domstolsverket, som är uppbördsmyndigheter. Cen

tralnämnden för fastighetsdata svarar för uppbörd av stämpelskatt hos 

myndigheter som är anslutna till fastighetsdatasystemet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt fram
går av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978/79 

639.0 
724,I 

1979/80 

1380.0 
1221, I 

1980/81 

I 545.0 
1221,3 

1981/82 

1400.0 
I 331.2 

1982/83 

1409.2 

Stämpelskatten i inskrivningsärenden är proportionell mot taxeringsvär

de/köpeskilling resp. inteckningsbelopp (stämpelskattelagen 7-11 **l· 

Stämpelskatten höjdes senast den 1 juli 1979. Resp. myndighet har räknat 

med oförändrade skattesatser. Skattesatsen för inskrivning av lagfart och 

tomträtt höjdes då med 50 %. från I% till 1,5 % av taxeringsvärde/köpe-
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skilling, medan skattesatsen för inteckning höjdes med 150%. från 0.4% 

till 1 %·av inteckningsbeloppet. 

Domstolsverket har beräknat uppbörden på titeln till 961,8 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 997 ,3 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Domstols

verket bygger prognosen på utfallet h1dgetåret 1981/82 och förutsätter en 

10-procentig årlig prisstegring på underlagssumman. Skattesatsen har där

vid förutsatts oförändrad. I prognosen har hänsyn tagits till att allt fler 

inskrivningsmyndigheter kommer att gå över till centralnämnden för fas

tighetsdata. 

Riksskatteverket har beräknat inkomsterna av stämpelskatt budgetåret 

1982/83 till 115 milj. kr. och till 120 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

Av 1981/82 års uppbörd svarade stämpelskatten på aktier för 114.1 milj. 

kr. (91.8 <:f ), stämpelska"tten på lotterier för 9.6 milj. kr. (7. 7 %) och övriga 

inkomstslag för 0,6 milj. kr. <0,5 %). 

Ökningen av stämplcskatteuppbörden vad gäller aktier förklaras av att 

ett aktiebolags minimikapital numera måste uppgå till lägst 50000 kr. Den 

här av föranledda ökningen av aktiekapitalet i gamla bolag kan nu anses 

avslutad. 

Fr.o.m. den !juli 1982 utgår stämpelskati med 1 t:;{ av aktiens nominella 

belopp eller, om ett högre belopp betalas för aktien med I %av detta 

belopp (SFS 1982:267). 

Stämpelskatten på kommanditdelägarinsatser i handelsbolag har slopats 

fr.o.m. den !juli 1982. I enlighet med riksdagens beslut slopas stämpel

skatten på lotterier fr.o.m. den I januari 1983. Sammanlagt medför detta 

ett inkomstbortfall under innevarande budgetår på ca 3 milj. kr. 
· Centralnämnden för fastighetsdata har beräknat inkomsterna till 340 

milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 475 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till domstolsverkets, riksskatteverkets och central

nämndens för fastighetsdata beräkningar. Inkomsterna på titeln stämpel

skatt beräknas till I 416800000kr. för budgetåret 1982/83 och till 
1592300000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1400 Skatt på varor och tjänster 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla skatter som beräknas 

på produktion. försäljning. varuhantering. tillhandahållande av tjänster 

och tillåtelse att använda vissa varor. Försäljningsskatter. skatter på en

skilda produkter och tjänster samt fordonsskatten skall redovisas under 

denna rubrik. Dessutom skall överskott som uppstår vid bolag eller liknan

de sammanslutningar där staten har monopol på försäljningen av produk

tionen redovisas under skatt på varor och tjänster. Även import- och 

exportavgifter skall redovisas som en skatt på varor och tjänster. 
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1411 Mcrvärdeskatt 

Fr.o.m. den 16 november 1981 utgår mervärdeskatt med 17.7')1r· av 

beskattningsv~irdet för de flesta skattepliktiga varor och tjänster ISFS 

1981 :992). Tidigare var mervärdeskatten 19.0 S·~. av beskattnings värdet. 

Beskattningsvärdet är lika med varans värde med tiliägg av tull, annan 

statlig avgift eller skatt inkl. mervärdeskatt. Skattesatsen 17. 7 % motsva

ras av 21.51 'Yi: av beskattningsviirdet exkl. merviirdeskatt. 

Skattskyldig iir den som inom lundet i yrkesmässig verks.'.1mhet omsätter 

skattepliktig vara eller tjänst eller importerar mervärdeskattepliktig vara. 

Mervärdeskatt utgår inte vid export. men skattskyldighet föreligger likväl 

för exportör i syfte att undanröja en skattebelastning pä exporterade varor 

och tjänster. 

Länsstyrelse är beskattningsmyndighet vid försäljning eller annan om

sättning inom landet. Vid import är tullverket beskattningsmyndighet. Den 

som iir skattskyldig skall vara registrerad hos länsstyrelsen i resp. län. Den 

till tullverket erlagda mervärdeskatten är avdragsgill vid den skattskyldi

ges redovisning till länsstyrelsen. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978i79 

29 900.0 
29035.9 

1979/80 

32600.0 
31 702.9 

1980/81 

37 800.0 
37 305,0 

1981/82 

42 700.0 
40 664.8 

1982/83 

43 500,0 

De redovisade inkomsternas fördelning på tvåmånadersperioder och 

ingående komponenter för budgetåret 1981/82 framgår av tabell 24. 

Tabell 24. Menärdeskatt budgetåret 1981/82 (milj. kr.) 

U pphördsmånad Tullverket Länsstyrelserna 
0 

Summa 
Inbetald Aterbetald 
skatt skatt 

juli-aug. 4144 6 719 3 777 7086 
sept.-okt. 4 782 6195 5406 5 571 
nov.-dec. 5 754 6 739 4 745 7748 
jan. -fcbr. 5177 6952 5040 7089 
mars-april 5 151 6842 5066 6927 
m<\i-juni 5 527 6 168 5 451 6244 

Summa 30 535 39 615 29 485 40 665 

Generaltullstyrelsen har beräknat mervärdeskatt pä importerade varor. 

Som nämns under titeln tullmedel beräknar generaltullstyrelsen importviir

det under budgetåret 1982/83 till 182000 milj. kr. och till 211000 milj. kr. 

under budgetåret 1983/84. · 
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Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRV den 11 november 1982 fram

hållit följande: 

Mervärdeskatt erläggs till tullverket vid import av skattepliktiga varor. 
Fr.o.m. 1981-11-16 utgår skatten med 17,7 % av beskattningsvärdet. För 
monteringsfärdiga hus utgår dock skatten med 10,62 <;'{,av beskattnings vär
det. Importen av sådana hus är emellertid inte så omfattande att den 
nämnvärt påverkar uppbördskalkylcn. 

Vid införsel utgörs beskattningsvärdet av varans tullvärde lcif- värde) 
med tillägg av tull och annan skatt eller avgift som tas ut vid importtillfäl
let, inklusive merviirdeskatt. Skattesatsen 17, 7 % motsvarar 21,51 q, när 
skatten beräknas på varuvärdet inklusive tull m.m. före pålägg av mervär
deskatt. Före 1981-11-16 var motsvarande procenttal 19 respektive 23,46. · 

Styrelsen räknar med att nettouppbörden av mervärdeskatt enligt gällan
de skattesats skall uppgå till 30600 Mkr budgetåret 1982/83. vilket motsva
rar 16,8 % av det beräknade importvärdet. Med utgångspunkt från de 
beräknade importviirdena för budgetåren 1983/84 och 1984/8.'i har uppbör
den av mervärdeskatt för dessa budgetår beräknats till respektive 34 000 
och 39800 Mkr. 

Eftersom de av tullverket återbetalade beloppen av mervärdeskatt är 
synnerligen små i förhållande till uppbörden har styrelsen ansett sig kunna 
bortse därifrån vid beräkningen av uppbördens storlek. 

Under hösten 1982 har regeringen tagit upp frågan om en höjning av 
mervärdeskatten. Såvitt styrelsen f.n. kan bedöma torde en eventuell 
höjning av mervärdeskatten i dagens prisläge och vid nuvarande importvo
lym innebära en inkomstökning vid import av ca I 350 Mkr per budgetår 
för varje helt procenttal varmed skatten höjs. 

En eventuell höjning av mervärdeskattcn från 21,51 % till 23.46 %. 
fr.o.m. 1983-01-01 torde med utgångspunkt från ovan gjorda beräkningar 
av importvärden m.m. innebära att uppbörden av mervärdf:skatt skulle 
öka med I 100 Mkr budgetåret 1982/83. För budgetåren 1983/84 och 
1984/85 torde ökningen komma att uppgå till respektive 3 000 och 3 600 
Mkr. 

I det följande lämnas en redovisning för beräkningen av uppbörden av 
mervärdes katt för budgetåret 1982/83. 

1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Utfall Prognos 

Importvärde 139690 157 400 182000 
därav icke skattepliktiga varor 
värde -14400 -19600 -44000 
andel av importvärdet 10.3% 12,5% 24.2 ~-(. 

Bruttouppbörd av tull, varuskatt m.m. + 2246 + 2 360 + 2700 
lmportvärdekorrigering lse nedan) 
Beräknat beskattningsvärde före pålägg 

210 - 4560 - 4000 

av mervärdeskatt 127 326 135600 136 700 
Mervärdeskatt, beräknad efter 23 ,46 

resp. 21,51 % 28970 30 385 29400 
Verklig och beräknad differens !influten/ 

beräknad nettouppbörd minus uppbörd 
beräknad efter 23,46 resp. 21.51 %) + 277 + 150 + 1200 

Mervärdeskatt, influten resp. beräknad 
nettouppbörd 29247 30 535 30600 

Den influtna resp. beräknade netto-
uppbörden motsvarar av importvärdet 20,9'>(- 19.4% 16.8% 
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Mervärdeskatt på råolja slopades fr.o.m. 1982-07-01. vilket medför att 
avdragsposten för icke skattepliktiga varor ökar kraftigt. Konjunkturinsti
tutet har bedömt att importvärdet för råolja åren 1982 och 1983 ökar med 
respektive 13,4 och 15 o/o. För petrolcumprodukter är motsvarande ökning 
27.2 och 6.4%. 

Importvärdekorrigeringen är gjord med hänsyn till att 98-99% av upp
börden inflyter närmare två månader et'ter införseltillfället. 

Den för budgetåret 1982/83 prognostiserade differensen mellan beräknad 
nettouppbörd (30 600 Mkr) och uppbörd beräknad efter 21.51 o/c (29 400 
Mkr) hänför sig till dels under budgetåret influten uppbörd av mervärde
skatt för råolja som importerades under maj och juni 1982 (ca 500 MkrJ, 
dels engångseffekten av den förkortning med tio dagar av kredittiden vid · 
betalning av tullräkningar som genomfördes 1982-07-01 (ca 700Mkr). 

I prop. 19S2/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. 

föreslår regeringen att mervärdeskattesatsen höjs till 19,0 o/c av beskatt

ningsvänlet. Det motsvarar 23,46 % av beskattningsvärdet exkl. mervär

deskatt. Höjningen föreslås träda i kraft den I januari 1983. 

Som nämns under titeln tullmedel räknar RRV med en annan öknings

takt i importvärdet än vad tullverket har gjort i sina beräkningar. RRV 

räknar med en ökning i importvärdet för åren 1982. 1983 och 1984 på 

17.5 11'~. 17.5% resp. IOl/L Till följd av de förändrade importprognoserna 

och en höjd skattesats har RRV räknat upp tullverkets uppbörd. RRV 

beräknar tullverkets uppbörd till 32 600 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 37000 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Länsstyrelsernas uppbörd av mervärdeskatt består av inbetald skatt, 

dvs. den utgående skatten överstiger den ingående. Dessutom redovisar 

lärisstyrelserna återbetald skatt. dvs. den ingående skatten överstiger den 

utgående. Till grund för beräk.ningen av länsstyrelsernas uppbörd ligger en 

prognos för den privata konsumtionen. Den privata konsumtionen beräk

nas öka med 8% frän år 1981 till år 1982. Mellan åren 1982 och 1983 

beräknas ökningen till knappt 8 % och mellan åren 1983 och 1984 till drygt 
6';f,_ 

Som nämns i generaltullstyrelsens skrivelse slopades mervärdeskatt på 

importerad råolja den I juli 1982. Till följd härav minskar länsstyrelsernas 

f1terbetalning av mervärdeskatt med motsvarande belopp som det beräkna

de skattebortfallet för tullverket. Slopandet av mervänlcskatt på råolja 

påverkar således inte statens nettoinkomster av mervärdeskatt. 

Fr.o.m. den I juli 1982 gäller att rätten till avdrag för ingående mervärde

skatt som tas ut vid import inträder tidigast när tullverkets tullräkning 

mottas av den skattskyldige. Detta innebär att avdraget för ingående 

mervärdeskatt som tas ut vid import kommer de skattskyldiga till godo i 

genomsnitt 24 dagar senare än vad som tidigare var fallet. Till följd härav 

uppstår en inkomstförstärkande engångseffekt under budgetåret 1982/83 

pa ca 2000 miij. kr. 

Den föreslagna höjningen av mervärdeskatten beräknas öka inkomster-
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na på titeln med ca 1500 milj. kr. 1982/83. För budgetåret 1983/84 beräknas 

inkomsterna öka med ca 4 200 milj. kr. 

Regeringen föreslår i prop 1982/83:50 att det särskilda investeringsavdra

get vid redovisning av mervärdeskatt förliings till att gälla även under 1983. 

Avdraget är på IO %. av anskaffningsvärdet, minskat med merviirdeskatt, 

av inventarierna. Räknat per helår beräknas avdraget minska inkomsterna 

med I 500 milj. kr. För budgetåret 1982/83 har inkomsterna räknats ned 

med 1500 milj. kr. och för budgetåret 1983/84 med I 000 milj. kr. 

Länsstyrelsernas nettouppbörd av mervärdeskatt under budgetåret 

1982/83 beräknas uppgå till 12700 milj. kr. Tullverkets uppbörd har korri

gerats till 32 600 milj. kr. Totalt beräknas uppbörden av mervärdcskatt 

under budgetåret 1982/83 uppgå till 45300 milj. kr. 

Länsstyrelsernas nettouppbörd under budgetåret 1983/84 beriiknas upp

gå till 11 900 milj. kr. RRV har beräknat tullverkets uppbörd till 37 000 milj. 

kr. Totalt beräknas således mervärdeskatten under budgetåret 1983/84 

uppgå till 48900 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln mervärdeskatt till 45 300000000 kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 48900000000 kr. för budgetäret 1983/84. 

1421 Bensinskatt 

Bensinskatt skall erläggas för bensin och andra motorbränslen, som 

innehåller minst 70 viktprocent bensin. för vissa alkoholer och etrar av 

alkohol och blandningar av dessa avsedda för användning till motordrift 

(motoralkoholer samt för gasol som används till drift av motorfordon SFS 

1961 :372). Inkomsterna redovisas av riksskatteverket och tullverket. Den 

som inom landet tillverkar bensin. motoralkohol eller gasol är skyldig att 

vara registrerad hos riksskatteverket. Likasfl kan den som i större omfatt

ning återförsäljer eller förbrukar sådana varor eller håller siidana varor i 

lager registreras hos riksskatteverket. Skatt pfi varor som införs till landet 

av annan än den som är registrerad hos riksskattevcrket redovisas av 

tullverket. 

Bensinskatten är I krona 37 öre per liter bensin, 43 öre· per liter för 

motoralkohol och 33 öre per liter för gasol (SFS 1982:4521. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budget är 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Stahbudgct 3 290.0 3 400.0 4650,0 5 253.0 6590.0 
Redovisar > 222.9 3 569.1 4 774,0 5 286.' 
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_Riksskatteverket har i skrivelse till RR V den 26 oktober 1982 anfört 

följande: 

Inkomsten av bensinskatt under budgetåret 1981/82 uppgick till 5 287 ,9 
milj. kr. Den I april 1982 höjdes bensinskatten med 7 öre till 120 öre per 
liter. Ändringen påverkade inkomsten först under juli 1982. Den I juli 1982 
togs den särskilda beredskapsavgiften på bensin på 17 öre per liter bort och 
lades istället på skatten som alltså höjdes till 137 öre per liter. Denna 
höjning påverkar inkomsten först under oktober 1982. Från den I januari 
1983 ändras redovisningsperioden från en månad till två månader. Samti
digt ändras betalningsfristen till I månad och 20 dagar. Det medför att den 
genomsnittliga kredittiden minskar med IO dagar och att inkomsten under 
budgetåret 1982/83 motsvarar bensinförsäljning under 13 månader. Enligt 
inhämtade uppgifter om försäljningen under juli-sc:ptcmber 1982 beräknas 
1800 milj. kr. inflyta under oktober-december 1982. På grund av devalve
ringen antas förbrukningen resten av 1982/83 minska med 2 '/L Med led
ning av inkomsten av energiskatt på bensin under tiden jan-juli 1982 kan 
för budgetåret 1982/83 inkomsten beräknas till ( 1461 + 1800 + 0.98 x 833 x 
137/34-50 =) 6500 milj. kr. För nästa.budgetår kommer intäkterna åter att 
motsvara försäljningen under tolv månader. Vid jämförelse med budget
året 1982/83 görs därför en reducering med 400 milj. kr. söm motsvarar en 
månads inkomst. För budgetåren 1983/84 och 1984/85 antas konsumtionen 
minska med 2 % vartdera året. För budgetåret 1983/84 beräknas inkomsten 
till (0,98 (6500-400) =) 5980 milj. kr. 

I riksskatteverkets beräkning har inte inkomsterna under 1983/84 korri

gerats med hänsyn till att uppbörden juli-september 1982. I 461 milj. kr .. 

avser inkomster med en skattesats på I krona 20 öre. RRV har därför 

räknat upp inkomsterna 1983/84 med 200 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln bensinskatt till 6 500 000 000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 6180000000kr. för budgetåret 1983/84. 

1422 Särskilda rnruskattcr 

Särskild varuskatt utgår på vissa varor tSFS 1941 :251 ). Skatten är 50% 

av prisd vid försäljning till detalj handeln på kemisk-tt:kniska preparat som 

puder. nagdlack, parfymer. hårvatten etc. På choklad- och konfektyrvaror 

är skatten 5 kr. per kilogram. 

Utjämningsskattc:n upphörde den I juli 1981. På starköl utgick utjäm

ningsskatt med 8 öre per liter. För vissa choklad- och konfektyrvaror. 

wafcrs och biscuits. var skatten I: 10 kr. per kilogram. 

Avgift utgår på vissa dryckesförpackningar (SFS 1973:37).-Avgiften är 

10 öre för varje förpackning. 

De siirskilda varuskatterna redovisas huvudsakligen av riksskattever

kct. Tullverket redovisar skatt på varor som importc:ras av annan än den 

som är registrerad hos riksskattcverkct som importör. 
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De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgilr av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 489.6 521,0 551.0 715,0 599,0 
Redovisat 503.9 549.3 661.2 663.1 
Därav 

Skatt på.choklad och 
konfektyrvaror 257.7 287.5 383.5 369,5 
Skatt på tekniska 
preparat 139,5 153,0 170.3 193.3 
Avgift på vissa 
dryckesförpackningar 64,6 54.2 53.9 57.2 
Särskild varuskatt på 
importerade varor 43.0 53.6 53.9 42.8 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 anför( 

följande: 

a) Särskild varuskatt på choklad- och konfektyrvaror 

Under budgetåret 1981/82 inflöt 369,5 milj. kr. jämfört med 383,5 milj. 
kr. under budgetåret 1980/81. Under tiden juli-september 1982 inflöt 77 ,3 
milj. kr. jämfört med 94,2 milj. kr. motsvarande tid 1981. I det senare 
beloppet ingick ca 17 milj. kr. i utjämningsskatt. Denna skatt upphörde 
fr.o.m. den !juli 1981, men fortsatte att inflyta i början av hudgetäret 
1981/82. 

Den särskilda varuskatten på choklad- och konfektyrvaror höjdes 
fr.o.m. den I oktober 1980 från 2 kr. 20 öre till 5 kr. per kg. Fr.o.m. den 
I januari 1982 ändrades bestämmelserna om beräkningsgrunderna i fråga 
om beskattningsvikten på så' sätt att emballage inte skall räknas in i vikten. 

Skatten redovisades under budgetåret 1981182 för ca 70 milj. kg mot för 
ca 74,5 milj.kg 1980/81. Minskningen kan till viss del förklaras av den 
förändrade beräkningsgrunden i fråga om beskattningsvikten. Från 
branschhåll har inhämtats att man räknar med en fortsättningsvis oföränd
rad konsumtion. 

RSV räknar med att konsumtionen under innevarande budgetår kommer 
att uppgå till 70 milj.kg och att den kommer att stabiliseras på denna nivå. 
Skatteintäkten kan därför beräknas till 350 milj. kr. under vart och ett av 
budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

bl Särskild varuskatt på tekniska preparat 

Under budgetåret I 981/82 inflöt 193 .3 milj. kr. jämfört med 170,3 milj. 
kr. under budgetåret 1980/81. Under juli-septemher 1982 inflöt 43.1 milj. 
kr. jämfört med 36.9 milj. kr. under motsvarande tid 1981, innebärande en 
ökning med ca 17 procent. 

En relativt stor andel av de tekniska preparaten utgörs av importvaror. 
Eftersom skatten beräknas på varornas viirde leder en höjning av im
portpriserna till ett högre skatteuttag. RSV räknar med att den värdemiis
siga konsumtionsökningen innevarande budgetår kommer att uppgå till 
cirka 15 procent och de kommande två budgetåren till cirka 10 procent. 
Inkomsten beräknas till 222 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 245 
milj. kr. för budgetåret 1983/84. 



Bilaga 1.2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 81 

cl Avgift på dryckesförpackningar 

Under budgetåret 1981/82 inflöt 57 .2 milj. kr. jämfört med 53, 9 milj. kr. 
1980/81. Under juli-september 1982 inflöt 18.7 milj. kr. jämfört med 14,5 
milj. kr. under motsvarande tid 1981. 

RSV beräknar inkomsten för innevarande budgetår till 60 milj. kr. och 
till samma belopp för de kommande två budgetåren. 

Enligt ovanstående (a-c) beräknar RSV inkomsten av särskilda varu
skatter för budgetåret 1982/83 till 1350 + 222 + 60 =) 632 milj. kr. och för 
budgetf1ret 1983/84 till (350 + 245 + 60 =) 655 milj. kr. 

General tullstyrelsen beräknar sin nettouppbörd av särskilda varuskatter 

till 45 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 45 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beriik

ningar. Inkomsterna på titeln särskilda varuskatter beräknas till 

6 77 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 702 000 000 kr. för budgetåret 

1983184. 

1423 Försäljningsskatt på motorfordon 

Försäljningsskatt på motorfordon (SFS 1978:69) utgår när skattepliktigt 

fordon av yrkesmässig tillverkare eller registrerad importör levereras till 

köpare eller tas ut från rörelse utan samband med försäljning. För skatte

pliktigt fordon som förts in till Sverige av annan än registrerad importör 

utgår försiiljningsskatt när fordonet förs in i riket. Skattepliktiga fordon är 

personbilar med en tjänstevikt av mer än 400 kg, bussar med en totalvikt 

av högst 3 000 kg. lastbilar med skåpkarosseri och med en totalvikt av 

högst 3 000 kg, samt motorcyklar. 

För personbilar. bussar och lastbilar utgår försäljningsskatt med 2 kr. 

och 30 öre per kg tjänstevikt. För varje fullt femtiotal kilogram tjiinstevikt 

över I 600 kg utgår ytterligare skatt med 290 kr. För motorcyklar utgår 

skatten med 420 kr. om tjänsteviktt:n inte överstiger 75 kg, med 550 kr. om 

tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kg. med 840 kr. Llm tjänste

vikten är högre än 160 kg men inte överstiger 210 kg och i annat fall med 

1400 kr. 

Inkomsterna pil titeln redovisas av riksskatteverket och generaltullsty

relsen. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetfrr 

Statsbudget 
Redovisat 

1978/79 

610,0 
575.8 

1979/80 

640.0 
599.3 

1980/81 

608.0 
522.2 

6 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 

1981/82 

548.0 
583.9 

1982/83 

549,5 



Prop. 1982/83: 100 82 

I skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Enligt inhämtade upplysningar från representanter för bitbranschen räk
nar man med en försäljning av ca 205 000 skattepliktiga fordon under år 
1982. varav drygt 108 000 sålts under första halvåret 1982. För de kom
~ande kalenderåren har försäljningen av samma representanter nu beräk
nats till 190000 enheter 1983, 200000 enheter 1984 och 210000 enheter 
1985. Bitförsäljningen som utgör underlag för skatteberäkningen kan för 
budgetåret 1982/83 bedömas uppgå till 177 000 enheter och för budgetåret 
1983/84 till 210 000 enheter. 

Den genomsnittliga tjänstevikten beräknas till I 200 kg, vilket motsvarar 
en skatt av 2 760 kr. per fordon. 

RSV beräknar inkomsten av försäljningsskatt på motorfordon för bud
getåret 1982/83 till 490 milj. kr. och för budgetåret 1983/84 till 580 milj. kr. 

Generaltullstyrelsen beräknar inkomsterna till 10 milj. kr. för vart och 

ett av budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln försäljningsskatt på motorfordon beräknas 

till 500000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 590000000 kr. för budget

året 1983/84. 

1424 Tobaksskatt 

Tobaksskatt utgår efter varans vikt (SFS 1961 :394). Skatt utgår enligt 

följande sammanställning. 

Varuslag Vikt för l:lelopp för 
I st. I st. I kg 
gram öre kr. 

Cigarrer och cigariller 
grupp I t.o.m. 1,7 13.5 
grupp Il över 1.7 

t.o.m. 3.0 18,0 
grupp Il! över 3.0 

t.o.m. 5.0 21.5 
grupp !V över 'i.O 30.0 
Cigarretter 
grupp I t.o.m. 0,85 23 

. grupp Il över 0,85 
t.o.m. 1.:w 28 

grupp 111 över 1.20 
t.o.m. 1,55 33 

grupp IV över 1,55 
t.o.m. 1.90 38 

grupp V över 1.90 42 
Rök tobak 80 
Tuggtobak 27 
Snus 13 
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För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgär skatten med 5 öre för varje 

påbörjad längd av 100 mm av ett blad eller en hylsa för framställning av en 

cigarrett. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). · 

Budgetår 1978179 1979/80 1980/81 l98UC 1982/83 

Statsbudget 2 500,2 2500.0 2 970.0 3 250.0 2 940.0 
Redovisat 2 567 .6 2 826.0 2999.l 3 090.5 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 26oktober 1982 anfört 

följande: 

Under tiden juli-september 1982 flöt 800.1 milj. kr. in jämfört med 770.2 
milj. kr. motsvarande tid 1981. 

En jämförelse mellan skatteintäkterna för januari-september 1981 och 
januari-september 1982 visar på en ökning av intäkterna med cirka 4 pro
cent. 

Svenska Tobaks AB, som svarar för 99.5 procent av tobaksskatten, 
räknar med att konsumtionen framdeles kommer att minska. 

Tobaksskatten höjdes fr.o.m. den 27 augusti 1980 för cigaretter. rök
tobak och snus med i genomsnitt 8 procent. 

RSV beräknar att konsumtionen under återstoden av budgetåret blir 
ungefär densamma som motsvarande period föregående budgetår. då in
komsten uppgick till 2313 milj. kr. 

För budgetåret ! 982/83 beräknar RSV inkomsten till 1800 + 2320 =) 

3120 milj. kr. 
RSV beräknar att konsumtionen kommer att minska med I procent 

vardera av de därpå följande budgetåren. För budgetåret 1983/84 beräknas 
inkomsten till 3090 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

tobaksskatt beräknas till 3120000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

3 090 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1425 Skatt på spritdrycker 

För spritdrycker utgår skatt dels med en grundavgift per liter. dels med 

en procentavgift (SFS 1977:306). Grundavgiften är f. n. I kr. och 3 öre per 

liter och volymprocent alkohol. Avgiften höjs till I kr. och 10 öre fr.o.m. 

den I januari 1983. Procentavgiften motsvarar 50% av detaljhandelspriset 

exkl. mervärdeskatt. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978/79 

3 900.0 
3 965.0 

1979/80 

4100.0 
4 265,6 

1980/81 

5000.0 
4 457.2 

1981/82 

4810.0 
4633, I 

1982/83 

4D5.0 
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Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 anfört 

följande: 

Under budgetåret 1981/82 innöt skatt på spritdrycker med 4633,I milj. 
kr. jämfört med 4 457,2 milj. kr. under budgetåret 1980/81. En höjning av 
grundavgiften genomfördes i slutet av augusti 1980 och i maj 1982. En ' 
ytterligare höjning kommer att genomföras 1 januari 1983. 

Försäljningen av spritdrycker har enligt socialstyrelsens statistik under 
första halvåret 1982 ökat med 0,8 C.lc. Vin och Spritcentralen beräknar för 
sin del att försäljningen av spritdrycker minskar från 52,0 milj. liter 1982 till 
49,6 milj. liter 1983-en minskning med drygt fyra procent. Höjningarna av 
grundavgiften och devalveringen beräknas öka utminuteringspriset med 
tillsammans tio procent. Den del av dryckesskatten som utgör procentav
gift kommer därför att öka. 

Med ledning av uppgifter från Vin- & Spritcentralen beräknas 2 387 milj. 
kr. inflyta under tiden juli-december 1982. För återstoden av budgetåret 
räknar RSV med en ökning av inkomsten med i genomsnitt fem procent 
jämfört med motsvarande tid föregående år (2 384 x 1.05) = 2 503 milj. kr. 
Inkomsten antas öka dels beroende på höjningen av dryckesskatten som 
får effekt i april 1983, dels på grund av höjningen av priset med anledning 
av devalveringen. Den höjningen får effekt fr.o.m. januari 1983. 

RSV beräknar att konsumtionen för budgetåret 1983/84 minskar med två 
procent jämfört med budgetåret 1982/83 och ytterligare med två procent 
budgetåret 1984/85. Med hänsyn till att de inkomsthöjande faktorerna får 
effekt under hela budgetåret 1983/84 jämfört med innevarande budgetär 
beräknas inkomsten likväl öka med tre prol:ent för 1983/84. 

RSV beräknar skatten på spritdrycker under budgetåret 1982/83 till 4 890 
milj. kr. och under budgetåret 1983/84 till 5035 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på spritdrycker beräknas till 4890000000 kr. för budgetåret 1982/83 

och till 5 035 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1426 Skatt pa vin 

För vin utgår skatt dels med en grundavgift per liter, dels med en 

procentavgift (SFS 1977:306). Grundavgiften är 12 kr. per liter för vin med 

en alkoholhalt överstigande 15 volymprocent I starkvin) och för annat vin 

Wittvin) 3:70 kr. per liter. Den !januari 1983 höjs grundavgiften för stark

vin till 13:30 kr. och för lättvin till 4:25 kr. Procentavgiften motsvarar 36% 

av detaljhandelspriset exkl. mervärdeskatt. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pä titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj kr). 

Budgetår 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 720,0 870.0 950,0 I 100,0 I 150.0 
Redovisat 786,8 872,2 992,I 1147,7 
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Riksskatteverket har i skri ve I se till RR V den 26 oktober 1982 anfört 

följande: 
Under budgetåret 1981/82 inflöt skatt på vin med I 114. 7 milj. kr. jämfört 

med 992.1 miij. kr. under budgetåret 1980/81. En höjning av grundavgiften 
genomfördes i slutet av augusti 1980. En ny höjning kommer att genomfö
ras Ijanuari 1983. 

Försäljningen av vin har enligt socialstyrelsens statistik under första 
halvåret 1982 ökat med 5,1 %. Vin och spritcentralen beräknar för sin del 
att konsumtionen av vin minskar från 137,6 milj. liter 1982 till 133,5 milj. 
liter 1983-en minskning med 31/c. Höjningen av grundavgiften och även 
devalveringen beräknas öka utminuteringspriset med tillsammans ca 10%·. 
Den del av dryckesskatten som utgör procentavgift kommer däri"ör att öka. 

Med ledning av uppgifter från Vin och spritcentralen beräknas 594 milj. 
kr. inflyta under tiden juli-december 1982. För återstoden av budgetåret 
räknar RSV med en ökning av inkomsten med 5%jämfört med motsvaran
de tid föregående är (592 x 1.05) = 621 milj. kr. Höjningen av priset för vin 
med anledning av devalveringen får effekt på inkomsten fr.o.m. januari 
1983 och höjningen av grundavgiften fr.o.m. april 1983. 

RSV beräknar att konsumtionen för budgetaret 1983/84 minskar med 3 c;;;. 
jämfört med 1982/83 och med ytterligare 2 c1c under följande budgetår. Med 
hiinsyn till att de inkomsthöjande faktorerna för effekt under hela budget
året 1983/84 j~imfört med innevarande budgetår beräknas inkomsten likviil 
öka med 3 % för 1983/84. 

Skatten på vin beräknas under budgetåret 1982/83 uppgå till I 215 milj. 
kr. och under budgetåret 1983/84 till 1250 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på vin beräknas till I 215 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

I 250 000 000 kr för budgetåret 1983/84. 

1427 Skatt på malt- och läskedrycker 

Skatt på malt- och läskedrycker !Sl'S 1977:306) utgilr enligt följande 

sammanställning. 

Dryd; 

L1ttiil 
Öl 
Starköl 
Kobynuk hiskedryckcr 
Övriga l~hkedrycker 

Skatt per liter 
T.o.m 1982-12-31 

40 iirc 
I kr. 85 öre 
5 kr. 25 öre 

40 öre 
20 öre 

Fr.o.m 198.1-01-01 
40 iire 

2 kr. 20 öre 
5 kr. 80 öre 

40 lire 
20 öre 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budget<lren framgår av följande sammansiällning (milj.kr.). 

Budgetår 1978/79 1979/80 1980/R I 1981/82 1982/83 

Statsbudget 802.0 786.0 963.0 I 076.0 I 033,0 
Redovisat 804.1 881.7 I 013.1 I 047.6 
Därav 

:vtaltdryt.:ker 620.0 681.7 824.0 811.6 
Läskcdryt.:ker . 184.I 200.0 189.0 236.0 
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I skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 har riksskatteverket anfört 

följande: 
Under budgetåret 1981/82 inflöt skatt på malt- och läskedrycker med 

999.2 milj.kr. mot 969.7 milj.kr. 1980/81. 

Starköl 

Under budgetåret 1981182 inflöt skatt på starköl med 470.6 milj. kr. 
Under tiden juli-september 1982 inflöt 152,2 milj. kr. jämfört med 138.9 
milj. kr. motsvarande tid föregående budgetår. Konsumtionsökningen har 
under första halvåret 1982 uppgått till ca 9 %. Fr.o.m. den I januari 1983 
höjs skatten från 5 kr. 25 öre/liter till 5 kr. 80. öre/liter. Skattehöjningen 
påverkar inkomsterna fr.o.m. mars 1983 och beräknas av RSV minska 
konsumtionen med ca 2 %·. 

Försäljningen av starköl uppgick under tiden maj-december 1981 till 61 
milj. liter och under tidenjanuari-april 1982 till 27 milj. liter. För motsva
rande perioder 1982 och 1983 beräknar RSV att konsumtionen kommer att 
uppgå till 66 milj. liter resp. 26 milj. liter. Inkomsten budgetåret 1982/83 
beräknas därför till ( 66 x 5 .25 =) 346 + ( 26 x 5 .80=) 151 eller till samman
lagt 497 milj. kr. 

Öl 

Under budgetåret 1981/82 inflöt skatt på öl med 294,5 milj. kr. Under 
tiden juli-september 1982 inflöt 78,7 milj. kr. jämfört med 84.6 milj. kr. 
motsvarande tid föregående budgetår. Konsumtionsminskningen har un
der första halvåret 1982 uppgått till ca 2,5 l){·. Fr.o.m den 1 januari 1983 höjs 
skatten från I kr. 85 öre/liter till 2 kr. 20 öre/liter. Skattehöjningen påverkar 
inkomsterna fr.o.m. mars 1983. RSV beräknar att konsumtionen fortsiitter 
att minska med 2.5 )·~ fram till skattehöjningen och därifrån med drygt 3 ?f.. 
försäljningen av öl under tiden maj-december 1981 uppgick till 113 milj. 
liter oi.:h under tiden januari-april 1982 till 84 milj. liter. För motsvarande 
perioder 1982 och 1983 heriiknar RSV att konsumtionen kommer att uppgå 
till 110 milj. liter resp. 46 milj. liter. Inkomsten budgetåret 1982/83 beräk
nas därför till ( 110 x 1,85=! 204 + (46 x 2.20=) 101 eller sammanlaagt 305 
milj. kr. 

Övriga drycker 

Under budgetåret 1981 /82 inflöt skatt på övriga drycker med 234. I milj. 
kr. Under tiden juli-september 1982 inflöt 48,0 milj. kr. jämfört med 65.9 
milj. kr. motsvarande tid föregående budgetår (minskning ca 27 ';·(,). Den 
I maj 1982 sänktes skattesatserna för <les sa drycker med närmare 30 ';{ i 
vägt medeltal. Den ovan nämnda minskningen av skatteintäkterna från 
65.9 milj. kr. till 48.0 milj. kr. har påverkats av <len förhållandevis varma 
sommaren 1982 med ökad konsumtion. RSV beräknar att skatteintäkterna 
för de aktuella dryckerna under hudget?1ret 1982/83 kommer att uppgå till 
170 milj. kr. 

Under budgetåret 1982/81 heriiknas inkomsterna för malt- och läske
drycker komma att uppgt1 till <497 + 305 + 170 =) 972 niilj. kr. För 
budgetåret 1983/84 då skattehöjningarna på starköl och öl fött full effekt 
beräknas inkomsten till I 025 milj. kr. 
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Generaltullstyrelsen beräknar uppbörden av skatt på importerade malt

och läskedrycker till 62 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 66 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskattcverkets och generaltullstyrelsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln skatt på malt- och läskedrycker beräknas till 

I 034000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till I 091000000 kr. för budget

året 1983/84. 

1428 Energiskatt 

Allmän energiskatt skall erläggas för bensin och gasol. för vissa bränslen 

som kol. koks, motorbrännolja och eldningsolja samt för elkraft. 

Med bensin avses sådan bensin och motoralkohol som är skattepliktig 

enligt lagen om bensinskatt. 

Inkomsterna redovisas av riksskatteverket samt av generaltullstyrelsen 

för skatt på bränslen som införts till riket av annan än den som är regis

trerad hos riksskatteverket. 

För år 1982 har regeringen beslutat om nedsättning av allmän energiskatt 

efter prövning i varje särskilt fall. Regeringen har medgett nedsättning av 

energiskatt på elkraft. eldningsolja och fasta bränslen för viss industriell 

tillverkning så att skatten begränsats för företag som vidareförädlar skogs

produkter till 1,6 % och för övriga industriföretag till 1,3 % av de tillver

kade produkternas försäljningsvärde. 

Den I april 1982 höjdes energiskatten på olja med 46 kr. per m~ olja. 

Skatten höjdes ytterligare den I juli 1982 med 38 kr. per m1
• Samtidigt 

sänktes den särskilda avgiften på oljeprodukter med samma belopp. 

De för bränslen nu gällande skattesatserna framgår av nedanstående 

sammanställning. 

Bensin 
Gasol 
Elektrisk kraft 

för industriell verksamhet för den del 
av förbrukning som överstiger 40 000 kWh 
inom vissa komrnuncr i non-a Sverige 

Stenkol 
Stenkolsstvbb samt stenkolsbriketter 
Brunkolsb~iketter 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Tunna och tjocka oljor 

34 öre per liter 
53 öre per liter 
4 öre per kWh 

3 öre per kWh 
3 öre per kWh 

12 kr per ton 
6 kr per ton 
6 kr per ton 

14 kr per ton 
6 kr per ton 

291 krperm3 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

Statsbudget 4146.0 4300.0 5599,0 7319.0 
Redovisat 4186.1 4615.8 5854,3 6906,9 
Därav på 

Elektrisk kraft 
Bensin och gasol 1 

Andra bränslen 

1764.0 
1672.6 

750.1 
1 Exklusive tullverkets uppbörd. 

1990.2 
1645,2 

978.9 

2495,6 
1584,3 
1 772.2 

626.5 
545,0 
734.0 

1982/83 

8 710,0 
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Riksskalteverket har i skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 anfört 

följande: 

Den I juli 1982 sänktes avgiften på olja med 38 kr. per m3. Samtidigt 
höjdes energiskatten på olja med motsvarande belopp. Från den I januari 
1983 ändras redovisningsperioderna för andra bränslen än bensin och gasol 
fran kvartals- till tvamånadersredovisning. För bensin ändras redovis
ningsperioderna från enmånads- till tvåmänadersredovisning. Skallened
sättning vid industriell tillverkning antas gälla tills vidare och ligga kvar på 
oförändrat 550 milj. kr. 

a) Energiskatt på elkraft 

för budgetåret 1981 /82 inflöt 2 626,5 milj. kr. Elförbrukningen antas öka 
med 5% under budgetåret 1982/83. För budgetåren 1983/84 och 1984/85 
antas elförbrukningen öka med 4% vartdera året. RSV beräknar inkoms
ten för energiskatten på elkraft för budgetåret 1982/83 till ( 1,05 x 2 626,5 =) 

2 758 milj. kr. för budgetåret 1983/84 till ( 1,04 x 2 758 =) 2 868 milj. kr. 

b) Energiskatt på bensin och gasol 

Inkomsten av energiskatt på bensin och gasol under budgetåret 1981 /82 
uppgick till I 545 milj. kr. Under tiden juli-september 1982 har influtit 417 ,6 
milj. kr. På grundval av statistik från Svenska Petroleuminstitutct över 
bensinförsäljningen juli-september 1982 kan inkomsten under tiden okto
ber-december 1982 beräknas till 447 milj. kr. Förbrukningen under återsto
den av budgetåret 1982/83 antas minska med 2 </f. 

För budgetåret 1982/83 beräknas inkomsten av energiskatt på bensin till 
(418 + 447 + 0,98 X 833 =) 1681 milj. kr. 

Enligt motiveringen under Bensinskatt avgår en månads inkomst för 
budgetåret 1983/84. Konsumtionen antas minska med 2 % de närmaste 
budgetåren. 

För budgetåret 1983/84 beräknas inkomsten av energiskall på bensin och 
gasol till ((),98 x (I 681-100) = J I 549 milj. kr. 

c) Energiskatt på andra.bränslen än bensin och gasol 

Inkomsten under budgetåret 1982/83 uppgick till 2 734 milj. kr. 
Ei1ergiskatten höjdes den I april med 46 kr. till 253 kr. per m3

. Denna 
höjning påverkar inkomsten fr.o.m. juli 1982. Den 1 juli 1982 sänktes den 
särskilda avgiften med 38 kr. samtidigt som energiskatten höjdes med 38 
kr. till 291 kr. per m3. Som framgår av redogörelsen under "Energiskatt" 
ändras rcdovisningsperioderna från den I januari 1983. Under budgetåret 
1982/83 medför periodändringen att inkomsten under budgetåret motsvarar 
försäljningen under 13 månader. 
· Förbrukningen antas minska med I 0 7c för återstoden av budgetåret 
1982/83 och med 5 % vardera för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Under 
tiden juli-september 1982 inflöt 643 milj. kr. Med utgångspunkt från 
föregående budgetår och med hänsyn till skattehöjningarna och konsum
tionsminskningen beräknas inkomsten under budgetåret 1982/83 bli (643 + 
378 X 291/207 + 0,9 X 1932 X 291/207 + 0,9 X '279 X 291/253 =) 3908 milj. 
kr. 

För budgetåret 1983/84 blir basen för skatteinkomsten åter tolv måna
der. Det antas minska intäkten med 290 milj. kr. vid jämförelse med året 
innan. 
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För budgetåret 1983/84 beräknas inkomsten energiskatt på bränslen till 
(0,95 X (643 X 291/253 + 3908-643 -290 =) 3529 milj. kr. 

Den sammanlagda energiskatten blir, då för budgetåret 1982/83 (2 758 + 
I 681 + 3 908 =) 8 347 milj. kr. och för budgetåret 1983/84 (2 868 + I 549 + 
3 529 =)avrundat 7 945 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

energiskatt beräknas till 8 347 000 000 kr. för budgt:tåret 1982/83 och till 

7 945 000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle 

Lagen om svavelhaltigt briinsle <SFS 1976: 1054) trädde i kraft den I ok

tober 1977. Då upphörde lagen om begränsning av svavelhalten i eldnings

olja att gälla (SFS 1968:551). För att motverka utsläpp i luften av svavel

föreningar har regeringen meddelat föreskrifter för användningen av sva

velhaltigt bränsle. Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen 

utser kan medge undantag från besUimmelse om den högsta mängd svavel

föreningar som får släppas ut i luften. I dessa fall får en särskild avgift tas 

ut med belopp som fastställs av regeringen eller utsedd förvaltningsmyn

dighet. 

Statens naturvårdsverk utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden 

av lagen. Länsstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn inom länet. Den särskil

da avgiften utgår enligt taxa som fastställs av statens naturvårdsverk efter 

samråd med RRV <SFS 1976:1055). 

De beräknade och redovisade inkomsterna pä titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budge!år 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 4.0 0.2 1.5 2.0 1.5 
Redovisat 4,6 0,9 0,4 4.8 

I skrivelse till RRV den 14oktober 1982 beräknar statens naturvårdsverk 

inkomsterna under titeln särskild avgift på svavelhaltigt bränsle till 1.5 

milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till I .5 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till statens naturvårds verks beräkning. Inkomsterna på 

titeln särskild avgift på svavelhaltigt bränsle beräknas till 1500000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till I 500 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1431 Särskild avgift för oljeprodukter 

Den I juli 1982 upphörde oljelagringsfondcn och kvar finns oljeprospek

teringsfonden. oljeersättningsfonden och energiforskningsfonden. Samti

digt upphörde den tidigare avgiften till oljelagringsfonden på 17 öre per 

liter bensin och 38 kr. per m1 olja. De avgifter som flutit in efter den I juli 
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1982. dvs. avgifter för perioden april-juni skall föras in på hudgcten. Dessa 

avgifter uppgår till 316 milj. kr. Vidare skall oljelagringsfondcns saldo per 

den 30 juni 1982 föras in på budgeten. Saldot var 739 milj. kr. Utöver dessa 

inkomster tillkommer försäljningsinkomster på ca 325 milj. kr. Det innehär 

att inkomsterna på titeln tillfälligt kommer att uppgå till 1 380 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. För budgetåret 1983/84 inflyter endast försäljningsin

komster på ca 325 milj. kr. 

Avgiften till de återstående fonderna är 80 kr. per m3 olja. Eftersom 

denna avgift fonderas påverkar den ej inkomsterna på titeln. Riksskatte

verket har i skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 beräknat inkomsterna 

av dessa avgifter till 1 259 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 1 170 milj. 

kr. för budgetåret 1983/84. I prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-poli

tiska åtgärder m.m. föreslår regeringen en höjning av avgiften med 13 kr. 

per m3 till 93 kr. per m3
• Höjningen föreslås träda i kraft den 1januari1983. 

A vgiftshöjningar skall täcka oljeersättningsfondens kostnader för ökade 

bidrag till investeringar i förbränningsanläggningar som byggs för att eldas 

med främst torv. Till följd av avgiftshöjningcn beräknas inkomsterna öka 

med 80 milj. kr. budgetåret 1982/83 och med 190 milj. kr. budgetåret 

1983/84. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild avgift för oljeprodukter till 

1380000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 325000000 kr. för budget

året 1983/84. 

1432 Kassettskatt 

Fr.o.m den I september 1982 utgår skatt på vissa kassettband (SFS 

1982:691 ). Skatt skall erläggas vid omsättning eller uthyrning inom landet 

eller vid införsel till landet av inspelade eller oinspclade videokassettband 

och oinspelade ljudkassettband. Skatten är 25 öre per spelminut för vidco

kassctthand och 2 öre per spclminut för ljudkasettband. Skatt tas inte ut 

för kassettband vars speltid är högst 30 minuter. Inkomsterna skall redovi

sas av rikssskatteverket och tullverket. Den som inom landet yrkesmässigt 

tillverkar skattepliktiga kassettband är skyldig att vara registrerad hos 

riksskatteverket. Likaså kan den som avser att yrkesmässigt i större om

fattning göra inspelningar eller kopieringar på videokassettband registreras 

hos riksskatteverket. Detsamma gäller den som avser att införa skatteplik

tiga video- eller ljudkassettband till landet för yrkesmässig återförsäljning i 

större omfattning. Skatt på varor som införs till landet av den som inte är 

registrerad hos riksskatteverket redovisas av tullverket. Enligt en särskild 

avdragsbcstämmclse avlyfts skatten på inspelade videokassettband som 

hyrs ut om s.k. filmavgift erläggs till bl. a. Svenska Filminstitutet. 
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Riksskatteverket har i skrivdse till RRV den 26 oktober 1982 anfört 

följande: 

I prop. 1981/82: 159 refereras till en utredning av statens pris- och kartell
nämnd, vari omsättningen på kassettmarknaden anges uppgå till I 200 milj. 
spelminuter för ljud och 600 milj. spelminuter för video per år. 

Med utgångspunkt i denna marknadsbedömning uppgår den maximala 
skatteinkomsten till I 200 milj. min. x O.<l2 kr. + 600 milj. min. x 0.25 kr. 
= 174 milj. kr. för helt budgetår. Från detta belopp måste emellertid 
avräknas effekten av tre faktorer nämligen a) den del av videomarknaden 
som i praktiken befrias från skatt genom att s.k. filmavgift erläggs. b) den 
del av ljudkassettmarknaden som avser inspelade kassetter och c) den del 
av kassettmarknaden som beskattas hos tullen. Storleken av dessa tre 
faktorer är inte känd. men RSV gör följande antaganden nämligen a) 50l.>I:· 
av videomarknaden är i praktiken befriad från kassettskatt. b) 901:'(. av 
ljudmarknaden avser inspelade ljudkassettband och c) 10'/·(. av kassett
marknaden beskattas hos tullen. 

Med dessa antagande beräknar RSV inkomsten av kasettskatt för helt 
budgetår enligt följande 
al 50% x 600 milj. min. x 0.25 kr. = 75,0 milj. kr. 
b) 10% x 1200 milj. min. x 0.02 kr.= 2,4 milj. kr. 
c) 90 % x <75,0 mkr. + 2.4 mkr.) = 69.7 milj. kr. 

RSVs inkomst för helt budgetår kan således anges till 70 milj. kr. 
Budgetåret 1982/83 innefattar emellertid endast fyra betalningsperioder 
mot normalt sex. 

RSV beräknar inkomsten under budgetåret 1982/83 till 45 milj. kr. och 
under budgetåret 1983/84 till 70 milj. kr. 

Generaltullstyrelsen beräknar inkomsterna till 5 milj. kr. 1982/83 och till 

10 milj. kr. 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrclsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln kassettskatt beräknas till 50000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 80000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1433 Skatt på videobandspelare. 

I prop. 1982/83:50 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder föreslår rege

ringen att en skatt på videobandspelare införs. Skatten föreslås utgå med 

600 kr. per bandspelare. Skattskyldig blir den som yrkesmässigt tillverkar. 

eller importerar vidobandspclare. Skatt skyldigheten skall inträda när en 

bandspelare levereras till köpare eller första gången hyrs ut. Vid införsel 

till någon som inte är registerad som skattskyldig tas skatten ut av tullver

ket. I övriga fall tas skatten ut av riksskatteverket. Redovisningsperioden 

föreslås bli två kalendermånader och inbetalning av skatten föreslås ske 

senast den femte i andra månaden efler periodens slut. Den nya skatten på 

videobandspelare föreslås träda ikraft den I januari 1983. I propositionen 

anges försäljningen av videobandspelare till ca 165 000 både 1981 och 1982. 
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RRV har haft kontakt underhand med riksskatteverket och beräknat för

säljningen till ca 150000 bandspelare åren 1983 och 1984. För budgctån:t 

1982/83 inflyter inkomster för perioden januari-april. Vidare kan antas en 

hamstringseffekt före skattens införande. Detta tillsammans med en nor

malt sett högre försäljning under hösten jämfört med vii.ren gör att inkoms

terna beräknas till 15 milj. kr. 1982/83. För budgetåret 1983184 beriiknas 

inkomsterna till 80 milj.kr. RRV föreslår att inkomsterna av skatt på 

videobandspelare redovisas på en särskild titel benämnd 1433 Skatt pil 

videobandspelare under huvudgruppen 1400 Skatt på varor och tjänster. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på videobandspelare till 

15 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 80 000 000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

1434 Skatt på viss elektrisk kraft. 

I prop. 1982/83:50 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder föreslår rege

ringen att en skatt på viss elektrisk kraft införs. I propositionen anges att 

vattenfallsverkets prissättning uppfattas som vägledande vid andra före

tags prissättning på elektrisk kraft. Vattenfallsverkets prissättning grundas 

f.n. på långsiktig marginalkostnad. vilket innebär att senast tillkomna 

produktionsanläggningar blir bestämmande för tariffnivån. Då prnduk

tionskostnaden i nyligen uppförda elprnduktionsanläggningar ligger betyd

ligt över den i flertalet vattenkraftstationer uppkommer stora överskott i 

de företag som huvudsakligen producerar vattenkraft. Detta gäller framför 

allt om produktionen till stor del sker i ~ildre anläggningar. Regeringen 

föreslår därför en beskattning med 2 öre per producerad kWh i vatten

kraftstationer. För elkraft producerad i kraftstationer som har tagits i drift 

under åren 1973-1977 föreslås skatten utgå med I öre per kWh. För elkraft 

som producerats i vattenkraftstationer som har tagits i drift efter år 1977 

utgår ingen skatt. Skatten föreslås träda ikraft den I januari 1983. Redovis

ningsperiod blir en månad och skatten skall betalas senast den 25 i måna

den efter redovisningsperioden. 

RRV har haft kontakt underhand med riksskatteverket om storleken av 

skatteuppbörden. Riksskatteverket har i sin tur haft kontakt med vatten

fallsverket som uppskattar sin andel av skatten till ca 450 milj.kr. per år. 
För övriga producenter beräknas inkomsterna till ca 500 milj.kr. per år. 

För vattenfallsverkets del hör påpekas att verkets beräknade skattt:inbe

talning i motsvarande grad sänker verkets beräknade avskrivningar !se 

sid 119 och sid 141). För budgetåret 1982/83 beräknas inkomsterna av skatt 

på viss elektrisk kraft till 450 milj .kr. För budgetåret 1983/84 beräknas 

inkomsterna till 950 milj.kr. 

RRV föreslår att inkomsterna av skatt på viss elektrisk kraft redovisas 

. på en särskild titel benämnd 1434 Skatt på viss elektrisk kraft under 

huvudgruppen 1400 Skatt på varor och tjänster. 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på viss elektrisk kraft till 

450 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 950 000 000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade ö\·erskott 

Inkomsterna på titeln avser AB Vin- & Spritcentralens årsvinst efter 

avskrivningar. fonderingar och utdelning till aktieägarna. 

De beräknade;: och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning <milj.kr.). 

lludgetitr 1978/79 I 979i80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 35.0 110.0 100.0 100.0 140,0 
Redovisat 133.:! 115.9 114.7 IW.7 

Riksskattt:verket har meddelat att AB Vin- & Spritcentralen beräknar 

bolagets vinstinlcverans till statsverket till 150 milj.kr. för vart och ett av 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott beräknas till 150000000 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 150 000 000 kr. för budgt:tåret 1983/84. 

1442 S}'stcmbolagct ABs inlevererade överskott 

Detaljhandeln mt:d spritdrycker. vin och starköl handhas av ett för hela 

riket gemensamt företag, Systembolaget AB. Inkomsterna på titeln avser 

bolagets årsvinst efter avskrivningar. fonderingar och utdelning till aktie

ägarna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj.kr.). 

Budgetår 1978179 1979/80 1980/81 1981/~Q 1982/83 

Statsbudget 50.0 50.0 60,0 70.0 60.0 
Redovisat 50.6 8lU 86.1 92.4 

Riksskalleverket har meddelat att Systembolaget AB beräknar bolagc.ts 

vinstinlevcrans till statsverket till 90 milj.kr. för vart och ett av budgetåren 

1982/83 och 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskattevt:rkets beräkning. Inkomsterna pä titeln 

Systembolaget ABs inlevererade överskott ber:iknas till 90000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 90000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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1451 Reseskatt 

Skatt på charterresor med flyg till utlandet utgår fr.o.m. den I maj 1978 

för passagerare som fyllt 12 år (SFS 1978:144). Skatteplikten gäller även 

för s.k. IT-resor med reguljärt flyg. Skatten höjdes den I oktober 1980 från 

100 kr. till 150 kr. per passagerare (SFS 1980:683). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln un~er de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetar 1978/79 1979180 1980/81 1981/82 

Statsbudget 95,0 110.0 123.0 129.0 
Redovisat 104,6 111,7 123.8 159.6 

1982/83 

159.0 

Riksskatteverket har i skrivelsen den 26 oktoher 1982 anfört följande: 

Enligt luftfartsverket beräknades charterresandet öka med ca 5 % . Den
na beräkning fick också stöd av tillfrågade reseföretag. I och med den 
kraftiga devalveringen under hösten 1982 och den föreslagna momshöj
ningen på 2 % har framtiden blivit mycket svårbedömbar. Resepriset kom
mer att höjas i snitt med 15 % eller med 400 kr. per person. Enligt uppgift 
ligger bokningen helt stilla nu. Branschen räknar därför nu med en sänk
ning av resandet med ca 15 'i{ för resten av budgetåret och därefter stagna
tion eller möjligen en svag ökning. 

Inkomsterna beräknas med ledning av hittills influten skatt och den 
antagna minskningen fram till budgetårets slut med 15 1;~/'.. samt därefter 
stagnation i resandet. 

Inkomsten avreseskatt för budgetåret 1982/83 beräknas till 148 milj.kr. 
och för budgetåret 1983/84 till 148 milj.kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

reseskatt beräknas till 148000000 kr. för budgetåret ·1982/83 och till 

148 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1452 Skatt på annonser och reklam 

Skatt utgår på annonser och reklam (SFS 1972:266). Skatten beräkna5 på 

underlaget exkl. skatt. Den är 3 C:i för annons i allmän nyhetstidning. 

annars I 0 % . Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom 

landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan 

form än annons eller framställer skattepliktig reklamtrycksak. 

Beskattningsmyndighet för reklamskatt iir riksskatteverket eller. i fråga 

om reklamskatt vid införsel. gcncraltullstyrelsen. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj.kr.). 

Budgetår 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 169.0 186.0 223.0 249.0 285.0 
Redovisat 159.8 191.5 221.3 249.8 
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Riksskatteverkets inkomster av skatt på annonser och reklam uppgick 

budgetåret 1981/82 till 232.5 milj.kr. I skrivelse till RRV beräknar riksskat

teverket inkomsterna för budgetåret 1982/83 till 270 milj.kr. och till 310 

milj.kr. för budgetåret 1983/84. Generaltullstyrelsen beräknar sin uppbörd 

av skatt på annonser och reklam till 18 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 18 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln skatt på annonser och reklam beräkna-; till 

288 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 328 000 000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

1453 Totalisatormedel 

Varje anordnare av totalisatorspel vid galopp- och travtävlingar skall 

betala viss andel av de influtna totalisatormedlen till riksskatteverket. 

Andelen är f.n. 10% av totalisatoromsättningen. AB Trav och Galopp 

meddelar varje år tillstånd att anordna vadhållning med totalisator i sam

band med galopp- och travtävlingar. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj.kr.). 

Budgetår 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 175.0 195,0 266.0 260.0 260.0 
Redovisat 174,8 212.7 '.!33,7 250.7 

I skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Under budgetåret 1981/82 inflöt 250,7 milj.kr. mot 233.7 milj.kr. under 
budgetåret 1980/81. Ökningen utgör ca 7 '/c. Ökningen mellan budgetåret 
1979/80 och 1980/81 var ca 10%. 

Intäkten under juli-september 1982 uppgick till 65,8 milj.kr. Motsvaran
de period 1981inbetalades65.1 milj.kr. Ökningen utgör I.I%. Motsvaran
de ökning mellan 1980-81 var 3.7%. 

RSV har inhämtat synpunkter från AB Trav och Galopp och bedömer att 
viss men dock svag ökning kommer att ske efter 1982 bl.a. genom påver
kan av penningvärdeförsämringen. 

RSV beräknar inkomsterna till 260 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och 
270 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

totalisatormedel beräknas till 260 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

270 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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1454 Skatt på spel 

Spclskatt (SFS 1972:820) utgår på roulett- eller bingospcl. som kräver 

tillstånd enligt lotteriförordningen. 

Skatten på roulettspel är en fast avgift för varje kalendermånad då 

skattskyldighet råder. För roulettspel utgår avgiften med 5 000 kr. för 

tillstånd som innebär rätt till spel minst tre dagar varje vecka om spelet 

bedrivs i samband med restaurangrörelse som erhållit tillstånd att servera 

spritdrycker. vin eller starköl till allmänheten efter kl. 01.00. Avgiften är 

3 500 kr. för annat tillstånd som innebär rätt till spel minst tre dagar varje 

vecka och I 500 kr. i annat fall. Skatt på bingospel utgår med 5 Sf av värdet 

av erlagda spelinsatser och entreavgifter. 

De beräknade och rcdo\'isade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj.kr.). 

Budgetår 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 63.0 60.0 74.0 79.0 78.0 
Redovisat 70.5 67 .6 7 U 73.1 

I prop. 1981/82: 170 om lotterilag m.m. föreslår regeringen en höjning av 

skatt på spel. Skatten på roulettspel höjs till 6000 kr. för tillstånd. som 

innebär rätt till spel minst tre dagar vai:ie vecka. För annat tillstånd 

föreslås att skatten höjs till 2 000 kr. Om ett tillstånd avser ner än ett 

spelbord skall avgifterna höjas med 3 000 kr. resp. I 000 kr. för varje 

spelbord utöver ett. Vidare föreslås att skatten på bingospel höjs till 5,5 %. 

Skattehöjningarna föreslås träda i kraft den I januari 1983. 

I ·skrivelse till RR V den 26 oktober 1982 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Uppbörden under budgetåret 1981/82 uppgick till 73.1 milj. kr. jämfört 
med 71.3 milj. kr. under budgetåret 1980/81. Av 1981/82 års uppbörd avsåg 
63.8 milj. kr. skatt på bingospel och 9.3 milj. kr. skatt på roulettspel. 

I regeringens proposition 1981182: 170 föreslås bl.a. vissa mindre skatte
höjningar vad gäller spclskatt. I fråga om bingospel föreslås att skatten 
höjs från 5 r7,, till 5.5 %·av gjorda insatser. Förslaget. som ännu inte behand
lats av riksdagen. torde få obetydligt effekt på skatteuppbörden under 
innevarande budgetår. 

Skatteinkomsten på bingospel har under tredje kvartalet 1982 ökat med 
drygt 3 % jämfört med motsvarande period 1981: Skatteinkomsten beräk
nas därför till 66 milj. kr. för innevarande budgetår. I fråga om skatten på 
rouletter. som visar en nedgående trend. beräknas inkomsten till 9 milj. kr. 

RSVs inkomster på skatt på spel beräknas för budgetåret 1982/83 till 75 
milj. kr. och för budgetåret 1983/84 till 80 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på spel beräknas till 75000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

80 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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1461 Fordonsskatt 

Fordonsskatt utgår för motorfordon. traktor. motorredskap eller släp

vagn (SFS 1973:601 med senaste ändring 1981:1030). Skattepliktigt fordon 

är fordon som är eller bör vara registrerat och som inte är avställt. 

Fordonsskatten utgår med ett grundbelopp och ett tilliiggsbelopp för 

varje påbörjat I 00-tal kilogram av skattevikten över en mot grund beloppet 

·svarande skattevikt. Storleken på grundheloppet är för lastbilar och hussar 

beroende pä drivmedelsslag och totalviktsintervall samt för lastbilar dess

utom på antal hjulaxlar och om det finns anordning för påhängsvagn. För 

släpvagnar bestäms grundheloppet av antal hjulaxlar, totalviktsintervall. 

om släpvagnen är påhängsvagn eller annan släpvagn samt om den dras av 

bensin- eller gasoldrivet fordon, kilometerskattepliktigt fordon eller tralik

traktor. 

Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt sker fr.o.m. år 1974 enligt ett 

rullande system. Rullande skatteuppbörd innehä'r att slutsiffran i fordonets 

registreringsnummer anger i vilken månad fordonsägaren skall betala skat

ten. Skatten omfattar ett år fr.o.m. följande månaden. För fordon med en 

årsskatt överstigande I 500 kr. delas skatten upp i tre lika delbetalningar. 

Som stöd för glesbygden är fordonsskatten för personbilar. vars ägare är 

bosatta inom vissa stödområden, nedsatt med 120 kr. per år. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanstiillning (milj.kr.). 

Budgetår 1980/81 1981 /82 1982/83 

Statsbudget 
Redovisat 

2 287.0 
:! 295.8 

2 360.0 
2 272.3 

2 385.0 

Från centrala bitregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens 

fördelning på skattevikter. Med ledning av dessa har genomsnittliga och 
totala fordonsskatter beräknats för de i landet registrerade fordonsslagcn. I 

tabell 25 visas resultaten för budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Tabell 25. Fordonsskatt budgetåren 1982/83 och 1983/84 

Fordonsslag 

Personbilar 
Lastbilar 
Släpvagnar 
Bussar 
Traktorer 
Motorcyklar 

Summa 

1982/83 

Genomsnittlig 
års skatt 
per fordon. 
kr. 

511 
2461 

450 
3689 

177 
99 

Total 
skatt. 
milj.kr. 

1470 
496 
204 
50 
55 
5 

2280 

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 

1983/84 

Genomsnittlig 
års skatt 
per fordon. 
kr. 

514 
2430 
.440 

3 750 
176 
99 

Total 
skatt. 
milj.kr. 

1489 
499 
210 
52 
55 
5 

2310 
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Trafiksäkerhets verket får för sina kostnader med anledning av uppbörd 

av vägtrafikskatt avräkna 19 kr. per debiterad fordonsskatt. Avriikningen. 

som gäller fr.o.m. den !juli 1982. får göras en gång per fordon och år i 

samband med att rcgisterhållningsavgift tas ut. Till följd av avräkningen 

beräknas inkomsterna på titeln fordonsskatt minska med 80 milj.kr. för 

vart och ett av budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Tullverkets. länsstyrelsernas. riksskatteverkets och statens vägverks 

uppbörd kan beräknas till 40 milj.kr. för hudgetåren 1982/83 och 1983/84. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln fordons skatt till 2 240 000 000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 2 270 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1462 Kilometerskatt 

Kilometerskatt utgår för personbil, lastbil eller buss. som drivs med 

annat drivmedel än bensin eller gasol (SFS 1973:601 med senaste ändring 

1981: 1030). Dessutom utgår kilometerskatt för släpvagn med skattevikt 

över 3 000 kilogram. som dras av kilometerskattepliktigt fordon. 

Kilometerskatten beräknas efter antal körda kilometer och utgår med ett 

grundbelopp och ett tilläggsbelopp för varje påbörjat 100-tal kilogram över 

en mot grundbeloppet svarande skattevikt. 

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som normalt omfat

tar fyra kalendermånader. Uppbörden av kilomet.erskatt sker i anslutning 

till uppbörden av fordonsskatt. 

Tullverket uppbär kilometerskatt för brännoljedriven lastbil och buss 

samt för vissa släpvagnar, som inte är registrerade i Sverige och som förs 

in från utlandet för att tillfälligt brukas här i landet (SFS 1976:338 med 

senaste ändring 1980:680). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj.kr.). 

Budgetår 1980/81 I 9tWK2 1982/83 

Statsbudget 
Redovisat 

I 353.0 
1472.9 

1640.0 
1634,:! 

1700.0 

Från centrala bilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens 

fördelning på skattevikter och körsträckor. Med ledning av dessa har 

genomsnittliga och totala kilometerskatter beräknats för de i landet regist

rerade fordonsslagen. I tabell 26 visas resultaten för budgetåren 1982/83 

och 1983/84. 
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Tabell 26. Kilometerskatt budgetåren 1982/83 och 1983/84 

Fordonsslag 

Personbilar 
Lastbilar 
Släpvagnar 
Bussar 

Summa 

1982/83 

Genomsnittlig 
skatt per 
JO km och 
fordon, kr. 

1.45 
2.76 
1.86 
1.59 

1983/84 

Total Genomsnittlig 
skatt. skatt per 
milj.kr. lO km och 

fordon. kr. 

344 1.44 
924 2.76 
236 1,88 
82 1.61 

1586 

99 

Total. 
skatt. 
milj.kr. 

351 
942 
243 
88 

1624 

Generaltullstyrelsen har i skrivelse den 14 oktober 1982 till RRV beräk

nat sin uppbörd av kilometerskatt för budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 

74 milj.kr. resp. 76 milj.kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln kilometerskatt till I 660000000 kr. 

för budgetåret 1982/83 och till I 700000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

1471 Tullmedel 

För vara som importeras utgår tull enligt tulltaxan <SFS 1977:975 med 

ändringar). Tull utgår i regel med vissa procent av varans tullviirde. 

Tullmedlen utgörs av tull samt särskild avgift enligt 39 * tullagen (SFS 

1973:670 med ändringar). respitränta, förseningsavgift. kreditlageravgift. 

provianteringslageravgi~t. tullförrättningsavgift. extra inkomst m.m. Den 

influtna bruttouppbörden minskas med återbetalade och restituerade tull

medel. 

Förändringarna i de beräknade och redovisade inkomsterna av tullmedel 

under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. 

kr.) 

Budgetår 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget I 020.0 I 025.0 I 150.0 1305.0 I 585.0 
Debiterad uppbörd I 057,2 1309,0 1488.0 I 555.5 
Influten 
bruttouppbörd I 028.2 1280,6 1460.5 I 524,3 
Utbetalade 
restitutioner 131.0 135.6 145.4 162.7 
Redovisad 
nettouppbörd 897.2 I 145,0 I 315, I I 361.6 

I skrivelse till RRV den 11 november 1982 har generaltullstyrelsen 

framhållit följande: 

Importvärdet år 1981 uppgick enligt senast kända uppgifter till 146020 
mkr. för åren 1982-1985 har värdena beräknats enligt nedanstående. 
1982: 168700 Mkr. <+ 15,5%). 
1983: 196300 Mkr. !+ 16,4S-i:·). 
1984: 227900 Mkr. <+ 16,I S'f). 
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På grundval av ovanstående beräkningar har importvärdena per budget
år beräknats till följande. Styrelsen vill dock i anslutning till beriikningarna 
understryka svårigheten att-med hänsyn till osiikerheten beträffande den 
framtida konjunkturutvecklingen-bedöma värdeutvecklingen för impor
ten. Detta gäller inte minst i fråga om importen av råolja och petroleumpro
dukter och de återverkningar som den nyligen beslutade devalveringen av 
den svenska kronan kan få på importen. Även· i övrigt har regeringen 
aviserat olika ekonomisk-politiska åtgärder som kan komma att pftvcrka 
importutvecklingen. 
1982/83: (89000 + 93000 =I 182000 Mkr. 
1983/84: ( 103 500 + I 07 500 =I 211 000 Mkr. 

Tullarna för varor som har ursprung i ländergruppcrna EFTA. EG och 
utvecklingsländer är nu avvecklade för alla varor utom vissa jordbruks
och livsmcdclsproduktcr. Gruppen "övriga länder". för vilken inten tull
avveckling skett. har emellertid ökat sin andel av importen. vilket medfört 
att tullinkomsterna ökat. 

Enligt de år 1979 avslutade tullförhandlingarna inom ramen för det 
allmiinna 1111/- och handel.1m·ta/ct (GATTJ påbörjades överenskomna tull
sänkningar för flcrtakt varor 1980-02-0 I och skall vara genomförda senast 
1987-01-01. För TEKO-varor under 51-62 kap. i tulltaxan och järn- och 
stålprodukter under numren 7 3 .0 I-73 .20 påbörjades tullsänkningarna 
1982-01-01. Som ett resultat av GATT-överenskommelsen sänktes för 
Sveriges del tullarna fr.o.m. 1980-02-0 I med två åttondelar av den överens
komna totala sänkningen för olika tullpositioner. Tullarna sänktes med 
ytterligare en åttondel 1982-01-01 och kommer att sänkas lika mycket 
1983-01-0 I. Om den i GATT överenskomna avvccklingstakten fortsätt
ningsvis följs skulle tu Il bortfallet på grund av GATT-siinkningarna i dagens 
penningvärde bli ca 20 Mkr. för vartdera av budgetåren 1983184 och 
1984185. 

Pf1 grundval av de inledningsvis nämnda importvärdena beräknar styrel
sen hru11011pphiirde11 av tullmedel för budgetåren 1982183 och 1983184 till 
respektive 1 780 och 2000 Mkr. 

rrån uppbördsbeloppen avgår återbetalningar \restitutioner och andra 
återbetalningar). Under budgetåren 1980/81 och 1981182 uppgick dessa till 
respektive 145 och 163 Mkr. För budgetärcn 1982183 och 1983/84 uppskat
tar styrelsen återbetalningarna av tullmedel till respektive 190 och 210 
Mkr. 

Styrelsen beräknar 11ella11pphörden av tullmedel för budgetåren 1982/83 
och 1983184 till respektive ( 1 780-190=) 1590 och (2000-210=) 1790 
Mkr. 

General tullstyrelsen räknar med en ökning i importvärdet för åren 1982. 

1983 och 1984 på 15,5%. 16.4% resp. 16.1 %. RRV räknar med en ökning i 

importvärdet på 17,5%. 17.5% resp. 10%. Till följd av den ändrade 

importprognosen har RRV riiknat upp inkomsterna för budgetåret 1982/83 

med JO milj. kr. till I 600 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln tullmedel till 1600000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 1790000000 kr. för budgetåret 1983184. 
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1481 Övriga skatter på varor och tjänster 

Under titeln övriga skatter på varor och tjänster redovisas inkomsterna 

av särskild avgift på bly och bensen i motorbensin. Regeringen har medde

lat (SFS 1979:348) föreskrifter om högsta halt av bly och bensen i motor

bensin. Produktkontrollnämnden får medge undantag om särskilda· skäl 

föreligger. Om undantag medges skall avgift erläggas enligt särskild taxa 

som fastställs av produktkontrollnämnden. 

Statens naturvårds verk har i skrivelse till RRV beräknat inkomsterna till 

2 000 kr. för budgetåret 1982/83 och 1 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

RR V ansluter sig till statens naturvårdsverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln övriga skatter på varor och tjänster beräknas till 2 000 kr. för budget

året 1982/83 och till I 000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bl.a. 

rörelseöverskott, ränteinkomster. offentligrättsliga avgifter samt försälj

ningsinkomster. 

Regeringen har föreskrivit att statens utlåningsränta och statens avkast

ningsränta skall vara 10,75 % under budgetåret 1981/82 (SFS 1981 :476) och 

12%' under budgetåret 1982/83 (SFS 1982:222). 

2100 Rörelseöverskott 

Överskott från de statliga affärsverken skall tillföras denna huvudgrupp. 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelser till RRV sina beräknade 

inkomster på statsbudgeten. Affärsverken har av RRV anmodats att pre

sentera sina beräkningar på följande sätt. I en huvudtabell. som följer 

samma uppställning för samtliga affärsverk. redovisas det förv[intade re

sultatet av rörelsen. speciella bokslutsdispositioner samt bedkning av 

överskott och inlcveranser. Uppdelning av intäkter på rörelsegrenar och 

av kostnader på huvudgrupper redovisas i särskilda tabeller". Övriga fakto-

. rer av väsentlig betydelse för bedömning av det förväntade ekonomiska 

resultatet skall anges. 
Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs 

förslag till beräkning av affärsverkens inlevererade överskott för budget

åren 1982/83 och 1983/84. Dessutom redovisas överskott och inleveranser 

på inkomsttitlarna för den senaste femårsperioden. 

2111 Postverkets inlevererade ö\·erskott 

Post verkets överskott och till staten inlevererat överskott för de senaste 

fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 27. Postverkets överskott budgetåren 1977178-1981/82 <milj.kr.) 

Budgetår 

1977178 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981182 

Överskott 

30.2 
38.6 
53.8 
64.6 
87.0 

Därav inlevererat till staten under budgetiirct 
1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 1981 /82 

22.0 8.2 
38.6 
40.0 13.8 

48,0 16.6 
65.0 
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Tabell 28. Postverket~ resultaträkningar budgetåren 1981/82-1983/84 (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräkning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter. exkl. 
driftbidrag, tidningar 1 7260 7620 7 845 7927 8594 

Rörelsekostnader. exkl. 
avskrivningar1 -7214 -7044 -7675 -7750 -8510 

Driftbidrag, tidningar 60 60 54 54 48 
Rörelseresultat före 

m·skrivningar 106 636 224 231 132 
Avskrivningar enl. plan -183 -150 -185 -175 -195 

Rörelseresultat 1'.fier 
al'skril'llingar -77 486 39 56 -63 

Finansiellt netto 40 49 51 65 70 

Resultat före boksluts-
dispo.1·itioner -37 535 90 121 7 

Avskrivningar utöver 
plan2 -30 -419 -35 -45 -55 

Upplösning av värde-
regleringsreserv 2 

Skillnad mellan faktisk 
pensionskostnad och 
bokförd pensionsutgift (254) !2251 (2541 (215) (230) 

Resultat efter hokslllls-
dispo.1·itioner -67 118 55 76 -48 

Konsolideringsfond, 
insättning -31 

Konsolideringsfond. 
uttag 147 30 14 148 

Ö\·erskoll all inlel'erera 
till statsl'erket 80 87 85 90 100 

Inleveran.1· 76 81 87 92 95 
Därav: 

AV föregående ars 
överskott 16 16 22 22 20 
Av årets överskott 60 65 65 70 75 

Öv.:rskott i procent av 
i medeltal disponerat 
statskapital 10.75 10.75 12.0 12.0 12.0 

1 Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras i tabell xy. Rörelsekostnaderna 
inkluderar här liksom i Postverkets officiella redovisning utbetalade pensioner. 
Försäkringsmässig merkostnad för pensioner redovisas som vanligt under särskild 
rubrik. 
2 Avskrivningar 1981/82 1982/83 1983/84 

utöver plan !milj.kr.) 
Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräkning 
stat stat räkning 

Skillnad mellan kalkyl-
mässigt beräknade av-
skrivningar och av-
skrivningar enligt plan -30 41 -35 -45 -55 

Avskrivningar på upp-
skrivit fastighetsvärde 78 

Extra avskrivningar av 
statskapitalet enligt 
förutsättningarna i 
årets budgetproposition -300 
(prop. 1981/82: 100) 

Summa -30 -419 -35 -45 -55 
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I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 85 milj.kr. 

Postverket har i skrivelse till RRV den 26 oktober 1982 beräknat inlcve

ransen av överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 92 milj.kr. 

resp. 95 milj.kr. 

Utdrag ur post verkets skrivelse: 

En aktuell beräkning av inkomsterna på vissa inkomsttitlar m.m. för 
hudgetåren 1982/83-1983/84 redovisas i tabell xx. Beräkningen grundar sig 
på de förutsättningar för den allmänna ekonomiska utvecklingen som 
lämnats av RRV. 

För budgetåren 1982/83 och 1983/84 räknar Post verket nu med att kunna 
leverera ett överskott på 90 milj.kr. resp. 100 milj.kr. Detta motsvarar 
normal förräntning av det disponerade statskapitalet. Postverkets inleve
ranser av överskottsmedel framgår av tabell 28. 

För att klara förräntningen av statskapitalet beräknas det bli nödvändigt 
att höja den allmänna portonivån både innevarande och nästa budgetår. 
Diirutöver fordras ett uttag ur konsolideringsfonden i storleksordningen 
150 milj.kr. sammanlagt under de två budgetåren. 

Tabell 29. Postverkets rörelseintäkter och rörelsekostnader (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drifl- Utfall Drift- Ny bt:- Beräkning 
stat stat riikning 

Rorelseintäktcr 
exkl. driftbidrag, tidningar 

Försändclseintiiktt:r' 4 734 4827 5 065 5090 5 720 
Uppdrag åt staten 180 147 220 230 185 
Räntenetto' 922 I 158 I 095 I 087 I 089 
Ersättning frän PKhankt:!n 601 574 600 605 635 
Postavgifter. betal-

ningsförmedling 335 353 320 345 340 
Särskilda affärsområden 279 286 2KO 280 305 
Övriga intäkter 209 275 265 290 320 

Summa rörelseintäkter 7260 7620 7845 7927 8594 

Rörelsekostnader 
cxkl. avskrivningar 

Lön och lönetillägg 3 975 3 882 4130 4178 4495 
Sociala avgifter m.m. I 520 1505 1605 1647 1825 
Övriga pt:!rsonalkostnader 151 128 155 140 150 

Summa personalkostnader-' 5646 5515 5890 5965 6470 

Sakkostnader 1568 I 529 I 785 I 785 2040 

Summa rörelsekostnader 7 214 7044 7675 7750 8510 

1 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1981/82 beror på ett gynnsammare ekono
miskt utfall av portoreformen än beräknat. 
'Skillnaden mellan driftstat och utfall 1981/82 beror dels på att diskontot under fm:t 
blev högre än väntat. dels på en gynnsammare medelsaldo- och medelförräntnings
utveckling än viintat. 
-'Skillnaden mellan driftstat och utfall 1981/82 beror främst på lägre utfall av 1981 
ars löneavtal än beräknat. 
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Postvolymen beräknas _öka med l <;(; under vartdera budgetåret 1982/83 
och 1983/84. 

Personalvolymen beräknas öka med 0.5 r;,r. under 1982/83 men beräknas 
kunna hållas på oförändrad nivå under l 983/84. Den genomsnittliga prisök
ningen på personalkostnaderna beräknas till 6.5 % 1982/83 och till 7 .5 '}i: 
1983/84. 

Sakkostnaderna beräknas öka med l 6 % under 1982/83 och med 13 % 
under 1983/84. Det är främst lokalkostnaderna som har en ogynnsam 
kostnadsut veckling. 

Utöver ovan angivna prisökningar m.m. har beräknade effekter av bl.a. 
devalveringen den 8 oktober 1982 lagts in i beräkningarna. 

Diskontot förutsätts ligga kvar på nuvarande nivå på 10% fram till 
januari 1983. då det antas gå ner till 9 %. 

RRV ansluter sig till postverkets beräkning. Inkomsterna på titeln post

verkets inlevererade överskott beräknas till 92 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 95 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2112 Televerkets inlevererade överskott 

Televerkets överskott och till staten inlevererade överskott för de senas

te fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 30. Televerkets överskott budgetåren 1977/78-1981/82 (milj.kr.) 

Budgetår 

1977178 . 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 

Öwrskott 

127.0 
145.3 
160.4 
180.7 
208.0 

Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981 /82 

90.0 37.0 
108,0 37.3 

119.5 41.0 
135.5 45.1 

156.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 240.6 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till RRV den 3 november 1982 beräknat inle

veransen av överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 251.0 milj. 

kr. resp. 297 .0 milj. kr. 

Utdrag ur televerkets skrivelse: 

Beräkningarna bygger på de budgetar för olika huvudenheter inom tele
verket som under våren l 982 fastställts definitivt för budgetåret l 982/83 
och preliminärt för budgetåret l 983/84. 

Vid intäktsberäkningarna har hänsyn tagits till de taxeförändringar som 
verket enligt beslut av regeringen 1982-04-15 skall genomföra den I 2janua
ri 1983. Dessutom har en viss inkomstförstärkning inräknats för 1982/83 
och 1983/84. 

Televerkets larmdivision ombildades den I juli 1982 till Tele Larm AB. 
Beträffande televerkets utveckling hänvisas till verkets anslagsfram

ställning för 1983/84. främst avsnitt5. bilaga2 och 3. 
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Tabell 31. Televerkets driftstat budgetåren 1981/82-1983/84 (milj.kr.I 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräkning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter1 10 303.4 10 481.0 10928,0 1103.'i.O 12330.7 
Rörelsek(lstnader2 -6271,4 -6239.0 -6720.0 -6968.0 -7 394,0 
Driftbidrag3 

Rörelseresultat före 
a1·skril'l1i11gar 4032.0 4242,0 4208,0 4067,0 4936,7 

Kalkylmässiga avskriv-
ningar -3709,9 -3 602.0 -3 831,6 -3851,0 -4344,0 

Riirelseresultat 322.1 640.0 376,4 216.0 592.7 
Finansiellt netto -106,2 -66,0 -43.0 -56,0 -50,0 
Räntekostnader• -67,0 -23.0 -124,0 -137.0 -236.0 
Extraordinära poster 30.2 -5,0 -0.6 -0,6 1.3 

Resultat före bokslws-
dispositioner 179,l 546.0 208.8 22,4 308,0 

Skillnad mellan faktisk 
pensionskostnad och bok-

.. förd pensionsutgift -149.0 
Ovriga bokslutsdispo-

• . < +28.9 -189.0 +43,9 +242.6 s1t1oner 

Årets iii·erskott 208.0 208.0 252.7 265,0 308,0 

/11le1·era115 201.2 201.2 242,2 251.0 297.0 
Därav 
från föregående års 

övcrsk(ltt 45.2 45.0 52.7 52.0 66.0 
från årets överskott 156,0 156.0 189,5 199.0 231.0 

Överskott i procent av 
i medeltal disponerat 
statskapital 10,75 10,75 12.0 12,0 12,0 

1 Fördelning av rörelseintiikter på rörelsegn:nar 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift Utfall Drift Ny be- Beräkning 
stat stat räkning 

Telefon 8 761.9 8 860,0 9 288.1 9395, I 10 538,3 
Textkommunikatlon 450.9 441.0 460.0 460,0 517.0 
Datakommunikation 282.1 318.0 395.0 395,0 496.0 
·Larm' 122.0 106.0 
Rundradit1 326.7 325.0 356.9 356.9 342.2 
Övrig radio 230,2 226.0 277,I 277,I 309,2 
Div. inkomster 129.6 205,0 150,9 150,9 128.0 

Summa rörelseintäkter 10303,4 10.ist,O 10928,0 11035,0 12330,7 

~ I televerkets driftstat upptages sedan budgetåret 1972173 endast de samlade rörel-
sekostnaderna. utan någon spccificering på delposter. Anledningen härtill är att 
televerket internt budgeterar de samlade utgifterna uppdelade på utgiftsslag för 
verksamheten inklusive anläggningsverksamhet. 
'Televerket har ej några driftbidrag. 
4 Räntekostnader för abonnentanläggningar finansierade med särskild rörlig kredit. 
5 Förändringar av förråds- och lagerreserv och konsolideringsfond. 
"Larmdivisioncn ombildades till Tele Larm AB den I juli 1982. 
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RRV ansluter sig .till televerkets beräkning. Inkomsterna på titeln tele

verkets inlevererade överskott beräknas till 251 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 297000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2113 Statens järnvägars inle•·ererade över.~kott 

Statens järnvägars överskott och till staten inlevererat överskott för de 

senaste fem budgetåren framgår av följande tabell: 

Tabell 32. Statens järnvägars överskott budgetåren 1977/78-1981/82 milj. kr. 

Budgetår 

1977/78 
1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 

Överskott 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

Därav inlevererat till staten under budgetaret 
1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

0.0 0.0 
0.0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0.0 

0,0 

I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med formellt I 000 kr. 

Statens järnvägar har i skrivelse till RRV den 11november1982 räknat 

med att någon inleverans av överskott inte kommer att ske under budget

åren 1982/83 och 1983/84. 

Utdrag ur statens järnvägars skrivelse: 

De prognoserade trafikintäkterna bygger bl.a. på budgetutfallet under de 
senaste månaderna, aktuella bedömningar av konjunkturutsikterna och 
den ekonomiska utvecklingen i samhället. Den statliga ersättningen för 
drift av olönsammajärnvägslinjer m.m., som för 1982/83 fastställs till 863,0 
milj. kr., har upptagits till 995,I milj. kr. för 1983/84 (= anslagsframställ
ningen). Vid intäktsberäkningarna har förutsatts att taxenivån höjs genom 
inflationsanpassning av taxorna under prognosperioden med början 
1982-12-01. Om taxehöjningen försenas p.g.a. gällande prisstopp minskar 
intäkterna med 15 a 20 milj. kr. för varje månads försening. Härtill kan 
komma effekter på senare taxehöjningar. 

Kostnaderna har beräknats med beaktande av bl.a. föreliggande ratio
naliscringsplancr och regeringens ekonomisk-politiska program. Beräk
ningen av personalkostnaderna utgår från 1981 års avtalsuppgörelse <inkl. 
garantiklausuler med effekter under 1982 och 1983 ). Fr.o.m. 1983 har 
antagits att lönenivån stiger med 7 % per år (till större delen effekter under 
1983 av 1981 års avtalsuppgörelse). 

Prisnivån för material. externa tjänster m.m. har antagits öka med 9 % 
per år (exkl. devalverings- och momseffekter) fr.o.m. 1983. Avskrivningar
na anknyter till hemställan i årets anslagsframställning. 

Den osäkerhet som f.n. karakteriserar de samhällsekonomiska progno
serna innebär att också SJ :s resultatprognoser är mycket osäkra. Resulta
tet för 1982/83 men framför allt för 1983/84 kan komma att starkt påverkas 
av utvecklingen betr. konjunktur. inOation. lönerörelse m.m. 

SJ har i prognosen förutsatt ett bibehållande av de externa förutsättning
arna som beslutas av statsmakterna. SJ har i anslagsframställningen angett 
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att det är nödvändigt att statsmakternas utformning av företagets kost

nadsansvar omprövas. En sådan omprövning bör få till effekt att SJ får mer 

likvärdiga konkurrensförutsättningar med andra företag i transportmark

naden. 
Enligt de beräkningar som redovisas i tabell 33 blir resultaten för 1982/83 

och 1983/84 efter avskrivningar på nuvärden samt finansiella och extraor

dinära intäkter och kostnader underskott om 315 milj. kr. resp. 185 milj. 

kr. Någon inleverans kan sålunda ej påräknas för dessa år. 

Tabell 33. Statens järnvägars driftstat för budgetåren 1981/82-1983/84 (milj.kr.) 

1981/82 

Driti 
stat 2 

Rörcbcintäktcr 1 6953 
Rörelsekostnader1 6232 

Riirelsere.\'11/tat före 
U1'.l'kriw1i11Rar 7'.!I 

Avskrivningar enligt 
plan 492 

Kostnadsavlastning 180 

Rört'/.1·eres11/tat 409 

Finansiellt netto 17 
Extraordinära poster 3 

Resultat ,(iire boks/l//s-
dispositioner 429 

Avskrivningar utöver plan 636 

Årets underskoll -207 

fn/el'l'rtlllS 

1 Enligt specifikation i tabell 34. 

Utfall 

6833 
6362 

471 

504 
180 

147 
-5 
23 

165 

611 

-445 

1982/83 

Drift 
stat 2 

7648 
6767 

881 

540 
210 

551 

551 

661 

-110 

:-.ly hc
räkning 

7651 
6953 

698 

561 
210 

347 

Il 
20 

378 

693 

-315 

1983/84 

Beräkning 

8466 
7 519 

947 

624 
240 

563 

Il 
20 

594 

779 

-185 

2 Driftstat h<ir ej fastställts av regeringen. Hiir anges Sh förslag till resultatbudget. 

Tabell 34. Statens järnvägars rörelseintäkter och rörelsekostnader (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift Utfall Drift :-.ly hc- Beräkning 
stat 1 stat 1 räkning 

Intäkter 
Järnvägs-. färje- och 
busstratik 
Gods- och posttratik 3206 3 023 3377 3 397 3 754 
Persontrafik 2578 2616 3024 3009 3 308 
Ersättning för drift av 
olönsamma järn vägslin-
jer m.m. 865 865 863 863 995 
Ersättning för försvars-
beredskap 10 Il Il Il 12 
H yresverks<1mhct 46 48 48 50 52 
Övriga intäkter2 233 270 325 321 345 

Summa rörelseintäktcr2 6938 6833 7648 7651 8466 

Kostnader exkl. 
al'skrivninRar 

Persom1lkos!nader 4464 4524 4688 4 759 5 093 
Övriga kostnader2 I 768 1838 2079 2194 2426 

Summa rörelsekostnader2 6232 6362 6767 6953 7 519 

1 SJs förslag till resultatbudget. 
2 Exkl. finansiella och extraordinära poster 
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RRV ansl.uter sig till statens järnvägars beräkning. Någon inleverans av 

överskott på titeln statens järnvägars inlevererade överskott beräknas inte 

ske under budgetåret 1982/83 och budgetåret 1983/84. 

2 J 14 Luftfartsverkets inlevererade överskott 

Luftfartsverkets överskott och till staten inlevererat överskott för de 

senaste fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 35. Luftfartsverkets överskott budgetåren 1977178-1981/82 (milj.kr.> 

Budgetar 

1977178 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 

Överskott 

29.7 
39,2 
17, I 
41.3 
72.9 

Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981 /82 

20,0 9.7 
39.2 
9.0 8.1 

30.0 11.3 
55.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 115,0 milj.kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 2 november 1982 beräknat 

inlcveransen av överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 110,5 

milj.kr. resp. 155.5 milj.kr. 

Utdrag ur luftfart verkets skrivelse: 

Intäkterna för 1982/83 uppgår enligt luftfart verkets faststiillda driftbud
get till 850,I milj.kr. I detta belopp inkluderas en effekt av planerade pris
och taxehöjningar motsvarande 37 milj.kr. För att uppnå budgeterade 

·intäkter bör trafikvolymen uttryckt i totala antalet landningar öka med I% 
och i antalet passagerare med 4% jämfört med motsvarande volym 
1981/82. Någon ny intäktsbedömning har i detta skede av budgetåret inte 
gjorts men man kan redan nu konstatera ett intäktsbortfall plt ca 10 milj.kr. 
till följd av rådande prisstopp. Delta försrnar de planerade pris- och 
taxehöjningarna med minst 2 månader. Huruvida detta intäktsbortfall går 
att kompensera är ännu för tidigt att säga. Kostnaderna för 1982/83 uppgår 
enligt fastställd driftbudget till 722,4 milj.kr. Liksom för tidigare år har 
diirvid riinteersättningen till kommunerna för kommunala finansieringsbi
drag reducerats från det totala förräntningskravet på 61 milj.kr. till en 
beräknad m@ig förräntning på 51,6 milj.kr. I övrigt ingår i kostnadsbudge
ten en fortsatt personalvolymminskning samt i stort oförändrade volymer 
vad gäller resor. material. nyttjande av främmande tjänster m.m. 

Överskottet för inlcverans till staten har för 1982/83 beräknats till 127. 7 
milj.kr. vilket motsvarar ca 83 % av det fulla förriintningskravet. 

Intäkterna för 1983/84 har totalt beräknats till 948 milj.kr. inkl. planerad 
taxehöjning med ca I 0 c;,;.. Totala antalet landningar har beräknats öka med 
21/( och antalet passagerare med 3 .5 li·i· jämfört med budgeterad volym 
1982/83. 

Kostnaderna väntas för 1983/84 komma all uppgå till 782,0 milj.kr. Till 
grund för denna beräkning ligger bl.a. att personalvolymen kan minskas 
med ytterligare 2-3 %jämfört med 1982/83. Löneökningarna liksom prisök-
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ningarna beträffande övriga rörelsekostnader har beräknats till ca 6,5 %. 
Med beaktande av bl.a. dessa förutsättningar har överskottet för 1983/84 
beräknats till 166 milj.kr. Ränteersättningen till kommunerna har beräk
nats till 82 milj.kr. Den totala förräntningen av både statligt och kommu
nalt kapital skulle därmed komma att motsvara förräntningskraven. 

I resultatbedömningen för 1983/84 ingår inte drift- och kapitalkostnader 
till följd av nya inrikesterminalen på Arlanda. Om merkostnaderna för den 
nya terminalen skall täckas av luftfartsavgifter så måste detta göras med 
taxehöjningar utöver de ca IOo/c som tidigare nämnts. 

Tabell 36. Luftfartsl·erkets driftbudget för budgetåren 1981/82-1983/84 (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift Utfall Drift Beräkning 
budget budget 

Rörelseintäkter 738,0 751.1 850,I 948.0 
Rörelsekostnader -567.6 -591,2 -635,3 -691,9 

Rörelseresultat j(;re 
ai•skrii•ningar 170.4 159,9 214,8 256,I 

Avskrivningar - 79.0 - 86.9 - 87,0 - 90.0 

Riirelseresu/tat 91.4 73.0 127,8 166,I 

Kommunala skatter - 0.1 - 0,1 - 0.1 - 0.1 

Årets iil'enknll 91,3 T!..9 127.7 166.0 
Inleverans 77,6 66.3 110,5 155,5 

därav från föregående år 11.3 11.3 17,9 35.1 
av årets överskott 66.3 55.0 92.6 120.4 

Överskott i procent :1v 
i medeltal disponerat 
stats kapital 7.0 5.5 9,9 12.1 

Tabell 37. Luftfartsverkets intäkter och kostnader tmilj.kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 

Drift Utfall Drift Beräkning 
budget budget 

lntiikta 
Trafikintäkter 

Landningsavgifter 141.2 140.1 154.0 174.4 
Passageraravgifter 138,2 130,5 144,0 164.7 
Terminaltjänstavgifter 51.6 49,6 54,I 61.6 
Hangar och parkering 3.9 3.1 4.4 5.1 
L: ndervägsavgifter 147.3 137.9 149,2 IMU 

Summa trafikintäkter 482.2 461.2 505,7 574,1 

Övriga intäkter 179.1 195.5 206.0 227.4 
Ersättning för flygtrafik-
tjänst m.m. 63.0 74,6 K4.8 i;6,8 
Luftfartsinspektionens 
avgifter 11.6 13.2 13.7 15.3 
Finansiella och extraordinära 
intäkter 2.1 6.6 2.9 3.0 
Effekt av planerade taxe-
höjningar 37.0 41.4 

Intäkter totalt 738,0 751,I 850,I 948,0 
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1981182 1982/83 1983/84 

Drift Utfall Drift Beräkning 
budget budget 

Kostnader 
Personalkostnader 

Löner 243.7 247,4 262,2 271.5 
Sociala kostnader 80.4 77.4 86.1 89.6 
Div. personalomkostnader 22.3 24.6 28, I 29.9 
Avgår: Ersättning från 
försäkringskassan -7.8 -7.6 -8.3 -8.8 

Summa person,1lkostnader 338.6 341,8 368,l 382,2 

Sukko.Hnader 
Materialkostnader 40.1 42.7 63,3 67.4 
·1:;änster åt uiomstaende 73.5 74.2 63.4 76.5 
Administrativa kostnader 4,3 5.2 5.4 5.8 
Ersättningar till andra myn-
digheter m.m. 72.7 77.7 80.8 86.1 

Summa sakkostnader 190,6 199,8 212,9 235,8 

Kommunala räntor1 34,6 27,0 51,6 82,0 
Avskrivningar 79,0 86.9 87.0 90,0 
Finansiella och .extraordinära 
kostnader 3.9 22.7' 2.8 1.0 

Kostnader totalt 646,7 678,2 722.4 782,0 

1 Reducerad till faktisk/beräknad måluppfyllelse. 
2 13,6 milj.kr. beräknad ersättning för vid budgetårets ingång ej uttagen semester. 

RRV ansluter sig till luftfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

luftfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 110500000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 155 500 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2115 Förenade fabriksverkens inlevererade överskott 

Förenade fäbriksverkens överskott för de senaste fem räkenskapsåren 

och till staten inlevererat överskott för de senaste fem budgetåren framgår 

av följande tabell. 

Tabell 38. Förenade fabriksverkens överskott (milj.kr.) 

Räkenskapsår 

1977/78 
1978/79 
1979/80 (18 mån) 
1981 
1982 

1 Prognos 

Överskott 

14.4 
59.0 
47.2 
50.3 
59.1 1 

Budgetår 

1977/78 
1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 

Inlevererat 
till staten 

27,7 
14.4 
61.0 
48,7 
50.3 

Förenade fabriksvcrken har fr.o.m. år 1981 kalenderår som räkenskaps

år. Räkenskapsåret 1979/80 omfattade perioden den I juli 1979- 31 decem

ber 1980. 
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Förenade fabriks verken har i skrivelse till RR V den 29 oktober 1982 

beräknat inlcveransen av överskott under budgetåren J 982/83 och 1983/84 

till 54,6 milj.kr. resp. 64.8 milj.kr. 

Utdrag ur förenade fabriks verkens skrivelse: 

Utfallet för 1982 har beräknats med utgångspunkt från vårt halvårsbok
slut. Nya prognossiffror kommer att tas fram under första hälften av 
november i samband med utarbetandet av vårt bokslut för tredje kvartalet 
och har således tyvärr ej kunnat beaktas. 

Beräkningen för 1983 bygger i huvudsak på vår openitiva långsiktsplan. 
Bi.1dget- och LSP-arbetet pågår och beräkningen för 1983 kan komma att 
påverkas av devalveringen och höjningen av arbetsgivaravgiften. Resulta
tet härav framkommer i driftstaten som kommer att avlämnas enligt in
struktion före den I december. 

Avskrivningarna har beräknats kalkylmässigt i enlighet med FFV in
struktion. 

Antalet heltidsanställda beräknas vid utgången av 1982 uppgå till ca 
5770. 

Investeringarna för 1982 beräknas uppgå till 95,4 milj.kr. 
Förräntningskravet på statskapitalet har beräknats efter 10,75%· ränta 

t.o.m. den 30juni 1982. därefter med 12%·. 

Tabell 39. Förenade fabriksverkens driftstat för räkenskapsåren 1981- 1983 
!milj.kr.) 

1981 '1982 1983 

Drift ~tfall Drift Ny he- Be räk-
stat stat räkning ning 

Rörelseintäkter 1436.9 I 520.3 1517,7 1530.9 1842,0 
Rörelsekostnader - I 255.8 - I 369.7 -1321.5 - I 352.5 -1630,0 

Riirclsere.rn/1111 färe 
u1·skriv11ingar 181.1 150,6 196,2 178.4 212,0 

Kalkylmässiga avskriv-
ningar 49.6 49.I 53,0 58,6 64,0 

Rörelscres11/1a1 131.5 101.5 143,2 119,8 148,0 
Finansiellt netto 21.0 - 11.7 - 20.0 6,0 - 20.0 
Extraordinära poster 8,0 - 8.7 - 8,5 8.5 - 9,0 

Resulwr före hoks//l/s-
disposirioner 102.5 81.2 114.7 mu 119.0 

Bokslutsdispositioner 46,0 - 30.0 - 55,9 45.2 - 53,2 
Kommunala skatter 1.0 - 0,8 - 1,0 1,0 - 1,0 

Årl'I.\' iivenkoll 55.5 50,3 57.8 59. I 64,8 

Inleverans 47.5 55,9 48.8 49.7 62.2 

Därav: 
från föregående ars 
överskott 5.9 14.3 8.8 8.7 13,6 
från årets överskott 41,6 41,6 40.0 41.0 48.6 

Overskott i procent av 
i medeltal disponerat 
statskapital 9,5 9,5-10,75 10,75-12,0 10.75 12.0 12.0 
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Tabell 40. Förenade fabriksverkens rörelseintäkter (milj.kr.) 

Sektor 1981 1982 1983 

Drift Utfall Drift Ny be- Beräkning 

Försvarsmateriel 
Underhäll 
Övrigt 

Summa 

stat 

669,3 
767,I 

0,5 

1436,9 

663,0 
834.9 

22.4 

l 520.3 

stat räkning 

661.9 667,5 761.0 
850.8 857.4 I 076.0 

5.0 6,0 5,0 

I 517 ,7 1530,9 1842,0 

RRV ansluter sig till förenade fabriksverkens beräkning. Inkomsterna på 

titeln förenade fabriksverkens inlevererade överskott beräknas till 

54600000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 64800000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott 

Statens vattenfallsverks överskott och till staten inlevererat överskott 

för de senaste fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 41. Statens vattenfallsverks överskott 1977/78-1981/82 (milj.kr.) 

Budgetar Överskott Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981 /82 

1977178 I 065.6 785.0 280.3 
1978179 I 197,3 950,0 247,3 
1979180 1147,9 869,0 278,9 
1980/81 1474,7 1130.0 500.9 
1981/82 1428.6 I 165.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 1932.0 milj.kr. 
Statens vattenfallsverk har i skrivelse till RRV den 4 november 1982 

beräknat inleveransen av överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Den 16 november 1982 lämnade statens vattenfallsverk ett tillägg till sina 

beräkningar där regeringens förslag om skatt på viss elektrisk kraft beak

tats lprop. 1982/83:50). 

Utdrag ur statens vattenfallsverks skrivelse den 4 november 1982: 

Kraftverksrörelsen 

Budgetåret 1982183 

Vattenfalls beräkningar i driftstaten för 1982/83 grundades på vissa anta
ganden beträffande prisnivån. belastnings- och krafthalansutvecklingen 
m.m. Dessa förutsättningar har till vissa delar förändrats. Den betydelse
fullaste förändringen sammanhänger med den devalvering som genomför
des i oktober. Förväntad kraftigare inflation beräknas medföra högre in
dexuttag samt högre kostnader. I denna inkomstberäkning har förutsatts 
att fulla index- och energipristillägg kan uttas enligt kontrakt trots det 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 
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allmänna prisstoppet. Förändringar jämfört med den fastställda driftstat~n 
redovisas i det följande. 

Elförsäljningen beräknas öka med 0.6 TWh. Ökningen hänför sig helt till 
kategorin återdistributörer och till egen detaljförsäljning. Den ökade för
säljningsvolymen beror i huvudsak på en ökad konvertering till elvärme. 
Försäljningen till industrin uppvisar en mindre minskning. 

Den I januari 1983 överförs f.d. Gränges Krafts verksamhet i Ludvikare
gionen till det nybildade bolaget Västerbergslagens Energi AB. Gränges 
Kraftrörelse har sedan 1982-01-01 ingått i Vattenfalls rörelse. Västerbergs
lagens övertagande av denna verksamhet var inte medtagen i driftstaten 
för 1982/83. Vattenfall kommer dock att leverera viss råkraft till bolaget 
samt överta några av Gränges tidigare abonnenter inom området. vilket 
sammantaget innebär att Vattenfalls försäljningsvolym i stort sett förblir 
oförändrad. Intäkterna beräknas emellertid minska med ca 10 milj.kr. 
Intäktsminskningen uppvägs resultatmässigt av minskade driftkostnader 
och ökade ränteintäkter för lån. 

Vattenfalls nettoförbrukning (egen kraftproduktion plus inköpt kraft 
minus försåld tillfällig kraft) beräknas öka med 0,5 TWh. som en följd av 
den högre bdastningen. Överföringsförlusterna beräknas bli något lägre än 
vad som förutsattes i driftstaten. 

Vattenkraftproduktionen väntas bli något lägre än i driftstaten, medan 
den egna kärnkraftproduktionen beräknas bli något högre. Inköpt kraft 
från Forsmarks Kraftgrupp AB <FKA) väntas bli ca 0,5TWh liigre än 
beräknat. som en följd av längre revisionstid sammanhängande med pro
blem med sprickbildningar i visst stålmaterial. Det tillfälliga kraftutbytet 
beräknas uppvisa en minskad nettoförsäljning (försäljning minus inköp) 
med l.OTWh. 

Totalt beräknas rörelseintäkterna öka med 177 milj.kr. jämfört med 
fastställd driftstat. Intäkterna från fast engrosförsäljning beräknas öka med 
128 milj.kr.. beroende på ökad försäljningsvolym <66 milj.kr.) och högre 
indextillägg (62 milj.kr.) p.g.a. högre inflation än vad som förutsattes i 
driftstaten. Detaljförsäljningen väntas öka med 25 milj.kr. p.g.a. ökad 
försäljningsvolym. Den tillfälliga kraftförsäljningen minskar nied 3 milj.kr. 
Minskningen motverkas av ett hög1:c il-pris än i driftstaten. Transitcrings
intiiktcrna beräknas öka med n milj.kr. genom en höjning av den s.k. 
anpassningsnivån. 

Kostnader för egen produktion beräknas öka med 87 milj.kr.. huvud~ak
ligen beroende på ökade bränslekostnader som en följd av devalveringen. 

Kostnaderna för främmande produktion (inköp av fast och tillfällig kraft) 
beräknas öka ri1ed 471 milj.kr. Inköpskostnaderna från FKA beräknas öka 
med 359 milj.kr.. i huvudsak beroende på kursförändringar på utliindska 
lån, som en följd av devalveringen. Högre kraftavgifter för att möjliggöra 
en extra avskrivning inom Fyriskraft AB har fördyrat kraftinköpen där
ifrån med 40 milj.kr. De tillfälliga kraftinköpen beräknas öka med 67 
milj.kr. 

Totalt beräknas rörelsens kostnader öka med 562 milj.kr. Detta innebär 
ett rörelseresultat före avskrivningar på 2 850 milj.kr.. ·en försämring med 
385 milj.kr. jämfört med den fastställda driftstaten. 

De k·alkylmässiga avskrivningarna 1 (avskrivningar heräknade på nuan-

1 De kalkylmässiga avskrivningarna har i resultatsammanst~illningen delats upp i 
avskrivningar enligt plan (avskrivning pi'i historiska anskaffningskostnader) och 
avskrivningar utöver plan tskillnad mellan kalkylmässiga och planenliga avskriv
ningar). 
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skaffningskostnader) har blivit 261 milj.kr. liigre än det i driftstaten upp
tagna preliminära beloppet. Avskrivningarna har beräknats i enlighet med 
det fr.o.m. budgetåret 

0

1981182 införda nya avskrivningssystemet. 
Resultatet efter kalkylmässiga avskrivningar uppvisar en försämring 

med 124 milj.kr. jämfört med driftstaten. 
Finansiella och extraordinära poster samt skatter beräknas uppgå till 

samma belopp som i driftstaten. 
P.g.a. de lägre avskrivningarna och därav följande lägre självfinansie

ringsgrad och större disponerat statskapital har erforderlig ränta på dispo
nerat kapital för att uppnå avkastningskravet blivit något högre än i drift
staten. Räntan har satts till I 720 milj.kr., vilket motsvarar fastställt av
kastningskrav för budgetåret, 12 <;(. Årets resultat (ränta på disponerat 
statskapitai) uppgår i den nya beräkningen till 1554 milj.kr., vilket under
stiger statens avkastningskrav med 166 milj.kr. För att uppnå full förränt
ning förutsättes en återföring av disponibla medel och del av lagerreserv 
ske med detta belopp. 

Budgetåret 198318../ 

Beräkningarna bygger på en inom verket upprättad ekonomiprognos. 
som utgår ifrån normalårstillrinning till de vattenkraftproducerande äl
varna. bedömd tillgänglighet för kärnkraft samt en belastningsökning med 
ca 5 l}·( .. Hänsyn har tagits till bedömda effekter av devalveringen. Beräk
ningarna har skett i prisnivå K=810 och baserats på ett oljepris om 12.6 
öre/kWh och ett kärnbränslepris om 4.6 öre/kWh. 

Utgående från dessa förutsättningar utvisar beräkningarna ett resultat på 
2400 milj.kr. Förräntningskravet för budgetåret har antagits till IJIJ·L 
vilket kräver en ränta på disponerat statskapital på 2 000 milj.kr. Överskot
tet utöver avkastningskravet. 400 milj.kr.. har avsatts till disponibla medel 
för resultatutjämning under kommande år. 

Kanalrörelsen 

Budgetåret 1982183 

Kanalrörelsen beräknades i driftstaten för innevarande budgetår ge en 
ränta på disponerat statskapital pii I J milj .kr. De förutsättningar som låg 
till grund för driftstat~n giiller fortfarande varför inga ändringar har skett. 

Beräknat resultat och beräknad inlcwrans 

Det bör framhållas att den allmänna ekonomiska utvecklingen. olje- och 
uranpriser. kiirnkraftblockens drifttillgiinglighet. vattentillrinning och be
lastningsutveckling är faktorer som starkt p;'tverkar det ekonomiska 
resultatet och som gör beräkningarna osäkra. Förändringar i beskattningen 
inom energisektorn diskuteras och sådana kan också påverka resultatutfal
let. 

Nedan angiven inlcverans för budgctäret 1982/83 överstiger det redovi
sade resultatet med 194 milj.kr. eftersom inleveransen avser ränta på totalt 
disponerat statskapital. dvs. också ränta på kapital bundet i anläggningar 
under uppförande. Denna ränta finansieras genom anslag. För budgetåret 
1983/84 beräknas inleveransen överstiga resultatet med 260 milj.kr. 
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1982/83 
1983/84 

Beräknat 
resultat 

1 720 
2000 

Beriiknad 
inkverans 

1914 
2 260 

116 

Tabell 42. Statens vattenfalls,·erks drift~tat för budgetåren 1981/82 och 1983/84 (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 

Driftstat Utfall Driftstat Ny beräk-
ning 

Kraftverksriirelsen 
Rörelsens intäkter 8 597 .7 9 227.3 9488,7 9665.8 
Rörelsens kostnader -5 684.1 -6704.I -6 254,4 -6816.1 

Riirclseresu/wt .fi1rc an-kril'ningar 2 913.6 2. 523 ,2 3 234.3 2 849,7 
Avskrivningar enl. plan - 690.0 - 703,3 - 720,0 - 720.0 

Rörelsere.m/r,u <:fter <11·.rkril'llingar 2 223.6 1819.9 2 514.3 2 129.7 
Finansiella intäkter 479.9 581,!l 463,9 463.9 
Finansiella kostnader 56,6 56.0 - 107.3 - 107J 
Extraordinära intäkter 172.4 306.3 176,9 176.9 
Extraordinära kostnader 24.6 25.4 25.2 25.2 
Återföring av internt fördelad ränta 83,0 68.4 68.3 68,3 

Resultat fiire hoksl111sdi.1po.1·itio11er 2877.7 2 695.0 3090,9 2 706.3 
Bokslu tsd is posi t ioncr -I 092.0 -1016.7 -1162.6 - 736.3 

Resultat f<ire .l"kau 1 785.7 1678.3 1928.3 1970.0 
Kommunalskatt - 330.0 - 250.0 - 250,0 - 250.0 

Ränta pä disponerat s/atsk{l{liWI 1455.7 1428.3 1678.3 1720.0 
Ränta pa disponerat statskapital i procent 
av i medeltal· disponerat kapital 10,75 10.75 12.0 12,0 

Kraftverks- och kanalrörelsen 
lnleverans 
därav frän föregående år 500.8 500.9 450.0 453,7 
av årets ränta på disp. statskapital 1164,0 1 165.0 1452,0 l 460JJ 
Egna avskrivningsmedcl 1800.2 1529.9 2 341.2 1 2 080,9 1 

Inkomst av försålda fastigheter 
och maskiner ((),() 17,8 10.0 10,0 

1983/84 

Beräk-
ning 

10513 
-6562 

3951 
- 760 

3 191 
495 

86 
111 

19 
71 

3 763 
-1513 

2 250 
- 250 

2000 

13,0 

500.0 
1760,0 
1895 

10,0 

1 Enligt rcgcringsbeslut 1982-01-21 skall tidigare erhållen ersiittning om 436 milj.kr. för försenad idrifttagning 
av kärnreaktorer inbetalas till statsvcrket. 

Tabell 43. Driftstat för kraftverken (milj.kr.) 

1981182 1982/83 1983/84 

Driftstat Utfall Driftstal Ny beräk- Be räk-
nmg ning 

Riirel.ffns intiiktl'r 
Elförsäljning m.m. 

Fast kraftförsäljning 
Engrosförsäljning 5 514.5 5 518.6 6036.0 n 164.0 fi934 
Detaljförsäljning 703.0 802.4 851,0 876.0 931 

Tillfällig kraft 443.5 474,5 530.6 527.7 690 
Transitering 398.0 420.2 410.0 437.0 46fi 
Engångsavgifter. 30.0 27,9 32.0 32.0 33 
Fjärrvärme 12.0 12,0 12 

Summa elförsiiljning m.m. 7089.0 7 243.fi 7 871.6 8048.7 90fi6 
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Arbeten åt utomstående 
Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelsens intäkter 

Riire/sen> kostnader 

Produktions- oeh distributionskostnader 
Egen produktion 

Vallen kraft 
Kärnkraft 
(varav bränsle) 
Annan värmekraft 
(varav bränsle) 
Övriga produktionsanläggning~lf 

Summa 

Främmande produktion 
fast kraft 
Tillfällig kraft 

Summa 

Distribution 
Fastighctsskötsel 

Summa produktions- och 
distributionskostnader 

Arb~ten åt utomstäen~e 
Förstudier, administrations-. 
utvecklings- och försäljningskostnadcr 

Administrations- och försäljningskostnad 
Försmdier 
Forskning. ut veckling, demonstration 

1FUDl 
Kris- och bercdskapskostnader 
Övriga omkostnader 

Summa 

Summa rörelsens kmtnader 

Riirl'IH"rc.rnltat F;re a1·skri1·11i11gar 

Avskrivningar enligt plan 

Riire/sere.rnltat eficr m·skriw1ingar 

Finansiella intlikter 
Utdelning på aktier i dollerfiirelag 
Utdelning pä aktier och andelar 

i andra företag 
Räntor friln dol!crfiiretag 
Övriga finansiella intäkter 
Kursvinster 

Summa 

Finansiella kostnader 
l<änta på rörlig kredit 
Övriga räntekostnader 

Summa 

Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 
Internt fördelad ränta 

1981i82 

Driftstat 

-

1454.3 
54.4 

8597,7 

248.5 
- I 111.8 

(- 437.6) 
- 271.3 

(- 135,5) 
0.4 

-1632,0 

-1499,0 
- 262.3 

-1761.3 

- 396.4 
30.0 

-3819.7 

-1454.3 

- 214.1 
15.0 

- 122.4 
14.6 
44,0 

- 4IO. I 

-5684,l 

2913,6 
- 690.0 

2 223.6 

11.6 

0.1 · 
354.4 
113.8 

479.9 

w.o 
36.6 

56,6 

172.4 
24.6 
83.0 

Ctfall 

-

1903,9 
79.8 

9227,3 

255,0 
-I 138.6 

(- 429,8) 
- 267.J 

(- 138,8) 
0,4 

-1661.3 

-1809.5 
- 408,9 

-2218.4 

- 379.2 
35.2 

-4 294.1 

-1903.9 

- 221.1 
28.9 

- 162.4 
13.1 
80.6 

- 506,1 

-6704,I 

2523.2 
- 703.3 

1819.9 

11.9 

2.5 
338,9 
226.9 

1.6 

581.8 

0.7 
55.3 

56.0 

306.3 
25.4 
68.4 
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1982/83 

Driftstal 

-

I .'i66.4 
50.7 

9488,7 

329.0 
- I 170.5 

(- 494.5) 
- 300.0 

(- 162.6) 
0.1 

- I 799,6 

-1638.3 
- 293.3 

- I 931.6 

- 453,4 
34,2 

-4 218.8 

- I 566.4 

- 19.U 
84.1 

- 158.7 
14.8 
18,3 

- 469,2 

-6254,4 

3 234.3 
- 720,0 

2514.3 

11.9 

2.5 
367.6 
81,9 

463,9 

- I07.3 

- 107.3 

176.9 
25.2 
68.3 

Ny beräk
ning 

-

I 566.4 
50,7 

9665,8 

331.0 
-1234.7 

(- 552.7) 
- 320.8 

(- 183.4) 
0.1 

-1886.6 

-2042.2 
- 360.1 

-2 402.3 

- 457.4 
34.2 

-4 780.5 

-I 566.4 

- 193.3 
84,I 

- 15X.7 
!4.8 
IX.3 

- 469.2 

-6816,I 

2 849,7 
- 720.0 

2 129,7 

11.9 

2.5 
367.6 
81.9 

463,9 

- 107.3 

- \07.3 

176.9 
25.2 
68.3 

1983/84 

Heräk
ning 

1397 
50 

10513 

- 317 
-1417 

(- 617) 
- 210 

(- 74) 

-1944 

-1802 
- 344 

-2146 

- 509 
31 

-4630 

-1397 

- 225 
- 110 

147 
16 
37 

- 535 

-6562. 

3 951 
- 760 

3191 

12 

2 
418 

63 

495 

5 
81 

86 

111 
19 
71 
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1981/82 1982/83 

Driftstat Utfall Driftstat 

Rem/tal före hok.llutsdispositioner 
och skatt 2877.7 2 695.0 3 090.9 

B11ks/111.1·Ji.1positioner 

Skillnad mt!llan pcnsionskostnad 
och pensionsutbetalning + 18.0 + 9.7 + 22.4 

Avskrivning utöver plan 1 -1110.0 - 879.9 -1185,0 
Avsättning till disponibla medel 146.5 
Återföring av disponibla medel 
Förändring av lagerreserv 

Summa -1092.0 -I 016.7 -1162.6 

Re.rnllllt .t<"irc skatt I 785.7 1678.3 1928.3 
Kommunalskatt - 330.0 - 250.0 - 250.0 

Ränta på disponerat sttllskapital 1455.7 1428.3 1678,3 

1 Inkl. engangsavskrivningar motsvarande 
intäktsbokförda engångsavgifter med 30.0 27.9 32.0 

Tabell 44. Driftstat för kanalrörelsen tmilj.kr.J 

1981/82 1982/83 

Driftstat Utfall Driftstat 

Riirelscns intiikter 

Ersättning rör viss kanaltrafik 28.1 28.1 28.9 
Övriga trafikintiikter 5.2 5,8 6.9 
Arbeten ät utomstäende 0.4 
Övriga rörelseintäkter 0.9 l.3 1.2 

Summa rörelsens intäkter 34.2 3.'i.6 37,0 

Riirelscns kostnader 
Drift och undcrht1ll -29.3 -29,8 -30,5 
Arbeten åt utomstaende - 0.4 
Administrativa kostnadt!r - 4.4 - 4.8 - 5.0 

Summa rörelsens kostnader -33.7 -35.0 -3.'i.5 

Riirelseresultat j('ire m·skri1·ningar 0.5 0.6 u 
Avskrivningar - 0.2 - 0,2 - 0.2 
Riirc/sere.wltat cjier m·skri1·ningar 0.3 0.4 l.3 
Bokslutsdispositioner - 0.1 
Kommunalskatt 

Ränta pä disponerat statskapital 0,3 0.3 l.3 

Utdrag ur statens vattenfallsverks skrivelse den 16 november 1982: 

Med anledning av prop. 1982/83:50 om skatt på viss elektrisk kraft 
översändes härmed ett tillägg till den tidigare lämnade inkomstberäkningen 
av 1982-11-04. De nya beräkningarna har inneburit att rörelsens kostnader 
har ökats p.g.a. skatten. Enligt i propositionen angivna, förutsättningar har 

1983/84 

Ny beräk- Be räk-
nmg ning 

2 706 .. ~ 3 763 

+ 22.4 + 22 
924.7 -I 135 

400 
+ 146.5 
+ 19.5 

- 736.3 -1513 

1970.0 2 250 
- 250.0 - 250 

1720.0 2000 

32.0 33 

1983/84 

Ny beräk- lkräk-
ning ning 

28.9 29.5 
6.9 6.9 

1.2 1,2 

37.0 37,6 

-30.5 --~O . .'i 

- .'i,O - 5.4 

-35.5 -35.9 

1.5 1,7 
- 0.2 0.2 

1.3 l,.'i 

1,3 1.5 
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verkets kalkylmässiga avskrivningar sänkts med motsvarande belopp. 
Detta har påverkat inleveransen av överskottsmedel genom ökad upplå
ning av statskapital. 

De nya beräkningarna redovisas i följande tabell. 

Tabell 45. Statens vattenfallsverk budgetåren 1982/83 och 1983/84 (milj .kr. I 

Kntftverksrörelsen 
Rörelsens intäkter 
Rörelsens kostnader 
Rörelseresultat före avskrivningar 
Rörelseresultat efter avskrivningar 
Resultat före bokslutsdispositioner 
Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan pensionskostnad och 
pensionsutbetalning 

Avskrivningar utöver plan 
Avsättning till disponibla medel 
Atcrföring av disponibla medel 
Förändring av lagerreserv 

Resultat före skatt 
Kommunalskatt 
Ränta pa disponerat statskapital 
Ränta på disponerat statskapital i procent 
av i medeltal disponerat kapital 

Kraftverks- och kanalrörelsen 
Inlcverans 
därav från förcgaende år 
av årets ränta pa disp. statskapital 
Egna avskrivningsmedd 

1982/83 
Reviderad 
beräkning 

9665.8 
-7041.l 

2624.7 
1904.7 
2 481.3 

- 561.3 

+ 22,4 
- 699.7 

+ 116,0 

1920.0 
- 200.0 

1720,0 

12,0 

453.7 
1460.0 
1855.9 1 

1983/84 
Reviderad 
beräkning 

10513 
-7027 

3486 
2726 
3 298 

- 998 

+ 22 
- 670 
- 350 

2 300 
- 250 

2050 

13.0 

500 
1790 
1430 

1 Enligt regeringsheslut 1982-01-21 skall tidigare erhållen ersättning om 436 milj.kr. 
för försenad idrifttagning av kärnreaktorer inbetalas till statsverket. · 

Statens vattcnfallsverk har således gjort följande iindringar till följd av 

skatten på viss elektrisk kraft. För budgetåret 1982/83 beräknas rörelsens 

kostnader öka med 225 milj.kr. och avskrivningarna utöver plan beräknas 

minska med samma belopp. Kommunalskatten heräknas minska med 50 

milj.kr. Återföring av disponibla medel och lagerreserv beräknas minska 

med 30,5 milj.kr. resp. 19.5 milj.kr. Inkomsterna på inkomsttiteln statens 

vattenfallsverks avskrivningar i statsbudgeten beräknas minska med 225 

milj.kr. till 1855,9 milj.kr. budgetåret 1982/83. 

För budgetåret 1983/84 beräknas rörelsens kostnader öka med 465 

milj.kr. Avskrivningarna utöver plan har justerats ned med samma belopp. 

Räntan på disponibelt statskapital beräknas öka med 50 milj. kr. till 2 050 

milj.kr. Förräntningskravet för budgetåret 1983/84 har av vattenfallsverket 

antagits bli 13%. Avsättning till disponibla medel har sänkts med 50 

milj.kr. till 350 milj.kr. Inkomsterna på inkomsttiteln statens vattenfalls

verks avskrivningar i statsbudgeten beräknas minska med 465 milj.kr. till 

I 430 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 
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RRV ansluter sig till statens vattenfallsverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln statens vattenfallsverks inlevererade överskott beräknas till 

I 913 700000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 2 290000000 kr. för budget

året 1983/84. 

2117 Domänverkets inlevererade överskott 

Domänverkets överskott för de fem senaste räkenskapsåren och till 

staten inlevererat överskott för de fem senaste budgetåren framgår av 

följande tabell. 

Tabell 46. Domänverkets överskott (milj.kr.) 

Räkenskapsår Överskott Budgetår Inlevererat 
till staten 

1977 78.8 1977/78 43.6 
1978 70.0 1978/79 20.0 
1979 72.0 1979/80 41.6 
1980 135,0 1980/81 110.5 
1981 180.0 1981/82 97.4 

I 'statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 57 milj. kr. 

Domänverket har i skrivelse till RRV 28oktober 1982 beräknat inleve

ransen av överskott under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 87 milj. kr. 

resp. 54 milj. kr. Av inleveransen under budgetåret 1982/83 hänför sig 20 

milj. kr. till år 1981 (industridepartementet 1981-12-22). lnleveransen i 

övrigt under budgetåret 1982/83 utgörs av 30o/c, av årsvinsten för år 1982 

(37 milj. kr.) och den fasta delen för år 1983 <30 milj. kr.). Under budgetåret 

1983/84 består.inleveransen av 30% av årsvinsten för år 1983 (24 milj. kr.l 

och den fasta delen för år 1984 (30 milj. kr.). 

Utdrag ur domänverkets skrivelse: 

Enligt 1968 års riksdagsbeslut skall regeringen fastställa ett avkastnings
krav (inleverans av överskottsmedel) grundat på en flerårsplan. För fem
årsperioden 1980-1984 har regeringen föreskrivit att domänverket. som 
avkastning på domänfonden. skall för vart och ett av åren 1980-1984 till 
staten inleverera dels en fast del på 30 milj. kr .. dels en rörlig del motsva
rande 30 procent av överskottet efter skatt. dock minst 40 milj. kr. Under 
1981 har dessutom regeringen vid två skilda tillfällen beslutat om en 
höjning av utdelningen för 1980 och 1981 med totalt 30 milj. kr. 

I domänverkets årsredovisning för 1981 lämnas en närmare redogörelse 
för verksamheten under detta år. Överskottet för 1981 blev 180 milj. kr. 

Beräkningen för 1983 grundar sig på en preliminär budget. Arbetet med 
denna kommer att fortgå under hösten. Beräkningen för 1984 bygger på en 
grov bedömning. 

Riirelseintiikter 

Rörelseintäkterna för 1982 väntas öka i förhållande till 1981 till följd av 

ökade virkespriser och ökade virkeskvantiteter. 
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Rörel.1·e/.:ost nader 

Rörelsekostnaderna för 1982 beräknas öka i snabbare takt än rörelsein-
' 

täkterna. Avverkningskostnaderna beräknas bli något lägre än budgeterat. 

Trots det beräknas avvcrkningskostnaderna öka i snabbare takt än vir

kes~riserna. 

Resultat 

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt beräknas 1982 gå ned 

kraftigt jämfört med 1981. Försämringen beror huvudsakligen på att av

verkningskostnaderna ökar i snabbare takt än virkespriserna och på ett 

försämrat finansnetto. För 1983 och 1984 beräknas resultatet bli 127 resp. 

131 milj. kr. 

Under 1982 inlcvcrcras 84 milj. kr. till stats verket. Inleveranser under 

1983 beräknas uppgå till 87 milj. kr. 

/m·esteringar 

Investeringarna under åren 1982-1984 beräknas till följande (milj. kr.): 

1982 1983 1984 

Aktier 3 
Maskiner och inventarier 149 126 112 
Mark. byggnader och markanläggningar 140 138 129 

Summa 292 264 241 

Personal 

Antalet anställda (personår) var 6 343 under 1981 och beräknas under 

1982 uppgå till ca 6 300. En fortsatt minskning är att vänta kommande år. 

Tabell 47. Domänverkets resultaträkning för åren 1981-1984 

1981 1982 

Beräkn. Utfall Beräkn. Beräkn. 
okt. 1981 dec. 1981 okt. 1982 

Rörelseintäkter 1656 1662 1727 1 785 
Rörelsekostnader -1357 -1353 -1463 -1506 

Riirelscresu/1111 före al'skrirningar 299 309 264 279 
Räkenskapsenliga avskrivningar -109 -106 -121 -125 

Riirelsercsultat 190 203 143 154 
Finansiellt netto 19 28 -17 9 
Extraordinära poster 

Resultat .fi.'ire bok.l'/11tsdispositio11er 209 231 126 163 
Bokslutsdispositioner -6 -17 -1 -5 

Kommunala skatter -36 -34 -36 -34 
Årers ö1•ersko11 167 180 89 124 

ln/el'eran~· 81 81 80 84 
Överskott i procent av i medeltal 

disponerat statskapital 17,7 18.1 9.4 11.5 

1983 1984 

Beräkn. Beräkn. 

1771 1809 
-1499 -1517 

272 292 
-137 -152 

135 140 
-8 -9 

127 131 
-12 -7 

-34 -34 
81 90 

87 54 

7.1 7.5 



Prop. 1982/83: 100 122 

RRV ansluter sig till domänverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

domänverkets inlevererade överskott beräknas till 87 000 000 kr. för hud

getåret 1982/83 och till 54 000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2121 Statens vägverks inlevererade Ö\'erskott 

Räkenskapsåret för statens vägverk omfattar perioden 1 januari- 31 

december. Till inkomsttiteln inlevereras ränta på de anläggningstillgångar 

som vägverket disponerar. Räntan beräknas på den genomsnittliga kapital

behållningen under kalenderåret. Den genomsnittliga kapitalbehållningen 

beräknas efter anskaffningsvärdet minskat med normal- och indexavskriv

ningar vid kalenderårets början resp. slut. Beräkningen sker efter den 

genomsnittliga procentsatsen som gällt under året som förräntningskrav 

för statens investeringar i allmänhet. 

l skrivelse till RRV den 15 oktober 1982 har statens vägverk beräknat 

överskottet efter räntan 11.38 % för år 1982 och 12 0c för därpå följande år. 

Statens vägverk beräknar inkomsterna till 28,5 milj. kr. för budgetåret 

1982/83 (verksamhetsåret 1982) och till 29,4 milj. kr. för budgetåret 1983/84 

(verksamhetsåret 1983). 

RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning. Inkomsterna på titeln 

statens vägverks inlevererade överskott beräknas till 28 500 000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 29400000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2122 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 

De regler som gällt för sjöfarts verkets kapitalredovisning sedan 1967 har 

inneburit att räntan på statskapitalet beräknats på såväl bokfört statskapi

tal som ackumulerade indexavskrivningar. Efter framställning från sjö

fartsverket har regeringen i regleringsbrev för budgetåret 1982/83 

( 1982-06-17) ändrat förräntningskravet. Fr.o.m. den 1 juli 1982 skall sjö

fartsverket sålunda förränta endast bokfört statskapital. 

I skrivelse till RRV 15 oktober 1982 har sjöfartsverket beräknat över

skottet efter räntan 12,0 % för budgetåren 1982/83 och 1983/84. Sjöfarts ver

ket beräknar inkomsterna på titeln till 65,0 milj. kr. för budgetåret 1982/83 

och till 65,0 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

sjöfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 65000000 kr. för bud

getåret 1982/83 och till 65 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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2123 Inlevererat överskott av uthyrning av ADB-utrustning 

Till inkomsttiteln överförs ett belopp som svarar mot statens avkast

ningsränta på kapitalbehållningen vid budgetårets ingång för ADB-utrust

ning som finansierats över reservationsanslaget VIII B 2 Anskaffning av 

ADB-utrustning. 

Statskontoret har i skrivelse till RRV den 15 oktober 1982 beräknat 

överskottet efter räntan 12.0 r;-~ för budgetåren 1982/83 och 1983/84. In

komsterna på titeln beräknas till 38, I milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 

_ till 41,0 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till statskontorets beräkning. Inkomsterna på titeln 

. inlevererat överskott av uthyrning av ADB-utrustning beräknas till 

38 051 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 41 000 000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

2131 Riksbankens inlevererade överskott 

Riksdagen har genom lag ( 1934:437) för Sveriges riksbank förordnat 

bestämmelser för riksbanken. Enligt lagen äger riksdagen förfoga över 

riksbankens behållna årliga vinst med det undantaget att om riksbankens 

reservfond inte uppgår till 500 milj. kr. skall minst 10%· av vinsten avsättas 

till densamma. 

Riksbankens resultat för kalenderåret 1980 blev 2 905 milj. kr. varav 850 

milj. kr. inlevererades till titeln budgetåret 1980/81. Resultatet för år 1981 

blev 5 425 milj. kr. varav 2 000 milj. kr. inlevererades till titeln budgetåret 

1981/82. Bl.a. till följd av devalveringen av den svenska valutan den 8 

oktober 1982 väntar riksbanken ett förbättrat resultat för år 1982. 

Riksbanken har i skrivelse till RRV den 21 oktober 1982 schablonmäs

sigt beräknat inkomsterna på titeln till 2000.0 milj. kr. för budgetåret 

1982/83 och till 2000,0 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Inkomsterna på titeln riksbankens inlevererade överskott beräknas till 

2000 000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 2 000000000 kr. för budget

året 1983/84. 

2141 Myntverkets inlevererade överskott 

Inkomsterna på titeln härrör från myntningsverksamheten. Inkomsterna 

utgörs av nominella värdet av präglade mynt med avdrag av kostnaden för 

inköpta metaller och halvfabrikat. Färdiga mynt levereras allt efter beho

vet till riksbanken som sätter in motsvarande belopp på statsverkets 

checkräkning i riksbanken för myntverkets räkning. I mindre utsträckning 

sker försäljning direkt till samlare m.11. 
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I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 beräknades inkomsterna till 206.0 

milj. kr. l skrivelse till RRV den 6 oktober 1982 beräknar myntverket 

inkomsterna till 190.0 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 144.0 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84. Nedräkningen av inkomsterna för budgetåret 

1982/83 beror på att myntverket räknar med att under perioden lösa in 

överblivna 200-kronorsmynt från riksbanken. Under budgetåret 1982/83 

planeras tillverkas cirka 40 milj. 5-kronorsmynt. Nedräkningen av inkoms

terna på titeln mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84 beror bl.a. på att 

tillverkningen av 5-kronorsmynt beräknas min_ska till 20 milj. budgetåret 

1983/84. 

RRV ansluter sig till myntverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

myntverkets inlevererade överskott beräknas till 190 000 000 kr. för bud

getåret 1982/83 och till 144000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2151 Tipsmedel 

AB Tipstjänst anordnar tips och lotto. Tipsinsatsen utgör 60 öre per rad. 

lotto utgör insatsen I krona per spelfält. Hälften av insatserna skall 

fördelas bland vinnarna. För att bestrida sina kostnader får AB Tipstjänst 

ta i anspråk del av insatserna. På inkomsttiteln redovisas överskottet av 

AB Tipstjänsts verksamhet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978i79 

414.2 
337.6 

1979/80 

424.9 
399.2 

1980/81 

624,0 
610.8 

1981/82 

827.0 
777,5 

1982/83 

795,I 

I skrivelse till RRV den 20 oktober 1982 har AB Tipstjänst beräknat 

inkomsterna på titeln till 854.0 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 922,0 

milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till AB Tipstjänsts beräkning. Inkomsterna på titeln 

tipsmedcl beräknas till 854 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

922 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2152 Lotterimedel 

Svenska Penninglotteriet AB skall i mån av tillgång i lotteriet inom en 

månad efter den dag då dragning förrättats till kammarkollegiet betala in 

ett belopp som motsvarar försäljningssumman för sålda lotter efter avdrag 

av dels den totala vinstsumman inkl. vinstskatt. dels det belopp bolaget har 

tagit i anspråk för att bestrida sina kostnader. 
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De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.) . 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1978/79 

313,3 
282,6 

1979/80 

296,J 
336,7 

. 1980/81 . 1981/82 1982/83 

403.7 360,8 415,4 
378,9 382,3 

I skrivelse till RRV den 14 oktober 1982 har Svenska Penninglotteriet 

AB beräknat inkomsterna på titeln lotterimedel till 373.4 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 382,7 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Beräk

ningar~a baseras på faktisk försäljning t.o.m. den 15 oktober 1982. 

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet ABs beräkning. Inkoms

terna på titeln lotterimedel beräknas till 373 350000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 382 683 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 

Under denna rubrik redovisas de överskott som statens civila fastighets

förvaltning ger upphov till. 

RRV har erhållit uppgifter från kriminalvårdsstyrelsen. byggnadsstyret

sen och generaltullstyrelsen om de beräknade överskotten av statens civila 

fastighetsförvaltning. De beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 

1982/83 och 1983/84 framgår av tabell 48. 

Tabell 48. Överskott av civil fastighetsförvaltning budgetåren 1982/83 och 1983/84, 
tusental kr. 

2211 Överskott av kriminalvårdsstyrelsens 
fastighetsförvaltning 

2214 Överskott av byggnadsstyrelsen5 fastig
hetsförvaltning 

1982/83 

1448 

201289 
2215 Överskott av generaltullstyrelsens 

fastighetsförvaltning 570 

Summa 203 307 

1983/84 

500 

180 354 

589 

181443 

Byggnadsstyrclsens årsbokslut skall inlämnas till regeringen före den I 

november varje ttr med förslag till disposition av överskott resp. täckning 

av underskott. Verksamhetens överskott inlevereras med ett års eftersläp

ning till inkomsttiteln överskott av byggnadsstyrelsens fastighetsförvalt

ning. Under budgetåret 1981/82 har levererats in 286.6 milj. kr. avseende 

verksamheten budgetåret 1980/81. Verksamhetens överskott budgetåret 

1981/82 är 201.3 rnilj. kr. Medlen in levereras budgetåret 1982/83. Verksam

hetens överskott budgetåret 1982/83 beräknas till 180.4 milj. kr. Medlen 

inlcvereras budgetåret 1983/84. Minskningen av överskottet mellan bud-
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getåren sammanhänger med ökade räntekostnader för det statsägda bygg

nadsbeståndet, ökade förluster av det inhyrda beståndet samt hyror som 

inte täcker kostnaderna i det nybyggda beståndet. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Överskott av civil 

fastighetsförvaltning beräknas uppgå till 203 307 000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 181 443 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2300 Ränteinkomster 

Under denna rubrik redovisas statens ränteinkomster vid statlig utlå

ning. För vissa inkomsttitlar redovisas ränta !ofta statens normalränta) på 

kapitalbehållningen för verksamheten utan att nägon utläning ägt rum. 

Kapitalbehållningen för dessa verksamheter utgörs i många fall av realka

pital dvs. inte fordringar som är fallet vid utlåningsverksamhet. 

Inkomsterna vid denna inkomsthuvudgrupp är indelade i sju inkomst

grupper, vilket framgår av nedanstående uppställning. 

Ränteinkomster (milj. kr.I 

1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Prognos Prognos 

2310. 2320 Riintor p{i näringslån 418 398 449 
2330 Räntor på bostadslån 6 294 7 201 8001 
2340 Räntor pti studielän 38 35 35 
2350 Räntor på encrgisparl~in 296 390 500 
2360 Räntor på medel avsatta till 

pensioner 128 143 75 
2370 Räntor pt1 beredskapslagring 437 626 782 
2380. 2390 Övriga ränteinkomster I 183 I .32.'i 1462 

Summa 8794 10118 11304 

RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingii.r i 

inkomsthuvudgruppen ränteinkomster. 

231 I Räntor på lokaliseringslån 

Inkomsterna på titeln utgörs av ränta på lokaliseringslån som utlämnats 

enligt 1964 och senare års riksdagsbeslut om regionalpolitiken. Arbets

marknadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till 310.0 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83 och 290.0 milj. kr. för budget(m.:t 1983/84. 

RRV ansluter sig till arbetsmarknadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna 

på titeln räntor på lokaliseringslån beräknas till 310000000 kr för budget

året 1982/83 och till 290000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande 

Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen. Den utgående balansen pa 

lånefordringar för lån till bostadsbyggande var ca 58 087 milj: kr. per den 30 

juni 1982. Av dessa utestående lånefordringar gäller den statliga bostads

låneräntan för lånefordringar. motsvarande ca 54 700 milj. kr. För resteran

de lånefordringar gäller lägre räntesatser. 

Räntan på statliga bostadslån är 13.0% för kalenderåret 1982 !SFS 

1981:1172). Denna räntesats. tillsammans med ett antagande om en årlig 

nyutlåning på 6 miljarder kr.. ligger till grund för beräkningen av räntein

komster på lån för bostadsbyggande. Bostadsstyrelsen beräknar inkoms

terna på titeln till 7200 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 8000 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

ränteinkomster på lån fÖr bostadsbyggande beräknas till 7 200000000 kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 8000000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2361 Ränteinkomster på medel al·satta till folkpensionering 

Medel avsatta till folkpensionering förvaltas av fullmäktige för riksför

säkringsverkets fonder. Tillgångarna är placerade i statsskuldsförbin

delser, kommunlån, obligationer, aktier och fast egendom m.m. Inkoms

terna på denna titd utgörs huvudsakligen av räntor och utdelningar på 

dessa placeringar. 

Enligt prop. 1981182:213 om avveckling av vissa statliga fonder skall 

folkpensioneringsfonden avvecklas under 1983. Riksförsäkringsverket be

räknar inkomsterna på titeln till 102.1 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 40.0 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till riksförsäkringsverkets beräkning. Inkomsterna på 

titeln ränteinkomster på medel avsatta till folkpensionering beräknas till 

I 02 I 00 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 40 000 000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

2371 Räntor på bcredskapslagring och förrådsanläggningar 

Inkomsterna redovisas av statensjordbruksnämnd och överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar. Räntan beräknas efter statens avkastningsränta. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statensjordbruksniimnd erhåller 

anslagsmedel för räntekostnaderna. Räntorna inlevereras i juni avseende 

hela budgetåret. Räntan som avser varulagret ber;iknas utifrån värderingen 

av varulagret vid resp. budgetårs ingång. Värdet på anliiggningstillgång

arna antas vara oförändrat under perioden. dvs. avskrivningar och nyinve-
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steringar balanserar varandra. Räntesatsen är för hela prognosperioden 

satt till 12 %. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens jordbruksnämnd be

räknar inkomsterna på titeln till 626.1 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och 

till 782.4 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning. Inkomsterna på titeln 

räntor på beredskapslagring beräknas till 626 051 000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 782 365 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet 

Fr.o.m budgetåret 1981/82 redovisas förräntningen av det förvaltade 

kapitalet hos byggnadsstyrclsen under denna inkomsttitel. Tidigare redovi

sades dessa inkomster under inkomsttiteln för överskott av byggnadssty

relsens fastighetsförvaltning. Räntekostnaderna beräknas med hjälp av 

statens avkastningsränta. För budgetåret 1982/83 har en räntesats på 12 '}i: 
använts (SFS 1982:222). För budgetåret 1983/84 har en avkastningsränta 

om 13 % använts i prognosen. 

Byggnadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till ca I 086 milj. kr. 

för budgetåret 1982/83 och I 256 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till byggnadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på 

titeln ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet 

beräknas till I 085 800 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till I 256 000 000 

kr. för budgetåret 1983/84. 

2400 Aktieutdelning 

Inkomsterna utgörs av avkastningen på statens aktieinnehav. Inkoms

terna redovisas av kammarkollegiet. 

2411 Inkomster av statens aktier 

Utfallet för budgetåret 1981/82 samt beräknade inkomster (utdelning) för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 enligt aktiebolagens uppgifter framgår av 

tabell 49. 
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Tabell 49. Inkomster av statens aktier budgetåren 1981/82-1983/84, tusental kr 

Utfall Aktiebolngens beräkning 
1981/82 1982/83 1983/84 

AB Aerotransport 14100 14 HJO 14100 
Apoteksbolaget AB 3000 I 500 1500 
AB ASEA Atom 10000 
C~menta AB 1378 1900 800 
EEN-Holmgn:n ortopediska AB 50 
Företagskapital AB 7'2 58 48 
AB Industrikredit 2800 2800 2 800 
Lanthrukskredit AH 300 300 300 
Post och Kreditbanken 76005 76005 76005 
Statsföretag AH. 

Ränta på reverslåri 401 
Statskonsult AB 0 180 180 
AB Svensk Flilprovning 29 29 29 
AB Svensk Exportkredit 12000 18000 18000 
Swedair AB 225 225 225 
Svenska Penninglotteriet AB 5 5 5 
Systembolaget AB 25 25 25 
AB Tipstjänst 5 5 5 
AB Vin- & Spritcentralen 750 750 750 
Värdepapperscentralen AB 120 120 120 
Svenska Elektriska Materiel-

kontrollanstalten 82 92 n 
Totalt 122 llO 11609-' 11"98-' 

RRV beräknar inkomsterna på titeln inkomster av statens aktier till 

116094000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 114984000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

2500 Offentligrättsliga avgifter 

De offentligrättsliga avgifterna tas ut av myndigheter med reglerande 

verksamhet bestående av tillsyn, kontroll, tillståndsgivning etc. Avgifterna 

fastställs vanligen av regeringen. Efterfrågan på de tjänster som produ

ceras styrs av lagar, förordningar eller liknande. Inkomsterna av denna 

verksamhet betraktas som offentligrättsliga avgifter oavsett om det finns 

koppling mellan inkomster och utgifter i form av ett uttalat ekonomiskt mål 

för verksamheten. 

RRV har erhållit uppgifter från olika myndigheter på flertalet inkomsttit

lar under offentligrättsliga avgifter. RRV kommenterar i det följande några 

av dessa inkomsttitlar. 

2511 Expeditionsavgifter 

Expeditionsavgifter utgår för expeditioner som utfärdas av statlig myn

dighet. Inkomsterna redovisas av riksskatteverket. domstolsverket och 

centralnämnden för fastighetsdata m.fl. 

9 Rihdag<'n 1982183. I .rnml. Nr f(JO. Bilaga 1.2 
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RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. I dessa beriikningar 

har hiinsyn tagits till höjningarna av expeditionsavgifterna som trädde i 

kraft den I juli 1982. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln expeditionsavgifter till 372 300000 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 393 200000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2518 Fyravgifter, farledsvaruavgifter 

De statliga sjöfartsavgifterna består av fyravgifter. farledsvaruavgifter 

samt lotsavgifter. Lotsavgifterna redovisas på särskild inkomsttitel. För 

gods som förs till eller från Sverige utgår fyravgift och farledsvaruavgift. 

Farledsvaruavgiften är dels distansberoende. dels differentierad efter 

varuslag, medan fyravgiften tas ut för varje registerton av fartygets netto

dräktighet. 
Sjöfartsverkct beräknar inkomsterna på titeln enligt nedanstående tablå 

(milj. kr.). 

Redovisat Beräknat 
1981/82 1982/83 1983/84 

Farleds varuavgift 170491 212fi00 222 700 
Fyravgift 106 260 120800 125 800 

Summa 276 751 333400 348500 

Avgår till: 
Handelsflottans kultur-

och fritidsfond 7000 7000 7000 
Trollhätte kanalverk 28100 28 875 31 500 
Vänerns ,;,eglations-

styrelse 5 357 5 125 5 500 
I lammarbyleden 1403 1500 1600 
Rahattcr m.m. 703 900 900 

Summa netto 234188 290000 302000 

RRV ansluter sig till sjöfartsvcrkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

fyravgifter. farledsvaruavgifter beräknas till 290000000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 302000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2600 Försäljningsinkomster 

Försäljningsinkomster redovisas av myndigheter som säljer varor eller 

tjänster till enskilda personer. företag eller offentliga institutioner. Priserna 

bestäms vanligen av myndigheten själv (efter samråd med RRV). Det finns 

ofta konkurrerande företag inom verksamhetsområdet. Det pris som köpa

ren får betala täcker vanligtvis hela kostnaden eller en inte obetydlig del 

därav. RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som 

ingår i försäUningsinkomster. 
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2614 Inkomster vid statens vårdanstaltcr för alkoholmissbrukare 

I stutsbudgeten beräknades inkomsterna för budgetåret 1982/83 till 

220000 kr. Enligt avtal mellan staten och landstingen om ändrat huvud

mannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter (rege

ringsbeslut 1982-08-05) upphör verksamheten i statlig regi fr.o.m. den 

!januari 1983. Beräkningen avser därför endast tiden ljuli-31 december 

1982. 

Inkomsterna på titeln inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol

missbrukare beräknas till 150000 kr. för budgetaret 1982/83. 

RRV föreslår att titeln upphör fr.o.m. budgetåretl983/84. 

2617 Lotsavgifter 

Budgetåret 1981/82 uppgick inkomsterna till 38.1 milj. kr. I statsbudge

ten upptogs inkomsterna för budgetåret 1982/83 till 40 milj. kr. Sjöfartsver

ket beräknar inkomsterna för budgetåret 1982/83 till 49 milj. kr. och för 

budgetårt:t 1983/84 till 57 milj. kr. Ökningen motivi;::ras dels av utvidgad 

tilläggsavgift för lotsning på obekväm arbetstid, dels av utökat lotstvång 

till följd av de nya lotsningsbestämmelserna som träder i kraft den I januari 

1983 (SFS 1982:569). 

RRV anslute1 sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

lotsavgifter beräknas till 49000000 kr. för budgetaret 1982/83 och till 

57 000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2623 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 

I statsbudgeten beräknades inkomsterna för budgetåret 1982/83 till 11.9 

milj. kr. Fr.o.m. budgetåret 1982/83 skall inkomsterna enligt reglerings

brev tillföras anslaget X F 3 Statens veterinärmedicinska anstalt Uppdrags

verksamhet. Härav följer att statens veterinärmedicinska anstalt fr.o.m. 

budgetåret 1982/83 inte kommer att redovisa några inkomster på titeln. 

RRV föreslår att titeln upphör fr.o.m. budgetåret 1983/84. 

2625 Utförsäljning av bcredskapslager 

I statsbudgeten beräknades inkomsterna för budgetfiret 1982/83 till I 000 

kr. Fr.o.m. budgetåret 1982/83 har överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

ett nytt anslagssystem som bl.a. innebär att inkomsterna från utförsäljning 

av beredskapslager redovisas som inkomst under anslaget XI H 3 Bered

skapslagring och industriella åtgärder. Härav följer att överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar fr.o.m. budgetåret 1982/83 inte kommer att redovisa 

några inkomster på titeln. 

RRV föreslår att titeln upphör fr.o.m. budgetåret 1983/84. 
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2700 Böter m.m. 

I denna inkomstkategori ingår böter, viten och andra straffavgifter som 

inte är knutna till någon typ av skatt. Inkomsthuvudgruppen Böter m.m. icir 

underindelad i två inkomsttitlar. restavgifter m:h bötesmedel. Fr.o.m. 

budgetåret 1983/84 föreslås en tredje inkomsttitel benämnd vattenförore

ningsavgift. 

2711 Restavgifter 

Restavgifter redovisas av riksskatteverket, länsstyrelserna, tullverket 

och trafiksäkerhets verket. På inkomsttiteln redovisas restavgifter och till

läggsavgifter enligt uppbörd slagen och uppbördskungörelsen samt avgifter 

och räntor i vissa andra fall. Uppbörden av restavgifter överförs successivt 

från länsstyrelserna till riksskatteverket i och med att kronofogdemyndig

heterna ansluts till REX-systemet. Först vid utgången av budgetåret 

1983/84 beräknas samtliga kronofogdemyndigheter vara anslutna. vilket 

'medför viss osäkerhet i beriikningarna. RRV har i sina beräkningar tagit 

hänsyn till den fr.o.m. den I januari 1983 planerade höjningen av restavgif

ten från nuvarande 4%, till 6% och lägsta restavgiftsbelopp från 10 kr. till 

50 kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln restavgifter till 171000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 190 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2712 Bötesmedel 

På denna inkomstitel redovisas böter i form av dagsböter. normerade 

böter eller penningböter. Dagsböter ådöms till ett antal av minst en och 

högst etthundratjugo allt efter brottets svårighetsgrad och fastställs till 

visst belopp med hiinsyn till den tilltalades inkomst. förmögenhet och 

ekonomiska förhållanden i övrigt. Normerade höter bestäms efter värdet 

av föremålet för brottet. Beträffande penningböter stadgas att om det för 

böter är utsatt visst högsta belopp ej över I 000 kr.. ådöms de omedelbart i 

penningar. Böter och viten tillfaller staten om inte annat är föreskrivet. 

RRV har inhämtat uppgifter från generaltullstyrelsen. rikspolisstyrelsen 

och riksskatteverket. Myndigheterna har i sina beräkningar bl.a. tagit 

hänsyn till den planerade ändringen av 4 * i 48 kap rättegångsbalken, som 

innebär att övre gränsen för antalet dagsböter vid strafföreläggande höjs 

från 60 till 100 fr.o.m. den ljanuari 1983. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beriikningar. Inkomsterna på titeln 

bötesmedel beräknas till 160500000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

171000000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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2713 Vattenföroreningsavgift 

I syfte att motverka utsläpp av olja och andra skadliga ämnen från fartyg 

föreslås en ändring i lagen 1980:424 om åtgärder mot vattenförorening från 

fartyg (kommunikationsdepartementets lagrådsremiss 1982-08-19). Försla

get innebär att en ekonomisk sanktion, vattenföroreningsavgift, skall tas ut 

av fartygets redare eller ägare när något av utsläppsförbuden överträds. 

Avgiften skall beslutas av tullverkets kustbevakning. Den nya lagstiftning

en före lås träda i kraft den I januari 1984. 

RRV föreslår av denna anledning att en ny inkomsttitel benämnd vatten

föroreningsavgift införs budgetåret 1983/84 och att den formellt förs upp 

med I 000 kr. 

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 

På denna inkomsthuvudgrupp finns endast inkomsttiteln 2811 med sam

ma namn som huvudgruppen. 

Tillfälliga inkomster samt andra inkomster, som ej är hänförlig? till 

annan titel i statsbudgeten, redovisas på denna inkomsttitel. Inkomsterna 

på titeln uppgick till I 079,9 milj. kr. för budgetåret 1981182. I tabell 50 

redovisas några av de största inkomstposterna på titeln under de tre 

senaste budgetåren. 

Tabell SO. Övriga inkomster a\· statens ,·erksamhet (milj. kr.) 

1979/80 

Särskild rättsverkan 5.6 
Förlusttäckningsavgifter 11.0 
Återbetalning av kostnader för 

svenska FN-styrkor 22,6 
Ersällning för försvarstandvård 3.9 
Revers till Statsföretag AB 
Felparkeringsavgifter 25.6 
Ersättning för skyddade verkstäder 734.9 
Återbetalade lån för inlösen 

av fastigheter i Tuve 
Olji:skadeersättningsfonden 
Slutredovisning BT-Kemi 
Överförda medel från reservationsanslag 
Diverse 134,7 

Summa 938,3 

1980/81 

5.0 
14.5 

16.2 
4.1 
5.5 

815.2 

22,2 
102.5 

868.I 
68.5 

1921,8 

1981/82 

6.3 
13.3 

2.9 
5.5 

775.0 

0.6 
4.1 

108.6 
163.6 

I 079,9 

Inkomstposten överförda medel från reservationsanslag är sådana medel 

som i enlighet med regeringsbeslut eller på grund av att dispositionstiden 

gått ut inte längre får disponeras. Dessa medel har omförts från statsbudge

tens utgiftssida till inkomsttiteln. Ersättningarna från landstingen för de 

skyddade verkstäderna upphör fr.o.m. budgetåret 1982/83. 
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I prop. 1981/82:213 avveckling av statliga fonder föreslås att vissa stat~ 
liga fonder skall upplösas och att de medel som frigörs skall överföras till 

statsbudgeten. Förslaget avser fonder. som inte härrör från donationer och 

som förlorat sin betydelse därför att det ändamål de skall fylla är föråldrat 

eller nu tillgodoses av staten. De fonder som omfattas av förslaget är bl.a. 

folkpcnsioneringsfonden. allmänna familjepensionsfonden samt civila 

tjänstepensionsfonden. Det sammanlagda bokförda värdet av fondernas 

tillgångar uppgick den 30juni 1981 till ca 1700 milj. kr. Den budgetförstär

kande effekten uppskattas till ca I 100 milj. kr. I samband med en avveck

ling bortfaller dock de ränteinkomster som i annat fall skulle ha tillförts 

statsbudgeten från dessa fonder. Den sammanlagda budgetförstärkningen 

uppskattas således till ca 1 000 milj. kr. 

I propositionen sägs vidare att en riktpunkt bör vara att avvecklingen 

skall vara avslutad under kalenderåret 1983. Möjligheterna att redan under 

innevarande budgetår ha genomfört avvecklingen bedöms som goda. 

Inkomsterna som följd av avvecklingen. uppskattas till 700.0 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83 och 400.0 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

RR V föreslår att de kontanta medlen som finns i resp. fond liksom vad 

som inflyter under avvecklingen tillförs inkomsttiteln 2811 Övriga inkoms

ter av statens verksamhet. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln övriga inkomster av statens verk

samhet till 1 050 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 76 7 500 000 kr. 

för budgetåret 1983/84. 
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3000 Inkomster av försåld egendom 

Med inkomster av försåld egendom menas realkapitalpåverkande in

komster. vilka staten erhåller i utbyte för en motprestation. 

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m.m. 

Huvudgruppen avser försäljning av byggnader. maskiner och apparater 

samt transportmedel. 

Vid försäljning av en anläggningstillgång som utgör en del av myndighe

tens förräntningspliktiga statskapital skall de medel som motsvarar till

gångens bokförda värde tillföras vederbörlig inkomsttitel inom inkomsthu

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

Från detta undantas försäljning av anläggningstillgång för vilken gäller att 

medel motsvarande avskrivningar inte skall inlevereras till statsverket. 

Med en anläggningstillgångs bokförda värde förstås i detta sammanhang 

tillgångens anskaffningsvärdc med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

på anskaffningsvärdet (SFS 1982:49). 

Tabell 51. AfTärnerkens inkomster av försålda byggnader och maskiner budgetåren 
1982/83 och 1983/84, tusental kr. 

3111 Pmtverkets inkomster av försålda bygg
nader och maskiner 

3112 Televerkets inkomster av försålda bygg-

1982183 

nader och maskiner I 000 
3113 Statens järnvägars inkomster av försålda 

byggnader och maskiner 20000 
3114 Luftfartsverkets inkomster av försålda 

byggnader och maskiner 
3115 Förenade fabriksverkens inkomster av 

för~ålda byggnader och maskiner 
3116 Statens vattenfallsverks inkomster av för-

sålda byggnader och maskiner 10000 
3117 Domänverkets inkomster av försålda 

byggnader och maskiner 

Summa 31002 

1983184 

I 000 

20000 

10000 

31002 

I skrivelser till RRV har domänverket. förenade fabriks verken. luftfarts

verket. post verket, statens järnvägar, statens vattenfalls verk och telever

ket lämnat uppgifter om affärsverkens inkomster av försålda byggnader 

och maskiner. 

De beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 1982/83 och 

1983/84 framgår av tabell 51. 

RRV ansluter sig till affärsverkens beräkningar. Inkomsterna under 
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inkomsttitclgruppen affärsverkens inkomster av försålda byggnader och 

maskiner m.m. beräknas till 31002000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

3 I 002 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

Kriminalvårdsstyrelsen, statens vägverk, sjöfartsverket, statskontoret, 

byggnadsstyrelsen och generaltullstyrelsen har lämnat uppgifter till RRV 

om civila myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner. De 

beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 1982/83 och I 983/84 

framgår av tabell 52. I de fall markvärdet inte har gått att särskilja från 

värdet av den sålda egendomen har hela försäljningssumman förts till 

inkomsttitlarna 3121-3126. 

Tabell 52. Civila myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner budget
åren 1982/83 och 1983/84, tusental kr. 

1982/83 1983/84 

3121 Kriminalvårdsstyrelscns inkomster av 
försålda byggnader och maskiner 300 400 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maskiner 2 152 2 152 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maskiner 50 50 

3124 Statskontorets inkomster av 
försålda datorer m.m. 100 100 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av 
försålda byggnader och maskiner I 000 I 000 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster av 
försålda byggnader och maskiner 900 1200 

Summa . 4502 4902 

Budgetåret 1981/82 uppgick inkomsterna på titeln till 7.2 milj.kr. Den 

beräknade minskningen av inkomsterna på titeln för hudgetåren 1982/83 

och 1983/84 beror främst på att endast den del av försäljningsinkomsten 

som motsvarar tillgångens bokförda värde tillförs inkomsttitelgruppen 

(SFS 1982:49). 

RR V ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Civila myndigheters 

inkomster av försålda byggnader och maskiner beräknas till 4 502 000 kr. 

för budgetåret 1982/83 och till 4 902 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

3131 Försvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader och maski

ner 

I skrivelse till RRV har fortifikationsförvaltningcn lämnat uppgifter om 

försvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner. 

Enligt regleringsbrev för 1982/83 avseende försvarets myndigheters fas

tighetsförvaltning m.m. skall (med avsteg från förordningen 1982:49 om 

statliga myndigheters medclsredovisning m.m. vid försäljning av anlägg

ningstillgångar) inkomster från försäljning av anläggningstillgångar i de 
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enskilda fall försäljningsbeloppet överskrider 300000 kr. tillföras inkomst

titel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. Inleveranscrna på 

nämnda titel beräknas till 10.5 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och till 10.5 

milj.kr. för budgetåret 1983/84. I de fall försäljningsbeloppet är högst 

300000 kr. skall hela beloppet tillgodoföras anslag för anskaffning av 

anläggningar. fortilikationsförvaltningen beräknar ej inleverera några me

del på titeln försvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader och 

maskiner budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Kapitaltillskott till försvaret för investeringar i mark och byggnader 

skrivs omedelbart av med 100%. Eftersom varje inleverans av medel på 

inkömsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom bl.a. skall härröra från en 

transaktion som kan klassificeras som realkapital på verkande föreslår RRV 

att inkomsttiteln försvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader 

och maskiner utgår ur statsbudgeten för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till fortifikationsförvaltningens beräkning. Inga medel 

beräknas inlcvereras på titeln för budgetåren I 982/83 och 1983/84. 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning 

Inkomsthuvudgruppen omfattar försäljning av mark. skog. insjöar och 

undeijordiska tillgångar. Om markvärdet inte kan särskiljas från värdet på 

den försålda. egendomen skall hela försäljningssumman föras till huvud

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

3211 Övriga inkomster av markförsäljning 

I skrivelse till RRV har kriminalvårdsstyrelsen, statens vägverk. sjö

fartsverket, byggnadsstyrelsen, generaltullstyrelsen och fortifikationsför

valtningen lämnat uppgifter om övriga inkomster av markförsäljning. 

De beräknade inkomsterna på titeln budgetåret 1982/83 resp. 1983/84 

framgår av följande sammanställning (tusental kr.). 

Kriminalvårdsstyrelsen 
Övriga myndigheter 

Summa 

1982/83 

100 
0 

100 

1983/84 

100 
0 

100 

Budgetåret 1981/82 inlevererades 4,3 milj.kr. på titeln. Nedräkningen till 

0.1 milj .kr. för budgetåren 1982/83 resp. 1983/84 beror på alt fortifikations

förvaltningens inkomster av försålda anläggningstillgångar fr.o.m. budget

året 1982/83 antingen tillgodoförs anslag för anskaffning av anläggningar 

eller inlevereras på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verk-
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samhet. Detta finns närmare beskrivet under inkomsttiteln försvarets myn

digheters inkomster av försålda byggnader och maskiner. 

RRV ansluter sig till kriminalvårdsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på 

titeln övriga inkomster av markförsäljning beräknas till 100000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 100000 kr. för budgetåret 1983/84. 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom 

Under denna huvudgrupp redovisas inkomster vid försäljning av imma

teriella tillgångar som brytningsrättighcter och fiskerättigheter. andra 

koncessioner och arrenden med avseende på marken samt patent och 

copyright. 

3311 Inkomster av statens gruvel!:cndom 

På inkomsttiteln redovisas arrendeinkomster för upplåtna gruvfyndig

heter. Under budgetårc:t 1981/82 var inkomsterna på titeln 15.0 milj. kr. I 

skrivelse till RRV beräknar nämnden för statens gruvegendom inkomster

na på titeln till 15.0 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och till 15,0 milj.kr. för 

budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till nämndens för statens gruvegendom beräkning. 

Inkomsterna på titeln inkomster av statens gruvegendom beriiknas till 

15 000 000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 15 000 000 kr. för budgetåret 

1983/84. 
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4000 Återbetalning av lån 

Till återbetalning av lån räknas återbetalningar till statliga utlåningsor

gan, som erhåller alla sina medel från staten och som inte har någon rätt att 

ta på sig skulder gentemot andra. Exkluderade är finansiella institutioner 

som tar emot insättningar eller inlåningar. 

För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades större delen av den 

statliga utlåningen på statens utlåningsfonder och fonden för låneunder

stöd. Inom statens utlåningsfonder var utlåningen till stor del revolveran

de, dvs. återbetalningarna återfördes till resp. fond. I och med budgetom

läggningen budgetåret 1980/81 har revolveringen avskaffats för ett stort 

antal fonder. 

Inkomsttypen återbetalning av lån indelas i fem inkomsthuvudgrupper. 

vilket framgår av nedanstående uppställning. 

Återbetalning av lån (milj.kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 

Utfall Prognos Prognos 

4100 Återbetalning av näringslån 337 311 285 
4200 Återbetalning av bostadslån m.m. 1232 I 301 1322 
4300 Återbetalning av studielån 612 734 810 
4400 Återbetalning av energisparian 110 150 170 
4500 Återbetalning av övriga lån 353 346 303 

Summa 2644 2842 2889 

RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingår i 
ovanstående inkomsthuvudgrupper. 

4111 Återbetalning av lokaliseringslån 

Inkomsterna på titeln utgörs av återbetalningar på lokaliscringslån som 

utbetalas enligt 1964 och senare års riksdagsbeslut om regionalpolitiken. 

Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till 260 milj.kr. 

för budgetåret 1982/83 och 235 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till arbetsmarknadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna 

på titeln återbetalning av lokaliseringslån beräknas till 260000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 235 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande 

Bostadsstyrclsen har beräknat återbetalningarna av lån för bostadsbyg

gande till 1300 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och I 320 milj.kr. för budget

året 1983/84. En närmare redogörelse för kapitalbehållningen återfinns 

under rubriken 2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

återbetalning av lån för bostadsbyggande beräknas till 1300000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till I 320 000 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

4313 Återbetalning av studiemedel 

Inkomsterna på titeln utgörs dels av amorteringar av studiemedel dels av 

återbetalning av felaktigt uppburet studiestöd. I statsbudgeten uppfördes 

inl.;:omsterna med 635 milj.kr. Centrala studiestödsnämnden beräknar nu 

inkomsterna till 702 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och 780 milj.kr. för 

budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till centrala studiestödsnämndens beräkning. Inkoms

terna på titeln återbetalning av studiemedel beräknas till 702000000 kr. för 

budgetåret 1982/83 och till 780400000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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5000 Kalkylmässiga inkomster 

De kalkylmässiga inkomsterna består av avskrivningar och statliga pen

sionsavgifter, rietto. 

5100 Avskrivningar 

Med avskrivning menas en kalkylerad kostnad för ett kapitalobjekts 

värdeminskning under en viss period. Värdeminskningen, som kan bero på 

fysisk förslitning, benämns också kapitalkonsumtion. De avskrivningar 

som redovisas på dessa inkomsttitlar avser avskrivningar på affärsverkens 

och myndigheternas statskapital. 

Tabell 53. Affärsverkens avskrivningar, tusental kr. 

5111 Postverkets avskrivningar 
5 I 12 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
51I5 Förenade fabriks verkens avskrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar 

Summa 

1982/83 

75000 
I 469000 
I 044000 

62500 
56000 

1855900 

4562400 

1983/84 

95000 
1606000 
I 163 000 

64800 
61500 

I 430000 

4420300 

I skrivelse till RRV har förenade fabriksverken. luftfartsverket. postver

ket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk och televerket lämnat upp

gifter om affärsverkens avskrivningar. Utdrag ur skrivelserna redovisas i 

samband med beräkningarna av affärsverkens inlevererade överskott (in

komsttitelgrupp 2110). De beräknade inkomsterna på titlarna för budget

åren 1982/83 och 1983/84 framgår av tabell 53. 

RRV ansluter sig till affärsverkens beräkningar. Inkomsterna under 

inkomsttitelgruppen affärsverkens avskrivningar beräknas till 4562400000 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 4420300000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5121 Avskrivningar på civila fastigheter 

I skrivelse till RRV har kriminalvånlsstyrelsen. hyggnadsstyrelsen och 

generaltullstyrelsen beräknat inkomsterna av avskrivningar på civila fas

tigheter för budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

De bt:räknade inkomsterna på titeln framgår av följande sammanställ

ning (tusental kr.). 
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Kriminalvardsstvrelsen 
Byggnadsstyrels~n 
Generaltul lst yre 1 sen 

Summa 

1982/83 

5000 
196500 

242 

201 742 

1983/84 

5 500 
213 100 

805 

219405 

142 

RRV ansluter sig till myndigheternas heräkningar. Inkomsterna på titeln 

avskrivningar på civila fastigheter heräknas till 20 I 742 000 kr. för budget

året 1982/83 och till 219 405 000 kr. för hudgetåret 1983/84. 

5131 Uppdragsmyndighctcrs m.fl. komplementkostnader 

Uppdragsmyndigheter med programbudgetering redovisar sedan bud

getåret 1970/71 sin verksamhet på nytt sätt. Inkomster och utgifter för 

'uppdragsverksamheten redovisas på förslagsanslag som tas upp med for

mella belopp på I 000 kr. Förändringen innehar en övergång från brutto- till 

nettoredovisning. Särskilda utrustningsanslag infördes vid de nämnda 

myndigheterna. 

Utgifter motsvarande avskrivning och förräntning av det kapital som 

lagts ned i utrustning skall till den del de avser uppdragsverksamheten i 

den omfattning det framgår av regleringsbrev tas från uppdragsinkom

sterna. Dessa medel skall omföras till denria inkomsttitel. Till titeln skall i 

vissa fall även omföras medel som motsvarar ersättning för portokostnader 

och medel som motsvarar räntekostnaden på disponerat rörelsekapital. 

Nedanstående tablå visar myndigheternas beräkningar (tusental kr.). 

1982/83 198V!l4 

Allmänna advokatbyråer 264 128 
Arbetsmarknadsstyrelsen 5600 4800 
Konsumentverket 22 24 
\farintekniska institutet SSPA 3 176 4876 
Statens bakteriologiska labora-

torium 4055 4300 
Statens geotekniska institut 365 398 
Statens lantmiitcrivcrk 3690 4 256 
Statens maskinprovningar 
Statens provningsanstalt 6608 6600 
Statens väg- och trafikinstitut 760 820 
Styrelsen för teknisk utveckling 17 500 19000 
Sveriges geologiska undersökning 1800 1800 

Summa 43840 47002 

Budgetåret 1981/82 inlcvererades 49.5 milj.kr. på titeln. Den beräknade 

minskningen av inleveranscr för hudgetåren 1982/83 o<.:h 1983/84 beror 

främst på effekter av omorganisatiom:n inom mineralområdet som gäller 

fr.o.m. budgetåret 1982/83. Omorganisationen innebar bl.a. att en stor del 

av Sveriges geologiska undersökningars förräntningspliktiga och avskriv-
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ningspliktiga kapital överfördes till ett nyinrättat uppdragsbolag inom mi

neralområdet. Sveriges geologiska AB. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

uppdragsmyndigheters m.fl. koinplementkostnadcr beräknas till 43 840000 

kr. för budgetåret 1982/83 och till 47 002 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5141 Statens vägverks avskrivningar 

Statens vägverks avskrivningar beräknas efter återanskaffningsvärdet 

för byggnader resp. maskiner. För byggnader görs en normalavskrivning 

med 2,5 % av anskaffningsvärdet. Dessutom görs en indexuppräkning av 

normalavskrivningen. Uppräkningen baseras på byggnadsstyrelscns bygg

nadskostnadsindex för förvaltningsbyggnader. För maskiner görs en nor

malavskrivning som beräknas med hänsyn till återstående livslängd och 

anskaffningsvärde. Dessutom görs en indexuppräkning av normalavskriv

ningen. Uppräkningen baseras på statistiska centralbyråns prisindextal för 

byggnadsmaskiner. 

I skrivelse till RRV den 15 oktober 1982 har statens vägverk beräknat 

indexavskrivningarna för byggnader efter en indexökning på 8 % per år. 

Indexavskrivningarna för maskiner har beräknats efter en indexökning på 

9% per år. 

Statens vägverk beräknar avskrivningarna till 160.5 milj.kr. för budget

året 1982/83 och till 147,4 milj.kr. för budgetåret 1983/84. Minskningen 

mellan budgetåren förklaras av att 27.0 milj.kr. i preliminära avskrivningar 

som skulle bokförts i juni 1982 (budgetåret 1981/82) bokfördes först i juli 

1982 (budgetåret 1982/83). 

RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning. Inkomsterna på titeln 

statens vägverks avskrivningar beräknas till 160500000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 147 400000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5142 Sjöfartsvcrkcts avskrivningar 

På titeln redovisas avskrivningar på de anläggningstillgångar som belas

tar sjöfartsverkets anslag. Verkets avskrivningar beräknas efter tillgångar

nas återanskaffningsvärde. Avskrivningarna beräknas för varje tillgång 

som summan av planenlig avskrivning och indexavskrivning. Planenlig 

avskrivning beräknas på anskaffningsvärdct. Indexavskrivning är en upp

räkning av planenlig avskrivning. Uppräkningen baseras på konsument

prisindex. 

I skrivelse till RRV den 15 oktober 1982 beräknar sjöfarts verket inkoms

terna till 81,0 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och till 91.0 milj.kr. för 

budgetåret 1983/84. 



Prop. 1982/83: 100 144 

RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

sjöfarts verkets avskrivningar beräknas till 81 000000 kr. för budgetåret 

1982/83 och till 91 000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 

Till denna titel överförs ett belopp som svarar mot planmässig avskriv

ning av ADB-utrustning som finansierats över reservationsanslaget Vlll 

B 2 Anskaffning av ADB-utrustning. 

Statskontoret har i skrivelse till RRV den 15 oktober 1982 beräknat 

inkomsterna till 100.0 milj.kr. för budgetåret 1982/83 och till 97.0 milj.kr. 

för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till statskontorets beräkning. Inkomsterna på titeln 

avskrivningar på ADB-utrustning beräknas till 100000000 kr. för budget

. året 1982/83 och till 97000000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försrnr 

Till denna titel har t.o.m. budgetåret 1981/82 inlevererats avskrivnings

medel för vissa äldre förrådsanläggningar. Fr.o.m. budgetåret 1982/83 har 

alla anläggningar värderats. Avskrivningarna sker enligt plan. 

I skrivelse till RRV den 22 oktober 1982 beräknar överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar inko!TJsterna på titeln till 30.7 milj.kr. för budgetåret 

1982/83 och till 30.7 milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beräkning. 

Inkomsterna på titeln avskrivningar på förrådsanläggningar för ekono

miskt försvar beräknas till 30689000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 

30 fl89 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

Under denna rubrik redovisas nettot av de på titeln redovisade inkoms

terna och utgifterna. På titelns inkomstsida bokförs de statliga myndighe

ternas lönekostnadspålägg och ersättningar från de allmänna försäkrings

kassorna till riksförsäkringsverket avseende personalsjukpenningar på 

grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäkring. Här redovi

sas även de inkomster som tidigare redovisades under uppbördstitcln 

Bidrag till kostnader för polis-. domstols- och uppbörds väsendet m.m. 
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5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetår och det 

nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverket och sta

tens löne- och pensionsverk. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln 

redovisas fördelade på tre program. 

Programindelning 
Program I avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönckost

nadspåläggcn är avsedda att täcka i de fall oreducerat lönekostnadspålägg 

utgår. 

Tabell 54 Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKP) budgetåret 1982/83 

Anslag Myndighet Lkp 

III Al C trikcsförvaltningen U trikesdcpartementct 11 
!Il Dl Svenska Institutet Svenska Institutet 11 
111 E4 Bidrag till Stockholms 

internationella freds-
forskningsinstitut Ctrikcsdepartcmentet 11 

V J 5 Bidrag till driften av 
vårdanstalter och in-
ackorderingshem m.m. Socialstyrelsen Il 

V K4 Bidrag till driften av 
särskolor m.m. Skolöverstyrelsen 11 

VI D 1-4 Ersättning för Statens 
Järnvägars kostnader för 
personalpensionsförmåncr Statens Järnvägar Il 

IX B6 Bidrag till konstnärer m.m. Konstnärs nämnden 11 
IX B8 Ersättning åt författare 

m.11. för utlåning av 
deras verk genom biblio-
tekm.m. Kammarkollegiet 11 

IX B 10 Bidrag till svenska riks-
teatern Kammarkollegiet Il 

IX fl 11 Bidrag till Operan och 
Dramatiska Teatern Kammarkollegiet Il 

LX Bl2 Rikskonscrt verksamhet Kammarkollegiet Il 
IX l:l 15 Bidrag till fria teati:r-. 

dans- och musikgrupper Statens kulturråd 11 
IX l:l 16 Bidrag till musikaliska 

akademien Musikaliska aka-
demien 11 

IX B 25 Bidrag till akademien Akademien för de fria 
för de fria konsterna konsterna 11 

IX B 51 Bidrag till vissa museer: 
Stiftelsen Dansmusei-
fonden Kammarkollegiet 35 000 kr 
Stiftelsen Drottningholms 
teatermuseum Kammarkollegiet 80000., 
Stiftelsen Thielska 
galleriet Kammarkollegiet 8000 ,. 

IX c 15 Bidrag till svenska 
språknämnden Kammarkollegiet Il 

IX D9 Särskild<l åtgärder inom Skolöverstyrelsen 
skolområdet Il 

IX D Il Bidrag till driften av 
grundskolor m.m. Skolöverstyri:lsen Il 

10 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1 .2 
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Anslag Myndighet Lkp 

IX D 18 Bidrag till driften av 
gymnasieskolor Skolöverstyrelsen Il 

IX 020 Bidrag till driften av 
riksinternatskolor Skolöverstyrelsen Il 

IX D 21 Bidrag till Bergsskolan 
i Filipstad Skolöverstyrelsen Il 

IX 022 Bidrag till driften av 
vissa privatskolor Skolöverstyrelsen Il 

IX E 10 Bidrag till kommunala 
högskoleutbildningen Skolövl!rstyrelsen Il 

IX F4 Bidrag till kommunal 
vuxenutbildning m.m. Skolöverstyrelsen Il 

IX F7 Bidrag till driften 
av folkhögskolor Skolövl!rstyrelsen Il 

X I I Stöd till idrottens 
organisationsnämnd m.m. Kammarkollegiet 11 1 

1 Endast för personal vid riksidrottsförbundet som omfattas av statens allmänna 
tjiinstcpensionsreglementc. 

Program 2 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall reducerat lönekostnadspålägg 

utgår. 

Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och utbetalning av 

utgående personalpensionsförmåner. 

Flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspålägg i program 1. 
De myndigheter m.fl. och de anslag för vilka reducerat lönekostnadspålägg 

utgår och som således redovisas i program 2 framgår av tabell 54. 

För program 1 gäller att under inkomstposten personalsjukpenningar 
redovisas ersättningar från de allmänna försäkringskassorna till riksförsäk

ringsverket på grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäk

ring. Förutom statliga myndigheter omfattar inbetalningarna fr.o.m. den 1 

juli 1977 även vissa lärarkategorier. Dessa inkomster särredovisas i tabell 

55. 

De största inkomsterna i program 2 kommer från bidragsanslagen till 

driften av grundskolor och gymnasieskolor samt från statens järnvägar. 

Med undantag för de affärsdrivande verken. riksbanken och dess indu

strier samt riksdagens ledamöter utbetalas från inkomsttiteln de arbetsgi

varavgifter som staten är skyldig att erlägga. 

Vissa socialavgifter omförs vidare till andra inkomsttitlar. Som exempel 

kan nämnas avgifterna till den allmänna sjukförsäkringen som förs över till 

inkomsthuvudgruppen 1200 Lagstadgade socialavgifter. Vissa andra so

cialavgifter omförs till fonder utanför statsbudgeten som exempelvis so

cialförsäkringsavgiften till försäkringen för tilläggspension. 

Utgiftsposternas avsättningar till framtida kompletteringspensioner ut

gör saldoposter. Motsvarande medel redovisas som inkomst i program 3. 

Under utgiftsposten personalpensionsförmåner m.m. redovisas pensioner 

åt f.d. statstjänstemän m.fl. som betalas ut av försvarets civilförvaltning. 
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TabellSS. Statliga pensionsavgifter, netto (milj. kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Prognos Prognos 

Program I 
Inkomster 

I Lönekostnads pålägg 8349 8823 9296 
2 Personalsjukpenning m.m. 1155 1290 1370 

därav vissa lärarkategorier 406 450 480 
Summa 9504 10 113 10666 

Utgifter 
I Socialförsäkringsavgift till 

försäkringen för tilläggspension 1913 1996 2192 
2 Socialförsäkringsavgift till 

den allmänna sjukförsäkringen 2109 2092 2 147 
3 Socialförsäkringsavgift till 

folkpensioneringen 1693 1871 2 135 
4 Lönegarantiavgift 40 42 46 
5 Delpensionsavgift 100 105 113 
6 Vissa yrkesskadeersättningar m.m. 44 29 31 
7 Ersättning från grupplivförsäkring 66 71 75 
8 Vuxenutbildningsavgift 50 52 60 
9 Arbetarskyddsavgift 31 32 35 

10 Barnomsorgsavgift 442 462 497 
Il Arbetsmarknadsavgift 161 214 274 
12 Allmän löneavgift 216 452 
13 Avsättningar till framtida 

kompletterings pensioner 2 855 2 931 2609 

Summa 9504 10113 10666 

Program 2 
Inkomster 
Lönekostnadspålägg m.m. 1903 2011 2119 

Ut gifta 
I Ersättning från grupplivförsäkring 27 30 30 
2 Avsättningar till framtida komplet 

teringspcnsioncr 1876 1981 2089 

Summa 1903 2011 2 119 

Program 3 
Inkomster 

Avsättningar till framtida 
kompletteringspensioner 4 731 4912 4698 

2 Bidrag till kostnader för polis-. 
domstols- och uppbördsväsendet 56 57 54 

3 Vissa pensionsavgifter 13 12 12 

Summa 4800 4981 4 764 

U !gifter 
I l:'ersonalpensionsförmåner m.m. 3 508 3660 3912 
2 Overskott +/underskott - 1292 I 321 852 

Summa 4800 4981 4 764 

riksförsäkringsverket, sjöfartsverket och statens löne- och pcnsionsvcrk. 

Överskottet i program 3 är en saldopost och utgör det totala överskottet 

på inkomsttiteln. Budgetåret 1981/82 uppvisar inkomsttiteln ett saldo på 

1292 milj. kr. 
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För budgetåret 1982/83 är lönekostnadspålägget oförändrat 39 '!i. Den I 

januari 1983 föreslås en höjning av arbetsmarknadsavgiften med 0.5 pro

centenheter (prop. 1982/83:5.5). Vidare höjs socialförsäkringsavgiften till 

den allmänna tilläggspensioneringen med 0.2 procentenheter och en allmän 

löncavgift införs på 2.0%. Saldot på inkomsttiti.:ln beräknas till I 321 milj. 

kr. för budgetåret 1982/83. Till följd av ovannämnda förändringar av ar

betsgivaravgifterna fr.o.m. den I januari 1983 kommer saldot på inkomstti

teln att reduceras under budgetåret 1983/84. För budgetåret 1983/84 beräk

nas saldot till 852 milj. kr. 

RRV har av regeringen fått i uppdrag att se över avgiftsunderlagct för 

lönekostnadspålägget. Vid denna översyn skall bl.a. den hittillsvarande 

utvecklingen av de faktorer som påverkar saldot analyseras samt en be

dömning göras av utvecklingen under de närmaste f1ren. RRV har i avvak

tan på resultat av nämnda översyn och mot bakgrund av det överskott som 

·beräknats för budgetåret 1982/83 och budgetåret l 983/84 valt att räkna med 

ett oförändrat lönekostnadspålägg även budgetåret 1983/84. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statliga pensionsavgifter, netto till 

1321000000 kr. för budgetåret 1982/83 och till 8.52000000 kr för budget

året 1983/84. 
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Tabellförteckning 

Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomstsida budgetåren 

1981ffi2-198Y84 9 

2 Skatt på inkomst. realisationsvinst_ och rörelse 12 

3 Lagstadgade socialavgifter 13 

4 Sammanställning av beräkningsresultat för budgetåren 1982/83 

och 1983/84 14 

5 · Alternativ beräkning av statsbudgetens inkomster 17 

6 Statsbudgetens utfall budgetåren 1977/78-1981/82 18 

7 Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för A-längdens 

skattskyldiga vid 1981 års taxering 19 

8 Statligt taxerad inkomst för aktiebolag m.fl åren 1971-1981 24 

9 Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbetalningar 

och forsknings- och utvecklingsavdrag fördelat på företagsstorlek 

verksamhetsåren 1981 och 1982 25 

I O Effekter av ändrade skatteregler 1983 43 

11 Begränsningen av det skattemässiga värdet av underskottsavdrag 

för inomståret 1983 45 
12 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 49 

13 Juridiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse 51 

14 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 52 

15 Lagstadgade socialavgifter 55 

16 Inkomster av arbetsgivaravgifter 58 

17 Folkpensionsavgift 59 

18 Beräkning av sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäkringens 

kostnader 62 

19 Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsäkringsavgift. 

netto 62 

20 Barnomsorgsavgift 63 

21 Vuxenutbildningsavgift 64 

22 Övriga socialavgifter. netto 67 

23 Allmän löneavgift 69 

24 Mervärde skatt budgetåret 1981 /82 75 

25 Fordonsskatt budgetåren I 982/83 och I 983/84 97 

26 Kilometerskatt budgetåren 1982/83 och 1983/84 99 

27 Postverkets överskott budgetåren 1977/78-1981/82 102 

28 Postverkets resultaträkningar budgetåren 1981/82-1983/84 103 

29 Postverkets rörelseintäkter och rörelsekostnader 104 

30 Televerkets överskott budgetåren 1977/78-1981/82 105 

31 Televerkets driftstat budgetåren l 98 li82- I 983/84 I 06 

32 Statens järnvägars överskott budgetåren 1977 /78-1981/82 I 07 

33 Statens järnvägars driftstat budgetåren 1981 /82-1983/84 I 08 

34 Statens järnvägars rörelseintäkter och rörelsekostnader 108 
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35 Luftfartsverkets överskott budgetåren 1977/78-1981/82 109 

36 Luftfartsverkets driftbudget för budgetåren 1981/82-1983/84 110 

37 Luftfartsverkets intäkter och kostnader 110 

38 Förenade fabriksverkens överskott 111 

39 Förenade fabriksverkens driftstat för räkenskapsåren !981-1983 112 

40 Förenade fabriksverkens rörelseintäkter 113 

41 Statens vattenfallsverks överskott 1977/78-1981/82 113 

42 Statens vattenfallsverks driftstat för budgetåren 1981/82-1983/84 116 

43 Driftstat för kraftverken 116 

44 Driftstat för kanalrörelsen 118 

45 Statens vattenfallsverk budgetåren 1982/83 och 1983/84 119 

46 Domänverkets överskott 120 

47 Domänverkets resultaträkning för åren 1981-1984 121 

48 Överskott av civil fastighetsförvaltning budgetåren 1982/83 och 

\983/84 125 

49 Inkomster av statens aktier budgetåren 1981/82-1983/84 129 

50 Övriga inkomster av statens verksamhet 133 

51 Affärsverkens inkomster av försålda byggnader och maskiner 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 135 

52 Civila myndigheters inkomster av försålda by-ggnader och maski-

ner budgetåren 1982/83 och 1983/84 136 

53 Affärsverkens avskrivningar 141 

54 Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKP) budgetåret 

1982/83 145 

55 Statliga pensionsavgifter. netto 147 
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BILAGOR 

Statsbudgetens inkomster budgetåren 1980/81-1981/82 

Tusental kronor 

1980/81 

IOOO Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

I I /0 Fysiska personers sk.att på inkomst, 
realisationsl'inst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

I I 20 Juridiska personers sk.att på inkomst, 
realisationsl'inst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1130 Oförde/bara skatter på inkomst, 
realisationsl'inst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Ö1·riga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bcvillingsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbctarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1300 Skatt på egendom: 

13 JO Skatt pä fiw egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

134818283 

34057117 

30214277 

30214277 

1703555 

I 703 555 

1470256 

1470256 

669030 
37377 

15 331 
3470 

612852 

33889574 
23351 672 
4414023 
5443495 

673 365 
-109803 

48816 

68006 

2358247 

16230 
16230 

151 

Bilaga A 

1981/82 

140471359 

36250572 

29 759479 

29759479 

3074392 

3074392 

2661465 

2661465 

755236 
42998 

20921 
2854 

688463 

31250374 
23 567835 

I 096909 
6110731 

672314 
-317434 

51267 

68752 

2741360 

55046 
55046 



Prop. 1982/83: 100 152 

1980/81 1981/82 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arl'sskatt och gål'Oskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

J.110 Allmänna försii/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420. 1430 Skatt på specifika mror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 

1440 Ö1·erskott vid .f('Jrsii/jnini.: m· l'llror 
med statsmonopo/: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inleverer

ade överskott 

J.150 Skatt på tjänster: 
145 l Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på 1·iigtra.flk: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Övriga skatter på \'llror och (iiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

602456 717027 

588 142 702216 

14314 14811 

518258 638077 
466854 545643 

51405 92434 

I 221302 1331210 
1221 302 1331210 

64513345 70229052 

37304951 40664843 
37 304951 40664843 

21273637 23330 707 
4 774040 5 286118 

661178 663112 

522187 583 851 
2 999 107 3090460 
4457183 4633 131 

992080 1114 746 
I 013063 I 047 626 
5854350 6906891 

438 4 775 
12 3 

200773 232131 

114683 139724 

86089 92407 

650175 733 176 
123 839 159551 
221348 249810 
233 687 250730 

71300 73085 

3 768670 3906536 
2295 785 2272 345 
1472885 1634191 

1315128 1361656 
1315 128 I 361656 

12 3 

12 3 
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1980/81 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

14552022 

2110 Affär.\'l't'rkens i11/e1·aaade <Jl'l'rskott: 
2111 Post verkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2 I 14 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfalls verks inlever

erade överskott 
21 I 7 Domänverkets inlevererade 

överskott 

2120 Öi-riga myndigheters in/e1·ererade 
öi·erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning_ 

2130 Riksbankens inlei·ererade cfrerskott: 850000 
2131 Riksbankens inlevererade över-

skott 

2140 Mynf\·erkets in/ei·crerade Ö\"erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Ö1·erskottfrån spefrerk.rnmhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Öiwskott ai· civil fastighet.1ji'irl'lllt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdsstyr

elsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrcl

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

3941517 

1844561 

61848 

176491 

38055 

48735 

1408888 

i !0544 

108608 

15957 

64023 

28628 

850000 

148656 

148656 

98969/ 
610794 
378 897 

738331 

737599 

1396 

46201 

689877 

125 

153 

1981182 

17761976 

5553578 

2162 527 

81564 

201137 

66272 

50317 

1665 858 

97379 

140049 

31274 

73608 

35167 

2000000 

2 (}(}() 000 

91204 

91204 

1159 798 
777 493 
382 305 

317141 

Jll/41 

408 

25954 

3591 

286606 

582 
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2220 Ö1wskott m· försl'(irets fastighet.1för
mltning: 
2221 Överskott av förrå<lsanläggning

ar för ekonomiskt försvar · 

2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagcrhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslän. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Räntor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bos

tadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bosiadslån. 
Bostadsstyrelsen 

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

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

2350 Riintor pd energispar/än: 
2351 Räntor på energisparlån 

1980/81 

731 

731 

5887971 

340 /00 
291699 

4 

760 
2 112 

299 

275 
2247 

11220 

6 
82 

29193 

2202 

4 811646 

41 

4810931 

385 

288 

4021 I 

23 

40188 

191631 
191631 

154 

1981182 

8793973 

418035 
338653 

1898 
2322 

338 

204 
2157 

14369 

5 
71 

55257 

2760 

6294208 

2 

6293 360 

359 

487 

37896 

15 

37881 

295 796 
295796 
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2360 Räntor på medel avsatta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner -
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på heredskaps/a~ring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 

2380, 2390 Övriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m. m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dcntkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet · 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster av statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

1980/81 

'115447 

80646 

3 182 

406 

9882 

21268 

64 

152294 

152294 

236641 

604 

219 

24409 

92934 

130 

6831 

576 

6125 

1663 

10303 
26018 
66829 

93504 

93504 
93504 

155 

1981/82 

127924 

91364 

3397 

430 

!0315 

22350 

68 

437379 

437 379 

1182 735 

674 

265 

26667 

113807 

170 

9060 

372 

3475 

6802 
37662 
58806 

924975 

122110 

122 110 
1221 IO 
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2500 Offentligrättsliga avgifter: 
2511 Expeditionsavgifter 
2512 Valtendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2515 Avgifter vid trafiksäkerhetsver

ket 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter för registrering av mo-

torfordon 
2518 Fyravgifter. farlcdsvaruavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

1980/81 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

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

treringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteor

ologiska och hydrologiska insti
tut 

156 

1981/82 

869743 I 005622 
212336 285 190 

139 92 

37132 43722 

2'.! 46 

57931 
26321 33091 

116600 159425 
239884 234188 

1670 2483 
4698 4818 

I 071 1506 

838 798 

2530 2 169 

7031 7033 
23841 28293 

526 440 
5930 6691 

85791 103 921 

7404 20947 
37109 70092 

938 677 

888854 602632 

99681 102517 

1620 6186 

640407 308241 

291 447 

3076 5683 
5 859 9712 

28019 38126 

52824 54 128 
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2619 Inkomster vid riksantikvarieäm
betet 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn
derna 

2622 Inkomster vid statens livsme
dclsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av felpar
keringsavgifter 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster a\' försåld egendom: 

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

3110 Aj(iirs1·erkens inkomster m· Ji"irsålda 
j{istigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner. 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Civila myndighetns inkomster a rför
sälda hyggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

1980/81 

157 

1981/82 

14199 20001 

6029 6781 

1177 1786 

12906 12221 

22767 36803 

210296 287056 

97142 148664 
113 153 138 392 

1921806 I 079864 

1921806 I 079864 

76630 48975 

63037 29633 

61651 22421 

1456 

3156 

18872 

42779 17809 

1386 7212 

96 50 
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3122 Statens vägverks ink0mster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

1980/81 

3 I 30 Förswirets myndigheters inkomster 
av försålda byggnader och maskiner: 
3 t 31 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återbetalning m· industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4 I 20 Återbetalning al' jordbruks/än: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

~erhuslån 
4122 Aterbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning m· iil·riga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 ~terbetalning av luftfartslån 
4133 Aterbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 

717 

286 

288 

11 

11 

13582 

13 582 

2405740 

332796 

226963 

226963 

/.I 030 

66 

2568 
10700 

697 

91803 
3 731 

42965 

17190 

158 

1981/82 

5398 

1698 

66 

4340 

4340 

15002 

15002 

2643500 

337022 

283808 

283808 

11423 

22 

1584 
8952 

865 

41791 
181 

2072 

15773 
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4134 Återbetalning av kraftlednings
lån 

4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 
4211 Återbetalning av lån till egna

hem 
4212 Återbetalning av lån för bo

stadsbyggande 
4213 Återbetalning av lån för bo

stadsförsörjningen för mindre 
bemedlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitets studier 
4312 Återbetalning av allmänna stu

dielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 
4314 Återbetalning av övriga studie

lån, Kammarkollegiet 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Äterbetalning av övriga lån: 

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

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all-
111änna samlingslokaler 

4516 Äterbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 

1980/81 

18 
181 

26344 

1374 

1040284 

1334 

I 038 103 

829 

18 

612441 

78255 

39732 
494454 

79927 

79927 

340293 

4 172 

1421 

116851 

1111 

4012 

10176 
5740 

6757 

159 

1981182 

19 
104 

19286 

4356 

1231137 

27 

1230313 

797 

612333 

117 

36361 
575855 

109761 

109761 

353247 

4446 

2968 

140652 

124 

4634 

13657 
7082 

6961 
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4519 Återbetalning av statens bosätt
ningslån 

4521 Återbetalning av lån för inventa
rier i vissa specialbostäder 

4525 Återbetalning av lån för svenska 
FN-styrkor 

4526 Återbetalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Affiirsl'erkens m·skril'l1ingar: 
5111 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A 1·skril'!1ingar på ch'i/a fastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdrag.m1_\'fllii~:/1eters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. 

komplementkostnader 

5140 Ö1·riga avskril'llingar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

1980/81 

56667 

3716 

128671 

3434125 

4271441 

3 769602 
59993 

1138772 

819956 
67051 

37904 

1645926 

176824 

176824 

46805 

46805 

278210 
120732 
59561 

96855 

I 062 

-837 316 

-837316 

155286801 

160 

1981/82 

58071 

7431 

33090 
74132 

6204975 

4913174 

./ 387 379 
367181 

1440388 

938298 
65727 

45846 

1529939 

204223 

204 223 

49482 

49482 

272 090 
113432 
66253 

91343 

I 062 

1291801 

1291801 

167130785 
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Bilaga B 

Beräkning rörande utfallet av statsbudgetens inkomstsida för budgetåret 1982/83 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
riirelse: 

1110 Fysiska personers skatt på inkomst. 
realisationsl'inst och riire/se: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska personers skatt på inkomst, 
realisation.1·1·inst och rörelse: 
112 I Juridiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1130 Ofi'irdelbara skatter pä inkomst, 
rea/i.1·ation.1Tinst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Örriga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och crsätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnadcr 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkcsinspcktioncns verk
samhet 

1281 Allmän löncavgift 

11 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

150993310 

33851000 

25 171000 

25 171000 

6875000 

6875000 

I 000 !HJO 

I 000000 

805000 
45000 

22000 
3000 

735000 

36201100 

26972000 
- 742000 
6504000 

707000 
-16000 

53 100 

72000 
2651000 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

154621702 

36107900 

26 901 000 

26901000 

5 879000 

5879000 

2500000 

2500 000 

827900 
48000 

31900 
3000 

745 000 

35413500 

26234000 
- 779000 

6471000 
706000 
- 4000 

53400 

72100 
2660000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt pclfiist egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Förmiigenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 An·sskatt och gåroskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Öi·rig skatt p<I egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmiinna försii/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420, 1430 Skatt pä spec(fika 1·aror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 

1440 Öi·erskott 1·id ji"irsii/jning al' rnror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inleverer

ade överskott 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

3298200 

348000 
348000 

941000 

926000 

15000 

600000 
520000 

80000 

1409200 
1409200 

77643010 

43500000 
43 500000 

27491000 
6590000 

599000 

549500 
2940000 
4335000 
1150000 
I 033000 
8 710 000 

1500 
1503000 

80000 

200000 

140000 

60000 

162 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

3109800 

228000 
228000 

740000 

718000 

22000 

725000 
625000 
100000 

1416800 
I 416800 

79990502 

45 300000 
45 300000 

28179500 
6500000 

677000 

500000 
3 120000 
4890000 
1215000 
I 034000 
8 347 000 

1500 
I 380000 

50000 
15000 

450000 

240000 

150000 

90000 
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1450 Skatt på tjiinster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skall på spel 

1460 Skatt på 1·iigtrq{ik: 
1461 Fordonsskalt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Öl'riga skatter pä 1·aror oclz tjiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Ajfärsl'erkens inle1·ererade ö1wskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inlever

erade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 

2120 Ö1·riga myndigheters inll'l'ererude 
ö1·ersk11tt: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Rikshanken.1· in/n·ererade öi·erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

782 000 
159000 
285000 
260000 
78000 

4 085 000 
2 385 000 
1 700000 

1585 000 
1585000 

10 

10 

18285345 

6046936 

2484201 

85000 

240600 

115000 

54600 

1932000 

57 000 

157900 

27000 

93 400 

37 500 

2 000 000 

2000000 

163 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

771000 
148000 
288000 
260000 
75000 

3 900 000 
2 240000 
1660000 

1600000 
1600000 

2 

19211603 

6057701 

2508800 

92000 

251000 

110500 

54600 

1913700 

87 000 

131551 

28500 

65000 

38 051 

2000000 

2000000 
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2140 Mynt1•er/.:ets i11le1·ererade iil'erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Ö\'l'rs/.:011 frtln spe/1·er/.:.rnmhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning: 

2210 Ö1·ers/.:011 m· cil'il fi1.1tighet.1för\'l//t-
11i11g: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrcl

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320 Räntor pä närings/än: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhus lån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster pf1 liskerilån 
2315 Ränteinkomster på liskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

Iån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster pä statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor pä övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Riintor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

206000 

206000 

I 198835 
795 100 
403 735 

302005 

302005 

1435 

300000 

570 

9854042 

392881 
310000 

550 
2 500 

421 

226 
2001 

13 758 

4 

61330 

2091 

7025673 

7025000 

164 

Beräknat· 
utfall 

Tusental 
kr. 

190000 

190000 

1227350 
854000 
373 350 

203307 

203 307 

1448 

201 289 

570 

10118399 

397930 
310000 

505 
2500 

421 

226 
2101 

18868 

4 
70 

60599 

2636 

7 200666 

2 

7 200000 
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2333 Ränteinkomster på lån för bos
. tadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostadsstyrelsen 

2340 Riintor på studie/ån: 
234 l Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Riintor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

2350 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor på energisparlån 

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

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensiom:r 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmiinna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Riintor på beredskaps/agring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 

2380. 2390 Ö1'figa riinteinkomster: 
238 l Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltnin
gen m. m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

343 

330 

36845 

45 

36800 

424000 
424000 

144 928 

108000 

3319 

409 

10466 

22660 

74 

573 900 

573900 

1255815 

760 

330 

18000 

85500 

165 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

334 

330 

35 010 

10 

35000 

390000 
390000 

143 461 

102100 

3 732 

439 

11663 

25450 

77 

626051 

626051 

1325 281 

720 

708 

20000 

105 000 
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2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster a1· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Yattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2518 Fyravgifter. farledsvar.uavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graflilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

11700 

162 

I 185 

10500 
20800 
56878 

I 050000 

93534 

93534 
93534 

1053095 

345 300 
150 

45879 

64 
309600 

3 250 
8380 

1500 

900 

2895 

9000 
30300 

775 

166 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

170 

10421 

162 

I 000 

6700 
35800 
58800 

I 085 800 

116094 

116094 
116094 

I 075052 

372 300 
150 

45879 

32 
290 000 

3500 
6845 

2200 

900 

2413 

9000 
29600 

375 
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2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regis

treringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m. fl. register 
2532 Exekution sa vgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 

2600 l'örsäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2614 Inkomster vid statens vårdan

s tal ter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbctarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantik varieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

dcrna 
2622 Inkomster vid statens livsme

delsvcrk 
2623 Inkomster vid statens veterinär

medicinska anstalt 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsvgifter 
2625 Utförsäljning av bcredskaps

lager 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksam· 
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

6700 

104995 

17000 
68900 

507 

97000 

254233 

110000 

8500 

220 

7 512 
9500 

40000 

16000 

5600 

1250 

11950 

43700 

331500 

171000 
160500 

350000 

350000 

167 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

6700 

104351 

21000 
82300 

507 

97000 

259550 

115000 

9200 

150 

8500 
7600 

49000 

23000 

6400 

1500 

39200 

331500 

171000 
160500 

I 050000 

I 050000 
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3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

3110 AJ]ilrsverkens i11komster m· försålda 
fastigheter och maski11er: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Civila myndigheters inkomster m·fi"ir
sålda hygg11ader och maski11cr: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försälda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

72153 

40553 

33503 

I 000 

15000 

7500 

10000 

3650 

I 000 

1500 

50 

100 

I 000 

168 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

50604 

35504 

31002 

I 000 

20000 

10000 

4502 

300 

2152 

50 

100 

I 000 

900 
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3130 Försl'lirets myndigheters inkomster 
m· f<irsålda byggnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återbetalning av industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återbetalnin1: av Jordbruks/ån: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning m• Öl'riga niiringslån: 
4131 Återbetalning a~ vattenk~aftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrelsen 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

3400 

3400 

13600 

13600 

18000 

18000 

2946570 

299210 

240000 

240000 

13956 

1350 
11500 

1106 

45254 
201 

1956 

18476 

18 

23093 

1510 

169 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

100 

100 

15000 

15000 

2842419 

310833 

260000 

260000 

11907 

1300 
9500 

1107 

38926 
204 

2457 

18003 

18 
65 

16679 

1500 
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4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bos
tadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrclscn 

4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv , 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

1540000 

1539300 

700 

673650 

650 

38000 
635000 

134500 

134500 

299210 

4800 

3650 

150000 

90 

4 750 

10000 
5000 

7172 

50000 

1850 

25000 
36898 

170 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

1300756 

30 

1 300000 

726 

735080 

80 

33 000 
702000 

150000 

150000 

345750 

5000 

5446 

169900 

125 

4925 

15000 
7000 

7172 

50000 

2500 

25 000 
53682 
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5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

51 JO Affärsverkens m·skrivningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A vskril'ningar pä cil'ila fastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

51 JO Uppdragsmyndighetas komplcmnzt 
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. 

komplementkostnader 

5140 Öl'riga m·.1·kril'llingar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

7239915 

5904915 

5321 JOO 
375000 

1468 100 

I 016000 
70200 

56000 

2336000 

200240 

200240 

56461 

56461 

326914 
141152 
84700 

100000 

I 062 

1335000 

1335000 

179537293 

171 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

6501171 

5180171 

4562400 
75000 

1469000 

I 044000 
62500 

56000 

1855900 

201742 

201 742 

43840 

43840 

372189 
160500 
81000 

100000 

30689 

1321000 

1321000 

183227499 
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BilaRa C 

Specifikation av inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1983/84 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

11 JO Fysiska personers skatt pc/ inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

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

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1130' Ofiirdelhara skatter på inkomst, 
realisation.n·inst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Öl'riRa inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillingsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkom'.>ter av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

tJOO Skatt på egendom: 

1310 Skatt päfast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Hyreshusavgift 

Tusental kr. 

26345000 

6283000 

2 500000 

49000 

10000 
3000 

865000 

29969000 
- 966000 

7 065000 
765000 
339000 

56900 

79000 
6017000 

274000 
I 

26345000 

6283000 

2500000 

927 000 

42646900 

274001 

36055000 

42646900 
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Tusental kr. 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arvsskatt och gtlrnskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna .f()rsii/jningsskattcr: 
1411 Mervärdeskatt 

1420.1430 Skatt på spec(ftka raror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videohandspclare 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 

1440 Öl'erskott l'id försä{ining m· raror 
med statsmonopol: 
1441 All Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskott 

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

1460 Skatt på 1·iigtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

799000 

22000 

680000 
110000 

1592300 

48900000 

6180000 
702000 

590000 
3090000 
5035000 
1 250000 
1091 000 
7945000 

1500 
325 000 

80000 
80000 

950000 

150000 

90000 

148000 
328000 
270000 
80000 

2270000 
1700000 

.173 

821000 

790000 

1592 300 3477 301 

48900000 

27 319500 

240000 

826000 

3970000 
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Tusental kr. 

1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Örriga skatter på varor och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 
21 /0 Affärsverken.i· inlevererade överskott: 

2111 Postverkets inlevererade över
skott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inlever
erade överskott 

2117 Domänverkets 
överskott 

inlevererade 

2120 Övriga myndigheters inlel'ererade 
i)verskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Riksbankens inle1·ererade ö1·erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntverkets inlel'ererade iil'erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Överskott från spefrerksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

1790000 

95000 

297000 

155 500 

64800 

2290000 

54000 

29400 

65000 

41000 

2000000 

144000 

922 ()()() 
382683 

174 

I 790000 

83045501 

Summa skatter 165 224 702 

2 956300 

135400 

2000000 

144000 

1304683 6540383 
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2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

22 JO Ö1·erskott ai· cil'il fastighet~ji"irvalt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårJssty

relsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 

2310. 2320 Räntor på närings/än: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhus lån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga lån. Lant

bruksstyrelsen 

2330 Riintor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostadsstyrelsen 

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

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 

Tusental kr. 

500 

180354 

589 

290000 

420 
2500 

927 

217 
2001 

16980 

4 
55 

133143 

2572 

8000000 

302 

328 

8 

35000 

175 

181443 181443 

448819 

8000631 

35 008 
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2350 Räntor på enerRisparlån: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Räntor på medel m'.wtta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor ptl beredskapslaRrin!{: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 

2380, 2390 Ö1·ri!{a ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

Tusental kr. 

500000 

40000 

2042 

228 

6286 

26550 

80 

782365 

840 

938 

14000 

83000 

170 

11721 

950 

6700 
30800 
56707 

1256000 

176 

500000 

75186 

782 365 

1461826 11303835 
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Tusental kr. 

2400 Aktieutdelning: 

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

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2518 Fyravgifter, farleds varuavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

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

treringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m. fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 

2600 Försäljningsinkomster: 
2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

derna 

12 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 1.2 

114984 

393 200 
150 

44671 

32 
302000 

3500 
6820 

2497 

900 

2546 

10200 
30600 

420 
6700 

95701 

22000 
86800 

550 

105000 

125 000 

10100 

10350 
5700 

57000 

14000 

6000 

177 

114984 114984 

111../287 1114287 
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Tusental kr. 

2622 Inkomster vid statens livsme
dclsverk 

2624 Inkomster av uppbörd av felpar
keringsavgifter 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

1500 

43900 

190000 
171000 

I 

767 500 

178 

273550 273550 

361001 361 001 

767500 767500 

Summa inkomster av statens verksamhet 20656983 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

3110 Affärsverkens inkomster m' försålda 
fastigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Cil'ila myndigheters inkomster ar för
sålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelst::ns in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

I 000 

20000 

10000 

31002 

400 

2152 
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Tusental kr. 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 
3311 Inkomster av statens gruvegen

dom 

50 

100 

I 000 

1200 

IOO 

15000 

179 

4 902 35904 

/00 100 

15 000 15000 

Summa inkomster av försåld egendom 51004 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återbetalning m· industri/än: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återbetalning m·jordhrukslän: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återhetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbcrcd

ningslån 

4130 Återbetalning m· övriga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrelsen 

235000 

I 100 
9500 

2 102 

218 
2107 

17139 

20 
90 

15799 

1500 

235000 

12 702 

36873 284575 
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Tusental kr. 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsörjningen för mindre 
bemedlade barnrika familjer · 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
ktirlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 

10 

I 320000 

646 

60 

30000 
780400 

170000 

6000 

7218 

142 ()()() 

125 

5425 

16000 
7000 

7200 

40000 

2300 

20000 

1320656 1320656 

810460 810460 

170000 170000 

4526 Återbetalning av övriga lån 303487 50219 303487 

Summa återbetalning av lån 2 889178 
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5000 Kalkylmässiga inkomstser: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Affärsverkens m·skrivninf.(tir: 
5111 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattcnfallsvcrks av

skrivningar 

5120 A \'.~krivninf.(ar på cil'ila fastifd1eter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m.11. 

komplementkostnader 

5140 Ö1·riga a1·skrirningar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

95000 
1606000 

I 163 000 
64800 

61500 

I 430000 

219405 

47002 

147 400 
91000 

97000 

30689 

852000 

181 

4420300 

219405 

47002 

366089 5052796 

852000 852000 

Summa kalkylmässiga inkomster 5 904 796 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 194726663 
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Inkomster på statsbudgeten kalenderåren 1982, 1983 och 1984 

Tusental kr. 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

I I JO Fysiska personer.i· skatt på inkomst, 
reali.rntionsl"inst och riirelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska personers skatt på inkomst, 
reali.rntionsl'inst och riirelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1130 Ofördelbara skatter på inkomst, 
realisationsl"inst och rörelse: 
I I 31 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Ö1-riga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersiitt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

1982 

145311380 

35682604 

27921479 

27921479 

4328392 

4 328 392 

2635594 

2635 594 

797139 
51271 

20921 
2743 

722204 

31912533 

23 897235 
I 078409 
6182431 

681014 
-49234 

52314 

70364 

182 

Bilaga D 

1983 

162143080 

35652968 

24039000 

24039000 

7489000 

7 489000 

3277871 

3277871 

847098 
48627 

31900 
1412 

765 159 

40702541 

28996000 
-1101000 

6831000 
745 000 

- 351000 

54453 

75088 
5 453 000 

1984 

168850302 

36496000 

26925 000 

26925000 

6 108000 

6108000 

2 500000 

2500000 

963 000 
50000 

10000 
3000 

900000 

43458400 

30457000 
-1296000 

7179000 
778000 
81000 

58300 

81100 
6120000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt påfi1st egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Hyreshusavgift 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arl'sskatt och gåvoskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Öl'rig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna försii(jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420. 1430 Skatt på specifika \'aror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol-

jeprodukter 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 

1440 Öl'erskott l'id försä(jning m· mror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskott 

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

1982 

2872165 

55046 
55046 

717027 

702216 

14811 

669493 
572812 

96680 

1430600 
1430600 

74844078 

43302343 
43 302 343 

25279264 
5665818 

660771 

566945 
3 120604 
4 759941 
I 166130 
I 031926 
7236391 

4642 

I 055097 
11000 

232131 

139724 

92407 

760144 
158 703 
273 396 
254157 
73888 

183 

1983 

3241495 

228000 
228000 

740000 

718000 

22000 

747284 
654131 

93 154 

15262/0 
1526210 

82546076 

47258000 
47258000 

28625843 
6670000 

706541 

572706 
3080356 
5030990 
1231016 

999000 
8772500 

733 

488000 
79000 
45000 

950000 

240000 

150000 

90000 

780232 
135448 
303414 
265 373 
75997 

1984 

3550401 

274 001 
274000 

I 

821 000 

799000 

22000 

825 000 
710000 
115000 

1630400 
1630400 

85345501 

51400000 
51400000 

26953500 
6020000 

718000 

562000 
3075000 
5 06000Q 
1255000 
I 087000 
7903 000 

1 500 

162000 
80000 
80000 

950000 

240000 

150000 

90000 

851000 
148 000 
348000 
273000 
82000 
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1460 Skatt på vii1:trqfik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Öi·riga skatter pä i·aror och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Affiirsl'erkens inlei·ererade överskott: 
2-111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 

2120 Öi·ril{a myndi1:heters inle1•ererade 
ö1·erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Riksbankens inlevererade överskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntl'erkets inlel'ererade ö1·erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Öi·erskott från speli·erksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

1982 

3 793936 
2162345 
1631591 

1476256 
1476256 

3 

3 

18127083 

5576211 

2131754 

86464 

212 318 

66272 

50317 

1619004 

97 379 

135889 

31274 

69448 

35167 

2 000 000 

2000000 

118866 

118866 

1189 703 
809749 
379953 

184 

1983 

3 931000 
2255000 
1 676000 

I 711000 
1711000 

2 

20962589 

6559016 

2898073 

90500 

260719 

145600 

54600 

2259654 

87000 

160811 

57900 

64860 

38051 

2000000 

2000000 

207238 

207238 

1292893 
915944 
376950 

1984 

4 001000 
2285000 
1716000 

1900000 
1900000 

20839117 

6679638 

3082800 

100000 

308000 

166000 

64800 

2 390000 

54000 

134000 

28500 

64500 

41000 

2000000 

2000000 

120 000 

120000 

1342838 
956000 
386838 
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1982 

2200 Överskott av statens fastighetsför· 
vallning: 

2210 Ö1·erskott m· cii'il j{1stighetsfi>rvalt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2220 Ö1·erskott ai· fiirsrnrets fastighet.~för
l'liltning: 
2221 Överskott av förrådsanläggning

ar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

2310. 2320 Räntor på niiringsltln: 
2311 Räntor på lokaliscringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhus lån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbercd

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattcnkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skcppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Räntor på hostads/ån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

317 141 

317141 

408 

25954 

3591 

286606 

582 

9342801 

419700 
338653 

1898 
2311 

366 

543 
2157 

14369 

5 
73 

56564 

2760 

6760370 

2 

6759717 

329 

322 

185 

1983 

203307 

203307 

1448 

201289 

570 

10786236 

628390 
460000 

925 
2393 

708 

-82 
2102 

24414 

6 
73 

134093 

3 758 

7594 759 

2 

7 593943 

320 

494 

1984 

181443 

181443 

500 

180354 

589 

11726054. 

462267 
280000 

365 
2500 

1371 

211 
2001 

16069 

3 
55 

157023 

2669 

8400611 

8400000 

282 

328 
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2340 Räntor på studielt1n: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

2350 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Räntor på nu·del avsatta till pC'n
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstcpcnsioncr 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjcpensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på hereclskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380, 2390 Övriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m!m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån ·för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in

ventarier i vissa specialbostäder 

1982 

40331 

15 

40316 

339217 
339217 

132 588 

95865 

3407 

430 

f0341 

22477 

68 

437 379 
437 379 

1213217 

730 

451 

24167 

112252 

246 

9917 

252 

3404 

186 

1983 

33878 

33865 

439079 
439079 

148803 

99299 

5664 

667 

17723 

25373 

77 

626 051 
626051 

1315275 

784 

862 

19500 

93455 

94 

10962 

70 

971 

1984 

33 208 

8 

33200 

570000 
570000 

26630 

26550 

80 

782 365 
782 365 

1450973 

900 

I 024 

12000 

74000 

170 

12371 

950 
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2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster m· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 
2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2515 Avgifter för trafiksäkerhetsver

kct 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter för registrering av mo-

torfordon 
2518 Fyravgifter, farleds varuavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid kötthesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

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

treringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m. n. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 

1982 

6802 
38576 
91445 

924975 

121735 

121735 
121735 

I 059453 
330499 

148 

44409 

46 

16391 

118425 
266373 

2927 
5444 

1879 

862 

2366 

7714 
29273 

479 
6680 

106256 

21450 
72956 

627 

24250 

187 

1983 

8400 
31466 
62911 

I 085 800 

ll6181 

116181 
116181 

1157 298 
387032 

44 

86289 

48 

300815 
3856 
7429 

2 227 

836 

2310, 

9819 
31220 

336 
8111 

103471 

23297 
90636 

521 

99000 

1984 

6700 
30800 
56058 

I 256000 

114772 

114 772 
114 772 

1121184 
402400 

100 

45884 

32 

302000 
3500 
6820 

2567 

500 

2595 

5800 
30600 

420 
2700 

96116 

22000 
89600 

550 

107000 
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2600 Försäljningsinkomster: 
2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster av sveriges meteoro

logiska och hydrologiska institut 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

derna 
2622 Inkomster vid statens livsme

delsverk 
2623 Inkomster vid statens veterinär

medicinska anstalt 
2624 Inkomster av uppbörd av fe)par

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning av bcrcdskaps

lager 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenförordningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

3110 Affärsverkens inkomster m' j("irsålda 
fastif~heter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

1982 

304869 
110376 

7263 

941 

497 

7023 
9407 

44037 

54128 

20388 

6857 

1756 

7621 

34576 

310455 

157276 
153179 

l 094417 

I 094417 

47593 

28251 

21959 

1455 

3156 

188 

1983 

275 J03 
120941 

8623 

10135 
4 555 

54989 

20213 

6064 

1 555 

48027 

343301 

178888 
164413 

1522148 

1522148 

58836 

43686 

35863 

1500 

20000 

1984 

280525 
129500 

11000 

10725 
5700 

57000 

15000 

6000 

1500 

44100 

368001 

195000 
173000 

1 

367500 

367 500 

49804 

34704 

31002 

1000 

20000 
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3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3 I 20 Cil'i/a myndigheters inkomster a1'för
sålda hyggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrclsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 Fiirsl'arets my11Jigl11:ters inkomster 
a1· försålda hygwwder och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

1982 

17348 

6292 

50 

5431 

I 045 

66 

-300 

4340 

4340 

15002 

15002 

189 

1983 1984 

14361 10000 

7823 3702 

500 400 

4195 2152 

-72 50 

100 100 

1000 I 000 

2100 

150 100 

150 100 

15000 15000 

15000 15000 
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4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

41 JO Återbetalning ar industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

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

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning av ö1·riga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 
4211 Återbetalning av lån till egna

hem 
4212 Återbetalning av lån för bo

stadsbyggande 
4213 Återbetalning av lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudicr 
4312 Återbetalning av allmänna stu

dielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av cnergisparlån 

1982 

2739970 

331229 

278649 

278649 

13559 

22 

1584 
11004 

950 

39021 
146 

2109 

15573 

19 
109 

16764 

4300 

1229348 

27 

1228563 

758 

685 737 

119 

36303 
649315 

128476 

128476 

190 

1983 

2956907 

325841 

273459 

273459 

11957 

2400 
7748 

1808 

40425 
228 

2227 

20247 

28 
60 

15980 

1656 

1344878 

30 

1344150 

698 

784894 

96 

33258 
751540 

162585 

162585 

1984 

2956946 

265759 

215000 

215000 

13676 

950 
9500 

3226 

37083 
222 

2107 

16625 

20 
85 

16524 

1500 

1340616 

10 

1 340000 

606 

879557 

57 

29 500 
850000 

180000 

180000 
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4500 Återbetalning av övriga lån: 
4511 Återbetalning av lån till perso

nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

51 JO Aff'iirsi·erkens al'skrivningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A l'skril'ningar på cil'ila fastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. 

komplementkostnader 

1982 

365180 

4621 

4442 

157127 

84 

46:!2 

14394 
6818 

7070 

55080 

7 331 

34013 
69576 

6676030 

5 221129 

4635424 
367 326 

\ 647 788 

972 798 
65727 

45846 

1535939 

204223 

204223 

48 905 

48905 

191 

1983 

338709 

5465 

5 511 

154825 

165 

5178 

17 347 
7419 

7057 

51472 

2500 

20904 
60867 

6329169 

5207169 

4584655 
74855 

1720200 

I 025 200 
62500 

56000 

1645900 

201 742 

201 742 

47670 

47670 

1984 

291014 

6500 

7883 

129500 

125 

5675 

16500 
7000 

7200 

40000 

2300 

20000 
48331 

6049798 

5237798 

4592800 
95000 

\ 690000 

1221500 
64800 

61500 

1460000 

219405 

219405 

47904 

47904 
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1982 1983 1984 

5140 Övriga avskrivningar: 332577 373 102 377689 
5141 Statens vägverks avskrivningar 179932 142400 155 000 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 60240 100013 95000 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 91343 100000 97000 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg-

ningar för ekonomiskt försvar I 062 30689 30689 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 1454901 1122 000 812000 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 1454901 I 122000 812000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 172902056 192450581 198745967 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Bilaga 1.3 Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1982/83 

RIKSREVISIONSVERKET 

1982-12-06 

TILL REGERINGEN 

Beräkning över utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1982/83 

Riksrevisionsverket (RRV) lämnar härmed en beräkning över utfallet av 

statsbudgeten för budgetåret 1982/83. 

I beräkningarna ingår begärda anslag på tilläggsbudget I (prop. 

1982/83:25, 50. 55, 68). Vidare ingår regeringens beslut om utnyttjande av 

finansfullmakten (budgetdepartementet 1982-08-26. 1982-09-09, 

1982-09-16, 1982-10-21). Sammanlagt uppgår de medtagna anslagen på 

tilläggsbudget till 12822 milj. kr. Besluten att utnyttja finansfullmakten 

gäller 2 321 milj. kr. 

Statsbudgetens inkomster beräknas uppgå till 183 227 milj. kr. för bud

getåret 1982/83 vilket är 3 690 milj. kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. 

Utgifterna beräknas uppgå till 276 860 milj. kr. I statsbudgeten anvisades 

6000 milj. kr. för beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. Beloppet var 

avsett för tilläggsbudgetar särskilt för åtgärder inom arbetsmarknads- och 

industripolitiken. Beräknat tillkommande utgiftsbehov tas även i denna 

beräkning upp med 6000 milj. kr. Beloppet är avsett för utgifter på tilläggs

budget Il och III. 

Det beräknade utfallet för statsbudgetens utgifter blir 6 416 milj. kr. 

större än vad som anvisats i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudget I och 
finansfullmakt). Statsbudgetens underskott för budgetåret 1982/83 blir där
med 93 633 milj. kr. vilket är 2 726 milj. kr. större än beräkningen i stats

budgeten. I bilaga I redovisas statsbudgetens inkomster och utgifter förde

lade på inkomsttyp och huvudtitlar. 

Tabell I. Statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (milj. kr.) 

Inkomster Statsbudget Beräknat 

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

Summa 

150993 
18 285 

n 
2947 
7240 

179537 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bila{lt1 1.3 

utfall 

154622 
19211 

51 
2842 
6501 

183227 

Differens 
beräknat 
utfall och 
statsbudget 

+3629 
+ 926 

21 
- 105 
- 739 

+3690 
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Utgifter 

Förslags- och obctecknade anslag 
Reservationsanslag 
Rörliga lm:diter ( + = ökad 

disposition. - = minskad 
disposition) 

Beräknat tillkommande 
utgiftshehov, netto 

Summa 

Statsbudgetens saldo 
(inkomster-utgifter) 

Anvisat 
t.o.m. 
tilläggs-
budget I 

201070 
62 174 

+ 1200 

6000 

270444 

-90907 

2 

Beräknat Differens 
utfall beräknat 

utfall och 
anvisat 

208644 + 7 574 
60577 -1597 

+ 1639 + 439 

6000 

276860 +6416 

-93 633 -2726 

RR V har som alternativ till nu redovisad prognos överslagsmässigt 

bedömt statsbudgetens inkomster med det schablonmässiga antagandet att 

den totala lönesumman ökar med 8 procent mellan åren 1982 och 1983 

istället för i tabell 3 angivna 5.2 procent. fnkomsterna beräknas i detta fail 

öka med ca 400 milj. kr. och budgetunderskottet minska i motsvarande 

mån. 

Inkomster 

Det beräknade utfallet för inkomsterna i förhållande till beräkningen i 

statsbudgeten framgår av bilaga 2. Inkomsterna beräknas bli 3 690 milj. kr. 

större än beräkningen i statsbudgeten. De största fö~ändringarna hänför sig 

till följande inkomsthuvudgrupper. 

Tahell 2. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj. kr.) 

Skatt på inkomst. realisationsvinst och riirelse 
Lagstadgade socialavgifter 
Skatt p~l egendom 
Skatt på varor och tjänster 
Ränteinkomster 
Övriga inkomster av statens verksamhet 
Aterhetalning av bostadslån m.m. 
Avskrivningar 
Övriga 

Summa 

+2257 
- 788 
- 188 
+2348 
+ 264 
+ 700 

239 
- T!.5 
+ 61 

+3690 

Antaganden om utvecklingen av den totala lönesumman i statsbudgeten 

och denna beräkning framgår nedan. 

Tabell 3. Lönesummans utveckling årm 1981 - 1983 

Statsbudget 
Beräkning över utfallet 
budgetåret 1982183 

Procentuell förändring fran föregående är 
1981 19~ 19~ 

8.2 5,7 5,7 

8,0 6,2 5,2 
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Inkomsterna inom inkomsthuvudgruppcn skatt på inkomst. realisations

vinst och rörelse beräknas bli 2 257 milj. kr. större än beräkningen i 

statsbudgeten. Det beror bl.a. på att inkomsterna på titeln fysiska perso

ners skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse beräknas uppgå till 

26901 milj. kr. under budgetåret 1982/83 vilket är I 730 milj. kr. mer än i 

statsbudgeten. Den preliminära A-skatten har hittills under budgetåret 

varit större än vad som beräknades i statsbudgeten. Juridiska personers 

skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse har räknats ned med 996 

milj. kr. i förhållande till statsbudgeten. Det beror på att företagens in

komster under verksamhetsåret 1982 nu beräknas bli lägre än vad som 

tidigare antagits. I statsbudgeten togs inkomsttiteln ofördelbara skatter på 

inkomst, realisationsvinst och rörelse upp med 1000 milj. kr. Utfallet för 

budgetåret 1981/82 blev 2662 milj. kr. I slutet av budgetåret 1982/83 beräk

nas de ofördelbara skatterna uppgå till 2 500 milj. kr. 

De lagstadgade socialavgifterna beräknas bli 788 milj. kr. mindre än i 

statsbudgeten. Inkomsterna på titeln folkpensionsavgift beräknas uppgå 

till 26234 milj. kr. vilket är 738 milj. kr. mindre än i statsbudgeten. 

Nedräkningen beror i huvudsak på att regeringen föreslagit att avgiftsutta

get för år 1983 sänks med 0.5 procentenheter till 9.45 procent (prop. 

1982/83:55). Regeringen föreslår vidare att sjukförsäkringsavgiften höjs 

med 0.5 procentenheter för att täcka ökade kostnader .till följd av beslutet 

att inte införa karensdagar i sjukförsäkringen. 

Inkomsterna inom huvudgruppen skatt på egendom beräknas uppgå till 

3110 milj. kr. vilket är 188 milj. kr. mindre än beräkningen i statsbudgeten. 

Det beror bl.a. på att fysiska personers förmögenhetsskatt beräknas bli 208 

milj. kr. lägre än i statsbudgeten. Till följd av skattehöjningarna den I 

januari 1983 beräknas inkomsterna av arvsskatt och gåvoskatt bli 105 milj. 

kr. respektive 20 milj. kr. större än beräkningen i statsbudgeten (prop. 

1982/83:501. 

Skatt på varor och tjänster beräknas uppgå till 2 348 milj. kr. mer än 

beräkningen i statsbudgeten. Av detta belopp hänför sig I 800 milj. kr. till 

mervärdeskatten. Regeringen föreslår att skattesatsen för mervärdeskatt 

höjs den 1 januari 1983 från 17,7 procent till 19.0 procent av beskattnings

värdet, försäljningspris inkl. mervärdeskatt (prop. 1982/83:55). Till följd av 

skattehöjningen beräknas inkomsterna öka med ca 1500 milj. kr. under 

budgetåret 1982/83. Inkomsterna av skatt på sprit beräknas uppgå till 4890 

milj. kr. vilket är 555 milj. kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. Ökning

en beror främst på att försäljningen av spritdrycker varit större än beräk

nat. 

Ränteinkomsterna beräknas bli 264 milj. kr. större än i statsbudgeten. 

Av ökningen hänför sig 175 milj. kr. till titeln ränteinkomster på lån för 

bostadsbyggande. Återbetalningarna av bostadslån m.m. beräknas där

emot bli 239 milj. kr. lägre än beräkningen i statsbudgeten. 

I statsbudgeten togs titeln övriga inkomster i statens verksamhet upp 
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med 350 milj. kr. Dessa inkomster beräknas nu uppgå till I 050 niilj. kr. 

Inkomstökningen beror pli regeringens förslag att vissa statliga fonder skall 

avvecklas och medlen överföras till statsbudgeten (prop. 1981/82:213). 

Inkomsterna inom huvudgruppen avskrivningar beräknas bli 7'25 milj. 

kr. lägre än beräkningen i statsbudgeten. Postverkets avskrivningar togs i 

statsbudgeten upp med 375 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Den extra 

avskrivningen på 300 milj. kr. bokfördes i slutet av budgetåret 1981/82. 

Post verkets avskrivningar beräknas nu uppgå till 75 milj. kr. under budget

året 1982/83. Statens vattenfallsverks avskrivningar beräknas uppgå till 

1 856 milj. kr. vilket är 480 milj. kr. mindre än i statsbudgeten. Minskning

en beror på att vattenfalls verket reducerat sina avskrivningar med 225 milj. 

kr. till följd av den nya skatten på viss elektrisk kraft (prop. 1982/83:50). 

Avskrivningarna har beräknats enligt det system som infördes fr.o.m. 

1981/82. Det nya systemet medför något lägre avskrivningar. 

Förslags- och obetecknadc anslag 

Utgifterna på förslags- och obetecknade anslag beräknas uppgå till 

208 644 milj. kr. (bilaga 3). Utgifterna på dessa anslag blir då 7 574 milj. kr. 

större än beräkningen i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudget I och beslut att 

utnyttja finansfullmaktenl. De största differenserna mellan beräknat utfall 

och statsbudget anges nedan. 

Tabell 4. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj. kr.) 

Anslag 

Försvarsdepartementet 
I ,okala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
Täckning av merkostnader för löner och pensioner 
Bidrag till kommunal barnomsorg 
Bidrag till driften av förskolor och fritidshem 
Studie hjälp 
Studiemedel 
Bostads bidrag 
Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 
Regionalpolitiskt stöd: Bidragsvcrksamhcl 
Räntor på statsskulden m.m. 
Övriga 

Summa 

Ökning!+) 
Minskning I - ) 

- 418 
+ 204 
- 800 
-I 030 
+I 025 
+ 129 
+ 540 
+ 100 
+ 115 
+ 161 
+6800 
+ 748 

+7574 

Utgifterna under försvarshuvudtiteln beräknas till 19444 milj. kr. vilket 

är 418 milj. kr. mindre än vad som anges i statsbudgeten. Minskningen 

beror dels på att kompensationen för prisstegringar blir mindre än beräk

nat. dels på överutnyttjande budgetåret 1981/82. Förvaltningskostnaderna 

för den lokala polisorganisationen har räknats upp med 204 milj. kr. till 

3 850 milj. kr. Uppräkningen beror bl.a. på att lönekostnaderna för polisor

ganisationen väntas bli större än vad som anvisas i statsbudgeten. 
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Det löneavtal som för närvarande tillämpas upphör att gälla den 31 de

cember 1982. I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 anvisas I 000 milj. kr. 

för täckning av merkostnader för löner och pensioner. Utgifterna på ansla

get beräknas till 200 milj. kr. under budgetåret 1982/83. 

Regeringen har föreslagit (prop. 1982/83:55) att riksdagsbeslutet (prop. 

1980/81:205, SoU 1981/82: I. rskr 1981/82:38) om nytt statsbidragssystem 

för barnomsorgen upphävs. Detta innebär att anslaget bidrag till kommu

nal barnomsorg inte kommer att belastas med några utbetalningar under 

budgetåret 1982/83. I stället kommer utbetalningarna att ske från anslaget 

bidrag till drift av förskolor och fritidshem. Utgifterna från anslaget bidrag 

till kommunal barnomsorg har dä1för räknats ned med I 030 milj. kr. och 

anslaget bidrag till driften av förskolor och fritidshem har räknats upp med 

I 025 milj. kr. till 4 275 milj. kr. 

Utfallet för anslaget studiehjälp m.m. beräknas bli I 102 milj. kr. budget

året 1982/83. Det är 129 milj. kr. högre än i statsbudgeten. Detta beror dels 

på att elevantalet inom gymnasieskolan blir högre än vad som tidigare 

beräknats. dels på att studiebidraget och det förlängda barnbidraget före

slås öka med 300 kr. om året fr.o.m. år 1983 (prop. 1982/83:55). Utgifterna 

från anslaget studiemedel har räknats upp med 540 milj. kr. till 3 652 milj. 

kr. Uppräkningen beror dels på ökat antal studerande vid universitet och 

högskolor, dels på att 300 kr. läggs till basbeloppet för år 1983 vid beräk

ningen av studiemedel (prop. 1982/83:55). 

Kostnaderna för bostadsbidragen beräknas uppgå till 1350 milj. kr. 

budgetåret 1982/83. Det är I 00 milj. kr. mer än vad som anges i statsbudge

ten. Ökningen beror bl.a. på att kostnaderna för den fr.o.m. år 1983 höjda 

statsbidragsandelen till statskommunala bostadsbidrag underskattats i 

statsbudgeten. I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 anvisas 3 308 milj. 

kr. för prisreglerande åtgärder på jordbrukets område. Anslagsbelast
ningen har räknats upp med 115 milj. kr. till 3 423 milj. kr. Det beror på att 

den prishöjande effekten på baslivsmedel av mervärdeskallehöjningen 

fr.o.m. !januari 1983 föreslås bli kompenserad med höjda subventioner 
(prop. 1982/83:55). Utgifterna för bidragsverksamheten inom ramen för det 

regionalpolitiska stödet beräknas öka med 161 milj. kr. till 480 milj. kr. I 

statsbudgeten underskattades kostnaderna för lokaliseringsbidrag, av

skrivningslån och syssclsättningsstöd. 

Räntorna på statsskulden beräknas uppgå till 45600 milj. kr. under 

budgetåret 1982/83. Det är 6 800 milj. kr. mer än beräkningen i statsbudge

ten. Ökningen beror bl.a. på devalveringen av den svenska kronan 

(1982-10-08) och ett högre budgetunderskott än vad som anges i statsbud

geten. 
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Reservationsanslag 

Anslagsbehållningarna beräknas uppgå till 19273 milj. kr. vid budget

årets slut (bilaga4). Det är en minskning med 403 milj. kr. jämfört med 

behållningarna vid början av budgetåret. 

Tabell 5. Förändringar av anslagshehållningar (milj. kr.) 

Anslag 

Bidrag till inkrnationella biståndsprogram 
Bilateralt utvecklingssamarbete 
Drift av statliga vägar 
Byggande av statliga vägar 
Särskilda väginvesteringar 
Teleanläggningar 
Särskilda investeringar i teleanläggningar 
Arbetsmarknadsutbildning 
Sysso:lsiittningsskapande åtgärder 
Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m.m. 
Tillskott av medel till Svenska Varv AB för nedläggning 

av Öresundsvarvet AB (J981i82J 
Kapitaltillskott till Statsföretag AB ( 1981/82) 
Bidrag till Svenska Varv AB för vissa 

utvecklingskostnader ( 1980/81 I 
Avskrivningslån till varvsindustrin m.m. (1980/81) 
Lån till SSAB Svenskt Stål AB för strukturändamål ( 1980/81) 
Urn till SSAB Svenskt Stål AB! 1981/82J 
Program för utökad prospektering m.m. 
Stöd till åtgärder i samband med upphandling 

inom energiområdet 
Övriga 

Summa 

Ökning l+l 
Minskning(-) 

+ 187 
+320 
+164 
+289 
+248 
-166 
+192 
-295 
+621 
-200 

-336 
-300 

-440 
-463 
-100 
-150 
+240 

+500 
-714 

-403 

De största förändringarna av anslagsbehållningarna hänför sig till 

utrikes-. kommunikations-, arbetsmarknads-., bostads- och industridepar

tementen. 

Utrikesdepartementets anslagsbehållningar beräknas öka med 497 milj. 

kr. till 4476 milj. kr. vid budgetårets slut. Av ökningen hänför sig 187 milj. 

kr. till anslaget bidrag till internationella biståndsprogram och 320 milj. kr. 

till anslaget bilateralt utvecklingssamarbete. För det sistnämnda anslaget 

beror ökningen främst på lägre kreditgivning till andra länder än program

länder än vad som anvisas i statsbudgeten. 

Kommunikationsdepartementcts anslagsbehållningar beräknas öka med 

547 milj. kr. till 3930 milj. kr. vid budgetårets slut. I statsbudgeten för 

budgetåret 1982/83 anvisas 3171 milj. kr. för drift av statliga vägar. För

brukningen beräknas nu till 3007 milj. kr. varvid behållningen på anslaget 

ökar med 164 milj. kr. För byggande av statliga vägar anvisas 900 milj. kr. i 

statsbudgeten. Med stöd av finansfullmakten har regeringen anvisat ytter

ligan:~ 917 milj. kr. för ändamålet. Anslagsbelastningen beräknas bli I 528 

milj. kr. Detta innebär att anslagsbehållningen ökar med 289 milj. kr. till 

I 078 milj. kr. Regeringen föreslår att 268 milj. kr. anvisas i tilläggsbudget I 

för särskilda väginvesteringar (prop. 1982/83:50). Av beloppet beräknas 20 
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milj. kr. betalas ut under budgetåret. Därmed blir anslagsbehållningen 248 

milj. kr. vid budgetårets slut. För anslaget teleanläggningar anvisas I 438 

milj. kr. i statsbudgeten och 48 milj. kr. med stöd av finansfullmakten. Vid 

ingången av budgetåret var reservationsmedelsbehållningen 166 milj. kr. 

Ingen behållning väntas på anslaget vid budgetårets slut. Regeringen före

slår vidare att 220 milj. kr. anvisas i tilläggsbudget I för särskilda investe

ringar i teleanläggningar (prop. 1982i83:50). Utbetalningarna beräknas till 

28 milj. kr. och behållningen på anslaget till 192 milj. kr. vid budgetårets 

slut. 

Arbetsmarknadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas öka med 

190 milj. kr. till 3 500 milj. kr. vid slutet av budgetåret 1982/83. Behållning

en på anslaget för arbetsmarknadsutbildning beräknas minska med 295 

milj. kr. Det beror på att 295 milj. kr. av den ingående reservationen får tas 

i anspråk för att dels täcka kvarvarande utgifter från budgetåret 1981/82, 

dels täcka ökade kostnader för fler deltagare i arbetsmarknadsutbildning

en. För budgetåret 1982/83 har riksdagen anvisat 3449 milj. kr. för sysscl

sättningsskapande t1tgärder. Regeringen har med stöd av finansfullmakten 

anvisat ytterligare 430 milj. kr. och därutöver föreslagit att I 950 milj. kr. 

anvisas i tilläggsbudget I (prop. 1982/83:50). Anslagsförbrukningen beräk

nas till 5 208 milj. kr. Därmed ökar anslagsbehållningen med 621 milj. kr. 

till 2692 milj. kr. vid budgetårets slut. 

Bostadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas uppgå till 922 milj. 

kr. vid budgetårets slut. Det innebär en minskning med 237 milj. kr. Av 

detta belopp hänför sig 200 milj. kr. till vissa energibesparande åtgärder 

inom bostadsbeståndet m.m. 

Industridepartementets behållningar beräknas minska med 1544 milj. 

kr. ti!l 4569 milj. kr. I statsbudgeten för budgetåret 1981/82 anvisades 672 

milj. kr. som tillskott av medel till Svenska Varv AB för nedläggning av 

Öresundsvarvet AB. Utbetalningarna uppgick till 336 milj. kr. under bud

getåret 1981/82. För budgetåret 1982/83 beräknas utbetalningarna till 336 

milj. kr. I tilläggsbudget llI för budgetåret 1981/82 anvisades 300 milj. kr. 

som kapitaltillskott till Statsföretag AB för att stärka företagets likviditet. 

Beloppet har betalats ut under budgetåret 1982/83. Behållningarna på 

anslagen bidrag till Svenska Varv AB för vissa utvecklingskostnader och 

avskrivningslfrn till varvsindustrin beräknas minska med sammanlagt 903 

milj. kr. för anslagen lån till SSAB Svenskt Stål AB för strukturändamål 

och lån till SSAB Svenskt Stål AB beräknas reservationsmedelsbehåll

ningarna minska med sammanlagt 250 milj. kr. I prop. 1982/83:50 föreslås 

att 300 milj. kr. anvisas i tilHiggsbudget I för ett program för utökad pro

spektering. Anslagsbehållningen vid budgetårets slut beräknas till 240 milj. 

kr. Regeringen föreslår också att 700 milj. kr. anvisas för stöd till åtgärder i 

samband med upphandling inom energiområdet. Behållningen vid budget

årets slut beräknas till 500 milj. kr. 
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Rörliga krediter 

Beräknad disposition av rörliga krediter redovisas i bilaga 5. 1 statsbud

geten beräknades dispositionen av rörliga krediter öka med I 200 milj. kr. 

Det utestående beloppet på rörliga krediter beräknas nu uppgå till 3 817 

milj. kr. vid budgetårets slut. Det är en ökning med 1639 milj. kr. 

Det utestående beloppet vid buctgetårets slut på televerkets rörliga kre

dit för abonnentutrustningar beräknas bli I 129 milj. kr. Det är en ökning 

med 579 milj. kr. Vid början av budgetåret var det utestående beloppet på 

statens järnvägars rörliga kredit 138 milj. kr. Det utestående beloppet vid 

budgetårets slut beräknas till 400 milj. kr. dvs. en ökning med 262 milj. kr. 

Vid budgetårets slut beräknar EKN- Exportkreditnämnden utnyttja 965 

milj. kr. av den rörliga krediten för förluster på exportkreditgarantier. Vid 

budgetårets ingång var den utestående krediten 365 milj. kr. De kraftigt 

ökade förlusterna beror bl.a. på garantigivningen på Polen. 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Danielsson. byrådirektö

ren Hansson. föredragande, och förste revisorn Unander. 

G Rune Berggren 

Jörgen Hansson 
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BilaRa I 

Statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (milj.kr.I 

lnkiims!er Statsbudget Beräknat Oifferem 
utfall beräknat ut-

fall och 
statsbudget 

1000 Skaller 150993 154622 +3629 
2000 Inkomster av statens verksamhet 18 285 19211 + 926 
3000 Inkomster av försåld egendom 72 51 21 
4000 Återbetalning av lån 2947 2 842 -- 105 
5000 Kalkylmässiga inkomster 7 240 6501 739 

Summa inkomster 179537 183 227 +3690 

Underskott 90907 93 633 -2726 

Summa 270444 276860 +6416 

Utgiftc:r Anvisat Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och anvisat 

Utgiftsanslag 

I Kungl hov- och slottsstaterna 25 25 
Il Justitiedepartementet 7882 8081 + 199 
111 Utrikesdepartementet 7089 6660 - 429 
IV försvarsdepartementet 19986 19568 - 418 
V Socialdepartementet 64938 65202 + 204 
VI Kommunikationsdepartementet 14483 13 867 616 
VII Ekonomidepartementet 452 480 + 28 
VIII Budgetdepartementet 12815 . 11997 - 818 
IX Utbildningsdepartementet 32474 33 174 + 700 
X Jordbruksdepartementet 6301 6433 + 132 
XI Handelsdepartementet 3 201 3 218 + 17 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 16847 16744 - 103 
XIII Bostadsdepartementet 18433 18954 + 521 
XIV Industridepartementet 14016 15691 + 1675 
XV Kommundepartementet 2984 3 005 + 21 
XVI Riksdagen och dess verk m.m. 517 521 + 4 
XVII Räntor på statsskulden m.m. 38800 45600 +6800 
XVIII Oförutsedda utgifter I I 

Summa 261244 269 221 +7977 

Beräknad övrig medelsförbrukning 

I M.inskning av anslagsbehållningar 2000 -2000 
Il Andrad disposition av rörliga krediter \+1200 + 1639 + 439 

Summa 3200 + 1639 -1561 

Beräkmll tillkommande utgiftsbehov, netlo 6000 6000 

Summa 270444 276860 +6416 
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Bilaga 2 

Beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1982/83 (milj.kr.I 

Statsbudget Beräknat Differens 
utfall beräknat ut-

fall och 
statsbudget 

1111 Fysiska personers skall på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse 25 171 26901 +1730 

1121 Juridiska personers skall på 
inkomst. realisationsvinst 
och rörelse 6875 5 879 - 996 

1131 Ofördelbara skatter på inkomst, · 
realisationsvinst och rörelse 1000 2500 +1500 

1211 Folkpensionsavgift 269n 26234 738 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto - 742 - 779 37 
1231 Barnomsorgsavgift 6504 6471 33 
1311 Skogsvårdsavgifter 348 228 - 120 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 926 717 208 
1331 Arvs skall 520 625 + 105 
1411 Mervärdeskatt 43 500 45 300 +1800 
1421 Bensinskall 6590 6500 90 
1422 Särskilda varuskatter 599 677 + 78 
1423 Försäljningsskatt på motor fordon 549 500 49 
1424 Tobaksskatt 2940 3 120 + 180 
1425 Skatt på spritdrycker 4 335 4890 + 555 
1426 Skatt på vin 1150 1215 + 65 
1428 Energiskall 8710 8347 363 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 1503 1380 123 
1432 Kassettskall 80 50 30 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 450 + 450 
1442 Systembolaget ABs inlevererade överskott 60 90 + 30 
1461 Fordonsskatt 2385 2240 - 14.~ 

1462 Kilometerskatt 1700 1660 40 
2117 Domänverkets inlevererade över skott 57 87 + 30 
2151 Tipsmedel 795 8:'\4 + 59 
2152 Lotterimedel 404 373 31 
2214 Överskott på byggnadsstyrelsens fastighets-

förvaltning 300 201 99 
2332 Ränteinkomster på lån för bostads byggande 7025 7200 + 175 
2351 Räntor på energisparlån 424 390 34 
2371 Riintor på bercdskapslagring och förråds-

anHiggningar 574 626 + 52 
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen 

förvaltade kapitalet I 050 I 086 + 36 
2811 Ovriga inkomster av statens verksamhet 350 I 050 + 700 
4212 Aterbetalning av lån för bostadsbyggande 1539 1300 239 
4313 Återbetalning av studiemedel 635 702 + 67 
5111 Post verkets avskrivningar 375 75 300 
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar 2336 1856 - 480 
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för 

ekonomiskt försvar I 31 + 30 
Övriga 21997 22200 + 203 

Summa 179537 183227 +3690 
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Bilaga 3 

Förslags- och obetecknade anslag under budgetåret 1982/83 (milj. kr .. l 

Anvisat Beräknat Differens 
utfall beriiknat ut-

fall och 
anvisat 

Il B 4 Lokala polisorganisationen: 
rörvaltningskostnader 3646 3 850 + 204 

E 2 Kriminalvårdsanstalter I 128 1180 + :'12 
F Rättshjälpskostnader 170 208 + 38 

111 A U lrikesförvaltningcn 651 694 + 43 
IV Försvarsdepartementet 19862 19444 - 418 
V B 5 Folk pensioner 37 620 37700 + 80 

l:l 6 Bidrag till kommunala bostadstilliigg till 
folkpension I 050 1110 + 60 

c 4 Bidragsförskott 976 I 060 + 84 
D 3 Bidrag till kommunal barnomsorg I 030 -I 030 
D 4 Bidrag till driften av förskolor och 

fritids hem 3 250 4275 +I 025 
VI G 2 Ersättning till postverket för befordran av 

tjänsteförsändelser 465 420 45 
VIII D 2 Skattcutjiimningsbidrag till 

kommunerna m.m. 10300 10224 76 
G 12 Täckning av merkostnader för löner och 

pensioner m.m. · I 000 200 - 800 
IX D Il Bidrag till driften av grundskolor 111.m. 12 365 12457 + 92 

F 4 Bidrag till kommunal vuxenutbildning m.m. 698 741 + 43 
G 3 Studie hjälp 973 I 102 + 129 
G 4 Studiemedel m.m. 3 112 3 652 + 540 

X c 3 Prisreglerandc ätgärdcr på jordbrukets 
område 3 308 3 423 + 115 

XII D 2 Åtgarder för flyktingar 113 200 + 87 
Xlll B 4 Räntebidrag m.m. 9000 9080 + 80 

B 7 Bostadsbidrag m.m. 1250 I 350 + 100 
B 8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m.m. 120 215 + 95 

XIV c I Regionalpolitiskt stöd: 
Bidragsverksamhet 319 480 + 161 

G 6 Räntestöd till varvsindustrin 120 88 .t! 
XVII Räntor på statsskulden m.m. 38800 45600 +6800 
Övriga 49744 49891 + 147 

Summa 201070 208644 +7574 
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Bilaga 4 

Beräknade förändringar a\· anslagshehållningar på rcservationsanslag under budgetåret 1982/83 (milj. kr. l 

Reservation Reservation Ökning (+) 
1982-07-01 1983-06-30 Minskning (-l 

Il B IO Byggnadsarbeten för polisväsendet 67 129 + 62 
D 6 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 14 52 + 38 
E 8 Byggnadsarbeten för kriminalvården 60 94 + 34 

III c I Bidrag till internationella biståndsprugram 2206 2393 +187 
c 2 Bilateralt utvecklingssamarbete I 705 2025 +320 

VI 8 2 Drift av statliga vägar 1332 1496 +164 
8 3 Byggande av statliga vägar 789 I 078 +289 
8 5 Bidrag till byggande av kommunala vägar 

och gator 237 190 - 47 
8 Il Siirskilda viiginvesteringar 248 +248 
B 12 Åtgärder mot eftersatt vägunderhåll 80 + 80 
1977178 
8 10 Byggande av mellanriksvägen Kiruna-

Narvik 32 - -~2 
D Statens järnvligar 193 24 -169 
D 5 Särskilda investeringar vid statens 

jiirnvägar 83 + 83 
1981/82 
D 5 Bidrag till vissa transporter på malmbanan 175 -175 
E 4 Sjöfartsmateriel m.m. 57 15 - 42 
(i 4 Särskilda investeringar för postverket 110 +110 
H 1 Teleanläggningar 166 -166 
H 2 ~ärskilda investeringar i teleanläggningar 192 +192 
I 19 Atgärder för att främja investeringar och 

ut vecklingsarbete i kollektivtrafiken 35 + 35 
1979/80 
c 3 Siirskilda investeringar i järnvägsan-

liiggningar i Norrbottens län 106 47 59 
VIII E 2 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 64 31 33 
IX I Byggnadsarbeten inom utbildningsdepar-

tementets vcrksamhetsomnldc 53 170 +117 
XII B 2 Arbetsmarknadsutbildning 582 287 -295 

B 4 Sysselsättningsskapande åtgärder 2071 2692 +621 
B 11 Särskilda sysselsättningsskapande 

åtgärder i NmTbottens län 75 + 75 
1980/81 
B 12 Lån till Norrbottens läns landsting för vissa 

investeringar 225 75 -150 
c 3 Särskilda ätgärder för arbetsanpassning och 

sysselsättning 120 58 62 
XIII B 9 Bidrag till förbättring av boendemiljön 37 37 

B 17 Vissa energibesparande åtgärder inom 
bostadsbeståndet m.m. 955 755 -200 

B Åtgärder i bostadsområden med stor andel 
outhyrda lägenheter 45 + 45 

XIV B 3 Bidrag till regionala utvecklings-
fonder m.m. 9 51 + 42 

c 2 Regionalpolitiskt stöd: 
Lokaliseringslån 1813 I 763 50 

c 5 Atgärdcr för ökad sysselsättning i 
Norrbottens län 70 + 70 

1978179 
c 5 Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom 

varvsregionerna 63 3 - 60 
D 8 Program för utökad prospektering m.m. 240 +240 
E Il Statens vattenfallsverk: 

Kraftstationer m.m. 464 280 -184 
E Stöd till utbyggnad av distributionsan-

läggningar för fjärrvärme 150 +150 
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Reservation Reserv;llion Ökning (+) 
1982-07-01 19!13-0h-30 Minskning (-) 

E Stöd till åtgärder i samband med 
upphandling inom energiområdet 500 +500 

1980/81 
E 6 Energibesparande åtgärder inom närings-

livet m.m. 235 143 - 92 
1980/81 
F 21 Lån till Saab-Scania AB 90 - 90 
1981/82 
G 8 Tillskott av medel till Svenska Varv AB 

för nedläggning av Öresundsvarvet 336 -33h 
1981/82 
G 15 Lån till SSAB Svenskt Stål AB 150 -150 
1981/82 
(i 19 Kapitaltillskott till Statsföretag AB 300 -300 
1980/81 
G 7 Medelstillskott till Svenska Varv AB 73 31 - 42 
1980/81 
G 8 Bidrag till Svenska Varv AB för vissa 

utvecklingskostnader 440 -440 
1980/81 
G 10 Medelstillskott för Karlskronavarvet AB 57 20 - 37 
1980/81 
G 12 Avskrivningslån till varvsindustrin mm 491 28 -463 
1980/81 
G 14 Lån till SSAB Svenskt Stål AB för 

rekonstruktionsändamål 87 38 - 49 
1980/81 
G 15 Lån till SSAB Svenskt Stål AB för 

strukturändamål 146 46 -IOO 
1980/81 
c 20 Tillskott av medel till Karlskronavarvet 

AB för sysselsättningsfrämjande åtgärder 94 19 - 75 
1978/79 
V 23 Regionalpolitiskt stöd: 

Lokaliseringslån inom varvsregionerna 233 203 - 30 
Övriga 3 349 3 209 -140 

Summa 19676 19273 -403 
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Bilaga 5 

Beräknad disposition av rörliga krediter 

Utestående Beräknat Beräknad 
belopp utestående förändring 
1982-06-30 belopp 1982/83 

1983-06-30 

Televerket 743 790 + 47 
Televerket, Abonnentutrustningar 550 1129 + 579 
Statens järnvägar 138 400 ·+ 262 
Luftfartsverket 40 + 40 
Statens jordhruksnämnd 111 172 + 61 
Kammarkollegiet 45 80 + 35 
Förluster på exportkreditgarantier 365 965 + 600 
Övriga 226 241 + 15 

Summa 2178 31117 +1639 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 







Bilaga 1.4 

Vissa tabeller 
rörande den statsfinansiella 
utvecklingen m. m. 





Tabell I. Statsbudgetens utveckling 1961/62-1982/83 e! ~ 
~ (Milj. kr.) -c ~ "C ,.,. ~· "' 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969170 1970171 1971172 1972173 §- ........ .., ~~ 
"' Inkomster 18881 20958 21960 25570 29236 31747 33416 36236 40404 45637 51830 54513 N ;:, 

o~ ..... 
Ciil Utgifter 18354 20631 22048 25735 29590 33378 36347 38883 44221 48269 55497 60718 n> .. 
'" = .... ~ Anslag' 18286 20619 22037 25599 29569 33 314 36190 38811 44046 48653 55 570 61195 = ~= Rörliga krediter ~ 
·~ I-= minskad disposition) + 68 + 12 + l1 + 136 + 2\ + b4 + 157 + 72 + l75 - 384 - 73 - 476 si-
"' ::i 
~ Saldo + 527 + 327 - 86 - 165 - 354 - 1631 - 2931 - 2648 - 3817 - 2632 -3667 - 6205 = ~ 

<: = <Il ... 1973174 1974175 1975176 1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 ;· 
~ iii 
tl:l Stats- Ny be- c 
~ budget räkning -~ 
"" n> 

"' 61489 72490 112113 155287 179 537 183890 204141 
I') 

._ Inkomster 93934 104360 119664 132491 167131 ~ 
:.,. Utgifter 70881 83187 97658 114845 137 292 158341 182475 215238 235164 255300 275717 294369 =· (JCI 

Anslag' 70928 82914 97232 114 739 136331 158605 181417 214 783 236406 246 100 270475 287869 n> = 
Förändring av 
anslagsbehållningar2 

( + = förbrukning 
- = uppbyggnad) + 8000 + 3403 + 5000 
Rörliga krediter 
( - = minskad disposition) - 47 + 273 + 426 + 106 + 961 - 264 + I 058 + 455 - 1242 + 1200 + 1839 + 1500 

Saldo -9393 -10698 -3724 -10484- -25179 -38678 -49984 -59951 -68033 -75763 -91827 -90228 O:i 

1 Förändring av anslagsbehållningar har för utfallsåren beräknats i anslagen. 
~ 

()() 
2 Inkl. beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. "' -~ 



Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1972173-1981/82 
~ Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. Q 

1974/75 
::s 

1972173 1973/74 1975176 1976177 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 .... 
\C 

61490 72490 93930 
QC 

Inkomster 54510 104360 112110 119660 132490 155290 167130 N --Direkta skatter 19050 20330 24920 34170 33 320 
QC 

29420 32670 36990 36420 38990 ~ 
Indirekta skatter 28880 33 520 39350 49710 60480 70220 72360 78910 98400 101480 .... 
Övriga inkomster 6580 7640 8 220 10050 10560 12470 14630 16590 20470 26660 g 
Utgifter 60720 70880 83190 97660 114850 137290 158340 182470 215240 235160 

Statlig verksamhet 23 150 25 890 29250 33 580 37 540 43030 47690 52 810 56160 60820 
Konsumtion 17 550 19720 22 770 26120 29510 34490 38890 43140 45760 49090 
Investeringar 5600 6170 6480 7460 8030 8540 8800 9670 10400 11730 

Transfereringar 33 970 41010 48980 58650 71420 85900 102440 116910 144100 162 390 
Till hushåll inkl. social-
försäkringssektorn 14880 18970 21370 23610 27 300 32 360 36630 41480 49800 55 190 
Till kommuner 13440 14 760 16970 19730 23910 28250 32840 36010 41800 45 170 
Statsskuldräntor 2230 2 700 3740 4130 5 420 6920 8800 14510 23 770 27720 
Övriga <främst till 

.. företag) 3420 4580 6900 Il 180 14 790 18 370 24170 24910 28 730 34310 
Ovriga utgifter (främst 
finansiella transaktioner 
och rörliga krediter) 3 590 3980 4960 5430 5 890 8360 8210 12 750 14980 11950 

1 Anm: From 1980/81 har förändring av den realekonomiska indelningen gjorts. 
Detta gäller bl. a. fördelningen mellan direkta och indirekta skatter och transfcre-
ringar till hushåll. 

,...., 



z Tabell 3. Statsskulden vid slutet a~· budgetåret l974/75-l98li82 m. m. ~ 0 

ia. , <Milj. kr.) Di 
"' IJQ 
~ Budgetår Stats- Därav För- Dl 
-< -< skulden fallna :.. 0 

j Ränte- Premie- Stats- Spar- Lån hos Skatt- Upplå- Öv- räntor 

!!' 
löpande obliga- skuld- obliga- statsinstitu- kam- ning i riga på 0 

0 obliga- tionslån förbin- tionslån tioner och mar- utlandet lån stats- ~ 

~ tionslån del ser fonder m. m. växlar skul- ::s 
~ 

"' 0 den -3 Dl 
iD 

... 
"' °' Vid ::! N ::s slutet av Dl 

budgetåret ::s 
~. 

1974175 63680 36980 7740 2264 3 235 I 086 12 259 109 7 3 812 !?. 
1975176 68760 48723 9425 1652 4203 I 788 2771 192 6 4227 Qi' 
1976177 82 340 52057 11300 2 773 5 210 2 313 3016 5066 604 5 512 = ... 
1977178 105 238 62888 13100 2553 6494 2168 6829 11203 4 7015 <!'! 

~ 

1978179 139086 89025 16150 2615 8504 3 167 3 882 14876 868 8979 r'l 

1979/80 192088 108 385 19900 2513 10419 4878 13 885 32 105 3 14582 ~ 
1980/81 252 968 117 878 21225 1263 15 347 6376 44155 46721 3 23006 :r 

IJQ 

1981/82 319 686 170047 23 225 1263 18 767 7066 36781 62535 2 26468 ~ 

För-
::s 

ändring 
under 
budgetåret 
1974175 +Il 005 + 2174 +1740 + 155 + 540 + 158 + 6163 + 73 + I +1120 
1975/76 + 5080 +11744 +1685 - 612 + 968 + 702 - 9488 + 83 I + 416 
1976177 + 13 580 + 3 334 +1875 +1121 +I 007 + 525 + 245 + 4874 +598 +1285 
1977/78 +22897 +10831 +1800 - 220 +1284 - 146 + 3813 + 6136 -600 +1503 
1978/79 +33 848 +26138 +3050 + 62 +2010 +l 000 - 2947 + 3673 +864 +1964 
1979/80 +53 002 + 19360 +3750 - 102 +1915 +1710 +10003 +17229 -865 +5603 
1980/81 +60880 + 9493 + 1325 -1250 +4928 +1498 +30270 +14616 - +8424 
1981/82 +66718 +52 169 +2000 - +3420 + 690 - 7 374 +15814 - 1 +3462 w 
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Remissyttrandena över 1982 års långtidsutredning 

1 Inledning 

I december 1980 publicerades 1980 års långtidsutredning. LU 80 <SOU 

1980: 52). En avstämning av 1980 års långtidsutredning - Tillväxt eller 

stagnation? (SOU 1982: 14) - publicerades i mars 1982. Den kallas här 

1982 års långtidsutredning (LU 82). Avstämningen har remissbehandlats 

och en förteckning över de myndigheter och organisationer m. m. som 

inkommit med yttranden anges i ett appendix till denna bilaga. I det 

följande presenteras ett sammandrag av utredningen tillsammans med en 

sammanfattning av remissyttrandena. 

LU 82 var delvis av annan karaktär än raden av tidigare långtidsutred

ningar. Syftet med avstämningen var att granska och analysera kalkylerna 

i LU 80 i ljuset av de senaste årens utveckling samt att mot denna bak

grund göra nya bedömningar av den svenska ekonomins utveckling fram 

till 1985. Med tanke på den korta tid som förflutit sedan publiceringen av 

LU 80 koncentrerades avstämningen endast på vissa centrala problem i 

den ekonomiska utvecklingen. Utredningen var inte heltäckande i och med 

att nya sektorstudier inte utarbetades för olika delområden av samhälls

ekonomin. Beräkningarna utfördes vidare på en mera aggregerad nivå än i 

LU 80. 
Dessa förhållanden gör att man bör behandla LU 80 och LU 82 i ett 

sammanhang samtidigt beaktande den faktiska ekonomiska utvecklingen 

under de första åren av LU 80:s kalkylperiod. Innan LU 82 och remissytt

randen över denna behandlas ges därför först en kort sammanfattning av 

de centrala resultaten i LU 80 (avsnitt 2) samt en genomgång av den 

ekonomiska utvecklingen 1979-1982 (avsnitt 3). Sedan behandlas LU 82 
och remissyttrandena (avsnitt 4). 

2 1980 års långtidsutredning 

LU 80 behandlade i första hand den ekonomiska utvecklingen under 

perioden 1979-1985. Ett relativt stort utrymme ägnades åt att beskriva 

bakgrunden och karaktären av de rådande balansbristerna i svensk ~kono
mi. Man konstaterade att utvecklingen under 1970-talet i många avseenden 

inneburit markanta trendbrott i förhållande till tidigare år. I stor utsträck

ning sammanhängde detta med den ökade instabiliteten i den internationel

la utvecklingen. 

l Sverige blev tendensen till en bestående nedgång i industrisektorn 

alltmer tydlig. Tiilväxten i landets totala produktion blev också svag under 

I RiksdaKen 1982183. i sam/. Nr 100. Bilaga 1.5 
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andra hälften av 1970-talet. Resursutrymmet minskade ytterligare genom 

den försämring i vårt bytesförhållande som oljeprishöjningarna medförde. 

Den svaga resurstillväxten motsvarades emellertid inte av en nedgång i vår 

inhemska konsumtion. I stället motsvarades den av en nedgång i investe

ringarna samt av en allvarlig försämring av bytesbalansen. 

Den ekonomiska politiken hade lyckats upprätthålla den fulla sysselsätt

ningen. Men detta hade krävt stora och växande ansträngningar. Vikande 

internationell efterfrågan och minskad efterfrågan från investeringssidan 

hade fått ersättas med efterfrågestimulans från den offentliga sektorn. 

vilket ökat såväl de offentliga utgifterna som underskotten i den offentliga 

sektorn och i bytesbalansen. 

LU 80 såg det som en huvuduppgift att ange en väg till balans i den 

svenska ekonomin. I detta syfte utarbetades ett scenario, utredningens 

alternativ I, där våra balanshrister skulle successivt minska och det skulle 

b\i möjligt att uppnå de centrala målen för den ekonomiska politiken. LU 

80 analyserade också en utveckling där de då rådande tendenserna i den 

svenska ekonomin skulle bestå. Detta gjordes i alternativ 2 som byggdes 

upp kring antagandet att man endast i marginell utsträckning kunde ändra 

utvecklingen. 

Utvecklingen fram till 1985 enligt LU:s alternativ I 

LU :s alternativ I präglades i många avseenden av kravet på förbättring i 

vår externa balans. Genom en förbättring av konkurrenskraften och lön

samheten i industrin skulle det bli möjligt att stärka dess ställning på 
exportmarknaderna, vilket skulle möjliggöra ett visst återtagande av de 

marknadsandelar som förlorats under mitten av 1970-talet. 
En annan viktig grundförutsättning var enligt utredningen att de restrik

tioner på ekonomins utbudssida, som gjort sig påminda under slutet av 
1970-talet, hävdes. För att industrin skulle kunna utnyttja ett förbättrat 

konkurrensläge var det sålunda nödvändigt att den fick en sådan finansiell 

styrka au företagen kunde ta de risker som är förknippade med en ökad 

expansion. Vidare förutsattes i alternativ l att arbetsmarknaden blev så 

flexibel att nyrekrytering i de expansiva delarna av industrin kunde ske 

utan att löneuppdrivande flaskhalsar uppstod. Detta krävde bl. a. att övri

ga sektorer höll tillbaka sin efterfrågan på arbetskraft. 

Enligt förutsättningarna för alternativet skulle bytesbalansunderskottet 

reduceras så att det 1985 uppgick till 2 % av BNP. Härigenom skulle det bli · 

möjligt att uppnå extern balans vid 1980-talets slut. 

Sysselsättningen i timmar beräknades bli i stort sett oförändrad under 

kalkylperioden. Hela den ekonomiska tillväxten måste därför komma till· 

stånd genom en ökning av arbetsproduktiviteten. Man räknade sålunda 

med att produktivitetsökningen i industrin skulle uppgå till 4,2 %· per år 

1979-1985. I övriga näringslivet räknade utredningen med en uppgång i 

produktiviteten på 3 % per år. 
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Alternativets utveckling av produktion och produktivitet kunde emeller

tid inte åstadkommas utan en avsevärd förbättring i investeringsaktivite

ten. I ett sexårsperspektiv ansågs det mest angeläget att öka industriinves

teringarna och de investeringar som bidrog till att minska vårt oljebe

roende. Sammantaget beräknades de totala investeringarna i ekonomin 

öka med 3,5 % per år i alternativ I. 

Under de angivna betingelserna bedömdes en ekonomisk tillväxt i stor

leksordningen 2,5 % per år 1979-1985 vara möjlig. Kraven på 

investeringsuppgång och bytesbalansförbättring intecknade emellertid 

nära nog hela detta produktionsutrymme. Det knappa konsumtionsut

rymme som därmed framkom måste resultera i en kraftig neddragning av 

tillväxten i såväl privat som offentlig konsumtion. I alternativ I förutsattes 

att den offentliga konsumtionen 1979-1985 ökade med 0,9 % om året. 

vilket kan jämföras med en ökning på 3,9 % per år under perioden 1974-

1979. Det var i så fall möjligt att uppnå en ökning av den privata konsum

tionen med 0,6 % om året. vilket kan jämföras med en ökning på 1 ,6 % per 

år under perioden 1974-1979. Liksom för den privata konsumtionen var 

det alltså här fråga om en mycket kraftig uppbromsning. 

Utvecklingen fram till 1985 enligt LU:s alternativ 2 

Alternativ 2 beskrev en utvecklingsviig för svensk ekonomi där de 

centrala trögheterna på ekonomins utbudssida förutsattes kvarstå och där 

den inhemska konsumtionen fortsatte att expandera enligt ungefär samma 

mönster som förut. Konsekvenserna härav blev en utveckling som i långa 

stycken påminde om den under 1970-talets senare hälft. Utgångslägets 

kraftiga obalanser förvärrades och på grund av ett stagnerande näringsliv 

kunde den fulla sysselsättningen enligt utredningen inte upprätthållas. 

I alternativ 2 förutsattes en ökning av reallönerna. Mot denna bakgrund 

bedömdes den privata konsumtionen komma att öka med 1.5 % per år 

1979-1985. dvs. i ungefär samma takt som 1974-1979. De reala löneök

ningarna bedömdes höja priserna och pressa ned vinsterna. Den ogynn

samma prisutvecklingen väntades leda till att den konkurrensutsatta delen 

av näringslivet ånyo tappade marknadsandelar både på exportmarknadcr

na och här hemma. Den svenska exporten beräknades därigenom växa 

med endast 2,2 % per år 1979-1985. 

För statens del förutsattes i alternativ 2 en oförändrad konsumtionsvo

lym. Den kommunala konsumtionen fortsatte däremot växa snabbt. 

Den relativt höga konsumtionstillviixten och oförmånliga pris utveckling

en skulle driva upp importefterfrågan. Den totala importen av varor och 

tjänster beräknades i alternativ 2 växa med i genomsnitt 3,8 % per år 

1979-1985. 

Den angivna utvecklingen medförde att bytesbalansen försämrades kraf

tigt. Bytesbalansunderskottet beräknades växa från 11,2.miljarder kr. 1979 
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till ca 59 miljarder kr. 1985. Mätt som procentuell andel av BNP i löpande 

priser betydde detta att underskottet skulle växa från 2,5 % av BNP 1979 

till 6.5 % 1985. Skuldstocken. som 1979 uppgick till ca 6 % av BNP, 

beräknades i alternativ 2 växa till 28 % av BNP 1985. Detta medförde 

naturligtvis en snabb ökning av räntebetalningarna. Mätta som andel av 

BNP beräknades dessa öka från 0.7 % 1979 till ca 3 % 1985. 

Remissinstansernas synpunkter på LU 80 finns redovisade i prop. 1980/ 

81: 150. bilaga 1.2. och upprepas inte här. -

3 Den ekonomiska utvecklingen 1979-1982 

Det kan nu konstateras att den ekonomiska utvecklingen i många hänse

enden har gått i andra banor än de som angavs i LU 80:s alternativ I och 

som på sikt väntades leda till extern och intern balans i den svenska 

ekonomin. I det följande jämförs för några centrala variabler den faktiska 

utvecklingen 1979-1982 med LU:s kalkyler för perioden 1979-1985. Upp

gifterna för 1982 bygger på den preliminära nationalbudgeten för 1983. 

Den totala produktionen, BNP. har utvecklats betydligt svagare än vad 

som angavs i utredningens pessimistiska alternativ 2. Den genomsnittliga 

produktionsökningen för de tre första åren av LU :s kalkylperiod beräknas 

nu till endast 0,4 % per år (1.6 % 1980, -0.3 % 1981 och -0.3 % 1982). 

Som framgår av tabell I har den svagare utvecklingen i första hand drabbat 

industrin och övriga varuproducerande näringar. I tjänstesektorerna har 

produktionstillväxten hållit sig inom de gränser som utredningens alterna

tiv anger. 

Tabell 1 Produktion 
Årlig procentuell volymförändring 

1979-1982 1979-1985 enl. LU 80 

Alt. I Alt. 2 

Industri -1.7 4,5 1,2 
Övrig varuproduktion 0,3 2.5 I. I 
Privata tjänster 1.0 2,3 1,0 
Offentliga tjänster 2,1 1,0 2.9 

Totalt 0,4 2,7 1,5 

Den ofördelaktiga utvecklingen i den svenska industrin sammanhänger 

delvis med den svaga efterfrågeutvecklingen på våra exportmarknader. 

Världshandeln har stagnerat. Den svenska exporten är dessutom kraftigt 

inriktad mot investeringsvaror och investeringarna har till följd av det låga 

kapacitetsutnytttjandet och den svaga tillväxten minskat på våra huvud

marknadcr. Vidare har svensk industri fortsatt tappa marknadsandelar 

b_åde på export- och hemmamarknaderna. 

Det låga kapacitetsutnyttjandet i industrin och den försämrade avkast-
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ningen på industriell verksamhet har medfört att den i LU:s alternativ 1 

förutsatta ökningen av industriinvesteringarna har uteblivit. Visserligen 

ökade industriinvesteringarna 1980 med 19 %, men denna uppgång följdes 

av en minskning med 8 % 1981 och med 16 % 1982. 

Minskningen i industriproduktionen har följts av en nedgång i industrins 

sysselsättning 1979-1982 med genomsnittligt ca 20000 personer per år. l 

LU:s alternativ l beräknades industrisysselsättningen behöva öka med ca 

10000 personer per år medan den i alternativ 2 beräknades minska med 

närmare 9000 personer årligen. 

Den starka minskningen i industrisysselsättningen 1979- 1982 har vis

serligen motverkats av en uppgång i den offentliga sektorn med ca 30000 

personer årligen. Detta har dock inte varit tillräckligt för att hindra en stark 

ökning av arbetslösheten. 

På efterfrågesidan har perioden 1979-1982 inneburit en i stort sett 

oförändrad privat konsumtion. en jämfört med tidigare perioder långsam

mare ökande offentlig konsumtion och en endast svagt stigande export. 

För den privata konsumtionens del kunde hushållens reala köpkraft stiga 

endast under 1980, vilket emellertid i första hand ledde till att sparkvoten 

steg. Sedan dess har hushållens reala inkomster och konsumtion sjunkit. 

Också den statliga konsumtionen har minskat 1979-1982. medan den 

kommunala konsumtionens årliga ökningstakt legat kring 3 % (tabell 2i. 

Tabell 2 Konsumtion 
Årlig procentuell volymförändring 

1979-1982 1979-1985 enl. LU 80 

Alt. I Alt. 2 

Privat konsumtion 0,1 . 0,6 1,5 

Statlig konsumtion -0,7 1 -0.5 0,0 
Kommunal konsumtion 3.1 1 1.5 3,8 

Summa offentlig konsumtion 1,9 0,9 2,7 

1 fördelningen mellan statlig och kommunal konsumtion päverkas i vi;s mån av 
överföringen av sjukhus från staten till kommunerna under 1982. 

Som redan nämnts har exportefterfrågan på våra industriprodukter ut

vecklats mycket svagt. Som följd härav har Sveriges totala export av varor 

och tjänster kunnat öka i volym med endast I '.:f, per år 1979-1982. Detta 

kan jämföras med en exportökning på 6 % per år enligt LU :s alternativ 1. 

Denna utveckling har resulterat i att underskottet i bytesbalansen ökat 

från ca 10 miljarder kr. 1979 till drygt 20 miljarder kr. 1982 (räknat i 

löpande priser). 

tl Riksda}?en 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1.5 
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4 1982 års långtidsutredning och remissyttrandena 

4.1 Allmänt om uppläggning och metod 

Lån1ttids11tredni11gen 

Syftet med 1982 års långtidsutredning (LU) har varit att granska och 

analysera kalkylerna i 1980 års långtidsutredning i ljuset av utvecklingen 

efter 1979 samt att mot denna bakgrund göra nya bedömningar av den 

svenska ekonomins utveckling 1981-1985. 

Med tanke på den korta tid som förflutit sedan LU 80 utarbetades har 

avstämningen koncentrerats på endast vissa centrala problem i den ak

tuella ekonomiska utvecklingen. Utredningen är inte heltäckande i den 

bemärkelsen att nya sektorstudier utarbetats för samtliga delområden av 

samhällsekonomin. Modellberäkningar har utförts med hjälp av den aggre

gerade 5-sektorsmodellen AMMA (i LU 80 användes en 24-sektorsmodell) 

samt den prismodell och finansiella modell som integrerats i modellsyste

met. 
Den viktigaste arbetsuppgiften för långtidsutredningarna är att konfron

tera de centrala ekonomisk-politiska målen med de faktorer som i övrigt är 

av betydelse för vår ekonomiska utveckling i ett medellångt perspektiv. 

Exempel på sådana viktiga samband är den internationella ekonomiska 

utvecklingen och de strukturella samband som gäller för ekonomin. 

Avstämningen av LU 80 innehåller två delar. Den första inleds med ett 

sammanfattande och analyserande kapitel där också slutsatser dras om 

inriktningen av den ekonomiska politiken. Därefter studeras den ekono

miska utvecklingen under de första två åren, 1980 och 1981. av LU 80:s 
kalkylperiod. Denna studie visar att även om en rad ekonomiska åtgärder 
vidtagits som gått i den av LU 80 angivna riktningen, kvarstår i stor 

utsträckning de grundläggande balansbristerna i Sveriges ekonomi. 
Mot denna bakgrund är det naturligt att undersöka vilken ekonomisk 

utveckling som nu krävs för att den svenska ekonomin skall nå de balans

mål som ställdes upp i LU 80. Det är också av intresse att studera vilka 

följderna blir av en fortsatt stagnation på produktionssidan och vad som i 

så fall händer vid en snabbare offentlig expansion fÖr att uppfylla syssel

sättningsmålet. LU försöker besvara dessa frågor genom att konstruera tre 

alternativa utvecklingsvägar för den svenska ekonomin för perioden 

1981-1985. Alla tre alternativ bygger på gemensamma förutsättningar om 

den internationella utvecklingen samt om arbetskraftsutbudet och produk

tivitetsutvecklingen i Sverige. Efter en redogörelse för de tre alternativen 

behandlas också den finansiella utvecklingen. 

I del Il i betänkandet ges en genomgång av vissa delområden i ekonomin 

vilka studerats mera djupgående. Dit hör den internationella utvecklingen 

samt Sveriges utrikeshandel och bytesbalans. Vidare studeras industriut

vecklingen, varvid särskilt intresse ägnats åt strukturomvandlingen och 
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industristödspolitiken. skogsindustrin och råvaruförsörjningen samt effek

terna av devalveringen i september 1981. Förnyade kalkyler redovisas 

också för byggnadsverksamheten och bostadsefterfrågan. den offentliga 

sektorn. ATP-systemet och AP-fonden samt de institutionella sektorernas. 

finansiella utveckling. I två appendix anges uppgifter om subventioner. 

transfereringar och övrigt .stöd till livsmedel, industrin, bostäder samt 

subventioner på jordbrukets område. 

Remissinstanserna 

Flera remissinstanser understryker långtidsutredningarnas betydelse 

som underlag för den ekonomisk-politiska debatten. Enligt Kooperatirn 

förbundet ( KFJ har LU i hög grad bidragit till att öka insikten om situatio

nens allvar och om vilka omfattande förändringar som krävs för att komma 

till rätta med de grundläggande ekonomiska problemen i Sverige. Enligt 

ji1llmäktiRe i riksbanken har utredningen i denna avstämning av LU 80 på 

ett mycket förtjänstfullt sätt gjort en inträngande analys av utvecklingen 

under 1970-talet och de problem svensk ekonomi står inför. 

LandsorRWlisationen i SreriRe !LOJ kan för sin del inte helt instämma i 

den diagnos och krisbeskrivning som LU innehåller samt anser att de 

slutsatser och rekommendationer avstämningen, liksom LU 80. kommit 

fram till är långt ifrån fria från politiska värderingar eller intressemässiga 

bindningar. LO anser därför att det finns skäl aktualisera metodiken för 

långtidsutredandet. Det till ekonomidepartementet knutna utredningsrådet 

ges numera inte möjlighet att spela den positiva roll som det skulle kunna. 

LO anser det vidare vara rimligt att riksdagen. forskare och intresserade 

utredningsorgan ges möjlighet att använda den utarbetade modellen för 

simulering med användande av alternativa antaganden och prognoser be

träffande yttre förutsättningar. Centra/m·Ranisationen SACOISR finner det 

rimligt att grundläggande analyser av det slag som LU utför tas fram i 

kanslihuset. Det är ett arbete som under alla omständigheter måste göras 

som ett underlag för den ekonomiska politiken. Enligt SACO/SR är det då 
också av värde att det publiceras och görs till föremål för allmän debatt. · 

SACO/SR understryker också vikten av att alternativa beräkningar med 

andra förutsättningar kan utföras av utomstående och menar att modellen 

då inte nödvändigtvis behöver förvaltas och uppdateras inom ekonomide

partementet. 

Några remissorgan kommenterar långtidsutredningarnas användning 

och träffsäkerhet. Konjunkturinstitutet (Kl) påpekar härvid att även om 

långtidsutredningarnas kalkyler inte utgör prognoser. används dessa ofta 

som grund för bedömningar dels för andra statliga utredningar, dels för 

planeringsverksamheten inom myndigheter och institutioner. Också kom

merskollegium pekar på att långtidsutredningarna utgör den enda offent

liga källan för dem som söker ett medelfristigt perspektiv på den ekonomis

ka utvecklingen. Risk finns därför att de systematiska överskattningarna 
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påverkar planering och beslut på en rad områden. Kollegiet vill mot denna 

bakgrund framhäva betydelsen av att långtidsutredningarna baseras p<'i så · · 

vitt möjligt realistiska antaganden om dels de ekonomisk-politiska valmöj

ligheter som faktiskt föreligger. dels den internationella utvecklingen. En

ligt kollegiet har utredningarna generellt under 1970-talet fastnat för anta

ganden om världshandelns utveckling som visat sig ligga långt över utfallet 

för de första åren av resp. planeringsperiod. 

Stockholms Handelskammare noterar att de tre senaste långtidsutred

ningarna ej lyckats träffa rätt. Den verkliga utvecklingen har markant 

avvikit från den förutsedda. Handelskammaren ifrågasätter inte behovet 

av teoretiska modeller i den ekonomiska politiken men menar att det kan 

finnas brister i analysen av dessa modeller om vilka politiska åtgärder som 

är nödvändiga. Enligt Sl'enska Försäkringsholag.1· Rik.1förb1111d är anled

ningen till de upprepade misslyckade långtidsbedömningarna sannolikt att 

beräkningarna grundar sig på historiska erfarenheter och på allmänhetens 

reaktioner på ekonomisk-politiska åtgärder i det förgångna. De ekonomis

ka förutsättningarna i vår omvärld har emellertid under senare år väsentligt 

förändrats. Det är sålunda inte alls givet att hittillsvarande periodicitet i 

konjunkturväxlingarna upprepas. En annan orsak till de misslyckade prog

noserna anges vara att de politiska besluten rycker undan förutsättningar

na för LU:s kalkyler. 

Även S1·e11ska Bankförenin{:en diskuterar olika felkällor i LU-arbetct. 

En felkälla anges vara att de exogena variablerna kan utvecklas annorlun

da än väntat. En annan felkälla är att det finns brister i analysen av den 

svenska ekonomin. Denna felkälla anses av Bankföreningen vara rikligt 

representerad i långtidsutredningen. Det allvarligaste exemplet pil detta är 

enligt Bankföreningcn att ingen återkoppling sker från den finansiella till 

den reala sidan. Ytterligare en felkälla anges vara att den ekonomiska 

politiken inte utformas i enlighet med kalkylernas krav. Mot den bakgrun

den är det enligt Bankföreningens mening desto viktigare att kraven på den 

ekonomiska politiken och konsekvenserna av olika åtgärder specificeras i 

långtidsutredningens form. Detta gäller särskilt i dagens besvärliga ekono

miska läge när det är nödvändigt att lägga om den ekonomiska politiken i 

riktning mot extern balans. Det vore enligt Bankförcningens åsikt värde

fullt om avstämningen något utförligare hade diskuterat inålen för den 

ekonomiska politiken. bl. a. hur de prioriteras och kopplas till möjligheter

na att förverkligas. 

Bankföreningen vill i detta sammanhang peka på risken att politiker och 

allmänhet invaggas i en falsk säkerhet av den noggrant kvantifierade ut

vecklingen i avstämningens alternativ I. Att förverkliga en sådan utveck

ling ställer långtgående och dramatiska krav på ändringar i den ekonomis

ka politiken. 

Kooperativa förbundet I KFJ anser att kopplingen mellan struktur- och 

konjunkturfrågorna i hög grad försummats i avstämningen. liksom i tidi-
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gare långtidsutredningar. Fyra år är en kort tid för .att beskriva en trend

mässig utveckling. Konjunkturförloppets tidsprofil får en mycket stor be

tydelse för balansbristernas utveckling. KF anser att analysperioden borde 

ha varit längre, t. ex. 10 år. En brist i långtidsutredningarna anges vidare 

vara att den "dolda" ekonomins effekter inte analyserats. Enligt KF bör 

regeringen överväga att tillsätta en speciell utredning för att undersöka 

omfattningen och effekterna av vissa typer av oregistrerad verksamhet. En 

sådan utredning bör enligt KF:s mening också få i uppdrag att föreslå 

åtgärder när det gäller ekonomisk politik, skatteregler, lagstiftning etc. 

Enligt KF hade det vidare varit intressant att i LU se en kalkyl över ett 

fjärde alternativ innebärande en exportutveckling i enlighet med den trend 

som förelegat sedan den första oljekrisen. Ett sådant '"katastrofalternativ·· 

hade enligt KF:s mening varit en ännu kraftfullare illustration till behovet 

av en långsiktig och konsekvent ekonomisk politik för att lösa den svenska 

ekonomins problem. 

Också flera andra remissinstanser framför synpunkten att LU även 

borde ha analyserat konsekvenserna av en lägre exportefterfrågan. Enligt 

S1·enska kommunförbundet begränsas utredningens värde väsentligt när 

ett av de grundläggande villkoren för balans baseras på en enligt förbun

dets mening överoptimistisk förhoppning om en gynnsam internationell 

ekonomisk utveckling. Kommerskollegium anser att det skulle ge större 

tyngd åt långtidsutredningarna i olika sammanhang om de i framtiden 

baserades på åtminstone två antaganden om den internationella utveck

lingen. 
Också konjunkturinstitutet (Kl J anser att man med hänsyn till den allt 

större osäkerheten om den internationella utvecklingen borde ha arbetat 

med flera alternativ. Enligt Kl kunde arbetet då inriktas på att försöka 

ange lämpliga strategier för den ekonomiska politiken för sådana olika 

utvecklingsalternativ. 

Kl påpekar vidare att samtliga kalkylalternativ förutom vad gäller den 

internationella utvecklingen är uppbyggda kring gemensamma antaganden 

även vad gäller utvecklingen av arbetskraftsutbudet och arbetskraftens 

produktivitetsutveckling inom olika sektorer. Detta kan enligt Kl ifråga

sättas med hänsyn till att alternativens mycket olika utveckling borde få 
konsekvenser även på.dessa punkter. 

Kl framför också att man i det något längre perspektiv som vid återkom

mande tillfällen anlagts och även framledes torde komma att anläggas av 

långtidsutredningarna borde försöka bedöma effekterna på utvecklingen 

av förändringarna i humankapitalet. De stora förändringar som framför allt 

under 1970-talet har vidtagits inom utbildningsområdet torde börja få ef

fekter på 1980-talet och därefter. 

Enligt Sl'eriges Grossistförbund och Sveriges Köpmannaförbund vore 

det angeläget om LU:s arbete följdes upp med en mera detaljerad under

sökning om vilka branscher som verkligen är värda att satsa på för att den 
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nödvändiga tillväxten skall kunna uppnås. Vidare föreslås att den inhems

ka handelns och importens betydelse för den svenska exporten av varor 

och tjänster analyseras. 

Socialstyre/sen konstaterar att de fördelningspolitiska aspekterna i av

stämningen - liksom i LU 80 - inte har tillmätts någon större betydelse. 

De regionala balansmålen diskuteras över huvud taget inte i avstämningen. 

Enligt styrelsens mening krävs det en breddning av långtidsutredningarnas 

angreppssätt från den snävt ekonomiska kalkylen. En sådan breddning 

förutsätter också en mer öppen redovisning av förutsättningarna än som 

för närvarande sker. Styrelsen ifrågasätter sålunda om långtidsutredning

arm1 i sin nuvarande form ger en tillräckligt bred belysning av de alternativ 

som står till buds för nationens ekonomiska och sociala utveckling på 

längre sikt. 

Statens 11at11rvärdsl'erk noterar att miljöaspekterna inte nämns i avstäm

ningen. Verket kan hålla med om att kostnaderna för miljöskyddsåtgärder 

inte har någon väsentlig betydelse för frågan om tillväxt eller stagnation 

eller för möjligheterna att nå övriga samhällsmål under de närmaste åren. 

men anser att perspektivet i långtidsutredningarna borde vidgas när det 

gäller ekonomi och miljö. Enligt verket bör man analysera miljökonse

kvenserna av olika utvecklingsalternativ. konsekvenserna för samhälle 

och miljö av att vidta olika miljövårdande åtgärder respektive inte göra det 

samt effekterna på sysselsättning av miljövårdande åtgärder. Därmed vill 

verket dock inte säga att arbetet med dessa konsekvensanalyser nödvän

digtvis skall utföras inom ekonomidepartementet. Man påpekar också att 

ett tidsperspektiv på fem år är för kort för att man skall kunna fånga upp 

förändringar i miljön. 

4.2 Utredningens analyser och slutsatser 

Lil ng tids 11tred11inge11 

I avstämningen av LU 80 konstateras att den internationella ekonomiska 

utvecklingen är fortfarande svag och osäker. I de flesta länder i viistvärl

den har arbetslösheten och inflationen stigit samtidigt som tillväxten mins

kat. De kraftiga oljeprisstegringarna 1973-1974 och 1979-1980 har inne

burit dels en kraftig inflationsimpuls. dels ett ökat bytesbalansunderskott. 

Den strukturomställning i ekonomierna som ändrade relativpriser på ener

gi kräver har inte tillnärmelsevis varit tillräcklig. Produktivitetstillväxten 

har varit låg, men har inte följts av en motsvarande anpassning av lönerna. 

Osäkerheten om den närmaste tidens konjunkturutveckling anges vara 

mycket stor. En viss uppgång bedöms ta sin början mot slutet av 1982 eller 

början av 1983, men den väntas få ett relativt försiktigt förlopp. . 

Den internationella utvecklingen under 1970-talet har rest många krav på 

strukturell anpassning även av den svenska ekonomin. Terms-of-trade

försämringar nödvändiggör en relativ e1npassning nedåt av reallöner och 
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inhemsk konsumtion. För all på lång sikt få balans i utrikesbetalningarna 

krävs en förskjutning av produktionen från skyddad till konkurrensutsatt 

sektor. Vinster och löner måste upp i industrin i förhållande till andra 

sektorer. Relativprisförändringarna nödvändiggör också en omstrukture

ring inom industrin. För detta krävs omfattande nyinvesteringar. Den 

relativa energi- och oljeanvändningen måste nedbringas. 

Alla dessa krav förutsätter hög flexibilitet i ekonomin. Ser man till 1970-

talct som helhet kan det dock konstateras att den svenska ekonomin inte 

har klarat av de angivna omstruktureringskraven särskilt bra. Endast den 

relativa energi- och oljeanvändningen har gått ned. På alla de övriga 

punkterna har anpassningen varit otillräcklig eller gått i motsatt riktning. 

Resultatet har bl. a. blivit ett strukturellt underskott i den svenska bytesba

lansen. Den svenska industrins ställning har försvagats, såväl på export

marknaderna som i konkurrensen med importerade varor på den svenska 

marknaden. 

Den förlorade konkurrenskraften för svensk industri kan till stor del 

tillskrivas kostnadskrisen 1975 och 1976, då relativpriserna på svenska 

industrivaror steg kraftigt som följd av omfattande löneökningar samtidigt 

som vinstnivån sjönk dramatiskt. Ett annat viktigt element i denna utveck

ling är den växande subventioneringen av vissa av de skyddade sektorerna 

i ekonomin, vilka på olika sätt motverkat en strukturomvandling till den 

konkurrensutsatta sektorns förmån. Även subventionerna till industrisek

torn har ökat kraftigt under 1970-talet. De har huvudsakligen gått till de 

delar av industrin som bör dras ned. såsom varv samt järn- och stålindus- f) 

trin. 

Den bristande balansen i den svenska ekonomin kommer vidare till 

uttryck i det växande budgetunderskottet. De offentliga utgifterna har ökat 

mycket snabbt som följd av tillväxten i offentlig konsumtion och i subven

tioner till övriga sektorer. Detta gäller också hushållssektorn där antalet 

personer som har sin försörjning från den offentliga sektorn (offentligt 

anställda, pensionärer. arbetslösa. sjukskrivna osv) i det närmaste för

dubblats mellan 1965 och 1980. 

Finanspolitiken har inte längre spelat rollen av konjunkturregulator i 

ekonomin utan har i stället inriktats på att permanent försöka hålla uppe 

efterfrågan och sysselsättningen i en ekonomi som inte är anpassad till 

dagens relativpriser och efterfrågeförhållanden. 

Även om den ekonomiska politiken på en rad punkter har lagts om i en 

riktning som möjliggör en strukturell anpassning och den offentliga utgifts

utvecklingen bromsats upp, har den totala produktionen utvecklats myc

ket svagt under 1980 och 1981. 

För att belysa utvecklingen under perioden 1981- 1985 har i avstämning

en konstruerats tre alternativa scenarier. Alternativ I anger - liksom 

alternativ I i LU 80 - en väg till balans i den svenska ekonomin. Den fulla 

sysselsättningen hålls uppe under perioden samtidigt som bytesbalansun-
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derskottets andel av BN P reduceras till 2 C,;(:. 1985. <Siktet är inställt på att 

vårt bytesbalansunderskott skall vara avvecklat 1990. J 

En utveckling enligt alternativ I kommer att ställa mycket hårda krav på 

den ekonomiska politiken och även på pris- och lönebildningsprocessen i 

samhället. På produktionssidan innebär detta alternativ att kapacitetsut

nyttjandet och realkapitalbildningen måste öka så att vi under första hälf

ten av 1980-talct kan bära upp en tillväxt i ekonomin på nära 2.5 % per år. 

För att klara bytesbalansen måste industrisektorn expandera sin produk

tion och sysselsättning genom at.t utnyttja den förstärkning av konkurrens

kraften som skapatr- av devalveringen i september 198 l och därtill prestera 

fortsatta sänkningar av relativpriserna. På efterfrågesidan krävs en stor 

återhållsamhet med den privata och offentliga konsumtionsökningen. Re

sursanvändningen måste vridas om från hushållens och det offentligas 

konsumtion till industrins investeringar och export. Industrins vinster 

måste tillåtas öka. till minst 1973 års nivå. Budgetunderskottets andel av 

BNP måste minskas genom en återhållsamhet med de offentliga utgifterna. 

Intlationstakten kan i detta alternativ dämpas genom ett lägre inhemskt 

efterfrågetryck som minskar likviditeten i ekonomin och skapar förutsätt

ningar för måttfulla lönekostnadsstegringar. 

Löneglidningen måste begränsas till de sektorer som måste expandera 

för att möta anpassningskraven. Inom den offentliga sektorn måste löneök

ningarna hållas tillbaka. 
En varaktig sänkning av inflationstakten under omvärldens kräver även 

att kronan appr~cieras gentemot valutakorgen. 

Också i alternativ Il har det antagits en stram politik vad gäller den 
inhemska efte1i'rågan. Dock skulle här den industriella expansionen inte 

komma till stånd. 
En kraftig ökning av arbetslösheten blir oundviklig i detta alternativ. 

Också bytesbalansen försämras i förhållande till alternativ I. 
I alternativ III har politiken antagits bli inriktad·på att skapa full syssel

sättning genom offentlig_ expansion och ökat bostadsbyggande. Utveck

lingen i industrin har antagits vara densamma som i alternativ Il. Resulta

tet skulle i så fall bli växande bytesbalansunderskott och budgetunder

skott. 
En utveckling enligt detta alternativ kommer dock i ett något längre 

perspektiv att nå en punkt där underskotten inte längre blir hanterliga. 

Expansionen måste då avlösas av mycket hård åtstramning. Arbetslöshe- • 

ten kommer då att öka kraftigt även i detta alternativ. En strukturanpass

ning är således en förutsättning för en bestående full sysselsättning. 

Remissinstanserna 

Flertalet remissinstanser delar LV-avstämningens uppfattning avseende 

bakgrunden till och den allmänna beskrivningen av den ekonomiska pro-
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blembilden. Allmän enighet råder om nödvändigheten av att de rådande 

balansbristerna avhjälps. Beträffande viigvalet för den ekonomiska politi

ken framförs emellertid en rad kritiska synpunkter. 

Landsorganisationen i S1·erige (LO i ställer sig - med vissa invändning

ar (se nedan) - i stort bakom LU:s huvudalternativ som en grundläggande 

strategi. En tillväxtorienterad politik ledd av den konkurrensutsatta sek

torn med sikte på att skapa fullt utnyttjande av våra produktiva resurser 

samtidigt som det strukturella underskottet i bytesbalansen minskar är 

enligt LO den enda vägen att på sikt säkra både reallöner och sysselsätt

ning. Några alternativ finns således inte enligt LO:s uppfattning. 

LO vill dock framhålla att kravet att expansionen skall vara exportledd 

inte ter sig helt realistiskt med tanke på att alla andra Hinder satsar på 

samma politik. Det är därför av avgörande betydelse att den ekonomiska 

politiken avvägs så att produktionen har tillräckligt stöd från hemmamark

naden. LU anses i sin problemskrivning ha tagit alltför lätt pä brister och 

misstag i den ekonomiska politik som förts i Sverige. 

LO delar också uppfattningen att om underskottet i bytesbalansen skall 

kunna reduceras är en strukturell anpassning nödvändig för att på lång sikt 

uppfylla de övergripande målen för den ekonomiska politiken: Frågan är 

dock hur snabbt bytesbalansunderskottet måste bringas ned. Vad som är 

rimlig takt blir enligt LO:s uppfattning bl. a. beroende av hur det totala 

underskottet mot OPEC-länderna utvecklas. LO vill därför upprepa vad 

som framfördes i remissvaret till LU 80. nämligen att varken den interna

tionella kapitalmarknadens förtroende eller risken för ränteackumulering 

kräver att jämvikten i bytesbalansen skall vara återställd vid någon viss 

tidpunkt. Men de kräver sannolikt att Sverige rör sig i rimlig takt i riktning 

mot jämvikt. 

LO vill vidare understryka att det inom den offentliga sektorn inte finns 
någon överproduktion på samma sätt som när det gäller viss produktion 

inom det privata näringslivet. Det är enligt LO:s uppfattning uppenbart att 

en begränsning av den offentliga sektorn och en ökad privatisering gynnar 

de starka i samhället. Till detta kommer att den offentliga sektorns efte1frå
gan på industriprodukter har stor betydelse för industrins utveckling. 

Också Landstings,f(]rbundet anser det vara av största vikt att de senaste 
årens utveckling mot ökad obalans i de utrikes betalningarna och i statens 

budget bryts samt att full syselsättning och låg inflationstakt fortsätter att 

vara viktiga mål för den ekonomiska politiken. Förbundet anser dock att 

LU i alternativ I har underskattat risken för ökad arbetslöshet. Bl. a. med 

anledning härav vill förbundet ifrågasätta begränsningen av den kommuna

la konsumtionsökningen till I% per år fr. o. m. 1983. 

Majoriteten i Svenska kommunförbundets styrelse instämmer i LU:s 

krav att inflationsbekämpningen ges hög prioritet. Enligt styrelsens me

ning kommer dock målkonflikten mellan god tillväxt och rättvis inkomst

fördelning att bli mycket framträdande under 1980-talet. Man finner· det 

t2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga J.5 
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anmärkningsvärt att LU så ihärdigt håller fast vid att den enda vägen mot 

ekonomisk balans är genom en ökad exportefterfrågan. Styrelsen räknar 

med att ett balansalternativ vid en lägre exportandel kan innebära både 

andra och hårdare krav på den ekonomiska politiken. Ett element i en 

sådan politik är sannolikt en annan fördelning mellan privat och offentlig 

konsumtionsefterfrågan än den som LU förordar. För sin del anser kom

munförbundet att den kommunala konsumtionen bör öka med 2 % per år. 

Styrelsen tror inte på att det under alla förhållanden råder en konflikt 

mellan offentlig konsumtion och utrymmet för en industriell expansion. 

Enligt Stockholms Handelskammare är en förutsättning för en rimlig 

tillväxt i ekonomin att vi får en balans mellan statliga utgifter och inkoms

ter. Fortsatta kraftiga nedskärningar i de offentliga utgifterna måste därför 

komma till stånd. Parallellt härmed bör en ökad avgiftsfinansiering av de 

offentliga tjänsterna införas. Den enligt Handelskammaren föga motivera

de och i stora delar samhällsekonomiskt skadliga industristödspolitik som 

drivits sedan 1970-talets mitt måste snarast avvecklas. Vidare anser Han

delskammaren att en kraftfull industriell expansion vore den bästa driv

kraften i arbetet att lösa såväl sysselsättnings- som bytesbalansproblemen. 

Också Srenska Bankföreningen finner att en ekonomisk politik enligt 

LU:s alternativ I anger de absolut nödvändiga åtgärderna för att styra in 

svensk ekonomi på en väg mot balans. Det strukturella bytesbalansunder

skottet medför ett krav på att efterfrågan i den svenska ekonomin i högre 

grad måste komma från utlandet. En kraftig åtstramning av de offentliga 

utgifterna är nödvändig för att resurser skall kunna föras över till den 

konkurrensutsatta sektorn. Den tänkta revalveringspolitiken inrymmer 
emellertid vissa faror om regeringen inte kan vinna fullt förtroende för sin 

antiinllationspolitik. 
Inför 1980-talet finns det enligt bankföreningens mening två faktorer av 

strategisk vikt för den svenska ekonomiska utvecklingen. För det första 

måste lönsamheten i industrin höjas väsentligt i absoluta tal såväl som i 

relation till andra verksamheter. För det andra måste stelheterna på arbets
och kapitalmarknaderna undanröjas med kraftfulla åtgärder. Ett steg i 

denna riktning är att upphöra med den strukturkonserverande industri

stödspolitiken. 

Också Kooperatimförbundet ( KFJ. Lantbrukarnas Rik~:fi"irhund ( LRF!. 

S1•e11ska Fiirsiikringsbolags Riksförhund, Sl'l'riges Grossistförhtind, Sreri

ges köpmannaförh1111d samt Svaiges lwntverks- och i11d11striorganisutio11 

(SHIOJ - Familjefiiretagen ansluter sig i stort till LU:s problembe

skrivning och analys av vilken politik som krävs för en återgång till 

balanserad utveckling. LRF framför att även om betydelsen av att stimule

ra exportindustrin är odiskutabel. har också hemmamarknaden stor bety

delse för ekonomin som helhet. De åtgärder som inletts för att stimulera 

småföretagsamhet och ett minskat importberoende bör åtföljas av utveck

lade insatser på detta område. En stimulans av hemmamarknaden är även 
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angelägen från regionalpolitisk synpunkt. Sveriges Grossistförbund och 

Sveriges Köpmannaförbund ställer sig i ett gemensamt yttrande frågande 

till LU:s rekommendation att vinster och löner måste upp i industrin i 

förhållande till andra sektorer. Detta skulle innebära en relativ sänkning av 

lönenivåerna inom bl. a. handeln och servicenäringen. Förbunden anser 

också att det blir svårt att realisera industritillväxten enligt alternativ I. 

Svenska Arbe~sgivarej("'Jreningen ( SAF) anser att uppgiften att öka ex

porten med 6-7 % per år är särskilt svår i början av 1980-talet när den 

ekonomiska utvecklingen i omvärlden är mycket svag. En svagare export

ökning skulle enligt SAF emellertid leda till att vi inte kan tä i gång en 

exportledd uppgång med full sysselsättning och minskat underskott i 

bytesbalansen utan åtstramning av den privata konsumtionen. SAF har 

därför med hjälp av en egen relativt enkel tresektormodcll bcriiknat att det 

krävs en större sänkning av rclativpriserna än vad LU räknat med vid 

bevarad full sysselsättning. 

Tjänstemännens centra/organisation rTCOJ framför å andra sidan en rad 

invändningar mot den av LU förordade fortsatta åtstramningspolitiken. 

Enligt TCO:s mening riskerar en sådan politik att leda till en fortsatt kraftig 

ökning av arbetslöshet och undersysselsättning och fortsatt ekonomisk 

stagnation, samtidigt som en långsiktig lösning av bytesbalansproblemet 

ytterligare fördröjs genom att investeringsutvecklingen inom industrin ris

kerar att förbli svag. 

Enligt TCO kommer den växande arbetslösheten och det låga resursut

nyttjandet i övrigt att vara Sveriges allvarligaste ekonomiska problem 

under de närmaste åren. Det står enligt TCO:s mening klart att den förda 

ekonomiska politiken i hög grad bidragit till att aktivitetsnivån i ekonomin 

har sänkts. TCO anser vidare att LV-avstämningen har underskattat ar

betslöshetsriskerna genom att överskatta såväl ökningen av industrins 
arbetskraftsbehov som ökningen av antalet anställda inom den offentliga 

sektorn. 
TCO framför också att den av LU-avstämningcn förordade l~mgsiktiga 

förskjutningen av lönerelationerna till förmån för den konkurrensutsatta 

sektorn och på bekostnad av den skyddade sektorn strider mot den solida
riska lönepolitiken och EFO-modellen. som är centrala utgångspunkter för 

tjänstemannarörelsens lönepolitik. Enligt TCO:s mening är en sådan om

fördelning inte nödvändig för att åstadkomma ökad industriell tillväxt. 

TCO instämmer i att en revalveringspolitik är nödvändig om den interna

tionella inflationen skall kunna utestängas. Risktagandet i den typ av 

revalveringspolitik som förespråkas i LU anses emellertid av TCO falla 

helt på löntagarna, som om revalveringarna misslyckas får en kraftig 

reallönesänkning samtidigt som vinsterna ökar kraftigt. 
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4.3 Den internationella utwcklingcn och utrikeshandeln 

L<l ng I ids u / redn i ngc 11 

Den lågkonjuktur ~;om f. n. berör de flesta länderna i vår omvärld är en 

av de mest långvariga som förekommit under-efterkrigstiden. Enligt LU:s 

uppfattning är utsikterna till en konjukturförbättring i hög grad osäkra. 

Den nuvarande situationen är nämligen till stor del ett resultat av mera 

långsiktigt verkande faktorer i industriländernas ekonomier. Den ekono

miska utvecklingen under det gångna decenniet har inneburit svåra på

frestningar i form av oljekriser. stora förskjutningar i relativpriserna mel

lan olika varor etc .. vilka ställt stora krav på strukturell anpassning av 

produktionen i industriländerna. LU konstaterar att anpassningsförmågan 

och flexibiliteten uppvisat brister i de flesta länderna. Det har sålunda inte 

varit möjligt att nedbringa inllationstakten i någon mera avgörande grad 

trots att arbetslösheten samtidigt stigit. Därmed kvarstår också ett av 

hindren för att påskynda '.>trukturomvandlingen samtidigt som den bris

tande strukturanpassningen ger nytt bränsle till inflationsbrasan. 

Detta är också den bedömning som görs av regeringarna i de flesta 

industriländerna och som motiverar den rådande åtstramande inriktningen 

av den ekonomiska politiken. LU:s tolkning härav är att hur angelägna 

lättnader av penning- och finanspolitiken iin mä te sig med hänsyn till 

arbetsmarknadsläget. uppfattas risken av sådana att bli en döbelnsmedicin 

så länge inflationsimpulserna iir så starka. En lärdom av den första oljekri

sen var just att inflationen mycket snabbt kan blossa upp när lättnader 

införs i den ekonomiska politiken utan att strukturanpassningen fullbor

dats. En ytterligare fördröjd anpassningsprocess kan dessutom framkalla 

protektionistiska åtgärder för att rädda sysselsättningstillfällen. vilket 

skulle minska tillväxtförutsättningarna även i andra länder. 

Dessa dystra förutsättningar till trots görs i avstämningen till långtidsut

redningen en förhållandevis optimistisk bedömning av tillväxtmöjlighe

terna fram till 1985. Protektionismen-väntas inte få något starkare fotfäste. 

och konjunkturcykelns regelbundenhet trots förändrade yttre förutsätt

ningar under 1970-talet talar för at_t industriländerna under de närmaste 

åren kan fil ett uppsving i sina ekonomier. Den trevande inledningen till 

detta uppsving medför emellertid att den genomsnittliga tillväxttakten för 

OECD-länderna under perioden 1981-1985 cnligt LU:s bedömning be

gränsas till 2,8 9l- per år. Den totala världshandeln bedöms under samma 

period kunna växa med 4,5 C.f per år i volym. Utsikterna till framgång i 

inflationsbekämpningen bedöms av LU likväl med stor försiktighet. För 

varor och tjiinster i internationell handel beräknas prisstegringen i interna

tionell valuta till 7.3 % per år. 
Långtidsutredningens beräkningar av den .1Tcnska 11trikeshande/11s ut

veckling innebär att externbalansmålet nu ställer ännu större krav på ökad 

export fram till 1985 än vad som var fallet i LU 80 för att bytesbalansun-
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derskottet 1985 skall begränsas till 2%, av BNP, Räknat från 1981 måste 

exportvolymen öka med 7 ,5 ':'(, per år. För att en sitdan exportökning skall 

kunna infrias krävs i sin tur en dubbelt sä stor siinkning av relativpriserna 

som den LU 80 räknade med. eller ca 2. It;,(, per i"ir för bearbetade varor och 

tjänster. Även de totala terms-of-trade beräknas minska med ca 2, I~"~ per 

år 1981-1985. Bytesbalansen för varor och tjänster förbättras sålunda. 

medan transfereringsbalansen väntas ge ett snabbt stigande underskott till 

följd främst av högre kostnader för u-landsbiståndet och ökade räntor på 

utlandsskulden. 

J alternativen Il och llI innebär utvecklingen iinnu större underskott i 

bytesbalansen. Det är hiir inte möjligt att sänka de relativa svenska priser

na, och ökningen av underskotten späds på med snabbt stigande räntor på 

den ackumulerade utlandsskulden. Slultresultatet 1985 blir i dessa alterna

tiv bytesbalansunderskott om -3,61/'( resp. -5.4% av BNP. 

Remissinstanserna 

Av det relativa fåtal remissinstanser som kommenterar LU:s bedömning 

av den internationella ut1·ecklingen anser tre stycken att utredningen är för 

optimistisk. Särskilt kommerskollegium tvivlar på möjligheterna att uppnå 

de tillväxttakter som utredningen antagit för världsproduktion och världs

handel. Kollegiet gör sålunda en annan bedömning av de protektionistiska 

tendenser som växer sig allt starkare och framhåller att många andra 

industriländer uppställt samma mål för sin medelsiktiga ekonomiska poli

tik, nämligen att få till stånd en exportledd tillväxt. Alla kan uppenbarligen 

inte lyckas. menar kollegiet. i synnerhet som efterfrågan frän de oljeexpor- . 

terande länderna minskat. Även km1iukturinstit11tet I Kli karakteriserar 

utredningens bedömning av den internationella utvecklingen som "ett 

relativt gynnsamt alternativ". Kooperatil'l1 .f("frhundet I K FJ uttrycker lika

så farhågor om att rådande protektionistiska strömningar kan omöjliggöra 

den tillväxt i världshandeln som långtidsutredningen antar. !frenska kom

munji"irbundet framhåller att när världshandeln tidigare ökade snabbare än 

världsproduktionen påverkades det av att olika handelshinder avveck

lades. 

Landsorganisationen i S1·erige <LO) anser att utredningen fäst för stor 

vikt vid oljeprisutvecklingen i den internationella analysen och försummat 

andra väsentliga förändringar i utvecklingen. Enligt LO är de ekonomisk

politiska reaktionerna i industriländerna på dessa oljeprisökningar avse

värt viktigare som förklaring till den inträc'da stagnationen, särskilt genom 

att de vidtagna åtgärderna är ineffektiva när det gäller att förbättra relatio

nen mellan inflation och arbetslöshet. Den åtstramningspolitik som förs i 

många av industriländerna döms ut av LO. därför att pris- och lönebild

ningcn i de moderna samhällsekonomierna till största delen är mycket 

okänslig för efterfrågeförändringar. Ingen har heller kunnat visa att en 
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sådan politik kan medföra besiående effekter på inflationsförväntningarna. 

menar LO. I sitt remissvar anför LO vidare flera synpunkter på hur 

industriländernas ekonomiska politik enligt organisationens mening borde 

vara inriktad. och kallar LU:s analys av den gångna utvecklingen för sned 

och obalanserad på grund av att utredningen "okritiskt återger några 

lämpliga delar av främst OECD:s bedömningar - - - vilka styrs av de 

'tunga' regeringarnas viirderingar". LO menar att det borde ha varit av 

intresse att särskilt analysera utvecklingen i de länder som lyckats bättre 

att upprätthåila tillväxt, sysselsättning och penningvärde. 

Vad beträffar LU:s beräkningar och bedömningar av den .\'\'enska ut

rikeslwndelns och bytesbalansens utl'eckling ifrågasätter majoriteten i 

S1·enska kommunförhundets styrelse om företagen kommer att siinka sina 

relativpriser vid en återhållsam kostnadsutveckling: majoriteten framhåller 

vidare att sänkta relativpriser inte alltid leder till ökade marknadsandelar. I 

skilda reservationer tonas dessa farhågor ned respektive påpekas att i så 

fall krävs ännu större sänkning av relativpriserna. I ko11j1111kturinstit11tet.1· 

(Kli remissvar påp~kas att det blir en krävande uppgift att förverkliga en 

sänkning av rclativpriserna med 2.1 % per år 1981- 1985. Vidare anser Kl 

att relativpriserna borde ha stigit i alternativ HI som en följd av den 

starkare inhemska eftetfrågan i detta alternativ. Även Kooperatimförbun

det ( KF! efterlyser beräkningar av konsekvenserna av mindre expansiv 

utrikesbalans och hade velat se ett alternativ med lägre exportpriselastici

tet. S1·en.~ka Arbetsgiwmföreningen ( SAFJ har å andra sidan i egna mo

dellkörningar utgått från något högre prisclasticiteter än LU för såväl 

importen som exporten. Kommerskollegium anser att utredningens analys 

av utrikeshandeln är för aggregerad och efterlyser snarast en sådan bedöm

ning som brukar göras till de sedvanliga. mera fullständiga långtidsutred

ningarna. t. ex. LU 80. Kollegiet ger några exempel på varugrupper. där 

LU inte lämnat specifika bedömningar av marknadsförutsättningarna. Så 

anför kollegiet bl. a. att det är ovisst om den internationella efterfrågan på 

investeringsvaror kommer att bli särskilt expansiv och att den svenska 

exporten av verkstadsvaror till EG svårligen kan ökas genom sänkta 

relativ priser. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret. som lämnat underlag för bedömningen 

av utlandsräntornas utveckling, påpekar att senare framkommen statistik 

antyder att nivån för 1985 i LU troligen är en underskattning. 

Utlandsräntornas betydelse för den svenska upplåningen behandlas ock

så av fullmäktige i riksbanken. De påpekar att de samhällsekonomiska 

kostnaderna för utlandsupplåningen tidigare kanske har underskattats ge

nom att man inte beaktade att realräntorna måste bestämmas med hänsyn 

till de export- och importpriser som ger samhällsekonomisk balans. Pri.sut

vecklingen för exporten var dock sådan att man prissatte sig ur markna

derna, och därigenom ledde kalkyler av realräntor baserade på exportpris

utvecklingen till en underskattning av t:en reala kostnaden för utlandsupp-
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låning. Bl. a. devalveringarna 1977 och 1981 med åtföljande uppskrivningar 

av utlandsskulden visar på den underskattning av kostnaderna för utlands

upplåning som följer av att bortse från dessa aspekter. 

Dessutom har den inriktning på inflationsbekämpning i mer eller mindre 

monetaristiskt mönster som präglar den ekonomiska politiken i flera länder 

lett till kraftigt höjda realräntor på den internationella kapitalmarknaden 

och därmed till starkt ökande kostnader för utlandsupplåning. Stigande 

realräntor begränsar konsumtionsutrymmet även vid låga löpande bytes

balansunderskott. Att i detta läge skjuta reduktionen av bytesbalans

underskotten på framtiden och därmed öka den utlandskuld som ackumu

leras ter sig enligt fullmäktiges mening alltmer diskutabelt. Den upplåning 

som följer av alternativ Il och Ill leder till en kraftigt ökad känslighet för 

störningar på den internationella kapitalmarknaden och till att kraven på 

framtida anpassningar ökar. Redan alternativ r visar med all tydlighet de 

svårigheter som är förknippade med att eliminera det nu existerande un

derskottet i bytesbalansen. Att ytterligare öka bytesbalansunderskottet 

och på så sätt ställa ökande krav på framtida uppofftingar framstår som 

oacceptabelt. framhåller riksbanksfullmäktige. 

4.4 Industrin 

Långtidsutrednin!{en 

Den väg mot återställd balans i svensk ekonomi, som anvisades i alter

nativ I i LU 80, ställde mycket stora krav på industrins utveckling under 

1980-talcts första hälft. 

För det första måste en förbättring av konkurrenskraften och lönsamhe

ten i svensk industri komma till stånd på kort sikt, vilken skulle göra det 

möjligt att stärka dess ställning på såväl export- som hemmamarknaderna. 

För det andra måste industrins produktionsstruktur på längre sikt genomgå 

en omvandlingsprocess som leder fram till en industristruktur som är 

bättre anpassad till de rådande pris- och kostnadsförutsättningarna på 

världsmarknaden. 

I avstämningen konstateras att utvecklingen under 1980 och 1981 inte 

gått i den riktning som angavs i LU 80. Utvecklingen har snarast följt det 

alternativ som leder till växande obalanser. I vissa avseenden - främst när 

det gäller export, produktion och produktivitet - har utvecklingen till och 

med varit svagare än vad som kalkylerades med i LU 80:s alternativ 2. 

De tal som framräknats för produktions- och sysselsättningstillväxten i 

LV-avstämningen ligger betydligt högre än i LU 80, vilket återspeglar det 

förhållandet att 1981 var ett lågkonjunkturår. Tillväxten mellan 1981 och 

1985 inrymmer således även en inhämtning av konjunkturnedg?mgen under 

1980 och 1981. Produktionsökningen inom industrin beräknas leda till ett 

ökat investeringsbehov på drygt 8 % per år under kalkylperioden. Investe

ringarna beräknas leda till en förskjutning av industrins produktionsstruk-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 1.5 1982 års långtidsutredning 20 

tur från kapitaltunga basindustrier. t. ex. gruvor. järn- och stålindustri 

samt varvsindustri till mindre kapitalintensiva industrier. t. ex. kemisk 

industri och verkstadsindustri. 

Alternativen Il och JIJ ger. trots olika makroekonomiska förutsättning

ar, en likartad industriutvcckling. Kostnadsanpassningen antas intt:: kom

ma till stånd i något av alternativen. vilket innebär att industriexporten 

ökar i takt med världsmarknadens tillväxt eller med 4.5% per år 1981-

1985. Med tanke på den trendmässiga nedgången av industrins marknads

andelar utomlands som ägt rum under senare år är detta optimistiskt. 

Också investeringsbehovet ligger i både alternativ Il och 111 lägre än i 

alternativ J. Därmed uteblir i stort sett strukturomvandlingen i dessa 

alternativ. 
Utredningen konstaterar att den svenska industristödspolitiken under 

senare delen av 1970-talet förhindrat eller fördröjt den nödvändiga anpass

ningen av svensk industris produktionsinriktning till nya konkurrensför

hållanden. Till stor del sammanhänger strukturproblemen med problemen i 

krisbranscherna. Alltför stor kapacitet har under tidigare perioder byggts 

upp i verksamheter där vi inte längre är internationellt konkurrenskraftiga. 

Genom omfattande statliga subventioner och stödinsatser under senare 

delen av 1970-talet har anpassningen skjutits på framtiden. 

Möjligheterna att lösa krisbranschernas strukturproblem är beroende av 

industrins förmåga att utvecklas och förnyas på andra områden. LU kon

staterar att industrin även utanför krisbranscherna haft stora problem att 

klara sig i den internationella konkurrensen. Den allmänna kostnadsut

vecklingen har lett till en utslagning av icke konkurrenskraftig kapacitet -
med undantag _för krisbranscherna - samtidigt som lönsamheten varit för 

svag i den konkurrenskraftiga delen för att leda till en kompenserande 

uppbyggnad av ny kapacitet. Sverige har därmed fätt en industrisektor 

som är för liten eller har för dålig konkurrenskraft för att skapa balans i 

utrikeshandeln. 
Ett motiv för stödinsatsema har varit den svaga utvecklingen utanför 

krisbranscherna. Tankegången tycks ha varit den att inte låta gamla före

tag och anläggningar slås ut innan nya och expansiva industrier kommit 

fram. Det mesta talar dock för att utvecklingen blivit den omvända. Så 

länge krisföretagen stöttas blir det ingen expansion i de övriga företagen. 

Skälet är framför allt att en alltför långsam utslagning av icke-konkurrens

kraftiga företag på ett artificiellt sätt håller uppe lönenivån i hela industrin, 

vilket verkar tillbakahållande på de annars expansiva företagen. 

Remissinstanserna 

En överväldigande majoritet av remissinstansema instämmer i utred

ningens slutsats att en industriell expansion är nödvändig för att Sverige 

skall kunna komma till rätta med de grundläggande balansproblemen. På 

denna punkt är liksom i samband med 1980 års långtidsutredning enigheten 
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mycket stor. Däremot ställer sig några remissinstanser tveksamma till 

möjligheten att uppnå den exporttillväxt som enligt utredningen krävs för 

att industriexpansionen skall komma till stånd. 

Den rclativprissänkning som Svenska Arbetsgi\'(lrefiireningen ( SAF) be

räknat vara nödvändig kräver - med hänsyn till importinnehåll. drifts

överskott m. m. - en kostnadsanpassning på 10-15 % sett över hela 

perioden 1982-1985. SAF framhåller att med hänsyn till överhäng från nu 

löpande avtal förutsätter relativprissänkningen att arbetsgivaravgifterna 

inte höjs över 1982 års nivå (dvs. att beslutade höjningar tas tillbaka) och 

att det fram till 1985 inte blir några avtalsmiissiga höjningar. Trots de låga. 

löneökningarna under de tre första åren behöver inte reallönerna efter 

skatt minska på grund av den låga prisstegring som uppkommer enligt 

SAF. 

Sveriges Kemiska Industrikontor har i princip inga erinringar mot utred

ningens analys och förslag enligt alternativ I. Kemikontoret framhåller att 

om Sveriges ekonorni skall komma i balans måste den svenska industrins 

konkurrenskraft förbättras såväl på exportmarknaderna som på hemma

marknaden. Kemikontoret delar till fullo utredningens bedömning att om 

stagnationen i svensk industri skall kunna brytas, krävs att den industriella 

utvecklingen ges högsta prioritet i den ekonomiska politiken och löneför

handlingarna. Det grundläggande elementet i en sådan ny politik måste 

vara att underlätta styrningen av resurser till de delar av industrin som är 

expansionskraftiga. Staten kan underlätta detta på en rad områden menar 

Kemikontoret som i en bilaga till remissvaret ger exempel på sådana 

åtgärder av intresse för kemisektorn. 

Styrelsen för teknisk utvecklin,; ( STU) framhåller att ett förbättrat rela

tivt kostnadsläge utgör en nödvändig. men inte tillräcklig, förutsättning för 

att svensk industri skall vinna marknadsandelar. Att vinna - och behålla 
- marknadsandelar förutsätter också enligt STU en fortgående produkt

förbättring och -förnyelse liksom även en utbyggd och flexibel marknads

och serviceorganisation. Detta förutsätter en tillräcklig kapacitet för förny

else hos industrin, vilket kräver immateriella investeringar i teknisk forsk

ning och utveckling. STU efterlyser vidare fortsatta och fördjupade studier 

av den industriella produktivitetstillväxten och dess bestämningsfaktorer. 

Stockholms Handelskammare tar i sitt remissvar bl. a. upp frågan om 

den statliga stödpolitiken sedan 1970-talets mitt. Handelskammarcn häv

dar att industristödspolitiken till stora delar varit samhällsekonomiskt 

skadlig och därför snarast måste avvecklas. För att vidmakthålla och 

utveckla en internationellt konkurrenskraftig svensk industri är det nöd

vändigt menar handelskammaren att underlätta strukturomvandlingen så 

att resurser kan bibehållas och kanaliseras till utvecklingsbara branscher 

och företag. 

Tjänstemännens centra/organisation (TCO) hävdar att den svaga indu

striutvecklingen i Sverige under senare år sammanhänger med att åstram-
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ningen av den inhemska efterfrågan lett till ett för lågt kapacitetsutnytt

jande. vilket medfört att investeringarna fortsatt att minska, trots förbätt

rad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Samtidigt som TCO delar utred

ningens syn på betydelsen av industriell tillväxt vill TCO understryka 

också de privata och offentliga tjänstesektorernas betydelse för levnads

staridard och sysselsättning. 

Landsorgani.rntionen i Sl'erige (LO) stälier sig kritisk till vissa delar av 

utredningens beskrivning av strukturomvandlingen inom industrin under 

senare delen av 1970-talet. Det är, menar LO. vilseledande att framställa 

den gångna utvecklingen så, som om ingen strukturanpassning ägt rum. 

Som exempel pekar LO på oljeanvändningen, vilken per BNP-enhet mins

kat med 30%. LO påpekar att det inte förefaller vara så. att de länder som 

litat mest till marknadskrafterna haft den fördelaktigaste ekonomiska ut

vecklingen. Som exempel nämner LO Japan. Finland och Österrike, där 

bl. a. efterfrågan har hållits på högre nivå och därigenom främjat struktur

omvandlingen. LO säger sig dock i huvudsak stå bakom utredningens 

huvudalternativ som en grundläggande strategi. Detta innebär att en snabb 

tillväxt av industriproduktionen är den helt avgörande faktorn. LO vill 

dock framhålla att kravet att expansionen skall vara exportledd inte ter sig 

helt realistisk med tanke på att alla andra länder satsar på samma politik. 

Konjunkturinstitutet· (Kli ifrågasätter utredningens antagande om att 

produktivitetsutvecklingen är en och densamma i samtliga kalkylalterna

tiv. Den högre investeringsaktiviteten i alternativ I bör. menar KL ge en 

positiv inverkan på produktivitetsutvecklingen som inte är att påräkna i de 

båda övriga alternativen. Kl konstaterar dock att antagandet om den höga 

tillväxten för industriinvesteringarna i alternativ I i nuvarande läge förefal
ler ganska optimistiskt. 

4.5 Byggnadsverksamhet och bostadsefterfrågan 

Långtidsutredningen 

LU 80 räknade i sitt huvudalternativ med att bostadsbyggandet under 

första hälften av 1980-talet skulle komma att ligga på en nivå motsvarande 

omkring 50000 lägenheter per år. Tillsammans med en snabb utveckling av 

övriga byggnadsinvesteringar - främst inom industrin - och reparationer 

och underhåil i bostadskapitalstocken innebar detta att byggnadsproduk

tionen beräknades öka med närmare 2 <;f, per år fram till 1985. Flera 

faktorer har emellertid senare kommit att tyda på att LU 80 kraftigt 

överskattade bostadsbyggandets sannolika utveckling under de närmaste 

åren. 

Förutsättningarna beträffande bostadsefterfrågans utveckling har på fle

ra avgörande punkter förändrats jämfört med kalkylerna i LU 80. Den 

reala disponibla inkomsten per capita beräknas ligga kvar på 1981 års nivå, 

medan LU 80 räknade med en ökning på omkring 0,5 % per år. Priset på 
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boendet kommer sannolikt dessutom att öka snabbare än övriga priser. 

Flera faktorer bidrar till detta. bl. a. den allmänna kostnadsutvecklingen i 
produktionen, ökade bränsle-, drifts- och underhållskostnader. skatte- och 

avdragsreformen, räntejusteringar och förkortade amorteringstider, ökade 

förvaltningskostnader - främst ökade kommunala taxor och avgifter -

samt en positiv realränta. För de närmaste åren räknar utredningen vidare 

med att bostadssubventionerna inte kan fortsätta att växa som tidigare 

utan i själva verket är nominellt oförändrade. Detta innebär att den rela

tivprisökning på 2% per år i boendet som LU räknar med snarast framstår 

som ett försiktigt antagande. 

Den bostadsefterfrågan som kan härledas från inkomst- och prisutveck

lingen minskar med omkring 5 000 lägenheter per år fram till 1985. På grund 

av att befolkningen i hushållsbildande åldrar ökar under perioden beräknas 

ändå den totala hushållsbestämda lägenhetsefterfrågan öka med 5 000 lä

genheter per år. Till denna ökning i lägenhetsbeståndet skall läggas 28 000 

lägenheter för att ersätta de lägenheter som försvinner ur beståndet på 

grund av rivningar m. m., för att bygga bort en mindre antagen bostadsbrist 

i utgångsläget samt för att upprätthålla en viss lägcnhetsreserv. 

Totalt sett räknar utredningen därför med att bostadsbyggnadsbehovet 

kommer att uppgå till 33000 lägenheter 1985. I investeringstermer innebär 

detta bostadsbyggande en minskning med närmare 12 % per år under 

kalkylperioden. 
För reparationer samt om- och tillbyggnader (ROT-sektorn) förutses 

liksom för byggnadsinvesteringarna utanför bostadssektorn. dvs. inom 

övrigt näringsliv samt inom staten och kommunerna. däremot en viss · 

ökning (om än något mindre än i LU 80). 

Det totala produktionsvärdet i byggnadssektorn beräknas därmed förbli 

oförändrat räknat från 1981 års nivå. Sysselsättningen i byggnads verksam
heten beräknas minska med 6 000- 7 000 personer per år mellan 1981· och 

1985. 
I alternativ III i avstämningen beräknas 55 000 lägenheter behöva byggas 

för att hålla sysselsättningen uppe. Med den högre inkomsttillväxt som 

ligger i detta alternativ jämfört med alternativ I behöver boendets relativ

pris sänkas med 0,5 % per år under kalkylperioden för att en lägenhetsef

terfrågan skall framkomma som svarar mot detta bostadsbyggande. Detta 

beräknas i sin tur förutsätta ökade subventioner till boendet med ytterliga

re 11 miljarder kr. 1985 jämfört med alternativ I. 

Remissi11sta11sema 

Bostadsstyrelse11 konstaterar att med stagnerande realinkomster och 

stigande relativpris på bostäder hämmas hushållsbildningen främst i yngre 

åldersklasser. Med ledning av de kalkyler som utredningen redovisar är 

det inte möjligt att bedöma lägenhetscfterfrågans förändring för olika hus

hållsgrupper eller att dra några bestämda slutsatser Öm den absoluta nivån. 
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De ekonomiska förutsättningarna talar emellertid för en svag tillväxt. 
Bostadsstyrclsen framhåller vidare att förändringar i bostadsbeståndet 

samt i efterfrågans inriktning på sikt torde få allt större betydelse för 

behovet av nybyggnad. En reviderad bedömning av bostadsinvestering

arna bör därför innefatta en omprövning av inte bara efterfrågesidan utan i 

ån högre grad av förändringar i beståndet och av regional utveckling. 

Bostadsstyrclscn ifrågasätter även utredningens ncdrevidering av tillväx

ten i ROT-sektorn jämfört med LU 80. Den senaste tidens utveckling ger 

knappast något belägg för detta antagande, menar bostadsstyrelsen. Slutli

gen framhåller bostadsstyrelscn att det nu knappast är möjligt att med stöd 

av traditionella metoder bedöma bostadsbeståndcts omfattning under peri

oden 1981-1985. Bostadsstyrelscn betraktar således inte de av LU redovi

sade kalkylresultaten som någon realistisk prognos. 

S1·enska komn11u~fi>rbu11det delar utredningens uppfattning att bostads

byggandct fram till 1985 måste bedömas betydligt mer försiktigt i dag än i 

LU 80. Kommunförbundet anser dock att det sannolika bostadsbyggnads

behovct torde ligga någonstans mellan utredningens alternativ I och III. 

För att bibehålla och om möjligt öka nuvarande kompetens och produk

tionskapacitet i byggnadsverksamheten är det enligt kommunförbundet 

nödvändigt att de förutsatta investeringsökningarna inom industrin och det 

övriga näringslivet kommer till stånd samt inte minst att ROT-verksamhe

ten i bostadsbeståndct ökar. 

Land.1·orl:{anisatiunen i S1·eri~e I LOJ anser att den låga nivå när det gäller 

bostadsbyggandct som förutsätts i alternativ I inte är förenligt med de 

bostadspolitiska målsättningar som fackförcningsrörelscn gett uttryck för. 

Både bostadspolitiska strävanden och ekonomisk-politiska talar enligt LO 

starkt emot en så låg nivå på bostadsbyggandct som förutsätts i alternativ 

I. På kort sikt bör i stället strävan vara att stabilisera byggandet med sikte 

på att inom ett fåtal år skapa förutsättningar för ett byggande på en nivå i 

linje med de bostadspolitiska målsättningarna. 

Konjunkturinstitutet I Kl) konstaterar att utredningen räknar med samma 
låga omfattning på bostadsbyggandet i alternativ I och Il. Då emellertid 

alternativ I förutsätter en strukturomvandling och därmed ökad rörlighet 

för arbetskraften anser Kl att detta borde leda till att bostadseflcrfrågan i 

alternativ I ställer sig något högre än i alternativ Il. 

4.6 Jordbruk och skogsbruk 

Jordbruket 

Ltlngt ids11tredningei1 

Frågor som rör jordbruket behandlades huvudsakligen i betänkandets 

appendix 2. Subventioner på jordbrukets. område 1980 fördelade på olika 

poster. Appendixet innehåller endast en statistisk redovisning. 
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Remissinstanserna 

Statens jordhruksnämnd har inget att anföra om de statistiska uppgifter 

som lämnas i betänkandets appendix 2. Nämnden gör dock den anmärk

ningen att olika principiella synsätt kan läggas på begreppet subventioner 

utanför budgeten. Vidare framhålls att nämnden inte haft tillfälle att grans

ka en alternativ beräkning som gjorts av Carl Hamilton i "Tillväxt. stabili

tet. fördelning" (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 1981 ). 

Lantbrukarnas riksfiirhund ( LRF! vill i sitt remissyttrande särskilt un

derstryka lantbrukets betydelse som basresurs i samhällsekonomin. En 

försämrad lönsamhet inom lantbruket får följdverkningar för sysselsätt

ningen i kringnäringar. 

LRF anser att LU:s beräkningar för sektorn jordbruk. skogsbruk och 

fiske av utvecklingen av produktivitet och förädlingsvärde 1981-1985 

enligt alternativ I överskattar tillväxten. Samhällsekonomins utveckling 

med kapitalknapphet, högt ränteläge, hög inflationstakt och en sjunkande 

konsumtion har lett till väsentligt lägre lönsamhet. låg investeringstakt och 

svårartade ekonomiska problem för många hårt skuldsatta lantbrukare. 

Den vikande konsumtionen har också bidragit till en överskottssituation 

som medfört exportkostnader. En utveckling enligt LU:s alternativ I kan 

enligt LRF endast uppnås om lönsamheten inom lantbruksnäringen för

bättras. 

LRF anser det otillfredsställande att ekonomidepartementet redovisar 

faktiska och teoretiskt beräknade belopp avseende subventioner på jord

brukets område utan egna kommentarer. Det svenska jordbruket framstår 

därigenom som en kraftig samhällsekonomisk belastning. vilket inte över

ensstämmer med utgångspunkterna för den nuvaranqe jordbrukspolitiken. 

Beträffande livsmedelssubventionerna vill LRF slå fast att de bör ses som 

en restitution på livsmedelsmomsen, där nettoeffekten är att staten tar in 

tre gånger större skattebelopp än vad subventionerna uppgår till. 

Den beräkning som Carl Hamilton gjort anser LRF är ett teoretiskt 

resonemang utan verklighetsanknytning. Beräkningarna bortser från de 

beredskapspolitiska, regionalpolitiska. socialpolitiska och sysselsättnings

politiska skälen bakom jordbrukspolitiken. Om förutsättningarna i Hamil

tons beräkningar skulle uppfyllas. dvs. om alla existerande handclshinder 

avseende livsmedel skulle slopas, skulle enligt LRF ingen svensk jord

bruksproduktion över huvudtaget kunna bedrivas. En förutsättning för att· 

försörjningstrygghet skall upprätthållas är att lantbruket långsiktigt kan ha 

en godtagbar lönsamhet oavsett världsmarknadsprisernas nivå. De prispo

litiska medlen på jordbrukets område är enligt LRF trygghetsinstrument 

både för producenter och konsumenter. 
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Skogsbruket 

Lclngtidsutred11ingen 

I betänkandet konstateras att den otillräckliga tillförseln av inhemsk 

råvara fortfarande utgör en allvarlig begränsning av skogsindustrins möj

ligheter att till fullo utnyttja de produktions- och avsättningsmöjligheter 

som dess kapacitet och marknader medger. Bland orsakerna till virkesbris

ten nämns särskilt ägarstrukturen och fastighetsstrukturcn. pris- och lön

samhetsutvecklingcn, marginalskatterna, otillräckliga investeringar samt 

brist på arbetskraft. LU gör bedömningen att skogsindustrins läge nu är av 

sådan art att det krävs ytterligare åtgärder inför den kommande konjunk

turuppgången för att tillgodose skogsindustrins råvarubehov. De åtgärder 

som nämns och som kan ha verkan redan på kort sikt är ändrade skatte-. 

avgifts- och bidragsregler. 

Remissinstansema 

Skogsstyre/sen_ betonar sitt remissyttrande att en ökad intensitet i 

skogsbruket står i överensstämmelse med praktiskt taget alla viktiga över

gripande samhällsmål, nämligen balans i utrikesbetalningarna. ekonomisk 

tillväxt, full sysselsättning, regional balans samt en god miljö. Skogsstyrel

sen är beredd att inom sitt verksamhetsområde verka för en utveckling 

som gör det möjligt att uppnå de centrala målen för samhällsutvecklingen, 

dvs. en utveckling i linje med LU :s alternativ I, vilket förutsätter en kraftig 

satsning på skogsnäringen. 

Skogsstyrelsen konstaterar att virkcsförsörjningsutredningen i sitt be

tänkande (SOU 1981: 81) "Skogsindustrins. virkesförsörjning" ingående 

diskuterat orsakerna till virkcsbristen och att skogsstyrelsen ställer sig 

bakom de slutsatser som utredningen dragit. Vidare konstaterar styrelsen 

att ytterligare bearbetningar av den intervjuundersökning som virkesför

sörjningsutredningen lät genomföra visar att skillnaden i genomsnittlig 

avverkningsnivå under perioden 1975/76- 1979/80 är mycket liten mellan 

brukningsenhcter med en ägare resp. flera ägare samt att antalet skogsskif

ten på brukningsenheten inte synes ha påverkat avverkningssnivån under 

den aktuella perioden. Skogsstyrelsen pekar vidare på att möjligheterna att 

få fram tillräckliga mängder virke är starkt förknippade med tillgången på 

arbetskraft samt att en förutsättning för att upprätthålla en hög intensitet 

inom skogsvården är att problemet med säsongvariationer löses. 

Beträffande åtgärder för att öka avverkningen anser skogsstyre!scn att 

det är väsentligt att de av statsmakterna under det senaste året fattade 

besluten rörande ändrade regler för beräkning av skogsvårdsavgift .och för: 

avsättning på skogskonto, ökade statsbidrag till skogsvägbyggnad och 

skogsinventering/planläggning samt till återväxtåtgärder i samband med 

slutavverkning av glesa bestånd, den s. k. 5 § 3-satsningen, avses verka 
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under lång följd av år. Detta kan ge den enskilde skogsägarcn ledning för 

en långsiktig planering. 

Skogsstyrelsen anser vidare att en strikt tillämpning av skogsvårdslagcn, 

baserad på underlag från den översiktliga skogsinventeringen och skogs
bruksplaner. tveklöst skulle leda till en intensifiering av skogsbruket med 

bl. a. ökad avverkning som följd. Detta hindras emellertid av att skogs

vårdsorganisationen drabbas av de generella besparingsregler som gäller 

för statsförvaltningen. Statsmakterna bör därför enligt skogsstyrclsen om

pröva resurstilldelningen. Vidare anser skogsstyrelsen att ma1i borde prö

va om man kan stimulera till ökad avverkning genom en till skogsägaren 

direkt riktad rådgivning som innefattar hjälp med utsyning och drivnings

planläggning. Skogsstyrelsen kommer att lägga fram förslag till ett sådant 

rådgivningsprogram i anslagsframställningen för budgetåret 1983/84. 

Ko11j1111kturinstitutet (Kl) ifrågasätter, med hänsyn till de senaste årens 

svårigheter att öka avverkningarna redan från en låg nivå. om det är 

praktiskt möjligt att så snabbt genomdriva en omsvängning för virkesutbu

det och få fram så stora kvantiteter skogsråvaror, som LU:s kalkyler för 

skogsindustrin förutsätter. Utan genomgripande förändringar av sådana 

faktorer som inverkar på virkesutbudet förefaller detta i varje fall synnerli

gen tveksamt, anser Kl. 

Lantbrukarnas riklförbund ( LRFJ anser att LU i avsnittet om skogsin

dustrin och råvaruförsörjningen gjort sig skyldig till summariska bedöm

ningar som inte baseras på ens något försök till en självständig analys. 

Enligt LRF:s mening har det inte funnits något ökat marknadsutrymme för 

en export av skogsindustriprodukter. 

Beträffande orsakerna till den låga avverkningen understryker LRF 

betydelsen av att nära hälften av ägarna till rena skogsbruksfastigheter har 

sin huvudsakliga inkomst vid sidan av skogsbruket, varför dagens höga 
marginalskatter utgör ett hinder för ökad avverkning. LRF anser att det 

inte är det kombinerade bondeskogsbruket som håller tillbaka avverkning

arna på sina fastigheter. då i regel dessa företagare är starkt beroende av 

inkomsterna även från skogsbruket. LRF vill slå fast att den kraftiga 
avfolkning som skett från landsbygden och den avveckling av jordbruks

företag som pågått under hela efterkrigstiden nu visar sina negativa effek

ter även för skogsbruket. Den förr så vanliga självverksamheten i skogs

bruket har minskat. Enligt LRF:s mening måste frågan om det naturliga 

sambandet ägande/brukande av skogsmark få en framskjuten plats i den 

skogspolitiska debatten och åsättas konkreta åtgärder om en förbättrad 

struktur i privatskogsbruket skall kunna uppnås. 

Lönsamheten i skogsbruket är, enligt LRF, i hög grad avgörande för att 

få till stånd en ökad avverkning. LRF vill med skärpa understryka att höga 

kostnader och olika avgifter på arbete och kapital medverkat till ett för lågt" 

rotnetto. LRF instämmer vidare i LU:s konstaterande att virkespriscrnas 

utveckling under hela 1970-talet varit mycket ryckig och att förändringar i 
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virkespriserna genomgående tycks ha kommit för sent. Den osäkerhet som 
präglat skogsskattefrågan har också starkt bidragit till en avvaktande håll

ning hos många skogsägare. LRF anser att förekommande propåer om mer 

eller mindre orealistiska schablonsystem bör utmönstras ur debatten. att 

nuvarande skogsskatteprincip bör bibehållas så att den uppfattas ha bestå

ende karaktär samt att förslag om ett utbyggt avgifts- och bidragssystem 

eller tillfälligt återkommande stimulanser/avgifter överges. LRF vill här 

särskilt understryka att skogsvårdsavgiftsmedlen begränsas till de åtgärder 

som avsågs i 1979 års skogspolitiska beslut och att avgifterna anpassas 

därtill. 
LRF pekar vidare på att det i dag finns en betydande rädsla från samhäl

lets sida för att ett ökat uttag av skogsenergi sker i konkurrens mt:d 

skogsindustrins råvaruintresse. Samhällets olika organ har ställt upp t:n 

. rad hinder som fördröjer utvecklingen mot ökad energiproduktion i skogs

brukt:t. LRF ser detta som mycket otillfredsstiillande och som ett direkt 

hinder för en förbättrad skogsvård och ekonomi i skogsbruket. 

LRF anser också att det hade varit av stort värde om LU gjort en 

samhällsekonomisk analys av både för- och nackdelar hos skogsr:ivaruim

porten och dragit några slutsatser av detta. Enligt LRF har LU utan 

bakgrundsanalyser behandlat denna marknad såsom enbart negativ för 

samhällsekonomin. 
Landsorganisationen i Si·erige (LOJ finner liksom LU det angeläget att 

särskilt peka på det hinder som virkesbristen utgör för skogsindustrins 

möjligheter att utnyttja sin kapacitet. LU slår fast att dessa hinder. som 

ingående diskuterades redan i LU 80. i stort sett finns kvar. LU konstate

rar att trots en mycket kraftig ökning a> importerad skogsrävara kunde 

produktionskapaciteten inom skogsindustrin utnyttjas endast till 80 % un

der senaste konjunkturuppgången till följd av virkcsbristen. Enligt LO är 

den passivitet och försiktighet regeringen uppvisar gentemot skogsägarna i 

det närmaste skandalös och står i bjärt kontrast till aktiviteten vad gäller 

åtstramningsåtgärder riktade mot löntagarna. 

4. 7 Arbetsmarknaden och produktionskapaciteten 

Lång tidsutredningen 

Arbetsmarknadens centrala roll för den nödvändiga omstruktureringen 

av svensk ekonomi betonas på flera ställen i L U. Den tendens till försäm

ring av arbetsmarknadens funktionssätt som kunde märkas under 1970-

talet hotar att öka de samhällsekonomiska kostnaderna för en återgång till 

balans i ekonomin. Det är framför allt risk för att rekryteringen till de 

konkurrenskraftiga och expansiva delarna av industrin försvåras. Det är 

visserligen riktigt att det för en växande del av industrin under den senaste 

10-årsperioden varit efterfrågan på dess produkter som varit det största 

hindret för expansion. Detta kan delvis ses som ett generellt kostnadspro-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 1.5 1982 års långtidsutredning 29 · 

blem, men återspeglar också att resurser inte kunnat överföras från de s. k. 

krisbranscherna i tillräcklig omfattning och i tillräckligt snabb takt. För 

expansiva delar inom t. ex. _verkstadsindustrin har därtill brist på yrkesar

betare under senare år utgjort en flaskhals redan vid mycket lågt generellt 

kapacitetsutnyttjande. 
Utvecklingen av produktionskapaciteten bestäms av vilka arbetskrafts

resurser som står till förfogande och vilken arbetsproduktivitet som kan 

uppnås. Beräkningarna av arbetskraftsutbudet bygger på de kalkyler över 

relativa AK-tal, arbetstider etc. som genomfördes inför LU 80. För peri

oden 1981 -1985 beräknas antalet personer i arbetskraften öka med i 

genomsnitt 0.8 % per åL Bortsett från en friktionsarbetslöshet på 2 % 

beräknas full sysselsättning råda 1985 i utredningens alternativ l. Den 

genomsnittliga arbetstiden per sysselsatt beräknas minska med 0.8% per 

år. varigenom sysselsättningsökningen i antal timmar blir ca 0.1 % per år. 

Den genomsnittliga arbetstiden per vecka beräknas sjunka främst till följd 

av ökad andel deltidsarbete. Detta väntas bli särskilt uttalat för kommuner

na, där nedgången i genomsnittlig arbetstid per vecka sålunda blir något 

större än för ekonomin i övrigt. 

Produktivitetstillväxten för 1980-talets första del bedöms av utredningen 

hamna någonstans mellan den produktivitetstillväxt som uppvisades under 

1970-talets första resp. andra hälft. För industrin innebär detta drygt 4% 

per år och för ekonomin i sin helhet ca 2 %. Antagandena baseras på 

förutsättningen att kapacitetsutnyttjandet successivt förbättras fram till 

1985. 

Remissin.1·tanserna 

Arhetsmarknadsstyrelsen (AMSJ delar utredningens syn på angelägen
heten av en sysselsättningsexpansion inom industrin. Om erforderliga 

resurser inriktas på att underlätta anpassning och rörlighet på arbetsmark

naden skall detta inte heller behöva kullkastas av brist på arbetskraft. Man 

pekar i detta sammanhang bl. a. på behovet av förbättrade ekonomiska 

villkor för flyttande arbetstagare. 
Svenska kommunförbundet menar att målet om full sysselsättning suc

cessivt luckrats upp i de olika långtidsutredningarna. Vid mitten av 1960- · 

talet rådde fullt kapacitetsutnyttjande vid en friktionsarbetslöshet på ca 

I%·. en nivå som sedan successivt höjts till ca 2 % i senaste LU. 

Sveriges Grossistförhund och Sveriges Kiipmannqf(}rbund anser att den 

förda arbetsmarknadspolitiken bidragit till att försvåra en överföring av 

kvalificerad arbetskraft till de expansiva delarna av industrin. 

Landsorganisationen i SveriRC (LO I uttrycker sin oro över utvecklingen 

på arbetsmarknaden. För att de outnyttjade arbetskraftsresurserna skall 

kunna utnyttjas för den önskvärda industriella expansionen måste hög 

prioritet ges åt anpassningsåtgärder på arbetsmarknaden. Bl. a. nämns 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 1.5 1982 års långtidsutredning 30 

ökad satsning på arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsutbildningen 
samt bättre ekonomiska villkor för flyttande arbetstagare. 

Sve11ska komm1111förb1111det ·och Tjä11stemii11ne11s ce11tralorgw1isation 

(TCO) menar att utredningen räknat med en alltför snabb minskning av den 

genomsnittliga arbetstiden. Den försämrade reallöneutvecklingen liksom 

flera politiska beslut (t. ex. marginalskattereformen) kan antas bidra till en 

långsammare arbetstidsncdgång än under 1970-talet. Man pekar därför på 

risken för ökad arbetslöshet även i den händelse ekonomin skulle utveck

las i enlighet med utredningens balansalternativ. Ko11j1111kt11ri11stit11tet (Kl J 

betonar att prognoserna över arbetskraftsutbudet. och därmed även ar

betsvolymen, måste omgärdas med stor osäkerhet. Man pekar bl. a. på 

svårigheterna att bedöma skatteomläggningens effekter och tendensen till 

minskat deltidsarbete under de senaste åren. Kl ifrågasätter också anta

gandet om samma arbetskraftsutbud i de olika alternativen. varigenom 

efterfrågans effekt på utbudet inte beaktas. 

Si'enska kommunförb1111det och Landsting.1:förh1111det kritiserar utred

ningens antagande om en något snabbare neddragning av den genomsnittli

ga arbetstiden inom kommunerna jämfört med övriga ekonomin. Man 

ifrågasätter även starkt sambandet mellan ökningstaktcn i den kommunala 

konsumtionen och timarbetsvolymen inom kommunerna. Utredningen 

anses härigenom avsevärt ha överskattat den kommunala syssclsättnings

ökningen. Detta framhålles också av TCO. som liksom landstingsförbun

det hävdar att också industrins arbetskraftsbehov överskattats av utred

ningen. Enligt landstingsförbundet är därför en betydligt större kommunal 

konsumtionsökning möjlig utan att industrins expansionsmöjligheter häm

mas på grund av arbetskraftsbrist. 

4.8 Den offentliga sektorn 

Långtidsutredningen 

Kalkylerna i LU-avstämningen visar att uppnåendet av balansmålen 

kräver en fortsatt stark återhållsamhet i de offentliga utgifternas utveck

ling. Utrymmet för den offentliga konsumtionens ökning har beräknats till 

0,6% per år 1981-1985, vilket beräknas bestå av en minskning av den 

statliga konsumtionen med 0,8 % per år och en ökning av den kommunala 

konsumtionen med 1,2 % per år. 

Den angivna utvecklingen för statlig konsumtion överensstämmer med 

den statliga långtidsbudget som var aktuell vid tidpunkten för kalkylerna. 

För kommunernas del ligger kalkylerna i linje med regeringens och riksda

gens intentioner att fr. o. m. 1982 begränsa den årliga kommunala konsum

tionstillväxten till högst I %. Regeringen har i detta syfte vidtagit åtgärder 

för att begränsa kommunernas finansiella utrymme och har även deklare

rat att man vid behov kan komma att vidta ytterligare åtgärder. En viss 

nedrevidering av utbyggnadsplanerna märks också i kommunernas flerårs

planer. 
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Den begränsade tillväxttakten för kommunernas konsumtion är förenlig 

med en oförändrad standard per kommuninvånare. Den konsumtionsök

ning som svarar mot de krav som befolkningsutvecklingen ställer vid 
oförändrad standard för varje åldersgrupp uppgår nämligen till 0,5 % per år 

1981 - 1985. Dessutom finns det utrymme för vissa utbyggnader, dock inte 

i den utsträckning som kommunerna planerat. Vill man i detta läge genom

föra utbyggnaden på vissa prioriterade områden (som t. ex. barnomsorg 

och långtidssjukvård) måste resurser härtill skapas genom neddragning av 

andra verksamheter. 
Uttryckt i antal sysselsatta personer innebär alternativ I en årlig syssel

sättningsökning l 981-1985 på ca 30 000 personer i kommunerna och en 

obetydlig minskning i den statliga sysselsättningen. 

De offentliga investeringarna beräknas i alternativ I öka med drygt I % 

årligen. 
Avstämningens alternativ Il är, vad offentlig konsumtion, investering 

och sysseisättning beträffar. identiskt med ovan beskrivna alternativ I. 

Alternativ lll har konstruerats för att belysa en utvecklingsbild där den 

offentliga utgiftspolitiken används för att stimulera den i alternativ II 

svikande inhemska efterfrågan. Enligt alternativets förutsättningar skulle 

då den offentliga konsumtionen behöva öka med i genomsnitt 2.6%· per år 

\98 t -1985. Den statliga konsumtionen har härvid förutsatts bli oföränd

rad, medan den kommunala konsumtionen beräknats öka med 3.7% per 

år. 
Den offentliga sysselsättningen skulle i detta fall öka med ca 60000 

personer årligen och de kommunala investeringarna med drygt 3 % per år. 

En sådan utveckling skulle emellertid leda till kraftigt ökade underskott i 

statsbudgeten och bytesbalansen. 

Remissinstanserna 

Statskontoret framhåller att den statliga resursminskningen kan väntas 

leda till en successivt försämrad servicenivå på olika offentliga tjänsteom

råden. Konsekvensen av detta måste värderi1s från utgångspunkten att 

neddragningen av den statliga konsumtionen inte är ett självändamål. 

Enligt statskontoret är en näraliggande slutsats att den modell för generell 

och nerårig resursminskning som nu tillämpas visavi myndigheterna behö

ver modifieras så att den ger utrymme för tydligare politiska prioriteringar. 

Det behövs med andra ord en mer differentierad styrning av myndigheter

nas planering som sätter konsekvenserna av begränsningar i medelstill

delning i relation till det överordnade målet att nå balans i samhällsekono

min. Rationaliseringsarbetet får inte ensidigt inriktas på att bidra till att 

minska budgetunderskottet utan bör ges en mer offensiv inriktning i syfte 

att mer effektivt utnyttja befintliga resurser. Regelförenklingar måste till

gripas. Sta~skontoret tror också att statens personalminskning blir större 
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än vad LU räknat med. Sysselsättningsutvccklingen bör analyseras mera 

ingående. 

Också SreriRes Grossis(/orhund och Sl'eriges Köpmanna.forhund upp

märksammar i sitt gemensamma yttrande den offentliga sektorns effektivi

tet. Enligt förbunden bör man undersöka på vilka områden av den offent

liga sektorn som en '"privatisering .. av verksamheten skulle kunna ge 

effektivitetsvinster utan att grundläggande välfärdskrav äventyras. 

Unil'ersitets- och hiigskoleämhetet (UllÄJ understryker den roll utbild

ning och forskning spelar för bl. a. landets ekonomiska utveckling. I under

remissen från regionstyrelsen i Linköping diskuteras hur universitetsut

bildningen vid rätt planering kan underlätta rörligheten på arbetsmarkna

den. 

Socialstyre/sen tvivlar på möjligheterna att begränsa den kommunala 

expansionen till det utrymme som anges som tillgängligt i alternativ I. 

Neddragningen inom bl. a. hälso- och sjukvården har påbörjats men detta 

är en process som kommer att ta tid. Styrelsen framhåller vidare att det 

t. ex. i sjukvårdshuvudmännens investeringsplaner finns förhållanden som 

tyder på att den påtvingade återhållsamheten i första hand tenderar att gå 

ut över de prioriterade utbyggnadsområdena inom primärvården. Vidare 

påpekas det ökade behovet av kommunala insatser. Styrelsen kritiserar 

också LU:s resonemang om att den offen.tliga sektorn konkurrerar med 

industrin om arbetskraft. Slutligen tar man avstånd från. avgiftsfinansie

ringen och säger att en successivt ökande skattekvot måste accepteras som 

ett oundvikligt inslag i samhällsutvecklingen så länge denna skall styras av 

en solidarisk välfärdspolitik i nuvarande former. 

Svenska komm1111förh1111det konstaterar att de kommunala investeringar

na enligt LU:s kalkyl - och efter avräkning för 1982 i enlighet med den 

reviderade nationalbudgeten - skulle behöva öka med 3 % per år 1982-

1985. Enligt kommunförbundets mening är en sådan investeringsökning 

inte förenlig med en så begränsad konsumtionsökning som LU räknar 

med. 

LandstinR.1fårh1111det pekar på de svårigheter för verksamhetens ut veck

ling som uppstår vid ett alltför snävt kommunalt expansions utrymme .. 

Utbyggnaden av primärvården kommer att bromsas upp vilket medför 

längre vårdköer inom långtidssjukvård och öppen vård. Konsekvensen blir 

också ökade svårigheter att dra ner på akutsjukvården där fortfarande 

åtskilliga patienter vårdas i väntan på plats inom långtidssjukvården. En

ligt Landstingsförbundets bedömning är det uppenbart att ett alltför snävt 

expansionsutrymme för landstingen kommer att konservera sjukv.årdens 

nuvarande struktur. På sikt kommer detta inte att innebära någon bespa

ring utan tvärtom att resurserna utnyttjas mindre effektivt än vad som 

annars skulle vara möjligt. Förbundet kan därför inte ge sitt stöd åt försla

get att sätta riktmärket för landstingens volymökning vid I% per år. 
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Tjänsteniännens centra/organisation !TCOJ förordar en tillväxttakt för 

kommunal konsumtion på 2% per år. 

TCO, kommunförbundet oclz Landsting.1fiirh11nder kritiserar också LU :s 

kalkyler om den kommunala sysselsättningens utveckling. Denna fråga 

behandlas i denna remissammanställning i avsnitt 4. 7. Arbetsmarknaden 

och produktionskapaciteten. 

4.9 Finansiella kalkyler 

Långtidsutredningen 

Finansiella kalkyler har utförts för alternativen I och III. De sönderfaller 

i tre huvudområden. I en första del behandlas utvecklingen för priser. 

löner och vinster fram till 1985. 

En viktig utgångspunkt för kalkylerna i alternativ 1 har varit att intla

tionstakten 1982-1985 inte får överstiga 5.5% per år. vilket är den intla- · 

tionstakt som förutsatts i skatteuppgörelsen. För detta krävs det bl. a. att 

vi avskärmar oss från den internationella inflationen genom en revalvering 

av kronan med drygt 2 % per år 1981 - 1985. Revalveringen antas .fä ett 

fullständigt genomslag på pris- och löneutvecklingen. 

Löneutvecklingen bestäms också av den nödvändiga relativprissänk

ningen på svenska exportvaror. 2 %. per år, samt av kravet på en ökning av 

vinstandelen i K-sektorn med 2 procentenheter per år. Det totala utrym

met för lönekostnadsökningar beräknas till 7, 1 % per år i alternativ I. 

Skatteomläggningen 1983-1985 har i kalkylerna finansierats med en ar

betsgivaravgiftshöjning på 2,3 % per år. Vid en löneglidning på ca 3 % per · 

å.r finns ·det ett utrymme för avtalsmässiga löneökningar pä ca 2 % r.er år. 

För dem som är sysselsatta i S-sektorn är löneutrymmet ännu mindre. 

I alternativ III beräknas lönekostnaderna stiga med 12,9 o/t: per år. vilket 

innebär att relativpriserna och vinsterna blir oförändrade. Ni"igon revalve

ring av kronan är här inte möjlig, och intlationstakten beräknas till 1(),2 0;.. 
I en andra del av de finansiella kalkylerna behandlas inkomster, utgifter 

och sparande i ekonomins olika sektorer. Ett syfte är att beräkna vilket 

totalt skattetryck som är förenligt med investeringarna. konsuintionen och · 

clet uppsatta målet för bytesbalansen. Kalkylerna bdyser vidare bl. a. den 

kommunala skatteutvecklingen och vissa effekter av marginalskatterefor

men. 

Det tredje huvudområdet som ingår i den finansiella analysen är kredit

marknadens utveckling. Statens lånebehov på grund av budgetunderskot

tet är av sådan storlek att det blir styrande för marknaden. Uppgiften är att 

utreda möjligheterna att finansiera budgetunderskottet så att likviditeten i 

ekonomin kan kontrolleras utan att staten tar. en för stor del av kapital

marknaden i anspråk. · 

En specialstudie av ATP-systemet, som läggs fram i ett särskilt kapitel, 

ger konkret belysning åt flera av problemen i den svenska ekonomin, 
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rörande exempelvis inkomstfördelningen mellan yrkesaktiva och pensio
närer: en annan fråga är realräntans betydelse för sparande och tillväxt. 

Remissinstanserna 

Allmänt om de finansiella kalkylerna 

Flertalet remissinstanser anlägger synpunkter på den finansiella delen av 

LU och några anser au den bör fördjupas i vissa avseenden. S1·enska 

Bank.föreningen anser generellt beträffande uppläggningen av den finan

siella analysen att den bör byggas ihop med de reala kalkylerna så att det 
växelverkande samband som finns i verkligheten också tillåts påverka 

beräkningarna. Föreningen anser vidare. liksom ji11l111äktigc i riksgiilds

kontoret. att de finansiella resultaten i alternativ III visar att denna bana är 

orealistisk. Statens stora låneanspråk för att finansiera budgetunderskottet 

skulle bringa kapitalmarknaden ur funktion och det skulle inte gå att ta upp 

utlan_dslån till acceptabla villkor. 
Det är i övrigt en genomgånde uppläggning av remissyttrandena att de 

när det gäller de finansiella delarna huvudsakligen uppehåller sig vid alter

nativ I medan alternativ IiI ägnas mindre intresse. I det följande redovisas 
närmare vad remissinstanserna anfört om de olika delarna av den finan

siella analysen. 

Pris-. löne- och l'instutvecklingen, viixelkurspolitiken 

Landsorgani.rntionen i Sverige I LOJ, Kooperatil'a förbundet ( KFJ m. fl. 

ansluter sig till politiken att bekämpa inflationen och anför att inflationsför
väntningarna måste brytas. Genom en kraftfull och målmedveten politik 
bör det gå att få allmänheten att ändra sitt intlationsanpassade beteende 
och därmed minska inflationstrycket. LO, som anser att åtstramningspoli
tiken visat sig verkningslös mot inflationen, förordar en stabiliseringspoli
tisk chock för att på en gång nedbringa inflationsförväntningarna. Politiken 
bör inledas med ett tidsbegränsat prisstopp följt av hård prisövervakning. 

Liksom LO och KF ansluter sig också Tjänstemännens Centra/organi

sation (TCO) till en apprecieringspolitik som ett medel att avskärma den 

svenska ekonomin från en högre internationell prisstegringstakt. TCO 

framhåller dock att löntagarna får en kraftig reallönesänkning samtidigt 

som vinsterna stiger kraftigt om revalveringen misslyckas. Om en reval

veringspolitik skall föras anser TCO att förutsättningen måste vara att den 

kan genomföras utan att fördelningen av produktionsvärdet mellan lönta

gare och kapitalägare förändras till nackdel för löntagarna. Andra instanser 

anser att förutsättningar saknas för att skriva upp kronans internationella 
värde. Sl'eriges Jndustriförbund anser act devalveringen höst~n 1981 var 

nödvändig men otillräcklig och att vi därlör är fjärran från den skisserade 
apprecieringssituationen. Förbundet vänder sig mot vad man menar är 

felet i valutapolitiken som sådan. nämligen att den binder kronan till 
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kurserna på våra handelspartners valutor på ett felaktigt sätt och att den 

har kommit att bli destabiliserande och har drivit fram en svensk devalve

ring. Valutapolitiken bör ändras och förbundet förordar att det snabbut

reds hur fundamental omläggning som behövs. Enligt fi1/lmiiktige i riks

gii/dskontoret är det osannolikt att apprecieringar skulle uppfattas som 

trovärdiga i den svenska situationen med strukturproblem och stora under

skott i bytesbalansen och statens budget. 

Sl'enska Arbetsgirareföreningen ( SAFi redovisar i sitt remissyttrande 

resultat från kalkyler med en egen tresektormodell av vad som krävs av 

pris- och löneutvecklingen för att uppnå jämvikt i bytesbalansen ungefär 

1988 utan att avvika från kravet på full sysselsättning. Beräkningarna 

anges bygga på delvis andra tal för den internationella prisutvecklingen 

m. n. givna faktorer. SAF finner att det krävs en kostnadsanpassning på 

10-15 % för att våra relativpriser skall kunna sänkas med ungefär 6 % 

1982-1985. Med hänsyn till överhäng från nu löpande avtal förutsätter 

detta att de beslutade höjningarna av arbetsgivaravgiften utöver 1982 års 

nivå tas tillbaka och att det fram till 1985 inte blir några avtalsmässiga 

höjningar. Trots de låga löneökningarna under de tre första åren behöver 

enligt SAF inte reallönerna efter skatt minska med tanke på att prissteg

ringstakten i så fall blir låg. Sl'eriges lndustriforhund anser att det huvud

sakligen är genom att hålla tillbaka löneutvecklingen som konkurrenskraf

ten måste återvinnas. Förbundt;t påpekar i detta sammanhang att behovet 

av ytterligare kostnadsjusteringar inte bara gäller en sänkning av den 

relativa genomsnittliga lönekostnaden utan det behövs också en funktio

nell ökning av lönesplittringen. LO framhåller att vägen till balans i den 

svenska ekonomin måste gå via en utbyggd konkurrenskraftig produktion 

inom industrin och att det senaste löneavtalet och devalveringen (i septem

ber 1981) kraftigt förbättrat Sveriges relativa kostnadsläge. Den viktigaste 

uppgiften för regeringen är enligt LO att skapa bästa förutsättningar för en 

fortsatt lugn och balanserad avtalsrörelse, men organisationen menar att 

regeringen i stället väljer att vidta besparingsåtgärder som försvårar eller 

omöjliggör detta. TCO vänder sig mot förskjutningar av lönerelationerna 

till förmån för den konkurrensutsatta sektorn. Detta strider mot den solida

riska lönepolitiken och EFO-modellen som är centrala utgångspunkter för 

tjänstemannarörelsens lönepolitik. En sådan omfördelning är heller inte 

nödvändig för industriell tillväxt enligt TCO:s mening. Socialstyre/sen 

påpekar att en relativ lönesänkning inom den offentliga sektorn inte ger 

utrymme för den i kommande lagstiftning förutsatta och nödvändiga kom

petenshöjningen inom hälso- och sjukvården. 

LU:s beräkningar av den vinstökning som är nödvändig för industriell 

expansion synes accepteras av alla remissinstanser. Svenska Bankj('jr

eningen påpekar att den tidigare låga lönsamheten kap vara en speciell 

förklaring till att svensk industri drabbats av stagnation, medan flera andra 

ogynnsamma faktorer synes ha berört OECD~ländernas industrisektorer 
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gemensamt. LO diskuterar vinst- och lönerelationen med inkomst- och 

förmögenhetsfördelningen för ögonen. Den enda fördelningsprofil kring 

vilken bred uppslutning kan nås torde vara fortsatt utjämning som dock 

enligt LO är svår att genomföra så länge finansieringen av tillväxten av det 

riskvilliga kapitalet är begränsad till de vinster till vilka kapitalägarna har 

ensamrätt. LO påminner om att löntagarfonder skulle innebära ett bety

dande tillskott av riskvilligt kapital i och med att insatserna inte begränsa

des till vinst utan att även löneavsättningar ingår. LO anser också att 

efterfrågan är viktigare än vinsten för industrins investerings vilja. 

Flera remissinstanser ansluter sig till LU:s analys av de ekonomiska 

incitamentens betydelse för att få ekonomin på rätt väg. Sålunda anser LO 

allmänt att det trots vårt internationella beroende finns ett handlings

utrymme för den ekonomiska politiken som det gäller att utnyttja. Det 

innebär emellertid inte en endimensionell överbryggningspolitik utan en 

rad hänsynstaganden inom områden som valutapolitik, statlig upplånings

politik, kreditmarknads- och räntepolitik samt i viss mån inhemsk skatte

och avtalspolitik. KF påpekar att ekonomin båste bringas att fungera 

bättre genom åtgärder mot effekterna av de höga marginalskatterna, infla

tionen och avdragsreglerna i kombination. Marginalskattereformen är inte 

tillräcklig i detta avseende enligt förbundet. Svenska Bankföreningen, 

Stockholms Handelskammare och de moderata ledamöterna i Sl'enska 

kommunförbundets styrelse instämmer också i att utbudsstimulerande åt

gärder behövs och nämner i detta sammanhang att den statliga industri

stödspolitiken varit misslyckad och måste upphöra. Den bromsar den 

nödvändiga fortlöpande omvandlingen av näringslivet och försvagar möj

ligheterna att på längre sikt upprätthålla full sysselsättning. 

Inkomster och utgifter i olika sektorer 

Rik.~försiikringsverket som lämnat råmaterial till utredningens kalkyler 

har inget att invända mot utredningsresultaten beträffande statens in-· 

komst- och utgiftsutvecklingen under de olika antagandena. 

När det gäller primär- och sekundärkommunernas budgetar under peri

oden hävdar både Svenska kommunförbundet och Landsting~förbundet att 

långtidsutredningen räknat för optimistiskt. Primärkommunernas finan

siella sparande påstås bli 6 miljarder kr. lägre och landstingens mellan 1 

och 4 miljarder kr. lägre än vad LU räknar med. Skillnaderna mellan LU:s 

och kommunförbundens beräkningar beror delvis på olika antaganden men 

framför allt på att senare prognoser visar en sämre tillväxt i skatteunderla

get. Enligt förbunden tyder detta på att skattehöjningar blir oundvikliga. 

ATP-systemet 

Fullmäktige i riksbanken betonar att ATP-systemet är utformat som ett 

fördelningssystem och att problemen i detta system inte i första hand 

sammanhänger med låg realavkastning på fondmedlen. I stället gäller 
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problemen de fördelningskonflikter som uppkommer i en ekonomi där 

utfästelser gjorts. vilka kopplar utvecklingen av reala pensioner till tidigare 

reallöner samtidigt som antalet pensionärer i förhållande till yrkesaktiva 

stiger och tillväxten i ekonomin avtar eller upphör. Det gäller således att 

anpassa pensionsåtagandena så att pensionärernas inkomstutveckling star 

i rimlig proportion till löntagarnas reallöneutvcckling. Fullmäktige pekar 

också på inflationens avgörande betydelse för den reala avkastningen på 

AP-fondens placeringar. Under perioder med hög och stigande inflation -

som under 1970-talet - får de långa räntebindningstiderna starkt negativa 

konsekvenser på realräntan. Skulle i enlighet med alternativ I inflationen 

avta betydligt. medför räntebindningen å andra sidan en ökad realavkast

ning för AP-fonden. Detta anser fullmäktige ej tillräckligt belyst i utred

ningen. 

Si·enska Försäkringsbolags Riksförbund framför att man med viss för

enkling kan säga att den generation som var i aktiv ålder när ATP infördes 

- utan att avstå något till de redan pensionerade - beviljade sig själv en 

hög pensionsnivå på nästa generations bekostnad. Härvid förutsattes som 

en självklarhet att den reala produktionen och de reala arbetsinkomsterna 

ständigt skulle öka. varför kommande generationer utan uppoffring skulle 

kunna betala pensionerna ur sitt överflöd. Om de aktivas realinkomster 

sjunker innebär systemet att de likväl ur sina minskade inkomster skall 

tillförsäkra pensionärerna en oförändrad köpkraft. De radikalt förändrade 

förutsättnin.garna motiverar enligt förbundet en omprövning av systemet. 
Uppenbart är att om ATP-systemet kommer i konflikt med den ekonomis

ka tillväxten måste systemet omprövas. låt vara med omsorg och försiktig

het. 

Statens hudgetunderskott och kreditpolitiken 

Flera remissinstanscr uppehåller sig _vid verkningarna på ränte- och 

kreditutvecklingen av statens lånebehov för att täcka budgetunderskotten. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret ifrågasätter om kalkylerna i alternativ I för 

statens upplåning medger tillräckligt låneutrymrrie för näringslivet. Det är 

enligt fullmäktige också tveksamt om den i utredningen kalkylerade real
räntan på 2 a 3 % verkligen är hög nog med hänsyn till att staten beräknas 

behöva fördubbla sin upplåning från allmänheten. Svenska Försäkringsbo

lags rik.1förhund konstaterar att kapitalmarknaden satts ur funktion av 

nuvarande regleringar. Förbundet ansluter sig till utredningens slutsatser 

att regleringarna kan ha hämmat tillväxten och att det är angeläget att 

räntenivån översitger inflationen så att sparandet medger en positiv av

kastning. Det bör åstadkommas med fri och marknadsmässig räntebild

ning. Man påpekar i sammanhanget det egendomliga i att försäkringsav

draget i inkomstbeskattningen som stimulerat långsiktigt sparande tas bort 

av förenklingsskäl samtidigt som mer kortfristigt sparande subventioner

nas på komplicerat sätt . .'frenska Bankföreningen uppmärksammar svårig-
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heten att hålla ett ränteläge som är tillräckligt högt för att möjliggöra stats

skuldsfinansieringen och ett valutainflöde men som inte blir alltför högt 

med hänsyn till avkastningen på rcalkapitalinvestcringar. Föreningen an

ser att risken är att uppgifterna är oförenliga och att det resulterar i att 

näringslivet trängs ut från kreditmarknaden. Enligt lantbrukarnas Riks

förbunds I LRFJ uppfattning utgör problemen på kapitalmarknaden nyckel

frågor för den samhällsekonomiska utvecklingen. Lantbruket såväl som 

näringslivet i övrigt riskerar att på grund av höga räntekostnader och brist 

på långfristigt kapital få allt sv&rare att finansiera nödvändiga och sam

hällsekonomiskt önskvärda investeringar. En hårdnande konkurrens mel

lan näringslivet och staten om det tillgängliga kapitalet riskerar näringsli

vets expansion. En allt överskuggande fråga i penningpolitiken är därför 

att förhindra att en för stor statlig upplåning driver upp räntan. landsor

ganisationen i Sverige I LOJ anser att ränteutvecklingen är ett större pro

blem än oljepriserna men att LU går förbi detta alltför lätt. En räntesänk

ning framstår som ytterst angelägen från investeringssynpunkt framhåller 

LO. 

Fullmäktige i riksbanken godtar ej utredningens slutsats att regleringar

na pa kreditmarknaden bidragit till att försämra den relativa lönsamheten 

för industrin. Man pekar i stället på att regleringarna möjliggjort en lägre 

räntenivå och därigenom skyddat de produktiva investeringarna. Utlåning

en till industrin har dessutom hela tiden prioriterats i förhållande till 

hushållsutlåningen, som annars på grund av större ränteokänslighet skulle 

ha kunnat konkurrera ut industrin. Fullmäktige menar också att en friare 

räntesättning med åtföljande högre räntenivå via stigande statsskuldsrän

tor och högre skatteu!lag skulle ha medfört ett högre kostnadslägc i ekono

min. 

Fullmäktige kritiserar utredningens uppläggning av kreditmarknadsana

lysen. speciellt vad gäller möjligheterna att styra penningmängden. Ansat

sen att värdera utvecklingen med utgångspunkt från tillväxten av den 

monetära basen ci.nses oliimplig vid den givna institutionella ramen i Sveri

ge. Man menar att i en marknad med likviditetsbehov för bankerna. inne

fattande även statspapper. och utan begränsningar för bankernas upplå

ning i riksbanken. föreligger ingen stabil relation mellan monetär bas och 

penningmängd. Även den beräkningstekniska delen av kreditmarknadskal

kylen kritiseras i vissa delar av fullmäktige. Detta påverkar dock ej utr~d

ningens slutsats att upplåningen hos allmänheten måste öka betydligt un

der kommande perioder. 

Fullmäktige pekar också på riske.n för högre realränta än den av utred

ningen antagna. I detta sammanhang betonas framför allt inflationsförvänt

ningarnas roll. För att dessa skall brytas krävs troligen en längre period av 

lägre inl1ationstakt samtidigt som utvecklingen av statsbudget och bytes

balans måste vridas i positiv riktning. 
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Appendix 

Förteckning över avgivna remissyttranden över Tillväxt eller stagnation?, 

avstämning av 1980 års långtidsutredning SOU 1982: 14. 

Efter remiss har följande instanser avgett yttranden över avstämningen: 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ. bostadsstyrelscn, invandrarverket, 

kommerskollegium, konjunkturinstitutet (KO. riksförsiikringsverket 
(RFV), riksrevisionsverket ( RRV), skogsstyrelsen, socialstyrelsen, sta
tens jordbruks nämnd. statens naturvårdsvcrk, stats kontoret, styrelsen för 
teknisk utveckling (STU), universitets- och högskoleämbetet (UH.Ä..) -
som bifogat yttrande från Linköpings högskoleregion - fullmäktige i riks
banken, fullmäktige i riksgäldskontorct, Centralorganisationen SACO/SR, 
Kooperativa förbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO). Lantbrukar
nas riksförbund (LRF), Stockholms handelskammarc, Svenska arbetsgiva
reföreningen (SAF), Svenska bankföreningen, Svenska försäkringsbolags 
riksförbund, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundct. Sveriges 
grossistförbund - tillsammans med Sveriges köpmannaförbund. Sveriges 
hantverks- och industriorganisation. Sveriges industriförbund. Sveriges 
kemiska industrikontor och Tjänstemännens centralorganisation ITCOJ. 
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vid regeringssammanträde 
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Föredragande: statsrådet Holmberg (punkterna 1-13 ), 

statsrådet I. Carlsson (punkt 14) 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84, såvitt avser för flera 

, huvudtitlar gemensamma frågor 

1 Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m. 

För det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra arbetstagare i 
offentlig verksamhet tillämpas f. n. de lönevillkor som framgår av det 
allmänna avlöningsavtalet den 18 september 1981 för statliga och vissa 
andra tjänstemän (AST), som träffats dels mellan statens arbetsgivarverk 
(SA V) samt Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och 

TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) och dels mellan SA V och Sveri
ges arbetsledareförbund (SALF). 

För vissa högre tjänstemän - främst chefstjänstemän - fastställs lönen 
enligt avtalet den 27 maj och den 17 juli 1981 om system för lönesättning av 
chefstjänstemän (chefslöneavtalet). 

Enligt det allmänna pensionsavtalet gäller statens allmänna tjänstepen
sionsreglemente (1959: 287) - SPR - med anslutande föreskrifter i väsent
liga delar som kollektivavtal i den omfattning de avser statligt lönereglera
de tjänster. Pensionsförmånerna för de icke-statliga arbetstagare med stat
lig pensionsrätt som faller utanför SAV:s förhandlingsområde regleras 
genom direkt tillämpning av SPR med anslutande föreskrifter. 

Lönevi.Jlkoren för vissa statligt anställda läkare framgår av ett avtal den 
25 augusti 1982 om allmänna bestämmelser för vissa statliga läkare m. fl. 
(ABL). 

Till grund för beräkningen av anslagen till avlöningar och pensioner 

under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp som gäller 
fr. o. m. den I januari 1982. Anslagsberäkningen innefattar ett lönekost
nadspålägg om 39%. 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 2 

Bilaga 2 
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I förhållande till det löneläge, som låg till grund för beräkningen av 
lönekostnaderna i budgetpropositionen 1982, har medräknats de ramar 

I 

som myndigheterna disponerar under tiden den I juli 1982-den 30 juni 
1983 enligt avtalet den 12 september 1978 om lokala löneförhandlingar 
m. m. inom ATF-området (L-ATFJ samt senare träffade ändringsavtal. 

Vissa av de nuvarande löneavtalen upphör att gälla den 31 december 
1982. Det är därför inte nu möjligt att ange vad som kommer att gälla i fråga 
om anställningsvillkoren för budgetåret 1983/84. Dessa frågor torde senare 
få anmälas för regeringen och underställas riksdagens lönedelegation. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. m. 

I ett allmänt tjänsteförteckningsavtal (ATF) den 8 december 1981 har 
statens arbetsgivarverk (SA V) samt Centralorganisationen SACO/SR, 

Statsanställdas förbund och TCO: s statstjänstemannasektion (TCO-S) 

fastställt lönegradsplaceringen för de statligt reglerade tjänsterna. Enligt 
ett avtal den JO juni 1981 gäller ATF som kollektivavtal även mellan SAV 
och Sveriges arbetslcdareförbund ISALF). Sedan budgetåret 1978/79 har 
parterna förfogat över ett årligt löneutrymme enligt bestämmelserna i 
avtalet den 12 september 1978 om lokala löneförhandlingar m. m. inom 
ATF-området (L-ATF) samt senare träffade ändringsavtal. 

Enligt ATF får under avtals perioden ändring av anställnings villkoren för 
en tjänst ske dels i den utsträckning och på det sätt som föreskrivs i L
ATF, dels vid större organisationsförändring och dels vid annat tillfälle om 
arbetsgivaren finner särskilda skäl föreligga. När ett nytt verk inrättas eller 
en större organisationsförändring görs, skall arbetsgivaren lämna berörda 
huvudorganisationer tillfälle till förhandling om anställningsvillkoren för 
en nyinrättad tjänst. I andra fall prövas frågan om anställnings villkoren för 
en nyinrättad tjänst av arbetsgivaren. När arbetsgivaren beslutar om an

ställningsvillkoren för en ny tjänst, skall hänsyn tas till vad som gäller för 
andra tjänster inom det aktuella myndighetsområdet. Beslutet får medde
las först sedan berörda arbetstagarorganisationer har underrättats. Den 
organisation som vill kan påkalla förhandling i dessa fall. Sådan förhand

ling förs under fredsplikt. 
Enligt tjänsteförteckningsavtalet den 17 december 1981 för undervis

ningsområdet (TFU) och tjänstcförteckningsavtalct den 27 maj och den 17 
juli 1981 för kyrkliga tjänster (TFK) gäller i huvudsak motsvarande regler 
när en ny tjänst inrättas inom dessa områden. 

Enligt tjänsteförteckningsavtalet den 25 augusti 1981 för vissa statliga 
läkare m. fl. (TFL) kan part påkalla förhandling om anställningsvillkoren 
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när en tjänst nyinrättas eller direkt berörs av en ändrad förvaltningsorgani
sation. Sådan förhandling förs under fredsplikt. 

Tjänstemän som omfattas av chefslöneavtalet uppbär i regel lön i form 
av baslön jämte ett visst antal tjänstetillägg och eventuellt ett personligt 
tillägg. Antalet tjänstetillägg och storleken av det personliga tillägget be
stäms av regeringen eller statens chefslönenämnd. Vissa tjänster kan inom 
ramen för chefslöneavtalet placeras i lönegraderna F 28-F 35 . 

. Lcnesättningen för de tjänster, som regeringen i budgetpropositionen 
begär riksdagens bemyndigande att inrätta, har skett enligt de regler som 
framgår av avtalen. Även när det gäller tjänster. som kan inrättas utan 
riksdagens medverkan, men för vilka regeringen beräknar medel under de 
olika huvudtitlarna, har anslagsberäkningen skett med utgångspunkt i lö
nesättningen enligt gällande regler. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

3 Verksamheten i Offentliga sektorns särskilda nämnd 

Som ett led i arbetsrättsreformen (prop. 1975/76: 105, InU 45, rskr 404) 

inrättades Offentliga sektorns särskilda nämnd genom ett särskilt huvudav
tal den 29 november 1976 (SHA). 

Nämnden testår av sju riksdagsledamöter och sex företrädare för avtals

parterna. Den är beslutför endast när den är fulltalig. En ny treårig mandat
period för ledamöterna i nämnden börjar f. ö. löpa den I januari 1983. 

Nämnden kan enligt avtalet kopplas in. när det gäller förhandlingar om 
kollektivavtal som rör anställningar hos staten, kommunerna, landstingen, 

försäkringskassorna eller svenska kyrkan. Om en förhandlingspart in
vänder att ett begärt kollektivavtal i något visst ämne inte bör träffas, 
eftersom det skulle kränka den politiska demokratin, kan frågan därom 
hänskjutas till nämnden för ett utlåtande, som utgör en rekommendation 
till parterna. 

Av förarbetena till arbetsrättsreformen framgår att till det politiska be
slutsområdet hör frågor som gäller den offentliga verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet (prop. 1975/76: 105 bil. 2 s. 151). A vsik
ten har varit att det i första hand skall ankomma på parterna att inom 

förhandlingarnas ram lösa hithörande gränsdragningsproblem och att hän
skjutande till nämnden sålunda skall ske bara i undantagsfall (anf. prop. 
bil. 2 s. 155, InU s. 58). 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78: 176, AU 37, rskr 336) skall 
verksamheten i SHA-nämnden årligen redovisas för riksdagen. 

Jag får därför upplysa att det hittills - fram till den 22 december 1982 -

inte har hänskjutits något ärende till nämnden. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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4 Nordisk utbytestjänstgöring 

Alltsedan år 1979 bedriver Nordiska ministerrådet en verksamhet med 
utbytestjänstgöring i de nordiska länderna (jfr prop. 1980/81: 100 bil. 3 p. 3, 

AU 18, rskr 249). Regler för Sveriges deltagande i utbytet finns i förord
ningen (1980: 848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder (om
tryckt 1981: 1270). Informationen om utbytestjänstgöringen handhas av 
statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN). 

Intresset för att få delta i utbytet fortsätter att öka. För år 1983 hade nära 
100 anmälningar kommit in till svenska regeringen. Med utgångspunkt i en 

oförändrad medelstilldelning från Nordiska ministerrådet om 200000 

norska kr. för att betala deltagarnas stipendier, 3 750 norska kr. per tjänst
göringsmånad, och andra kostnadsersättningar har regeringen den 16 sep
tember 1982 sett ut tolv deltagare för år 1983. Därmed kommer totalt 46 

svenska statsanställda m. fl. att ha tjänstgjort i våra nordiska grannländer. 
Det kan särskilt nämnas att det i år varit möjligt att se ut den första 
stipendiat som skall tjänstgöra på Island. 

De rapporter som kommer in från de svenska deltagarna i utbytet visar 

att många och för den offentliga verksamheten här i landet värdefulla 
kunskaper har inhämtats. En departementspromemoria med ett urval av 

de rapporter som avser åren 1979-1981 är under arbete. Syftet med den är 
att sprida information om de vunna erfarenheterna till en större krets inom 
förvaltningen. Tanken är att sedan årligen ge ut sådana berättelser. 

Intresset i de andra länderna för motsvarande utbytestjänstgöring i Sve
rige är också stort, särskilt från finsk sida. Det framgår redan av antalet 
förfrågningar om tjänstgöringsmöjligheter hos våra myndigheter. Under de 
gångna åren har de svenska statsmyndighetema också tagit emot en rad 
stipendiater, främst från Finland och Norge, och sålunda kunnat tillgodose 
framställda önskemål om att få tjänstgöra här. Stipendiater även från 
Danmark kan f. ö. väntas i fortsättningen, sedan regler för de danska 
deltagarnas tjänstgöring nyligen har utfärdats. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

5 Statliga chefstillsättningar 

Fr. o. m. den 1 januari 1983 skall myndigheterna på det statligt löneregle
rade området i allmänhet använda sig av s. k. intresseannonsering vid 
anställning av byråchefer och avdelningschefer m. fl. Syftet med denna 
reform är att genom en större öppenhet bredda rekryteringsunderlaget 
inför tillsättningen av chefstjänster och därigenom underlätta chefsrörlig
heten inte bara mellan myndigheterna inbördes utan också mellan myndig
heterna och övriga sektorer av arbetsmarknaden. 
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Föreskrifter om intresseannonseringen har tagits in i anställningsförord
ningen (1965:601, omtryckt 1976:863, ändrad senast 1982:796). 

Dessutom har en försöksverksamhet startat som syftar till att decentrali
sera tillsättningen av statliga byråchefstjänster och därmed jämställda 
tjänster. Försöksverksamheten har begränsats till två myndigheter. Enligt 
förordningen (1982: 797) om tillsättning av byråchefstjänster m. fl. vid sta

tens vägverk och statens väg- och trafikinstitut tillsätter sålunda numera 
dessa bägge myndigheter själva tjänsterna i fråga. Försöket avses pågå 
t. o. m. juni månad 1985 och skall därefter tjäna som underlag för övervä
ganden om motsvarande åtgärder inom andra delar av statsförvaltningen. 

Till grund för införandet av intresseannonseringen och för försöket med 
decentralisering ligger budgetdepartementets rapport (Ds B 1982: 4) Stat
liga chefsfrågor (jfr även Regeringens förordningsmotiv 1982: 6). 

Jag hemställer att regeringen bereder nksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

6 Den offentliga sektorns service och förhållande till medborgarna 

Bakgrund 

En stark offentlig sektor är nödvändig för välfärdens utveckling. Staten 
och kommunerna har tagit ett stort ansvar för sysselsättning. omvårdnad 
och ekonomisk utveckling. Samhällets åtgärder och beslut påverkar en
skilda människors liv på ett annat sätt än tidigare. 

Förvaltningsapparaten har emellertid samtidigt blivit svåröverskådlig 

och i vissa avseenden anonym. Den omfattande reglering som har vuxit 
fram kan skapa problem för enskilda medborgare. Det finns en risk att 
människor börjar uppleva sig stå i motsatsställning till samhällsförvaltning
en eller känner ett avstånd till myndigheterna. utan verkliga möjligheter att 
påverka utvecklingen. Arbetet med att förbättra medborgarnas möjligheter 
att aktivt medverka i samhällsomdaningen och att skapa goda kontakter 
mellan enskilda och myndigheter måste därlör ges en framskjuten plats. 

Ytterst handlar det om en vidareutveckling av demokratin och de demo
kratiska organen i samhället. Den offentliga makten kanaliseras i det 
svenska demokratiska systemet genom de politiska partierna och deras 
företrädare i olika organ på skilda nivåer. Den representativa demokratin 
förutsätter att det finns väl fungerande system för att fånga upp och 

kanalisera opinioner och värderingar som är gemensamma för stora grup

per av medborgare. Den förutsätter även att de förtroendevalda har verk
liga möjligheter att i det politiska arbetet verka utifrån medborgarnas 
behov och förväntningar. 

Även folkrörelserna har centrala uppgifter i det demokratiska systemet 

genom att de företräder sina medlemmars intressen inom skilda sakområ
den och ger sina medlemmar och förtroendevalda information och utbild-
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ning. Genom sin sociala grundsyn och demokratiska uppbyggnad ger de 

viktiga grupper röst och stämma i samhällsbyggandet. Genom att de har 

nära kontakter med sina medlemmar och kan identifiera deras behov kan 

de även lämna förslag på hur behoven bör mötas. Flera av samhällets 

nuvarande uppgifter är sprungna ur initiativ från folkrörelserna. 

En fördjupning av demokratin är angelägen inte minst i tider av krym

pande samhällsekonomi. Anspråken är mycket stora på de begränsade 

resurser som den offentliga sektorn förfogar över. Många viktiga behov 

och önskemål kan bara delvis tillgodoses. Under lång tid framöver måste 

vi räkna med en utomordentligt stram hushållning med de offentliga utgif

terna. Omprioriteringar inom ramen för de tillgängliga resurserna blir 

nödvändiga. Avvägningen mellan skilda tänkbara lösningar för gemensam

ma, angelägna behov och människornas vilja och förmåga till ett gemen

samt och solidariskt betalningsansvar bEr en central uppgift. 

Den offentliga sektorn måste effektiviseras genom ett målmedvetet och 

metodiskt rationaliseringsarbete inom de enskilda förvaltningarna. Det 

ligger i sakens natur att en effektiv förvaltning har bättre möjligheter att 

motsvara de krav som ställs från medborgarnas sida. Frågor om bestäm

mandet av serviceinriktning och servicenivå kan därför inte behandlas 

fristående från effektivitetsfrågorna. 

Under senare år har ett omfattande utredningsarbete bedrivits med syfte 

att minska onödig byråkrati inom den offentliga förvaltningen. Flera av 

utredningarna har behandlat frågor som berör myndigheternas kontakter 

med allmänheten. Detta har bl. a. gällt frågor om förenklade författnings

bestämmelser och förbättrad samhällsinformation, myndigheternas språk
behandling och tillgängligheten av nya lagar och reformer. De hittillsvaran

de insatserna har emellertid enligt min mening inte fått tillräcklig genom

slagskraft. 

Huvudinriktning 

Arbetet med att vidareutveckla samhällsförvaltningens service och för

hållande till medborgarna måste bedrivas planmässigt och med huvudin

riktning att 

- stödja myndigheterna i deras uppgifter att ge en god service och tjäna 

medborgarna, 

- förbättra kontakterna mellan myndigheterna och medborgarna, 

- effektivisera den offentliga förvaltningen, 

- utveckla.den kommunala självstyrelsen. 

- utveckla den demokratiska insynen i statsförvaltningen, 

- finna nya vägar för att decentralisera beslutsfunktioner. 

Förslag om åtgärder inom ramen för detta program kommer att succes

sivt föreläggas regeringen. Som utgångspunkt gäller att åtgärderna inte 

skall medföra fler formella pålagor elle'r innebära ökade kostnader för den 

offentliga sektorn. De eventuella kostnader som kan uppkomma skall 

täckas inom ramen för tillgängliga medel. 
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Servicerollen i lagstiftningen, 

Frågor om förhållandet mellan det allmänna och medl:>orgarna regleras 
- förutom i grundlagarna - i förordningen (1980: 900) om statliga myndig

heters serviceskyldighet. Den innehåller föreskrifter om skyldighet för 
domstolar och andra statliga myndigheter att gå allmänheten till handa med 
att lämna upplysningar och översända handlingar. Vidare regleras i förvalt
ningslagen ( 1971: 290) frågor om bl. a. talan mot myndighets beslut, kom
plettering av handlingar, anlitande av tolk m. m. 

Enligt min mening har inte myndigheternas serviceroll gentemot allmän
heten i tillräcklig grad kommit till uttryck i lagstiftningen. Regelsystemet är 
i första hand inriktat på att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och ett 
riktigt och rättvist förvaltningsförfarande. Det bör därför övervägas om 

inte bestämmelserna bör kompletteras med regler för myndigheternas ser

vice till medborgarna. 
Förvaltningsrättsutredningen (Ju 1978: 09) ser för närvarande över för

valtningslagen. Utredningen skall enligt sina direktiv (Dir 1978: 85) ta upp 
både sådana frågor som redan nu regleras i förvaltningslagen och sådana 
som förvaltningslagen för närvarande lämnar oreglerade. Vid öve.rsynen 
av förvaltningslagen bör, enligt direktiven, siktet vara inställt på att regler

na om förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna skall vara så enkla och 
lättbegripliga som möjligt. De bestämmelser som föreslås bör också syfta 
till att förbättra myndigheternas service till allmänheten. Möjligheter att 
förkorta handläggningstiden och att förenkla förfarandet skall tas tillvara. 

Enligt vad jag har inhämtat avser förvaltningsrättsutredningen att slutfö

ra sitt arbete under hösten 1983. Jag anser att frågan därefter bör prövas 
om grundläggande regler i lagstiftningen för myndigheternas servicefunk
tion, t. ex. genom tillägg i förvaltningslagen. I detta avseende har jag 
samrått med chefen för justitiedepartementet. Frågan om komplettering 
och modernisering av andra generella föreskrifter bör aktualiseras i anslut
ning till detta, t. ex. allmänna verksstadgan (1965: 600, ändrad senast 
1982: 274) och den nyss nämnda förordningen om statliga myndigheters 
serviceskyldighet. 

Inom regeringskansliet har även påbörjats en översyn som gäller bemyn
digande för myndigheterna att utfärda verkställighetsregler m. m. Syftet är 
att undersöka i vad mån sådana regler verkligen behövs på de olika 
områdena. Onödiga bemyndiganden skall upphävas. 

Myndigheterna 

Arbetet med att förbättra de centralt utfärdade reglerna om förhållandet 
mellan myndigheter och allmänheten bör fullföljas av myndigheterna ge
nom initiativ till en genomgång och anpassning av egna föreskrifter och 
anvisningar, exempelvis arbetsordning och reglementen. Myndigheterna 
bör åläggas att beakta serviceaspekterna i samband med planeringen och 
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uppföljningen av sin verksamhet. Inte minst bör detta gälla vid utnyttjan
det av ADB-teknik och andra tekniska hjälpmedel. I detta sammanhang 
vill jag erinra om bl. a. de ändringar i tryckfrihetsförordningen (1949: 105, 

omtryckt 1979: 936) och sekretesslagen (1980: 100, omtryckt 1980: 880) 
som syftar till att förstärka offentlighetsprincipen främst när det gäller 
allmänhetens tillgång till myndigheternas ADB-uppläggningar (prop. 1981/ 

82: 37, KU 1981/82: 21och1982/83: 1, rskr 1981/82: 163 och 1982/83: l, SFS 
1982: 183 och 939). Departementen har en viktig uppgift när det gäller att 
inom sina områden följa utvecklingen i bl. a. dessa avseenden. 

För att inom ramen för oförändradt> resurser genomföra olika förbätt
ringar i myndigheternas service kan erfordras organisatoriska förändringar 

inom myndigheterna samt information och utbildning riktad till myndighe
ternas anställda. Beslut om sådana förändringar skall enligt gällande ord
ning föregås av kontakter i förhandlingar eller andra samverkansformer 
med de anställdas organisationer. Denna handläggningsordning är en viktig 

utgångspunkt vid bedömningen av möjligheterna att åstadkomma en mera 
serviceinriktad myndighetsorganisation och en bred uppslutning från de 
anställda i strävandena att förbättra servicen gentemot allmänheten. 

Olika åtgärder behöver vidtas för att stimulera och stödja de statliga 
myndigheterna att själva utveckla sin servicefunktion. För att föra ut 

kunskap om ändrade bestämmelser och för att stimulera myndigheterna till 
bl. a. aktualisering av egna regelverk som rör förhållandet till allmänheten 
avser jag att föreslå regeringen att uppdra åt statens institut för personalad
ministration och personalutbildning (SIPU) att inom ramen för tilldelade 
resurser utarbeta utbildningsmaterial och utbildningsprogram som kan er
bjudas myndigheterna att användas i deras interna personalutbildning. 
Utbildningsfrågorna är även allmänt sett av stor betydelse i sammanhanget 
med hänsyn till att de offentliganställdas kompetens och attityder är vikti
ga för den fortsatta utvecklingen av servicen. 

Myndigheternas ledningsfunktioner har en avgörande uppgift i arbetet 
med att förbättra den offentliga servicen, bl. a. i rollen som normgivare och 
när det gäller att kanalisera olika medborgargruppers behov av och krav på 
service. Jag har därför föranstaltat om att frågor om vidareutveckling av 
myndigheternas service till medborgarna behandlas i den nu pågående 

utbildningen av högre chefer inom statsförvaltningen. Frågorna kommer 
dessutom att utgöra ett tema på sådana seminarier som planeras för upp

följning av chefsutbildningen. Enligt vad jag har inhämtat avser även SIPU 
- att behandla servicefrågorna i samband med den arbetsledarutbildning som 

institutet för närvarande utvecklar på uppdrag av regeringen. 

Styrelserna 

Ett stort antal myndigheter leds av förtroendemannastyrelser. Förtroen
demannainslaget i styrelserna har kommit till av flera skäl, bl. a. önskvärd
heten av demokratisk insyn och kontroll, behov av expertis eller krav på 
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samordning mellan olika organ med näraliggande arbetsområden. Ett van
ligt motiv för förtroendemannastyrclser är också att ge insyn och inflytan

de åt grupp~r, som direkt berörs av verksamheten. Jag anser att förtroen
demannastyrelsernas roll i arbetet med att förbättra servicen till allmänhe
ten bör uppmärksammas i förevarande sammanhang. 

Förvaltningsutredningen (B 1977: 01) arbetar för närvarande med en 
allmän översyn och kartläggning av de successivt genomförda förändring
arna av förvaltningsorganisationen vad gäller tillkomst av förtroendeman
nastyrelserna och konsekvenserna därav för förhållandet mellan regering
en, riksdagen och myndigheterna. Enligt vad jag har inhämtat kommer 

utredningens arbete i denna del att slutföras i början av år 1983. 
I annat sammanhang avser jag att återkomma till regeringen med förslag 

om att tillsätta en särskild utredning med uppgift att se över frågor om 
statlig styrelserepresentation, styrelsernas roll, ansvar m. m., att utvärdera 

effektiviteten i det statliga styrelsearbetet och att undersöka behovet av 
utbildning av ledamöter i statliga styrelser. I det sammanhanget bör även 

styrelsernas betydelse för myndigheternas effektivitet och utvecklingen av 

servicefrågorna belysas. 
Jag vill i sammanhanget erinra om att riksdagen (FöU 1979/80: 13) hos 

regeringen har begärt en översyn av förtroendemannainflytandet på cen
tral nivå inom försvaret. Försvarsutskottet uttalade därvid att det enligt 
utskottets mening fanns goda skäl att se över vid vilka ytterligare centrala 
myndigheter och skolor inom försvarsdepartementets verksamhetsområde 

som ett förtroendemannainflytande bör införas. 
I proposition om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets 

fortsatta utveckling (prop. 1981/82: 102) anmälde dåvarande försvarsminis
tem att han tillsatt en arbetsgrupp inom försvarsdepartementet med upp
gift att göra den avsedda översynen. Arbetsgruppen har genomfört en 
kartläggning av förutsättningarna för ett utökat förtroendemannainflytande 
på central nivå inom försvaret. 

Jag anser att arbetsgruppens verksamhet bör samordnas med den plane
rade utredningen av statlig styrelserepresentation m. m. I den här frågan 
har jag samrått särskilt med chefen för försvarsdepartementet. 

Länsstyrelserna 

En övervägande del av den offentliga verksamhet, som den enskilde 
medborgaren kommer i kontakt med, bedrivs regionalt och lokalt. Utveck
ling och samordning av servicen bör anpassas med hänsyn till detta. Här 
bör bl. a. länsstyrelserna kunna spela en viktig roll. Länsstyrelsernas upp

gifter i detta sammanhang bör emellertid ses över närmare i samband med 
överväganden om deras allmänna funktion som samordnande organ inom 
länen. Det är viktigt att konstatera att decentralisering av uppgifter till 
regionala och lokala organ kan underlätta en god kontakt mellan medbor
garna och förvaltningen. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till 

regeringen även i dessa avseenden. 
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Kommundelsl'isa organ 

I enlighet med de av riksdagen godtagna förslagen i prop. 1978/79: 181 
(KU 1978/79: 36, rskr 1978/79: 361) om lokala organ i kommunerna och 
prop. 1979/80: 54 (KU 1979/80: 27. rskr 1979/80: 96) om försöksverksamhet 
med lokala organ för specialreglerad förvaltning i kommunerna pågår 
sådan verksamhet i flera kommuner. I ett 50-tal kommuner utreder man 
möjligheterna att starta försöks verksamhet med lokala organ. En organisa
tion med lokala organ innebär att man inrättar kommundelsvisa nämnder. 
Avsikten med reformen är bl. a. att förbättra den lokala demokratin m. m. 

En sådan decentralisering bör också innebära att servicen till medborgarna 
i kommundelen effektiviseras och förbättras. 

Den kommunaldemokratiska kommitten (Kn 1977: 07) skall enligt direk
tiven (Dir 1979: 68) följa verksamheten nära och föreslå hur lagstiftning av 
de lokala organen skall kunna föras in i kommunallagen. Försöken i vissa 
kommuner utvärderas också av ett forskarlag. Jag anser att försöksverk

samheten med lokala organ har stor betydelse för utvecklingen av demo
kratin. Ett system med lokala organ innebär bl. a. att den kommunala 
förvaltningsapparaten och servicen flyttar närmare människorna. Jag an
ser därför att försöksverksamheten bör stimuleras och utvidgas ytterligare 
inom ramen för tillgängliga resurser i kommunsektorn. 

Folkrörelserna och föreningslivet m. m. 

Inom mitt departement bedrivs ett arbete som skall stödja och stimulera 
folkrörelserna och föreningslivets arbetsvillkor. För frågor om inriktning
en av arbetet finns en referensgrupp på ca 40 ledamöter, som representerar 
flertalet av landets större organisationer. Enligt min- mening finns det 
förutsättningar att ytterligare utveckla ett närmare samarbete mellan folk
rörelser. myndigheter och kommunala förvaltningar förutsatt att organisa
tionerna får möjlighet att verka på ett självständigt sätt. 

I det här sammanhanget finns det anledning att peka på ytterligare en 
aspekt, nämligen hur och på vilket sätt skilda samhällsorgan skall kunna ta 
till vara enskilda människors engagemang och medansvar i den verksam
het som samhällsorganen bedriver. Hit hört. ex. frågan om föräldramed
verkan i förskola och skola, ungdomars egen medverkan i skolarbetet och i 
fritidsverksamheten, dvs. i den verksamhet där de normalt återfinns. Re
geringen har nyligen tillkallat en särskild delegation för barn- och ung
domsfrågor med uppgift att utgöra ett samordnande organ för dessa frågor 

inom regeringskansliet. Regeringen har även tillkallat en kommission inom 
statsrådsberedningen för kamp mot narkotika och tillsatt en arbetsgrupp 
inom utbildningsdepartementet för att undersöka de faktorer som ligger 
bakom att allt fler ungdomar lämnar grundskolan med ofullständig utbild
ning. 

Som framgår av vad jag nu har anfört innebär arbetet med en förbättrad 
offentlig service att många instanser måste engageras. Jag har bl. a. nämnt 
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nödvändigheten av att myndigheterna tar egna initiativ och att de anställda 
och deras organisationer engageras i arbetet med att vidta åtgärder för en 
utvecklad service. Jag har angett viktiga uppgifter för regeringskansliet, 
myndigheternas ·styrelser och ledningsfunktioner, kommunerna, folkrörel

serna, SIPU och länsstyrelserna. 
Men även andra intressenter behöver enligt min mening ta del i arbetet 

för att det skall få en tillräckligt bred förankring. Det gäller bl. a. riksdags
partierna. arbetsmarknadens parter och kommunförbunden. Jag avser att i 
samband med det fortsatta programarbetet inom civildepartementet inbju

da företrädare för olika intressegrupper till överläggningar om den framtida 
inriktningen av arbetet med utveckling av den offentliga sektorns service 

och förhållande till medborgarna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

7 Ungdomsplatser inom statsförvaltningen m. m. 

Regeringen har i januari 1982 utfärdat en förordning (1982: 20, ändrad 
senast 1982: 4561 om bidrag till ungdomsplatser. I förordningen regleras 
frågor om vissa allmänna villkor för verksamheten och om bidragets stor
lek m. m. Bidrag får enligt förordningen lämnas också till statliga myndig

heter enligt de bestämmelser som gäller för statsbidrag till statliga bered
skapsarbeten enligt arbetsmarknadskungörelsen ( 1966: 368). 

Statens arbetsgivarverk (SA V) och de statsanställdas huvudorganisatio
ner träffade i februari 1982 ett avtal om anställnings- och arbetsvillkor för 
den som anvisats statlig ungdomsplats. I oktober 1982 har ett nytt avtal 
träffats som ersätter det tidigare avtalet (SAV cirk. 1982 A 25). I maj 1982 
träffade SA V och Försäkringskasseförbundet samt Centralorganisationen 
SACO/SR och Försäkringsanställdas förbund ett avtal om ungdomsplatser 
vid de allmänna försäkringskassorna. En del frågor i anslutning till avtalen 
regleras i förordningen (l 982: 751) om statliga ungdomsplatser m. m. 

Fr. o. m. den l juli 1982 handläggs frågorna om ungdomsplatser i admini
strativt hänseende av kommunerna (skolstyrelsen). Skolöverstyrelsen har 

utfärdat närmare anvisningar till kommunerna om denna verksamhet. En
ligt gällande ordning skall statlig myndighet få ersättning från berörd kom

mun med 123 kr. per ungdomsplats och dag, vilket innebär full kostnads
täckning'för myndigheterna. Ersättningen inkluderar kostnader för sociala 
avgifter och försäkringsavgifter. 

Chefen för utbildningsdepartementet lägger under åttonde huvudtiteln 
fram förslag om bl. a. en ny form av ungdomsplatser som bl. a. ersätter 
nuvarande yrkesintroduktion. 
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Enligt en sammanställning som har gjorts genom budgetdepartementets 
försorg hade ca 850 ungdomar beretts sysselsättning på ungdomsarbets
platser inom statsförvaltningen till utgången av juni 1982. Mot bakgrund av 
myndigheternas bedömningar av möjligheterna att ställa ungdomsplatser 
till förfogande räknar jag med att det finns ett betydligt större utrymme 
som bör kunna utnyttjas under innevarande budgetår. Jag förutsätter även 

inför nästa budgetår att myndigheterna i större utsträckning än hittills kan 
ställa ungdomsplatser till förfogande. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

8 Personaladministrativa informationssystem 

En redovisning av utvecklingen av de personaladministrativa informa
tionssystemen har lämnats senast i prop. 1981/82: 100 (bil. 3 s. 11 f.). 

Statens löne- och pensionsverk (SPY) har ansvaret för de centrala perso

naladministrativa systemen inom den civila statsförvaltningen, dvs. det 
generella löneuträkningssystemet (SLÖR) och det personaladministrativa 
informationssystemet (PI). SPY svarar också för det automatiska matrikel

föringssystemet (MAREG) samt för utvecklingen av ett automatiskt pen
sionsuträkningssystem (PAM). 

I juli 1982 var ca 300 myndigheter anslutna till SLÖR. Antalet löneutbc

talningar är ca 160000 och nettolönesumman som betalats ut genom SLÖR 
uppgår f. n. till omkring 680 milj. kr. per månad. 

Anslutningen av myndigheter till SLÖR enligt de ursprungliga planerna 
är avslutad. Arbetet med SLÖR koncentreras nu på löpande underhåll. 
Dessutom görs under budgetåret 1982/83 en förstudie avseende en teknisk 
revidering av de centrala delarna av systemet i syfte att modernisera 
systemet och på sikt minska underhållsinsatserna. 

PI-systemet används f. n. reguljärt av 23 myndigheter med sammanlagt 
ca 55 000 anställda. PI-produkten kommer i fortsättningen att finnas till
gänglig för samtliga SLÖR-myndigheter och för enstaka behov. 

Genom beslut den 8 januari 1981 uppdrog regeringen åt statskontoret att 
tillsammans med SPY utreda bl. a. möjligheterna till effektivisering och 
kostnadssänkning av SLÖR. I en rapport till regeringen har statskontoret 

och SPY redovisat förslag till sådana åtgärder. Genom användning av 
försystem för lönerapportering bör enligt rapporten den preliminära löne
bearbetningen bli överflödig. Detta bedöms tillsammans med en avlastning 
av det centrala SLÖR-systemet komma att medföra ytterligare serviceför
bättringar och kostnadssänkningar för SLÖR-kunderna. Utveckling av för

och eftersystem för personaladministrativa ändamål pågår på skilda håll, 
bl. a. inom DAFA. Även SPY bedriver utvecklings- och försöksverksam-
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het med ett sådant för- och eftersystem (VISP-vidareutveckling av SLÖR 

och PI). 
I rapporten har SPY och statskontoret också lämnat förslag till en 

närmare uppgiftsfördelning mellan SPY och de myndigheter som berörs av 
de generella personaladmi.nistrativa ADB-systemen inom statsförvaltning
en. Regler om denna uppgiftsfördelning föreslås bli samlade i en särskild 
registerförordning. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till rege
ringen med förslag till sådana regler. · 

I en särskild utredning har SPY sett över behovet av aktualisering av 
tjänstematriklar t. o. m. år 1987. Aktualisering innebär granskning och 
eventuellt komplettering av tjänstematrikeluppgifter, bearbetning av 
matrikeluppgiftema (tjänsteårsberäkning m. m.) samt överföring av pen
sionsuppgifter till MAREG. Syftet med utredningen har främst varit att 

undersöka vilken omfattning aktualiseringen måste ha under perioden för 
att satsningen på matrikelregistret och aktualiseringssystemet skall få opti
mal effekt. Enligt utredningen krävs en aktualiserings volym på ca 17 000-
20 000 ärenden per år under de tre närmaste åren och ca 85 000 ärenden 
under en femårsperiod. En sådan volym kräver resursinsatser på ca 20-30 
årsarbetare under perioden. 

MAREG har tagits i produktion under hösten 1982. Driften av systemet 
har förlagts till riksförsäkringsverkets tekniska byrå i Sundsvall. Uppgifter 
om anställda vid myndigheter som är anslutna till SLÖR förs efter hand in i 
systemet. Under innevarande budgetår kommer anslutning av ytterligare 
grupper av anställda inom det statliga avtalsområdet att påbörjas. Det 
gäller bl. a. anställda inom försvaret och polisväsendet samt vid de affärs
drivande verken. Anslutningen kommer enligt den preliminära anslut
ningsplan som SPV har upprättat att ske enligt följande. 

Lönesystcm 

F-SLÖR 
Vägverket 
FFV 
K-PAl/Kommun-Data AB 

SJ 
Te le 
Vattenfall 
Posten 

K-PAl/Ghgs kommun 
K-PAl/Kommun-Data 

i Västerås 
K-PAl/Sthlms kommun 
K-PAI/Malmö kommun 

Antal 
personer 

70000 
10000 
6000 

100000 

45000 
41000 
10000 
65000 

9000 

17000 
15000 
6000 

Anslutning Registcrupp-
påbörjas läggning i 
under MAREG 
budgetåret 

1982/83 83-07 .. 83-08 
83-08 
83-09 

1983/84 84-07 .. 84-08 
84-09 
84-09 

1984/85 85-07 

85-07 
85-08 
85-08 
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Efter hand som MAREG införs kan den manuella matrikelföringen vid 
berörda myndigheter m. tl. upphöra. Enligt preliminära uppskattningar, 
som gjorts av SPV, medför detatt den resursinsats som i dag avsätts för 
hanteringen av pensionsuppgiftema i matriklarna bör kunna halveras. 

Jag avser att föreslå regeringen att uppdra åt SPV att i samarbete med 
riksrevisionsverket och statskontoret utreda förutsättningarna för avgifts
finansiering av MAREG fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

9 Decentralisering i statsförvaltningen 

På riksdagens begäran (KU 1978/79:35 p. 1, rskr 364; AU 1978/79:23, 
rskr 435) har regeringen inrättat en delegation för decentralisering i statlig 
verksamhet. Delegationen är regeringens och regeringskansliets samord
nande organ för decentralisering och lokalisering av statlig verksamhet. 
Delegationen är en fast, interdepartemental arbetsgrupp, knuten till bud
getdepartementet. En referensgrupp har i sin tur knutits till delegationen 
med företrädare för riksdagspartierna. Delegationen har ett sekretariat 
inom budgetdepartementets personalenheter. 

Regeringen har med hänvisning till en inom budgetdepartementet den 18 

december 1979 upprättad promemoria fastställt riktlinjerna för decentrali
. seringsdelegationens arbete. Till föregående års budgetproposition (prop. 
1981/82: 100 bil. 3 s. 27) har promemorian fogats som bilaga 3.1. 

Decentraliseringsdelegationens verksamhet bygger - förutom på riksda
gens uttalanden och regeringens riktlinjer - på ett handlingsprogram för år 
1981 som har fastställts av delegationen. 

I enlighet med programmet har delegationen dels tillsammans med fack
departementen främjat det kontinuerliga decentraliseringsarbete som på
går inom statsförvaltningen. dels samverkat med statsrådsberedningen i 

dess arbete med att decentralisera och delegera ärenden från regerings

kansliet. 
I de senaste årens budgetanvisningar har poängterats att decentralise

ringsansträngningarna måste föras vidare på ett planmässigt sätt och i ett 
långsiktigt perspektiv för att föras in i budgetprocessen. 

Jag anser att det har varit av stort värde att myndigheterna i sina 

anslagsframställningar redovisat både genomförd. planerad och föreslagen 
decentralisering inom sitt verksamhetsområde. 

När det gäller lokalisering av statlig verksamhet. är de uttalanden riksda
gen har gjort i samband med sin behandling av vissa regionalpolitiska 
frågor vägledande för arbetet (AU 1980/81: 23, rskr 233; prop. 1981/82: 113. 
AU 23, rskr 388). I den sistnämnda propositionen behandlas bl. a. frågan 
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om att ge uppdrag om decentralisering till vissa större centrala myndighe
ter. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Decentraliseringsdelegationen har i sin verksamhetsredogörelsc för bud
getåret 1981/82 och i anslutning till denna i en särskild arbetspromemoria 
lämnat synpunkter på det hittillsvarande decentraliseringsarbetets bedri
vande. Delegationen har därvid till regeringen framfört vissa förslag i fråga 
om det fortsatta decentraliseringsarbetets inriktning och innehåll. Försla
gen bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Det är flera departement och många utredningar som arbetar inom det 
gemensamma fält som decentralisering utgör. Jag avser därför att senare 
redovisa riktlinjer för decentraliseringsarbetet och dess organisation. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

10 Verksamheten i datadelegationen 

Riksdagen behandlade våren 1979 frågan om användningen av ADB i 
statsförvaltningen (prop. 1978/79: 121, FiU 34, rskr 339). Flera av riksdags
partierna ställde då krav på att statsmakterna skulle forma en mer samlad 
datapolitik. Ett sätt att åstadkomma detta skulle vara att inrätta någon 
form av datadelegation. Riksdagen fann starka skäl tala för inrättandet av 
en sådan delegation, knuten till regeringskansliet. 

Med anledning härav har regeringen i mars 1980 inrättat en delegation 
för datafrågor (datadelegationen, B 1980: 03). Delegationen utgör en kom
mitte med högst 15 ledamöter (Dir 1980: 15). Jag har förordnat generaldi
rektören i statskontoret Sven Moberg att vara dess ordförande. 

I bilaga 3 till 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100) redogörs för 
delegationens sammansättning, uppgifter. arbetssätt samt verksamhet 

t. o. m. år 1981. 
Delegationen skall enligt direktiven verka för att samarbetet mellan bl. a. 

pågående utredningar på dataområdet underlättas samt att deras förslag 
kan samordnas. Det aktuella utrcdningsarbetet i de pågående utredningar
na har löpande följts. En översikt över pågående och under budgetåren 
1981/82 och 1982/83 avslutat utredningsarbete på dataområdet, som be
drivs på uppdrag av regeringen, bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga 2 .1. 

En viktig uppgift för delegationen är att svara för viss bevakning av 
datoriseringen i samhället och även kunna stå till tjänst med upplysningar: 
Delegationen har under åren haft en omfattande kontaktverksamhet. 

Under hösten 1981 pågick inom delegationen ett arbete med en översikt

lig datapolitisk rapport. Rapporten (Ds B 1981: 20) Samordnad datapolitik 
överlämnades till statsministern den 7 januari 1982. I rapporten ges förslag 
till hur en samordnad datapolitik kan vara utformad i sina huvuddrag. 
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Vidare föreslås principer och riktlinjer för datateknikens utveckling och 
användning i samhället i form av 50 rekommendationer. Ansträngningarna 
att utforma en samordnad datapolitik bör enligt delegationens mening 
inledningsvis h!i sin tyngdpunkt på utbildningens och forskningens områ
den, frågor som gäller medbestämmande och användarinflytande samt 
frågor avseende teknikupphandling. I regeringens proposition Samordnad 
datapolitik (prop. 1981/82: 123), som förelades riksdagen i mars 1982. före
slogs vissa av rekommendationerna utmynna i en åtgärdsplan. Andra 
skulle bilda utgångspunkt för utredningsarbete under den kommande tre

årsperioden. En tredje kategori rekommendationer hänsköts till det data
politiska arbetet i tiden efter budgetåret 1985/86. 

Vad gäller utbildningsfrågor uppdrog regeringen genom beslut den 13 

maj 1982 åt datadelegationen att utarbeta och lämna förslag om riktlinjer 
för en satsning på bred utbildning i datafrågor till allmänheten (tilläggsdi

rektiv till datadelegationen, Dir 1982: 26). Åtgärderna skulle enligt direkti
ven helt rymmas inom en medelsram om 10 milj. kr. Riksdagen hade med 
anledning av prop. 1981/82: .123 beslutat att till Bred utbildning i datafrågor 
för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 10 milj. kr. (UbU 
28 och 38, rskr 375). Delegationen redovisade i slutet av juni 1982 sina 
förslag till regeringen (utbildningsdepartementet). 

Regeringen beslutade den 22 juli 1982 om fördelningen av de anslagna 

medlen. Beslutet ansluter i huvudsak till datadelegationens förslag. Av 
anslaget skall 6 milj. kr. disponeras av skolöverstyrelsen för fördelning 
mellan studieförbunden enligt särskilda bestämmelser. 4 milj. kr. dispone
ras av datadelegationen, som efter ansökan skall fördela minst 3.5 milj. kr. 
till organisationer. utbildningsanordnare m. tl. för kostnader i samband 
med information till eller utbildning av allmänheten i datafrågor. 

Datadelegationen har beslutat att efter ansökan fördela de minst 3,5 milj. 
kr. som datadelegationen disponerar på följande sätt: 

- Ca 1 milj. kr. fördelas till organisationer, utbildningsanordnare m. fl. 
vid sidan av studieförbunden för informations- och utbildningsaktiviteter 
som genomförs under budgetåret 1982/83. 

- Ca 2.5 milj. kr. fördelas till organisationer. utbildningsanordnare 

m. tl. för kostnader för utvecklingsåtgärder av olika slag. Dessa utveck
lingsåtgärder skall enligt regeringens beslut genomföras i samarbete med 

datadelegationen. 
Beträffande forskningsfrågorna har industridepartementet anmodat da

tadelegationen att inkomma med synpunkter på styrelsens för teknisk 
utveckling (STU) ramprogram inom det datatekniska området. Delegatio
nen har valt att lämna synpunkter på STU:s ramprogram för kunskapsut
veckling om informationsbehandling samt för elektronisk och elektro
optisk komponentteknologi. Beträffande det förra ramprogrammet av läm-· 
nade datadelegationen i augusti 1981 kompletteringar till de synpunkter 
och förslag som lämnats i juni 1981. Förslagen avsåg främst organisatoris-
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ka frågor kring ramprogrammet. Beträffande det senare ramprogrammet 
lämnade delegationen sina synpunkter i juni 1982. 

Universitets- och högskoleämbetet tillsatte år 1979 en datareferensgrupp 
för forskning och utbildning inom dataområdet. Under budgetåret 1981/82 
har arbete pågått i syfte att föreslå förstärkningar för den administrativt 

inriktade utbildningen. Datadelegationens sekretariat har följt detta arbete. 
Med teknikupphandling avses en beställning av utveckling av ny eller 

förfinad teknik, nya system m. m. som inte finns på marknaden baserade 
på krav från beställaren. Riksdagen har med anledning av prop. 1981/ 
82: 123 godkänt (FiU 34, rskr 317) att ett särskilt organ med de uppgifter 
som anges i propositionen inrättas för teknikupphandling inom dataområ
det för den offentliga sektorn. Några riktlinjer för det föreslagna organets 
organisation, sammansättning, arbetsuppgifter och verksamhetsformer an
gavs inte i propositionen. Finansutskottet ansåg det mot den bakgrunden 

lämpligt att datadelegationen gavs uppdraget att utarbeta förslag i dessa 

frågor. 
Regeringen fattade med anledning härav i augusti 1982 beslut om till

läggsdirektiv (Dir 1982: 26) till datadelegationen innebärande att delegatio
nen skall utarbeta och lämna förslag till regeringen i de nämnda frågorna. 

Datadelegationen avser att i början av år 1983 redovisa sina förslag. 
Enligt sina direktiv bör delegationen översiktligt granska och utvärdera 

effekterna av större statliga ADB-investeringar. Delegationen genomförde 
därför i slutet av år 1981 en genomgång av det s. k. RS-systemet inom 
skatteförvaltningen. Genomgången redovisas i rapporten tDs B 1981: 21) 
RS-systemet - en genomgång och utfrågning 1981-11-12 tillsammans med 
datadelegationens förslag med anledning av genomgången. Rapporten 
överlämnades till regeringen den 13 januari 1982. Förslagen innebar bl. a. 
att regeringen i god tid borde ta initiativ till att påbörja förberedelsearbetet 
med den driftorganisation och systemstruktur som kan bli aktuell mot 
slutet av 1980-talet. Riksskatteverket borde vidare ta initiativ till en bred 
diskussion i avsikt att pröva de förslag som presenterades vid genomgång

en. 
Datadelegationen tillkom i ett läge då ett mycket stort antal utredningar 

samtidigt verkade inom dataområdet. En huvuduppgift för delegationen, 
enligt det uttalande från finansutskottet som utgjorde grunden för delega
tionens tillkomst, var att bevaka utvecklingen av datoriseringen och främja 
kunskapsutvecklingen på området. Delegationen skulle därtill föreslå åt
gärder för att garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i 

samhället under demokratisk styrning och kontroll samt verka för att 
samarbetet mellan bl. a. de pågående utredningarna underlättades. 

Delegationen hade ytterligare en viktig uppgift i att utgöra ett forum för 
kontakter mellan riksdagspartierna, arbetsmarknadens parter, kommun
förbunden m. fl. för informationsutbyte kring datafrågorna. 

Ett genomgripande reformarbete utförs nu beträffande departementsor-

2 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 2 
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ganisationen. Ett nytt departement. civildepartementet, tillskapas fr. o. m. 
den I j~nuari 1983 med uppgifter av stor vikt för datapolitiken. Departe
mentet har bl. a. följande speciella uppgifter: att utveckla arbetet att decen

tralisera i samhällsförvaltningen, stärka medborgarnas insyn och deltagan
de i samhällsarbetet. utveckla den kommunala självstyrelsen, effektivisera 
och förenkla den statliga förvaltningen samt utveckla de anställdas infly

tande på den statliga arbetsmarknaden. 
Det ankommer vidare på departementet att medverka till personalut

veckling och utbildning för de statligt anställda samt att skapa en god 

arbetsmiljö. 
Departementets arbetsuppgifter och organisation gör det möjligt att i 

regeringskansliets permanenta organisation bedriva det samordnande ar

bete för den datapolitiska utvecklingen som datadelegationen varit ägnat 
åt. Behovet av en delegation med de uppgifter som tillskapades i mars 1980 

minskar som en följd härav. 
Jag avser därför att föreslå regeringen att ge datadelegationen nya direk

tiv som preciserar dess arbetsuppgifter till vissa särskilda frågor inom 
datapolitikens område. I första hand bör delegationen få i uppgift att 
avsluta sitt viktiga arbete på tcknikupphandlingsområdet och att lägga 
förslag om hur en fortsatt bred utbildning om datafrågorna, riktad till hela 
gruppen medborgare, skall kunna bedrivas. Ytterligare bör datadelega
tionen avsluta och rapportera sitt arbete att beskriva utvecklingstendenser 
inom datateknologin. Samordningen av pågående utredningsarbete bör 
enligt min mening kunna ske inom ramen för det samordnande arbete som 
jag nyss nämnt. 

För det fortsatta arbetet inom datadelegationen gäller från min sida att 
det behövs ett forum för åsiktsutbyte och informationsutbyte mellan riks
dagspartierna, regeringskansliet. arbetsmarknadens parter, kommunför
bunden och andra viktiga intressenter inom datapolitikens område. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

11 Användningen av ADB i statsförvaltningen 

I prop. 1978/79: 121 om användningen av ADB i statsförvaltningen redo
gjordes för olika frågor om statsförvaltningens användning av datorer för 

administrativa ändamål. Bl. a. påtalades svårigheterna att snabbt och en
kelt skaffa en överblick över den statliga databehandlingen. Riksdagens 
behov av information anfördes särskilt. Denna fråga berördes även under 
riksdagsbehandlingen (FiU 1978179: 34) av propositionen. Riksdagen fann 

det därvid ändamålsenligt att en årlig redovisning över ADB i statsförvalt
ningen bifogades budgetpropositionen med hänsyri till dels de viktiga prin
cipfrågor, dels de betydande effekter för medborgarna som införandet av 
ADB ofta medför. 
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Regeringen har mot denna bakgrund uppdragit åt statskontoret att årli
gen utarbeta en redovisning efter vissa riktlinjer över användningen av 
ADB i statsförvaltningen. Nu föreliggande redovisning, som bör fogas till 
protokollet i detta ärende som bilaga 2 .2, bygger sålunda på uppgifter som 
statskontoret ställt samman. Redovisningen avser främst användning av 
ADB för administrativa ändamål. Beträffande information om pågående 
utredningar inom ADB-området hänvisas till bilaga 2.1. 

Redovisningen avseende statsförvaltningens användning av ADB har 

skett i föreliggande form sedan starten 1979. Jag avser att under innevaran
de budgetår ta initiativ till en mindre utvärdering av redovisningens upp
läggning och innehåll. Med utgångspunkt i utvärderingen bör övervägas 
om den nuvarande formen för redovisningen för riksdagen är den mest 

ändamålsenliga eller om eventuellt någon annan form bör tillämpas. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av redovisningen. 

12 Den statliga revisionsverksamheten 

12.1 Inledning 

Riksrevisionsverket (RRV) är central förvaltningsmyndighet för revision 
inom statsverksamheten. Verket bedriver främst förvaltningsrevision som 
syftar till att granska den statliga verksamheten och tillse att den bedrivs 
effektivt. RRV granskar även de statliga affärsverkens redovisning och 

bokslut. 
För redovisningsrevision av statliga myndigheters verksamhet finns 

revisionskontor. Regeringen bestämmer vid vilka myndigheter revisions
kontor skall finnas (värdmyndighet) och vilka myndigheters verksamhet 
som skall granskas av revisionskontoret. F. n. finns 22 revisionskontor 
samt en revisionsbyrå vid försvarets civilförvaltning. Dessa har enligt 
förordningen ( 1980:718) om revision vid revisionskontor eller motsvarande 
bestämmelser som huvudsaklig uppgift att årligen granska redovisningen 
hos berörda myndigheter och bedöma om den är rättvisande. 

RRV utövar tillsyn över revisionskontoren och meddelar föreskrifter 
och anvisningar för revisionens utförande. Vidare skall verket tillse att 
redovisningsrevisionen bedrivs ändamålsenligt och i betryggande former. 

RRV lämnade efter en översyn av revisionskontorsorganisationen den 8 
juni 1979 ett förslag till regeringen angående organisation och arbetsformer 

för revision vid. revisionskontor. Förslaget syftade till att effektivisera 

revisionsverksamheten vid revisionskontoren. I förslaget angav RRV även 
vissa allmänna synpunkter på en minskning av antalet kontor. 

Förslaget behandlades av regeringen i prop. 1979/80: 150. I propositionen 
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föreslogs åtgärder som bl.a. syftade till att stärka redovisningsrevisionens 
ställning och oberoende inom ramen för nuvarande organisation i stort. 

Riksdagen beslöt (FiU 1979/80:41, rskr 394) i enlighet med dessa förslag. 

Regeringen har ~ot bakgrund härav utfärdat en förordning (1980:718) 

för revision vid revisionskontor. De väsentligas.te förändringarna i förhål

lande till tidigare var 

- att revisionskontoren främst skall bedriva en redovisningsrevision som 
syftar till att årligen avge en revisionsberättelse innehållande en bedöm

ning av de granskade myndigheternas redovisning för räkenskapsåret, 

- att cheferna för revisionskontoren skall fastställa revisionsplaner samt 

- att tjänsterna som chef för revi.sionskontor tillsätts av RRV efter samråd 

med i första hand värdmyndigheterna. 

Dessutom har regeringen i enlighet med nyssnämnda proposition beslu

tat om att större delen av särkostnaderna för revisionskontoren fr.o.m. 

budgetåret 1980/81 anvisas och redovisas åtskilt från värdmyndigheternas 

övriga medel. 
Genom beslut den 11 december 1980 uppdrog regeringen åt RRV att 

utreda möjligheterna att sammanföra de befintliga revisionskontoren. till 

större enheter och den lämpliga fördelningen av verksamhetsområden 

mellan revisionskontoren. Vidare uppdrogs åt RRV att utreda behovet dels 

av ADB-kompetens för revision av ekonomisk redovisning och ekonomis
ka transaktioner som sker med hjälp av ADB, dels av ADB-revisorers 

medverkan vid utveckling av ADB-system samt att därefter pröva den 

lämpliga fördelningen av ADB-resurser och ADB-kompetens mellan RRV 
som tillsynsmyndighet och revisionskontoren. 

En förutsättning för utredningen var att en ändring skulle göras inom en i 

huvudsak oförändrad total resursram. 
RRV har den 21 juni 1982 redovisat uppdraget i en utredningsrapport 

benämnd Den statliga revisionsverksamheten. Rapporten har remissbe

handlats. 
En sammanfattning av rapporten och en sammanställning av remissytt

randena bör tas till protokollet i detta ärende som bilaga 2 .3. 

12.2 Föredragandens överväganden 

Det förslag som RRV lämnat i sin utredningsrapport Den statliga revi

sionsverksamheten avseende revisionskontorsorganisationen innebär att 

antalet revisionsenheter minskas från 23 till 12 inom en totalt sett oföränd

rad resursram. Detta förslag förefaller väl avvägt och jag kan i huvudsak 

tillstyrka det. Genom sammanläggning till större revisionsenheter skapas 
möjlighet att bedriva revisionen effektivare bl. a. genom att resurserna kan 

utqyttjas bättre. Det ankommer på regeringen att besluta om vilka myndig

heter som skall granskas av resp. revisionskontor och vilka myndigheter 

som skall vara värdmyndigheter. 
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' 
Enligt min mening bör några justeringar göras inom ramen för de 12 

kontoren. Dessa justeringar, som jag nu skall närmare redovisa, grundar 
sig på framförda synpunkter i remissvaren. 

Revisionskontoret vid generaltullstyrelsen (GTS) har av RRV föreslagits 
bli sammanfört med revisionskontoret vid länsstyrelsernas organisations
nämnd (LON). På detta sätt skulle man få en samlad appbördsgranskning i 
staten. Till området skulle även föras granskningen av riksskatteverket 
(RSV). Revisionskontoret vid riksförsäkringsverket (RFV) föreslogs bilda 

ett eget kontor. Granskningsområdet kännetecknas av ett stort utgiftsom
råde med stora datoriserade system och ett sammanhållande revisionskon
tor för socialförsäkringsområdet. Såväl LON som RFV framhåller i sina 
remissvar att en sammanläggning av deras revisionskontor till ett kontor 
vid RFV skutle skapa ett naturligare revisionsområde. eftersom skatte
och försäkringssystemen har beröringspunkter. RSV framför liknande syn
punkter. Jag delar den uppfattning som dessa myndigheter framfört och 
föreslår att revisionskontoren vid LON och RFV förs samman med RFV 
som värdmyndighet. Inom detta revisionsområde finm. flera myndigheter 
med stora datoriserade system, vilket gör att man bör kunna bygga upp en 
god kompetens för att granska dessa system. 

Revisionskontoren vid GTS och rikspolisstyrelsen (RPS) är båda förhål

landevis små. Båda kontoren ligger i Stockholm och bör därför utan 
svårigheter kunna läggas samman till ett kontor. Både GTS och RPS har 
regionala organisationer och ett sammanslaget revisionskontor, vilket ska
par möjlighet att samordna revisionen oc'1 reseverksamheten. Jag föreslår 
därför att ett gemensamt revisionskontor för GTS och RPS bildas med 

GTS som värdmyndighet. 
Revisionskontoren vid domstolsverket, lantbruksstyrelsen och skogs

styrelsen, som är belägna i Jönköping, är samtliga små enheter. Med 
hänsyn till främst den gemensamma lokaliseringen föreslår jag att de tre 
kontoren läggs samman. Jag anser att skogsstyrelsen skall vara värdmyn

dighet. 
Jag har alltså för avsikt att senare återkomma till regeringen med förslag 

att följande myndigheter skall bli värdmyndigheter för revisionskontor, 
nämligen GTS, RFV, kammarkollegiet, skolöverstyrelsen (SÖ), byggnads
styrelsen, bostadsstyrelsen, universitets- och högskoleämbetet (UHÄ), 
statens vägverk, kriminalvårdsstyrelsen och skogsstyrelsen. Samtliga des
sa myndigheter är redan idag värdmyndighetcr, men där belägna revisions

kontor får genom den nu föreslagna ändringen som regel ett större 
granskningsområde. Härtill kommer försvarets civilförvaltning (FCF) med 

dess revisionsbyrå. Beträffande revisionen av departementen m. m. kan 
värdmyndighetslösningen inte tillämpas fullt ut. Det bör ankomma på 
regeringen att besluta om rcvisionskontorets organisatoriska ställning 

inom regeringskansliet. 
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Förutom sammanslagning av revisionskontor innebär RRV:s förslag att 
granskningen av vissa myndigheter flyttas mellan revisionskontoren. 

RRV har konstaterat att de nuvarande resurserna är pjämnt fördelade 
mellan revisionsenhetema i förhållande till deras resp. revisionsområden. 
Detta får som konsekvens att vissa -områden inte revideras i önskvärd 

omfattning samtidigt som några revisionsenheter är förhållandevis väl 
tillgodosedda med resurser. Utifrån redovisningsrevisionens primära syf
te, att årligen bedöma om myndigheternas redovisning är rättvisande och 
under förutsättning av totalt sett oförändrade resurser för redovisnings
revisionen, har RRV därför omprövat resursbehovet mellan de olika revi
sionsenheterna. I denna resursbedömning har även inkluderats den revi
sion ,som bedrivs vid FCF. Jag anser att fördelningen av redovisningsrevi

sionens resurser måste ske utifrån målsättningen om totalt sett oförändra
de resurser. Det är därför enligt min mening nödvändigt att göra en sådan 
helhetsbedömning för att få en rimlig resursfördelning mellan enheterna. 

De anslagsmässiga konsekvenserna för berörda myndigheter av den nu 
föreslagna organisationsändringen kommer att redovisas av resp. föredra
gande. Jag föreslår att organisationsförslaget genomförs den 1 juli 1983. 

ADB-revision 

ADB-området kännetecknas av en snabb utveckling på maskin- och 
programvaruområdet. Detta påverkar kontinuerligt förutsättningarna för 
intern kontroll och revision. Det finns ett antal riskfaktorer i samband med 
datorstödda administrativa system som måste minimeras. Jag anser därför 
att ADB-verksamheten är ett viktigt område för såväl RRV:s som revi

sionskontorens och FCF:s revision. 
Jag delar RR V: s uppfattning att verket skall bedriva förvaltningsrevision 

av ADB med inriktning att dels granska effektiviteten i ADB-verksamhe
ten genom särskilda projekt, dels i samband med utveckling av större 
ADB-system delge de krav revisionen anser att system bör uppfylla, dels 

medverka vid utarbetande av normer för olika ADB-områden inom stats
förvaltningen. Enligt min mening är det viktigt att de erfarenheter RRV får 
genom sin revision tas till vara i den utveckling av metodstöd och av 
normer för ADB-verksamheten som sker i statsförvaltningen. 

RRV föreslår att revisionskontorens ADB-revision i första hand skall 
bedrivas genom en granskning som ger stöd för ett årligt uttalande om 

myndighetens redovisning. Jag delar RRV:s åsikt att ADB-revisionen bör 
ses som en integrerad del i revisionskontorens redovisningsrevision. Ett 

system som redan från början har en god intern kontroll och ändamålsen
lighet underlättar den årliga granskningen av bokslut och underliggande 
redovisning. Revisorerna vid revisionskontoren bör därför enligt min me
ning på ett tidigt stadium under ett systemutvecklingsarbete också få lägga 
fram de krav som revisorerna ställer. Revisorn bör då ha en rådgivande 

roll. 
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Revisorernas ADB-kompetens bör enligt RRV:s förslag höjas för att 
revisorerna skall kunna granska stora och komplicerade databehandlings
system. Varje revisionskontor bör självt på sikt ha en ADB-kompetens 
som tillåter en effektiv granskning av revisionsområdet. Jag konstaterar att 
RRV i sin tillsyn och utbildning avser att fortsatt aktivt verka för att höja 
ADB-kompetensen i revisionsorganisationen. Jag vill understryka att det i 
RRV:s tillsyn av revisionskontoren också ingår ett ansvar för metodut
veckling av den ADB-inriktade revisionen. 

I syfte att få en rationell arbetsfördelning och god hushållning med 
ADB-kompetens har RRV föreslagit att några revisionskontor får gransk

ningsansvaret för centrala delar av gemensamma system och datordrift
ställen som betjänar flera myndigheter. Dessa system är det statliga redo
visningssystemet (system S) och det statliga lönesystemet (SLÖR) samt 
DAF A som datordriftställe för dessa system. Jag finner detta vara en 
praktisk lösning för att undvika dubbelarbete vid revisionskontoren. Det 
ankommer på regeringen att besluta i denna fråga. 

12.3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag 
att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de riktlinjer för revisionskontorsorganisationen som 

jag har förordat, 
2. ta del av vad jag har anfört om ADB-revisionens inriktning. 

13 Den statliga tidskriftsutgivn~ngen 

Riksdagen anhöll vid riksmötet 1975/76 - i anledning av en motion i 
ämnet - hos regeringen om en kartläggning samt eventuella förslag om 
riktlinjer för den statliga tidskriftsutgivningen. Regeringen uppdrog åt då
varande nämnden för samhällsinformation att kartlägga de statliga tidskrif
terna. Därefter har riksrevisionsverket <RRV) under budgetåret 1979/80 
genomfört en förvaltningsrevision av tidskriftsutgivningen hos statliga 
myndigheter. Huvudsyftet var att kartlägga utgivningen. 

Genom en enkät frågade RRV 140 myndigheter om deras informations
verksamhet under budgetåret 1978/79. Enkäten besvarades av 137 myndig- . 
heter. Av svaren framgick bl. a. följande. Sammanlagt disponerade dessa 
myndigheter ca 385 milj. kr. för informationsverksamhet. Detta motsvara
de ca 1 % av myndigheternas totala verksamhet budgetåret 1978/79. Härav 
gick 66 milj. kr. till intern information. Enkätsvaren gav emellertid inte 
uttryck för informationsverksamhetens verkliga kostnader. Flera myndig

heter hade inte räknat in vissa kostnader i form av löner till personal som 
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sysslar med information under en del av sin arbetstid, utgifter för den 
tekniska produktionen, m. m. 

Myndigheternas egen rangordning av sina informationsåtgärder gav vid 
handen att direkta personkontakter betraktas som det viktigaste sättet att 
föra ut information. Därefter kom information genom meddelanden, rap

porter och böcker och på tredje plats information genom kurser, konferen
ser och annan utbildning. Information via författningar m. m. samt genom 
broschyrer, annonser, direktreklam o. dyl. kom därnäst. Myndigheternas 
tidskrifter kom först på sjätte plats. 

De undersökta myndigheterna redovisade att de, sammantaget, gav ut 
148 tidskrifter varav 67 var personaltidningar. Övriga vände sig till en 
läsekrets utaniör den myndighet som gav ut tidningen. 

Kostnaden för personaltidskrifterna hade av myndigheterna beräknats 
till 14 milj. kr. Av enkäten framgick att ca en fjärdedel av personaltidskrif
ternas upplaga distribuerades utanför myndigheterna. Några myndigheter 
distribuerade så stor del som 40 % eller mer av sin upplaga till intressenter 
utanför myndigheten. 

Jag vill i detta sammanhang peka på en möjlighet till omprioritering och 
rationalisering. Genom att sänka kostnaderna för utgivning av personal
tidskrifter skapas utrymme för andra angelägna ändamål. Detta är möjligt 
bl. a. genom prövning av utgivningsfrekvens och teknik för produktion. 
Sådana åtgärder behöver inte innebära att innehållet som skall förmedlas 

går förlorat. 
Kostnadtn för den externa tidskriftsutgivningen beräknades av myndig

heterna till Cd 31 milj. kr. budgetåret 1978/79. Dessas sammanlagda uppla
ga per utgivningstillfälle var ca 1,2 miljoner exemplar. Syftet med den 
externa tidskriftsutgivningen varierade. Av svaren framgick att informa
tion om rättigheter och skyldigheter har en underordnad betydelse. Endast 
för tre tidskrifter hade denna uppgift angetts vara den viktigaste. Att 
informera i syfte att påverka attityder eller beteenden hade däremot an
getts vara en viktig uppgift för över hälften av tidskrifterna. I flera fall hade 
detta angetts som den allra viktigaste uppgiften. För en fjärdedel av tid

skrifterna hade det främsta syftet angetts vara att mera allmänt informera 
om myndigheten, dess verksamhet och verksamhetsområde. Det nu sagda 
visar på ett markant intresse hos myndigheterna för attitydpåverkande 
information liksom för mera allmän information om myndigheters verk
samhetsområden. 

Av RRV:s enkät framgick vidare att åtskilliga myndigheter ger ut tid

skrifter som bedöms konkurrera med andra, både statliga och privata 
tidskrifte~. Verket föreslog i revi.sionsrapporten att man för dessa tidskrif

ter prövar om de verkligen fyller en funktion som inte andra tidskrifter 
klarar av. Jag delar denna uppfattning. 

Myndigheterna uppgav vidare att endast 20% av kostnaderna för deras 
externa tidskrifter, 6,5 milj. kr. av 31 milj. kr., finansierades genom av-
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gifter. RRV ansåg att myndigheterna i större utsträckning bör täcka kost
naderna för tidskriftsutgivningen genom avgifter. 

För egen del anser jag att huvudprincipen bör vara att statliga myndig
heters externa tidskrifter skall finansieras helt genom intäkter i form av 
avgifter och t. ex. annonsintäkter. En sådan ordning bör snarast genomfö
ras. För att undvika omställningsproblem kan det bli nödvändigt att ge
nomföra åtgärderna successivt. Jag bortser alltså i detta sammanhang från 
de interna personaltidningarna och från de fall där statsma~terna ansett att 
det ligger i statens intresse att tillhandahålla tidskrifter för medborgarna till 
ett subventionernt pris. 

Myndigheterna gavs våren 1982 anvisningar för hur tidskrifts utgivningen 
skulle redovisas i anslagsframställningarna för budgetåret 1983/84. I an

slagsframställningarna har totalt 47 personaltidskrifter redovisats. Kostna
den för utgivning av dessa beräknas av myndigheterna till drygt 7 milj. kr. 
budgetåret 1982/83. Den högsta kostnaden per anställd, 599 kr., beräknar 
SIDA för personaltidskriften SIDA-INSIDE. SIDA:s motivering till den 
höga kostnaden är att personaltidningen bedöms utgöra ett väsentligt bi
drag till kontakten mellan biståndskontoren och hemmamyndigheten. Den 
lägsta kostnaden per anställd, en krona. redovisar riksåklagaren. Den låga 
kostnaden möjliggörs dels genom att redaktörsskapet övergår till att vara 
en sidosyssla, dels genom ett enklare tryckeriförfarande än tidigare. Det 
framgår av anslagsframställningarna att ett flertal myndigheter redan ge
nomfört eller planerar liknande åtgärder i syfte att sänka kostnaderna. 

Kostnaderna budgetåret 1982/83 för den redovisade externa tidskrift.wt

giv11i11ge11, totalt 40 tidskrifter. har av myndigheterna budgeterats till drygt 
15 milj. kr. varav 12,5 milj. kr. finansierats genom anslagsmedel. Med 
hänsyn till de riktlinjer för extern tidskriftsutgivningjag nyss redogjort för 

har i budgetarbetet prövats vilka av tidskrifterna som helt eller delvis bör 
finansieras genom avgifter. 

Denna genomgång har lett till att vissa myndigheters anslag för budget
året 1983/84 begränsats med hänsyn till en utökad eller fullständig avgifts
finansiering eller i vissa andra fall till att preciserade krav ställts på utökad 
avgiftsfinansiering fr. o. m. de därefter närmast följande budgetåren. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att lämna tilläggsdirektiv till 
delegationen ( 1982: I) för samordning av samhällsinformation. Delegatio
nen har bl. a. i uppdrag att se över statliga myndigheters informationsverk
samhet. Ett naturligt led i detta arbete är att fästa uppmärksamheten på 

' myndigheternas tidskriftsutgivning. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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14 Forskningsfrågor 

I den regeringsförklaring som regeringen avgav vid sitt tillträde fram~ 
hölls den betydelse forskningen har för utvecklingen av vårt samhälle. 
Betydande resurser ställs varje år till förfogande för forskning och utveck
lingsarbete inom ett flertal departements verksamhetsområden. Ett effek

tivt utnyttjande av dessa resurser fordrar en samordnad forskningspolitik 
från regeringens sida. Ansvaret för att förbättra regeringens överblick och 
samordning av forskningsverksamheten har anförtrotts mig. För att biträ

da i den politiska beredningen av dessa frågor har förordnats en särskild 
statssekreterare inom statsrådsberedningen. 

I den forskningsproposition (prop. 1981/82: 106) som lades fram våren 
1982 gavs en utförlig faktaredovisning rörande forskning och forskarut
bildning. De uppgifter, som då lämnades, är i huvudsak fortfarande ak

tuella varför det inte är nödvändigt att nu lägga fram någon mer omfattande 
nulägesbeskrivning i fråga om forskning och forskarutbildning. Jag vill 
dock inledningsvis redovisa den nuvarande omfattningen av de statliga 

insatserna inom detta område. 
För innevarande budgetår anvisas 7725 milj. kr. till forskning och ut

vecklingsarbete (FoU) samt forskarutbildning. Det är 3, 1 % av alla anslag 
på statsbudgeten. Mer än 70% av FoU-anslagen kanaliseras via tre depar
tement, nämligen utbildningsdepartementet (32 %), industridepartementet 
(21 %) och försvarsdepartementet (19%). 

FoU-anslagens fördelning på departement budgetåret 1982/83 framgår 
av följande tabell. 

Departement Milj. kr. % 

Utbildnings 2458 31.8 
Industri (inkl. affarsverk) 1628 21,\ 
Försvars 1462 18,9. 
Jordbruks 583 7.5 
Social 535 6.9 
Arbetsmarknads 248 3.2 
Bostads 230 3.0 
Kommunikations (inkl. affarsverk) 230 3,0 
Utrikes 211 2,7 
Budget 31 0,4 
Handels 26 0,3 
Ekonomi 24 0.3 
Justitie 7 0,1 
Kommun 5 0,1 
Övrigt 47 0,6 

Summa 7725 100 

Statistiska ·centralbyrån har undersökt hur FoU-anslagen fördelar sig på 

olika ändamål. Den största andelen - ca 3000 milj. kr. eller närmare 40% 
av anslagen, går till ändamålet ;,främjande av allmän vetenskaplig utveck
ling" (framför allt forskning vid universitet och högskolor). 
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Här ligger tyngdpunkten på naturvetenskap, medicin och teknik, som 
vardera får ca 600 milj. kr. Ungefär 19% av FoU-anslagen ägnas åt försva
ret. varav större delen åt utvecklingsarbete vid försvarsmaterielindustrin. 
Drygt 10% går till forskning om energi- och vattenförsörjning. 

FoU-anslagens fördelning på ändamål budgetåret 1982/83 framgår av 

följande tabell. 

Ändamål Milj. kr. % 

Allmän vetenskaplig utveckling 2975 38,5 
Försvar 1482 19,2 
Energi- och vattenförsörjning 803 10,4 
Hälso- och sjukvård 549' 7,1 
Industriell verksamhet 349 4.5 
Rymdforskning 266 3,4 
Arbetsmiljö, personalskydd 256 3,3 
Transport och kommunikationer 246 3,2 
Offentlig förvaltning. samhällsservice 174 2,3 
Jordbruk, skogsbruk. jakt, fiske 154 2,0 
Boeridemiljö. samhällsplanering 139 1,8 
Fysisk miljö, naturvård 134 1,7 
Socialvård, social miljö, trygghet 85 1,1 
Undervisning 56 0.7 
Utforskning av jorden och atmosfären 38 0,5 
Kultur. massmedia, fritid 19 0,2 

Summa· 7725 100 

I Sverige utgör de samlade FoU-satsningarna (offentligt och privat finan
sierade) ca två procent av bruttonationalprodukten (BNP). Det innebär att 
Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest på FoU i förhållande 

till BNP. 
Det svenska samhället står idag inför betydande svårigl)eter. Den ekono

miska utvecklingen inger stark oro. Inom näringslivet har investeringarna 
minskat de senaste åren. Behovet av förnyelse är stort. Det gäller såväl 
våra traditionella basnäringar som nya och kunskapsintensiva branscher. 

Utveckling av ny teknik har spelat en viktig roll för den ekonomiska 
tillväxten i vårt land. Det är nu angeläget med förnyade målmedvetna 
insatser för att långsiktigt bredda och utveckla Sveriges industriella och 
tekniska potential. Sådana insatser kommer knappast att kunna ge snabba 
effekter och bidra till att lösa den akuta krisen. Men de är nödvändiga för . 
att på längre sikt främja Sveriges industriella konkurrenskraft. 

En högtstående forsknings- och utvecklingsverksamhet är en nödvändig 
bas för en sådan utveckling. Det gäller såväl vid våra universitet och 
högskolor och andra offentligt finansierade organ som vid industrin. 

Vårt svenska samhälle står också inför ållvarliga problem av annan art 
än näringspolitiska och ekonomisk-politiska. Efterkrigstidens omstruktu
rering och urbanisering har visat sig ha många negativa effekter. Social 

utslagning, alkohol- och drogmissbruk är några exempel. En ökad belast
ning på den yttre miljön och effekter i arbetslivet av strukturförändringar i 
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näringslivet är andra. Cancer och andra miljöbetingade sjukdomar har 
ökat. Också för att möta dessa och andra problem krävs att ny kunskap tas 
fram genom forskning inom en rad olika områden. En vital forskning inom 
humaniora och samhällsvetenskap har också ett värde i sig i ett demokra

tiskt samhälle. 
En förstärkning av den svenska forskningsverksamheten är således nöd

vändig. Trots det ansträngda statsfinansiella läget måste insatser för forsk
ning och teknisk utveckling ges ökade resurser. De är viktiga framtidsin

vesteringar. 
Förslagen i årets budgetproposition innebär en sammanlagd förstärkning 

för forskning och forskarutbildning med ca 210 milj. kr. Vidare anvisas ca 
760 milj. kr. för utvecklingsarbete inom försvars-, kommunikations- och 
industripartementens verksamhetsområden. 

Förslagen till resursförstärkningar inom FoU-området kommer att pre
senteras närmare i samband med anmälan av de berörda anslagen. Jag vill 
dock här ge en översiktlig bild av dessa förslag. 

Inom utrikesdepartementets område uppgår de föreslagna ökningarna 
till sammanlagt ca 11 milj. kr. Den tyngsta posten är som tidigare Styrelsen 
för u-landsforskning (SAREC) som för budgetåret 1983/84 tilldelas ytterli
gare 10 milj. kr. Nordiska Afrikainstitutet får en ökning av sina resurser 
med 0,4 milj. kr. Utrikespolitiska institutet tilldelas ett nytt separat anslag 
för forskning. Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
får en ökning med 1,2 milj. kr. bl. a. för datorisering av sitt vapenregister. 

Inom försvarsdepartementets område uppgår de föreslagna ökningarna 
till sammanlagt 470 milj. kr. Ökningarna hänför sig huvudsakligen till 

utvecklingsarbetet på JAS-flygplanet. 
I enlighet med intentionerna i 1984_ års försvarsbeslut ges de civila 

delarna av totalförsvaret ökade möjligheter att påverka inriktningen av 
försvarets forskningsanstalts verksamhet. 

Merparten av den sociala sektorsforskningens projektverksamhet finan
sieras under socialdepartementets huvudtitel via anslaget A 3 Forskning 
och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. Anslaget föreslås nästa 

budgetår öka med 1,2 milj. kr. 
Inom kommunikationsdepartementets område har efter förslag i den 

ekonomisk-politiska propositionen ett särskilt anslag på 40 milj. kr. anvi
sats för att främja investeringar och utvecklingsarbete i kollektivtrafiken. 
Medlen skall användas för att stimulera investeringar i ny eller mer utveck

lad teknik för kollektivtrafiken. I årets budgetproposition har beräknats att 
medlen kan disponeras även för budgetåret 1983/84. 

Inom utbildningsdepartementets område uppgår de föreslagna resursök

ningarna till sammanlagt ca 125 milj. kr. En kraftig förstärkning föreslås av 
basresurserna för forskning och forskarutbildning inom högskolan. Den 

fasta forskningsorganisationen byggs ut med 21 tjänster som professor. 
Studiefinansieringen inom forskarutbildningen tillförs 12,8 milj. kr., vilket 
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gör det möjligt att inrätta ca 190 nya utbildningsbidrag för doktorander. 
Vidare ökas medlen för doktorandtjänster vid forskningsråden med 6,4 
milj. kr., vilk_et motsvarar kostnaderna för ca 52 sådana tjänster. 

Anslagen till forskningsrådsnämnden och forskningsråden inom utbild
ningsdepartementets område räknas upp med sammanlagt ca 85 milj. kr. 
Medlen för dyrbar vetenskaplig utrustning ökas med 18 milj. kr. I forsk
ningspropositionen 1982 angavs vissa prioriterade forskningsområden. För 
åtgärder inom dessa beräknas sammanlagt 10 milj. kr. Huvuddelen (7 ,3 
milj. kr.) av detta belopp avser anslag under utbildningsdepartementets 

huvudtitel. Under anslag under social- och jordbruksdepartementens hu
vudtitlar beräknas för detta ändamål 1,2 resp. 1.5 milj. kr. 

I den ekonomisk-politiska propositionen föreslogs dessutom samman
lagt 173 milj. kr. för lokaler och utrustning för forskningsändamål. 

lnomjordbruksdepartementets verksamhetsområde uppgår de föreslag
na förstärkningarna till sammanlagt 13.5 milj. kr. En förstärkning av basre
surserna för forskning och forskarutbildning inom högskolan föreslås. Den 
fasta forskningsorganisationen inom Sveriges lantbruksuniversitet byggs 

ut med en forskartjänst och en försöksledartjänst. De nya tjänsterna avser 
forskning och försök inom områdena markekologi resp. skogsproduktion. 
Härutöver har medel överförts från statens veterinärmedicinska anstalt till 
lantbruksuniversitetet för en tjänst som professor i immunologi och en 

· tjänst som professor i klinisk mikrobiologi. Härigenom möjliggörs viss 
långsiktig programbunden forskning vid den veterinärmedicinska fakulte

ten. Medlen för doktorandtjänster vid lantbruksuniversitetet ökas. Vidare 
föreslås förstärkningar av basresurser för forskning vid lantbruksuniversi
tetet inom områdena markekologi, bioteknik, skogproduktion och djur
hälsa. 

Anslagen till skogs- och jordbrukets forskningsråd räknas upp med 
sammanlagt ca 8,5 milj. kr. För åtgärder inom de i 1982 års forskningspro
position angivna prioriterade forskningsområdena beräknas sammanlagt 
1,5 milj. kr. Vidare ingår bl. a. en ökning av medlen för doktorandtjänster 
vid forskningsrådet. 

Miljövårdsforskningen ges ökade resurser. Anslaget Miljövårdsforsk
ning, vilket disponeras av statens naturvårdsverk, höjs nästa budgetår med 
5,4 milj. kr. till 48,2 milj. kr. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde har en dele
gation för jämställdhetsforskning inrättats. Under budgetåret 1982/83 kom

mer expertgruppen ( 1975: 05) för invandringsforskning, EIFO. att omvand
las till en delegation för invandringsforskning. Delegationens uppgift blir 
främst att initiera, följa och samordna migrations- och etnicitetsforskning. 

Jämställdhetsdelegationen får motsvarande uppgifter "inom jämställdhets

forskningen. 
Inom hostadsdepartementets område föreslås en i huvudsak oförändrad 

ambitionsnivå. Budgetåret 1983/84 är det sista året i det nu pågående 
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treårsprogrammet. Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid statens 
råd för byggnadsforskning har varit föremål för en utvärdering och över
syn. Resultatet av denna översyn remissbehandlas f. n. tillsammans med 
en av rådet utarbetad bedömning av behovet av forskning och utveckling 
inom byggsektorn under 1980-talet. Chefen för bostadsdepartementet 
kommer under våren 1983 att föreslå regeringen att förelägga riksdagen en 

proposition om byggnadsforskningens allmänna inriktning och organisa
tion. Anslaget till statens råd för byggnadsforskning inom bostadsdcparte
mentets område uppgår till sammanlagt 223 milj. kr. 

Inom industridepartementets område får verksamheten vid styrelsen för 
teknisk utveckling, Industrifonden och energiforskningsprogrammet i en
lighet med gällande treårsprogram bidrag med totalt 1297 milj. kr., en 

ökning med 59 milj. kr. 
Den största enskilda satsningen på forskning och utveckling inom indu

stridepartementets område utgör projektet att utveckla och bygga en tele
satellit, Tele-X. i samarbete med Norge och Finland. Totalt omsätter 
projektet 1250 milj. kr. i prisläget januari 1982. För kommande budgetår 
beräknas belastningen till 348 milj. kr. Projektet föreläggs riksdagen i en 

särskild proposition. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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Översikt över pågående och under budgetåren 1981/82 
och 1982/83 avslutat utredningsarbete på dataområdet 

Följande redovisning är en översikt över det utredningsarbete på da
taområdet som pågår eller bedrivits under budgetåren 1981/82 och 1982/83 
på uppdrag av regeringen. Redovisningen gör inte anspråk på att vara 
fullständig. Utredningar som bedömts vara av mindre brett intresse har 

inte medtagits. 
Översikten omfattar tre delar. Under budgetåret 1981 /82 avslutat utred

ningsarbete redovisas i översiktens första del. Utredningsarbete som på

gått under innevarande budgetår presenteras därefter. Avslutningsvis för
tecknas avgivna och planerade betänkanden, rapporter etc. 

I Under budgetåret 1981182 avslutat utredningsarbete 

1 Utredning och frågor rörande verksamhet vid DAF A 

Regeringen gav i februari 1981 statskontoret i uppdrag att utreda verk

samheten vid datamaskincentralen för administrativ databehandling 
(DAFA). Uppdraget avsåg i vilken utsträckning och i vilket tidsperspektiv 

DAFAs kunder själva borde få ta över datordriften. Datordriftslösningar 
som kunde komma ifråga för respektive kund och förutsättningarna för 
gemensamma drifts- och utvecklingsresurser för myndigheter på samma 
ort skulle undersökas. Effekterna av ev. förändringar. speciellt de ekono
miska och personalmässiga, skulle också klarläggas. 

I december 1981 överlämnade statskontorct med skrivelse rapporten 
Systemstruktur för DAFA och större kundmyndigheter (Stkt. rapport 
1981: 27) till regeringen. I rapporten redovisas bl. a. vilka av DAF As kun
der som i första hand bör komma ifråga beträffande ändrad driftsform. 
Vägledning ges också om hur fortsatta utredningar om myndigheternas 
ADB-struktur bör utföras. 

Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

2 Redovisning för användningen av ADB inom statsförvaltningen 

Statskontoret fick i maj månad 1981 i uppdrag att årligen utarbeta en 
redogörelse för användningen av ADB i statsförvaltningen. Årets redovis
ning framgår av bilaga 2.2. 

Regeringen gav samtidigt statskontoret i uppdrag att efter samråd med 
riksförsäkringsverket, statistiska centralbyrån, DAFA, riksskatteverket, 
universitets- och högskoleämbetet samt arbetsmarknadsstyrclsen utarbeta 
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anvisningar för utformning av en särskild ADB-redovisning för sådana 
statliga myndigheter som har en omfattande verksamhet avseende utveck
ling och drift av ADB-system. De nämnda samrådsmyndigheterna har med 
ledning av statskontorets anvisningar, som överlämnades till regeringen i 

december 1981, upprättat särskild ADB-redovisning och överlämnat denna 
till regeringen tillsammans med sin anslagsframställning för budgetåret 

1983/84. 

3 REX-utredningen 

<ADB-baserat redovisningssystem för exekutionsväsendet. Dir 1980: 

29.) 
En särskild utredare fick år 1980 i uppdrag att utreda frågan om hur ett 

ADB-system för exekutionsväsendet skulle utformas. I uppdraget ingick 
även att göra en utvärdering av det på försök drivna REX-systemet. 

Utredningsarbetet presenterades ijuli månad 1981 i betänkandet Datorstöd 
för exekutionsväsendet (Ds Kn 1981: 5, 6 och 7). 

I 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100) förslogs att REX-syste
met skulle genomföras vid samtliga kronofogdemyndigheter i huvudsak 
enligt utredningens förslag och att kronofogdemyndigheternas anslag skul
le reduceras med 4,6 milj. kr. motsvarande kostnaderna för drygt 40 
årsarbetskrafter. Civilutskottet anslöt sig till denna bedömning (CU 40). 
Riksdagen beslutade i enlighet med civilutskottets betänkande. 

Il Utredningsarbete under budgetåret 1982183 

1 Datalagstiftningskommitten (DALK) 

(Utredningen om översyn av lagstiftningen om personorienterad ADB
information m. m. Ju 1976: 05. Tilläggsdirektiv 1980: 14 och 1980: 82.) 

DALK tillkallades år 1976 för att dels göra en allmän översyn av datala
gen (1973: 289), dels utreda datoriseringens inverkan på offentlighetsprin
cipen, dels överväga åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång till 
myndigheternas ADB-material, dels slutligen lägga fram förslag till lagbe

stämmelser som föranleds av internationella överenskommelser m. m. 
DALK har därefter fått vissa tilläggsuppdrag. År 1979 fick man i uppdrag 

att ytterligare överväga frågan om författningsreglering av det statliga 
person- och adressregistret (SPAR). Enligt tilläggsdirektiv (1980: 14) skulle 
möjligheterna att införa en mera generell personregisterlagstiftning utre
das. Enligt tilläggsdirektiv (1980: 82) skulle DALK med förtur dels under
söka vilka åtgärder som kunde vidtas för att på kort sikt rationalisera 
verksamheten hos datainspektionen dels kartlägga och analysera datala-
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gens ekonomiska och administrativa konsekvenser. I maj 1981 erhölls 
tilläggsuppdraget att utreda och inkomma med förslag om ett nytt avgifts
system för verksamheten vid datainspektionen. 

Kommitten har avgivit delbetänkandet Personregister-Datorer-Integri
tet. Översyn av datalagen, (SOU 1978: 54) promemorian Författningsreg
lering av SPAR m. m. (Ds Ju 1979: 19) samt delbetänkandet Offentlighets
principen och ADB, Insyn i - tillgång till information hos myndigheterna. 

(SOU 1980: 31). Förslagen har lett till lagstiftning (prop. 1978/79: 109, KU 

37, rskr 360, SFS 1979:334; prop. 1980/81:62, KU Il. rskr 87, SFS 
1980: 1074; prop. 1981/82: 37, KU 1981/82: 21 och 1982/83: 1, rskr 1981/ 
82: 163 och 1982/83: 1, SFS 1982: 103 och 939). 

I september 1981 avgavs promemorian Tillstånd och tillsyn enligt datala
gen (Ds Ju 1981: 15 och 16). I denna redovisar DALK olika åtgärder som 
kan vidtas för att på kort sikt rationalisera datainspektionens verksamhet. 
Dessutom diskuteras datalagens ekonomiska och administrativa konse
kvenser för de registeransvariga och möjligheterna att mildra dessa effek
ter. Förslaget har lett till lagstiftning (prop. 1981/82: 189, KU 33, rskr 349, 
SFS 1982: 446). I december 1981 presenterades promemorian Nya avgifter 
för datainspektionens verksamhet (Ds Ju 1981: 23). Regeringen har på 
grundval härav beslutat förordningen (1982: 481) om avgifter för datain
spektionens verksamhet. 

Enligt arbetsplanen skall DALK senhösten 1983 avge ett slutbetänkande 
om generell personregisterlagstiftning. 

2 Sårbarhetsberedningen (SÅRB) 

(Information och rådgivning i frågor om säkerhet och sårbarhet på 
dataområdet. Dir 1981:48.) 

Försvarsministern tillkallade i juli 1981 på regeringens uppdrag en bered
ning för säkerhet och sårbarhet på dataområdet. Beredningen inrättades 
som en följd av de förslag som hösten 1979 lades fram av sårbarhetskom
mitten (SÅRK). 

Beredningen har följande uppgifter: 
- närmare precisera vilka sårbarhetsfaktorer och problem som kräver 

särskild uppmärksamhet och åtgärder från samhällets sida 
- vara remissinstans och rådgivande organ med representation för berör

da statliga myndigheter, kommuner och näringsliv 
- vara rådgivande i frågor rörande säkerhet och sårbarhet på dataområdet 
- utreda frågor som SÅRK ej närmare behandlat bl. a. utlandsberoendet. 

En handlingsplan för beredningens arbete (Ds Fö 1981: 17) överläm
nades till försvarsministern i december 1981. 

SÅRB bör enligt sina direktiv bedriva arbetet så att detta kan vara 

avslutat och utvärderat senast den 1 juli 1984. 
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3 Utredning om ett basregister för registrering av uppgifter om 
företag och organisationer 

Statskontoret fick år 1980 i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur ett för 
samhället gemensamt basregister över landets företag och organisationer 
skulle utformas och byggas upp. Statskontorets förslag redovisades för 
regeringen i juli månad 198 I i rapporten Basregister över företag och andra 
organisationer - ett principförslag (Stkt. rapport 1981: 11 ). 

Regeringen föreslog i prop. 1981/82: 118 att ett basregister över företag 
och organisationer borde utvecklas i huvudsak enligt de principer som 
statskontoret skisserat. Riksdagen biföll regeringens proposition (Fi U 42, 
rskr 418). 

Regeringen har i oktober 1982 uppdragit åt statskontoret att - i samråd 
med statistiska centralbyrån (SCB) och riksskatteverket (RSY) samt i 

berörda delar i kontakt med DAF A - vidare utreda och fortsätta arbetet 
med att utveckla rutiner för ett basregister över företag och organisationer. 
Ett genomförande av registret under år 1984 bör eftersträvas. 

Utredningsarbetet skall avrapporteras i en huvudstudie som bl. a. skall 
omfatta en plan för genomförandet av registrets olika utvecklingsetapper, 
systembeskrivningar, effektbedömningar och kalkyler i enlighet med för
ordningen om investeringar i statliga ADB-system (SFS 1981: 266). Förslag 
om avgiftsprinciper så att registret blir självfinansierande skall också läm
nas. 

Statskontoret skall också i samråd med datalagstiftningskommitten 
(DALK) och i nära kontakt med berörda myndigheter utarbeta ett samlat 
förslag till författningsreglering av basregistret. 

Utredningsarbetet skall vara avrapporterat till regeringen före den 30 
juni 1983. En lägesrapportering av arbetet till regeringen sker vid årsskiftet 
1982/83. 

4 Utredning om de personaladministrativa informationssystemen 

Regeringen uppdrog i januari 1981 åt statskontoret att tillsammans med 
statens löne- och pensionsverk (SPY) och i kontakt med övriga berörda 
myndigheter utreda dels uppgiftsfördelningen mellan anslutna myndighe
ter m. fl. i fråga om de personaladministrativa informationsstystemen hos 

staten, dels behovet av för statsförvaltningen gemensam personalstatistik, 
dels möjligheterna till effektivisering och kostnadssänkning av statens 
generella löneuträkningssystem (SLÖR). 

Frågan om uppgiftsfördelningen mellan berörda myndigheter m. tl. när 
det gäller de personaladministrativa informationssystemen samt möjlighe
terna till effektivisering och kostnadssänkning av SLÖR har redovisats av 
statskontoret och SPY i rapporten SLÖR - effektivisering och uppgifts
fördelning (Stkt. rapport 1982: 28). 
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Möjlighet.erna att med uppgifter från SLÖR och andra statliga löneuträk
ningssystem tillgodose behovet av för förvaltningen gemensam personal
statistik har beskrivits i ~pporten Gemensam personalstatistik (Stkt. rap
port 1982: 17). 

Statskontoret och SPY föreslog vid redovisningen av uppdraget sam
manfattningsvis att regeringen i en särskild registerförordning om SLÖR 
och det personaladministrativa informationssystemet PI reglerar ansvars
fördelningen mellan myndigheterna vad gäller de datorbaserade informa
tionssystemen. Vidare föreslås att SPY får svara för fortsatta effektivise
rande och kostnadssänkande åtgärder avseende SLÖR. 

Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

5 Uppdrag åt statens arbetsmarknadsnämnd 

Regeringen uppdrog i april 1981 åt statens arbetsmarknadsnämnd 
(SAMN) att med utgångspunkt i de utredningar och rapporter som fanns 
tillgängliga belysa hur kvinnors arbetsmarknad inom den statligt löneregle
rade sektorn skulle komma att påverkas av framtida datoriseringar. Arbe
tet bedrevs enligt direktiven i nära kontakt med dataeffektutredningen och 

datadelegationen. 
SAMN redovisade i januari 1982 resultatet av uppdraget till regeringen i 

rapporten Hur påverkas kvinnors arbetsmarknad inom staten av datorise

ringen? 
SAMNs slutsats är därvid bl. a. att för såväl statlig arbetsmarknad som 

för den övriga arbetsmarknaden saknas större ku.nskaper och erfarenheter 
av att målmedvetet och metodiskt arbeta med, möta och planera för 
strukturförändringar på en typiskt kvinnlig arbetsmarknad. En strategi för 
detta arbete måste utvecklas. 

I september 1982 uppdrog regeringen åt nämnden att undersöka möjlig
heterna för kvinnor att behålla och vidareutveckla sina arbetsuppgifter i en 
arbetsmarknad som präglas av en stark strukturomvandling. Arbetet skall 
begränsas till fem myndigheters verksamhetsområden och bedrivas i sam
arbete med bl. a. berörd länsarbetsnämnd och arbetsförmedling samt data

eff ektutredningen. 
SAMN skall redovisa resultatet av uppdraget i den rapport omjämställd

hetsarbetet i statsförvaltningen som år 1985 skall avlämnas till regeringen. 

6 Utredningen om dataflöden över Sveriges gränser 

(Dataflöden över Sveriges gränser. Dir 1982: 81) 

En särskild utredare tillkallades i september 1982 för att utarbeta ett 
brett inledande material om dataflödena över Sveriges gränser och dessa 
flödens betydelse. Med dataflöde avses främst datakommunikation via 
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olika slags nätförbindelser. I vissa sammanhang kan det även vara riktigt 
att inkludera sådana datatransporter där själva databäraren förflyttas. 

Syftet med utredningen är att snabbt få fram ett faktamaterial om data
flödenas omfattning och karaktär samt att få belyst de växande flödenas 
betydelse för individer, företag och samhälle. Utredningen skall avgränsas 
till att gälla andra dataflöden än sådana av massmediekaraktär. 

Utredningen bör ses som första etappen i ett utredningsarbete om de 

internationella dataflödena i ett svenskt perspektiv. Behovet av kom
mande utredningar bör därför belysas. 

Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och enligt direktiven redo
visas senast den 30 september 1983. 

7 Program för forskning om dateteknikens framtida användning 

Forskningsnämnden (FRN) fick i april 1980 i uppdrag att utarbeta ett 
samlat program för forskning om datateknikens framtida användning m. m. 
FRN tillsatte i juni 1981 en arbetsgrupp för ändamålet. 

Arbetsgruppen skulle enligt uppdraget inventera och definiera angelägna 
problemområden för forskningsinsatser, översiktligt inventera pågående 
svensk och nordisk forskning inom området, bedöma forskningsbarhet och 
tillgänglig forskningskompetens på respektive områden och redovisa ett så 
långt möjligt angelägenhetsgraderat förslag till forskningsprogram. 

Arbetsgruppen redovisar i sin rapport till nämnden ett omfattande forsk
ningsprogram och föreslår en betydande resursinsats i syfte att föra fram 
forskningen om datakraftens framtida användning till en nivå som svarar 
mot den rent tekniska utvecklingen inom området och de förändringar av 
närings- och samhällsliv som datatekniken orsakar. 

Nämnden. som ansluter sig till huvudlinjerna i arbetsgruppens förslag, 
överlämnade i september 1982 arbetsgruppens rapport till regeringen. 

8 Massmediekommitten 

(Utredning av vissa massmediafrågor. Dir 1982: 62) 
Regeringen har i juli 1982 tillkallat en kommitte för att följa ut vecklingen 

på massmedieområdet under de närmaste åren och bedöma vilka konse
kvenser ianspråkstagandet av ny teknik kan få i olika avseenden. Kommit
ten skall bedriva sitt arbete med utgångspunkten att beakta de samlade 

effekterna av den snabba tekniska utvecklingen för mediestrukturen i 

stort. Tidigare betänkanden från utredningar med anknytning till dataom

rådet som informationstcknologiutrcdningen och videogramutredningen 

skall bl. a. utnyttjas som underlag för arbetet. 

Kommittens arbetsuppgifter kan enligt direktiven hänföras till tre större 
områden. En uppgift är att belysa vilka effekter den tekniska utvecklingen 
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kommer att få för de nuvarande massmedierna, främst tidningar, tidskrif
ter och radio. Mot bakgrund härav skall man överväga olika mediers roll 
och funktioner. En annan uppgift är att undersöka olika användningsområ
den för ny teknik, främst kabel-TV-systemen. Vidare skall man se över de 
rättsliga regler som gäller för radio- och TV-verksamheten och föreslå 
förändringar. Dessutom skall kommitten överväga frågan om betal-TV i 
Sverige samt formerna för fortsatt försöksverksamhet med när-TV. Utred
ningen skall också pröva vilka regler som bör gälla för teledata till allmän
heten samt för text-TV efter utgången av innevarande avtalsperiod med 

Sveriges Radio. Hur televisionen och utbildningsradion skall kunna enga
geras på videogramområdet bör även omfattas av utredningens förslag. 

Kommitten bör bedriva sitt arbete skyndsamt bl. a. med hänsyn till att 

avtalen mellan staten och radio- och TV-företagen löper ut den 30 juni 
1986. Kommittens arbete bör ses som ett led i förberedelserna inför ut
gången av avtalen. Beträffande vissa frågor bör förslagen läggas fram i 
delbetänkanden. Arbetet bör vara slutfört den I september 1984. 

Statsrådet Göransson avser inom kort föreslå regeringen att kommitten 
ges tilläggsdirektiv. 

9 Dataeffektutredningen 

(Datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Dir 1978: 76. 
Tilläggsdirektiv 1982: 67) 

Dataeffektutredningen tillsattes i juli 1978. Uppdraget gällde en samlad 
utredning av dateteknikens framtida effekter på sysselsättning och arbets
miljö. 

När det gäller sysselsättningen skall utredningen försöka bedöma effek
terna totalt på arbetsmarknaden, för olika yrkesgrupper, för olika närings
grenar och för olika regioner. Kommitten skall diskutera såväl önskade 
som oönskade effekter på sysselsättningen och överväga påverkansmöj
ligheter samt lämna förslag till eventuella statliga åtgärder. Direktiven 
nämner ökade utbildningsinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som exempel på områden där åtgärder kan komma att behövas. 

När det gäller effekterna på arbetsmiljön skall analyserna behandla ett 
antal frågor som ergonomi-, kontakt- och integritetsproblemen och de 

anställdas möjlighet att hävda medbestämmanderätten. Även här skall 
kommitten överväga behovet att statliga åtgärder för att främja en god 
arbetsmiljö. 

Kommittens arbete inleddes med studier av effekter inom verkstads

och processindustrin med utgångspunkt från det material som samlades in 
av data- och elektronikkommitten (se nedan). Ett antal branschstudier har 
genomförts inom områdena bank, försäkring, handel och kontorsarbete 
inom den offentliga och privata sektorn. 
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Delbetänkandet Industrins datorisering - effekter på sysselsättning och 
arbetsmiljö (SOU 1981: 17) avgavs i april 1981. En interimsrapport Konto
rens datorisering - effekter på sysselsättning och arbetsmiljö (Ds A 
1981: 16) lades fram i november 1981. Resultaten av de olika branschstu
dierna har presenterats i följande rapporter: 
- Bankdatorisering i 80-talsperspektiv - några möjliga utvecklingsalter

nativ, konsekvenser och styrmedel (Ds A 1981: 13) 
- Datoriseringen i försäkringsbranschen (Ds A 1981: 14) 

- Kontorsautomation i statsförvaltningen - effekter på sysselsättning och 
arbetsmiljö (Ds A 1981: 15) 

- Bra affärer med datorer? (Ds A 1982: 7) 
I början av år 1982 publicerades debattskriften Bättre eller sämre med 

datorer? 
Under år 1982 har ett antal studier och projekt initierats i enlighet med 

tilläggsdirektiven. 
Kommitten avser att avge sitt huvudbetänkande i slutet av år 1983. 

10 Data- och elektronikkommitten (DEK) 

(Datateknikens och elektronikens effekter på näringslivets utveckling. 

Dir 1978: 66) 
Kommitten tillsattes i juli 1978 samtidigt som dataeffektutredningen 

tillsattes och statens industriverk fick i uppdrag att utreda svensk elektro

nikindustri. 
Kommitten skall enligt sina direktiv först kartlägga i vilken utsträckning 

näringsliv och samhälle idag utnyttjar datorer eller annan utrustning för 
avancerad automation och sedan bedöma på vilka områden och i vilket 
tidsperspektiv ett utnyttjande av ny teknik kan vara tekniskt möjligt och 

ekonomiskt fördelaktigt. 
Med detta material som bakgrund skall kommitten bedöma vilka effekter 

på administration, produktion och produktivitet inom olika branscher och 
regioner som ett ökat utnyttjande av de aktuella teknikerna kan få. Vidare 
bör effekterna på investeringsbehovet och energiefterlrågan beräknas. 

Kommitten skall också kartlägga vilken produktion av produktionsutrust
ning som finns inom landet och analysera förväntade utvecklingsmöjlighe
ter för tillverkare av sådan utrustning. 

Vidare skall kommitten överväga om och i vilken form åtgärder bör 
sättas in från samhällets sida i syfte att antingen stimulera ett ökat och 
effektivare utnyttjande av denna teknik eller förbättra möjligheterna att 
förutsäga och förbereda de omställningar som kan behöva ske. Kommitten 
skall också överväga eventuella åtgärder för att underlätta utvecklingen av 
nya och effektivare produktionsmetoder liksom användningen av nya ma

terial och ny utrustning. 
Arbetet har inledningsvis varit inriktat mot dels datateknikens använd-
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ning i den direkta varuprod_uktionen dels den internationella utvecklingen 

inom data- och elektronikområdet. Även det fortsatta arbetet kommer att 
avse industrisektorn men i högre grad avse i.ndustriföretagens övergri

pande datoranvändning. 
Kommitten presenterade i augusti 1981 delbetänkandet Datateknik i 

industriproduktionen - Förslag till industripolitiska åtgärder (SOU 

1981: 59). 

Kommitten har vidare avgivit följande rapporter: 

- Datateknik och industripolitik. Industri- och forskningspolitiska pro

gram inom data- och elektronikområdet i olika länder (SOU 1980: 17) 

- Datateknik i verkstadsindustrin. Datorstödd konstruktions- och till

verkningsteknik (SOU 1981: 10) 

- Datateknik i processindustrin. Datorstödda produktions- och process

styrsystem (SOU 1981: Il) 
- Industri- och forskningspolitiska program inom data- och elektronikom

rådet. Reserapporter från USA, Finland, Storbritannien, Västtyskland, 

Japan och Frankrike. (Ds I 1980: 7) 

- Datateknik, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Tre uppsatser sam
manställda av data- och elektronikkommitten (Liber Förlag) 

- Elektroniken i fabriken - hot eller hopp. Sammanfattande skrift avsedd 

bl. a. för studieändamål omfattande ungefärligen samma områden som 

SOU 1981: 10 och 11 (Liber Förlag). 

Dessutom har man publicerat konferens- och reserapporter på flera 

språk. 

Kommitten planerar att redovisa sina överväganden och förslag i ett 

huvudbetänkande vid kalenderårsskiftet 1983/84. 

11 SINDs utredningsarbete på data- och elektronikområdet 

Regeringen uppdrog i juli 1978 åt statens industriverk !SIND) att 
samarbete med styrelsen för teknisk utveckling (STU) utreda svenskelek

tronikindustris nuläge och utvecklingsmöjligheter. 
I uppdraget sägs att en lämplig områdesindelning av den svenska elek

tronikindustrin bör eftersträvas med hänsyn till den bedömda framtida 

utvecklingen inom elektronikområdet. För varje delområde bör SIND 

kartlägga nuläget och bedöma den framtida marknadsutvecklingen. för

väntade tekniska förändringars effekter på produktionsstruktur och syssel

sättning inom branschen, produktionsutvecklingssituationen och möjlighe
terna till fortsatt inhemsk ·produktion, behovet av integrerade kretsar och 

komponentförsörjning. utbildningsbehovet samt det internationella bero

endet. Det framtagna materialet bör bl. a. kunna tjäna som underlag för 

närmare analyser av datateknikens effekter på sysselsättningen. 

Uppdraget omfattar en rad från varandra delvis skilda frågor. SIND har 

därför definierat ett antal delprojekt och redovisat utredningsarbetet suc-
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cessivt i form av följande delrapporter under huvudrubriken Elektronikin

dustrin i Sverige: 

- Komponenter och utbildning (SIND 1979: 6) 

- Elektronikanvändningen i svensk verkstads-

industris produkter (SIND 1980: 201 

- Den mindre elektronikindustrin (SIND 1981: 1) 

, - Utvecklingsmöjligheter och utvecklings-

krav till 1990 - en sammanfattande 

rapport ISIND 1981: 5) 

- Fordonselcktronik ISIND 1981: 6) 

- Kommunikationselektronik (SIND 1982: I) 

- Konsumentelektronik ISIND 1982: 11) 

- 80-talets givarteknik - behov och möjlig-

heter (STU ansvarig utredare, STU-informa

tion nr 296-82) 

- Optoelektronik (STU ansvarig utredare) 

Rapport 

nov. 79 

dec. 80 

feb. 81 

dec. 81 

dec. 81 

mars 82 

juli 82 

nov. 82 

jan. 83 

Vissa av de förslag som presenterats i rapporterna har i olika samman

hang beaktats. 

12 ADB-beredningsgruppen 

(Direktiv 1973. Tilläggsdirektiv 1979: 103.) 

Beredningsgruppen har sammanfattat sina uppgifter enligt följande: 
- Utarbeta ett konkret förslag till en samlad lösning för den regionala och 

lokala samhällsplaneringens informationsförsörjning. 

- Ägna uppmärksamhet åt frågan om hur ADB kan bidra till rationalise

ringen av administrativ verksamhet och övrig ärendehandläggning inom 

länsstyrelserna utom skatteavdelningarna. 

- Utarbeta förslag till lösning av vissa ADB-organisatoriska frågor. 

- Bedriva försöksverksamhet. 

I december 1980 avgavs lägesrapporten ADB-projekt vid länsstyrelser

na. Rapporten redovisar bl. a. den ADB-verksamhet som förekommer vid 

länsstyrelserna med undantag av de stora och allmänt kända ADB-anlägg

ningarna. 

Statsko
1

ntoret har på kommittens uppdrag studerat rationaliscringsmöj

ligheterna med hjälp av ADB vid länsstyrelserna med undantag av skat

teavdelningarna. Uppdraget redovisades i november 1981 i rapporten ADB 

m. m. för rationalisering inom länsstyrelserna. Kommitten har därefter 

arbetat vidare med vissa av de frågor som rappqrten behandlar. 

Beredningsgruppen lämnar i början av år 1983 sitt slutbetänkande med 

förslag om förstärkt och utvecklat ADB-stöd vid länsstyrelserna för rutiner 

vid sidan om skatteverksamheten. 
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111 Förteckning över avgivna och planerade betänkanden, rapporter etc. 

A. Avgivna betänkanden. rapporter etc. 

Kommittc/myndighet 

Datalagstiftningskommitten 
(DALKJ 

Sårbarhet;;beredningen (SÅRB) 
Statskontoret 

Statens arbetsmarknadsnämnd 
<SAMNl 
Forskningsrådsnämnden (FRN) 

Dataeffektutredningen (DEU) 

Data- och elektronikkommitten 
(DEKl 

Statens industriverk (SINDl 

Publicering 

Personregister-Datort!r-lntegrilct. Över~yn av datala
gen (SOU 1978: 54) 
Författningsrcglering av SPAR m. m. (Os Ju 1979: 19) 
Offentlighetsprincipen och ADB, Insyn i - tillgång till 
information hos myndigheterna (SOU 1980: 31) 
Tillstånd och tillsyn enligt datalagen (Os Ju 1981: 15 
och 16) 
Nya avgifter för datainspt!ktionens verksamhet <Ds Ju 
1981: 23) 
Handlingsplan för arbete! <Ds Fö 1981: 17) 
Verksamhetsberä!tclser och -planer vid de statliga da
tacentralerna (rapport) 
Allmän, översiktlig information om ADB (rapport) 

Systemstruktur för DAFA och större kundmyndighe
ter (Stkt. rapport 1981: 27) 

Basregister över företag och andra organisationer -
ett principförslag (Stkt. rapport 1981: 11) 
Basregister för uppgifter om företag och organisatio
ner: lägesrapport 

Gemensam personalstatistik - delrapport (Stkt. rap
port 1981: 13) 
Gemensam personalstatistik (Stkt. rapport 1982: 17) 
SLÖR - effektivisering och uppgiftsfördelning (Stkt. 
rapport 1982: 28) 
Hur påverkas kvinnors arbetsmarknad inom staten av 
datoriseringen'! (rapport) 
Forskning om datateknikens användning - förslag till 
ett samlat forskningsprogram (FRN rapport 82: 16) 
Bankernas datorisering under 80-talet (rapport) 
Industrins datorisering - effekter på sysselsättning 
och arbetsmiljö (SOU 1981: 17) 
Bankdatorisering i 80-talsperspektiv <Ds A 1981: 13) 
Datoriseringen i försäkringsbranschen (Os A 1981: 14l 
Kontorsautomation i statsförvaltningen (Os A 
1981: 15) 
Kontorens datorisering - effekter på sysselsättning 
och arbetsmiljö (Os A 1981: 16) 
Bättre eller sämre med datorer? (debattskrift) 
Bra affärer med datorer? (Ds A 1982: 7) 
Datateknik och industripolitik. Industri- och forsk
ningspolitiska program inom data- och elektronikom
råde! i olika länder (SOU 1980: 17) 
Datateknik, ekonomisk tillväxt och sysselsättning 
(Liber Förlag) 
Datateknik i verkstadsindustrin. Datorstödd konstruk
tions- och tillverkningsteknik (SOU 1981: 10) 

·Datateknik i processindustrin. Datorstödda produk
tions- och processtyrsystem <SOU 1981: 11) 
Datateknik i industriproduktionen. Förslag till indu
stripolitiska åtgärder <SOU 1981: 59) 
Elektroniken i fabriken - hot eller hopp? (Libcr För
lag) 
Komponenter och utbildning (SIND 1979: 6) 
Elektronikanvändningen i svensk verkstadsindustris 
produkter (SIND 1980: 20) 
Den mindre elektronikindustrin (SIND 1981: 1) 
Utvccklingsmöjligheter och utvecklingskrav till 1990 
- en sammanfattande rapport (SIND 1981: 5) 

Tidpunkt 

juni -78 

nov. -79 
juni -80 

sept. -81 

dec. -81 

dec. -81 
dec. -80 

mars -81 

dec. -81 

juli -81 

dec. -82 

juli -81 

juli -82 
juli -82 

jan. -82 

sept. -82 

sept. -80 
april -81 

nov. -81 
nov. -81 
nov. -81 

nov. -81 

jan. -82 
juni -82 
mars -80 

sept. -80 

april -81 

april -81 

aug. -81 

sept. -81 

nov. -79 
dec. -80 

fcb. -81 
dec. -81 
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Kommitte/myndighet 

ADB-beredningsgruppen 

REX-utredningen (avslutad) 

Publicering 

Fordonselektronik (SlND 1981: 6) 
Kommunikationselektronik (SIND 1982: I) 
Konsumentelektronik (SIN D 1982: 11) 
80-talets givarteknik - behov och möjligheter <STU 
ansvarig utredare, STU-information nr 296-82) 
ADB-projekt vid länsstyrelserna (lägesrapport) 
ADB m. m. för rationalisering inom länsstyrelserna 
(Stkt. rapport 1981: 22) 
Datorstöd för exekutions väsendet (Ds Kn 1981: 5, 6 
och 7) 

B. Planerade betänkanden, rapporter etc. 

Kommitte/myndighet 

Statens industriverk (SIND) 
<STU ansvarig utredare) 
ADB-beredningsgruppen 

Statskontoret 

Utredningen om dataflöden över 
Sveriges gränser 
Datalagstiftningskommitten 
<DALK) 
Dataeffektutredningen (DEU) 
Data- och elektronikkommitten 
<DEKl 
Sårbarhetsberedningen (SÅRBJ 
Massmediekommitten 
Statens arbetsmarknadsnämnd 
!SAMNl 

Publicering 

Optoelektronik (rapport) 

Slutbetänkande 

Slutredovisning av arbetet med ett basregister för upp
gifter om företag och organisationer (rapport) 
Slutredovisning 

Slutbetänkande betr. en generell personregisterlag
stiftning 
Huvudbetänkande 
Huvudbetänkande 

Arbetet avslutas 
Arbetet avslutas 
Redovisning i den rapport om jämställdhetsarbetet 
som år 1985 skall lämnas till regeringen 

Tidpunkt 

dec. -81 
mars -82 
juli -82 
nov. -82 

dec. -80 
nov. -81 

juli -81 

Tidpunkt 

jan. -83 

början av år 
-83 
juni -83 

sept. -83 

slutet av år -83 

slutet av år -83 
årsskiftet 
-83/84 
sommaren -84 
sept. -84 
-85 
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Användningen av ADB i statsförvaltningen 

Automatisk databehandling (ADB) används i ökande omfattning i stats

förvaltningens arbete och präglar verksamhetens form allt mer. 
I föreliggande redovisning, som utarbetats med hjälp av statskontoret, 

presenteras översiktligt information om användningen av ADB i statsför
valtningen. Redovisningen bygger i huvudsak på den särredovisning av 

ADB-verksamheten som har skett i myndigheternas anslagsframställning

ar enligt särskilda anvisningar. Annan information som utnyttjats är fram

för allt uppgifter tillgängliga hos statskontoret. Redovisningen behandlar i 

huvudsak utnyttjandet av ADB för administrativa ändamål. Den ADB

verksamhet som gäller reglering av processer och förlopp av teknisk natur 

berörs därför inte. I princip berörs inte heller, förutom inledningsvis i 
avsnitt 1.1.2, den ADB-användning som avser rationalisering av kontors

arbetets olika basfunktioner, t. ex. ord- och textbehandling. 

Redovisningen inleds med en översiktlig information i avsnitt 1 i syfte att 

ge en helhetsbild av statsförvaltningens ADB-användning. Därefter redo

visas i avsnitt 2 kostnaderna för ADB-verksamheten för varje ADB-använ

dande myndighet samt dennas driftorganisation och ADB-verksamhetens 

huvudsakliga inriktning. Planerade förändringar anges huvudsakligen som 

anskaffningsbehov av utrustning. Viktigare ADB-system beskrivs mer de

taljerat. Avslutningsvis ges i avsnitt 3 en redovisning av vissa statliga 

publikationer inom ADB-området. 

1 Översiktlig information 

De fem första avsnitten behandlar användningsområden, kostnader, or

ganisation, personal och utrustning för ADB-verksamheten inom statsför
valtningen. Avsnittet om användningsområden omfattar delvis affärsver
ken medan avsnittet om organisation omfattar myndigheter inom civila 
statsförvaltningen (exkl. affärsverken) och försvaret. Redovisning av per

sonal omfattar som tidigare år även affärsverken. Vad beträffar redovis

ning av kostnader har i år även affärsverken medtagits. Redovisningen av 
utrustning inkluderar i vissa delar både affärsverken och de statliga bola

gen. 

1. 1 Användningsområden 

I. I. I Större tillämpningar m. m. 

Ett begränsat antal ADB-tillämpningar svarar för merparten av statsför

valtningens ADB-kostnader. De större tillämpningarna inom den civila 

statsförvaltningen, affärsverken och försvaret återfinns inom de verksam

hetsområden som är uppräknade i tabell 1. Redovisningen baseras på 

uppgifter från huvudmännen inom resp. verksamhetsområde. En närmare 

beskrivning av insamlingen och avgränsningen av kostnadsuppgifterna 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 2 
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återfinns i avsnitt 1.2. Uppräknade verksamhetsområden inom den civila 

statsförvaltningen svarade budgetåret 1981/82 för 74 % eller 658 milj. kr. av 

de totala ADB-kostnaderna i denna sektor. vilka uppgick till 887 milj. kr., 

För affärsverken och försvaret uppgick de totala ADB-kostnaderna till 512 

milj. kr. resp. 152 milj. kr. 

Tabell I. Verksamhetsområden med de större ADB-tillämpningarna inom statsför
valtningen 

Ci1•ila stat.1förvaltningen 
- Fastighetsregistrering och in-

skrivning (centralnämnden för 
fastighetsdata) 

- Administration inom polisvä-
sendet (rikspolisstyrelsen) 

- Administration av allmän för-
säkring (riksförsäkringsverket) 

- Bil- och körkortsregistrering 
(trafiksäkerhetsverket) 

- Statistikproduktion (statis-
tiska centralbyrån) 

- Administration av skatter, folk-
bokföring samt exekutionsväsendet 
(riksskatteverket) 

- Löneuträkning m. m. (statens löne-
och pensionsverk) 

- Ekonomisk redovisning friksrevi-
sionsverket) 

- Administration av arbetsförmed-
lingsverksamhet (arbetsmarknads-
styrelsen) 

- Övriga 

Totalt 

AffärSl'erken 
- Statens Järnvägar 
- Luftfartsverket 
- Postverket 
- Televerket 
- Statens vattenfallsverk 
- Förenade fabriksverken 
- Domänverket 

Totalt 

Förswiret 
- Operativ ledning m. m. 

(överbefälhavaren) 
- Personal- och ekonomiadmi-

nistration (försvarets civil-
förvaltning) 

- Materieladministration 
(försvarets materielverk) 

- Övriga 

Totalt 

Andel(%) av de ADB-kostnader 
totala ADB-kost- i milj. kr. 
naderna i re- budgetåret 
spektive sektor 1981/82 

3 30 

5 49 

14 120 

3 25 

9 79 

23 202 1 

4 37 

2 182 

Il 983 

26 229 

100 887 

Il 55 
1 3 

35 177 
32 164 
15 77• 
4 23 
2 13 

100 512 

14 21 5 

12 185 

36 555 

38 585 

100 152 

1 Inklusive personal- och utrustningskostnader för länsstyrelsernas skatteenheter. 
2 Inklusive myndigheternas kostnader för System S. 
3 Inklusive kostnader för den ADB-framställda platslistan. 
4 Avser kostnader för sektionen för informationsbehandling. 
5 Budgeterade kostnader. 
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Ett annat sätt att betrakta statsförvaltningens ADB-verksamhet är att 

studera förekomsten av ADB-tillämpningar för olika ändamål. I tabell 2 
redovisas den procentuella andelen myndigheter som har egna ADB
tillämpningar inom några användningsområden. Således räknas intet. ex. 
det statliga lönesystemet SLÖR som ett eget system för varje ansluten 
myndighet utan endast för statens löne- och pensionsverk (SPY). Valet av 

och indelningen i olika användningsområden är inte entydigt utan får ses 
som ett exempel på hur ADB-användningen kan beskrivas. De olika områ

dena utesluter heller inte varandra utan en myndighet kan använda ADB 
för olika ändamål. Områden specifika för i huvudsak en myndighet eller en 
förvaltningssektor som skatteadministrationen eller administrationen av 
den allmänna försäkringen har inte medtagits. Redovisningen är hämtad 
från statskontorets rapport (1982: 11) Statliga ADB-system. Rapporten 

omfattar ADB-system för administrativa och statistiska ändamål vid 125 

myndigheter (motsv .). 

Tabell 2. Användningsområden för ADB 

Användningsområde 

Personal- och löneadministration 
Ekonomiadministration 
Materieladministration 
Dokument- och ärendehantering 
Statistikproduktion 

Andel(%) av myndighe
terna med egna ADB-sy
stem inom användnings
området 

33 
43 
21 
58 
38 

Personal- och löneadministration innefattar personalplanerin_g. perso
nalregistrering. löneberäkning, löneregistrering m. m. De större tillämp

ningarna inom detta område är det statliga lönesystemet SLÖR (för försva
ret F/SLÖR) samt det personaladministrativa systemet PI. För SLÖR och 
PI är statens löne- och pensionsverk (SPY) huvudman. 

Ekonomiadministration innefattar ekonomisk redovisning. fakturering. 
kostnadsberäkningar m. m. Inom detta område finns bl. a. det statliga 
redovisningssystemet (system S) för vilket riksrevisionsverket (RRV) är 

huvudman. 
Materieladministration ayser administration av lager, förråd, materiel 

eller inventarier av olika slag. Exempel på större tillämpningar inom detta 
område återfinns bl. a. inom statens vägverk och försvarets materielverk. 

Dokument- och ärendehamering är en samlingsbeteckning för hantering 
av dokument i diarier, arkiv. bibliotek m. m. En av de större tillämpningar

na inom detta område är ADB-system för forskningsbiblioteken (LIBRISJ 
med kungliga biblioteket som huvudman. 

Statistikproduktion avser ADB-system vars huvud- eller delsyfte är att 
framställa statistik. De största tillämpningarna inom detta område handhas 
av statistiska centralbyrån (SCB). 
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Ett stort antal av statsförvaltningens ADB-system omfattar register med 
personuppgifter, personregister. Enligt datalagen (1973:289) definieras 
personregister som "register, förteckning eller andra anteckningar som 
förs med hjälp av automatisk databehandling och som innehåller person
uppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften". 

För att inrätta och föra ett personregister krävs enligt datalagen att den 
registeransvarige har licens eller tillstånd från datainspektionen (Dl). Re

gisteransvarig är "den för vars verksamhet registret förs, om han förfogar 

över det''. Inom statsförvaltningen är oftast myndigheten registeransvarig. 
F. n. finns omkring 2 500 personregister i statsförvaltningen och totalt i 

Sverige ca 35 000. 

J .1.2 Kontorssystem och utvecklingstendenser 

Tidigare kännetecknades databehandlingen av relativt dyrbar utrust
ning. Stora resurser lades ned på att utnyttja datorerna så effektivt som 
möjligt. Organisationen runt en datoranläggning växte i takt med att nya 
tillämpningar togs i bruk. I slutet av 70-talet minskade nyutveckling av 

större system. Resurserna har dock förblivit i stort sett oförändrade p. g. a. 
att kostnaderna för drift och underhåll ökat. Systemen behöver emellertid 
successivt förändras och moderniseras allt eftersom utrustningen förslits 

och nya användarkrav tillkommer. Denna förändringsprocess sker oftast 
inom ramen för den befintliga driftorganisationen och betecknas vanligen 
som underhåll, och inte som utveckling. Samtidigt har ny teknik utvecklats 
som dels är småskalig dels har en förbättrad pris-/prestandarelation jämfört 
med äldre teknik. I det följande ges en kort beskrivning av utvecklingsten
denser för den ny.a teknik som ~erör olika kontorsfunktioner. 

Utvecklingen av ny teknik för kontorsändamål går snabbt. Mikroproces
sorer ingår allt oftare som styrkomponenter i kontorsteknisk utrustning. 
Små datorsystem baserade på mikroprocessorer utvecklas i växande om
fattning för avgränsade kontorstekniska funktioner. Den stora satsningen 
på marknadsföring från olika leverantörer och kraven på besparingar inom 
statsförvaltningen är faktorer som kan komma att påskynda införandet av 
ny teknik för att rationalisera kontorsarbetet. 

Myndigheternas arbete kan grovt indelas i sakverksamhet och internad

ministration, där sakverksamheten ofta innebär ärendehantering och 
internadministrationen bl. a. omfattar ekonomi- och personaladministra
tion samt allmänna kontorsservicefunktioner. Den tidigare datoriseringen 
har främst varit inriktad på att datorisera ärendehanteringen, vilket har lett 
till att det inom förvaltningen nu finns ett antal datorsystem som närmast 
kan liknas vid produktionssystem. Inom internadministrationen har för
ändringarna främst berört ekonomi- och personalfunktionerna. 

De senaste årens s. k. kontorsautomation har hittills främst inneburit att 
ett relativt stort antal skrivmaskiner har ersatts av s. k. skrivautomater. 
Effektiviseringen av textbehandlingen har hittills inte i någon större ut-
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sträckning lett till personalinskränkningar utan effekterna har främst varit 
att kvaliteten på textbehandlingen har höjts samtidigt som omloppstiderna 

för framställning av text minskat. Under de senaste åren har även införan

det av s. k. persondatorer ökat alltmer. 
Persondatorer används i första hand för avgränsade administrativa sy

stem med små register, kalkyleringsarbete. ord- och textbehandling, 
grundläggande ADB-utbildning samt som terminal mot olika stordatorsy

stem. För att bistå myndigheterna och åstadkomma goda villkor vid an

skaffning av sådan utrustning har statskontoret i december 1982 med tre 

leverantörer (Luxor, Facit och Nokia) ingått s. k. avropsavtal. Statskon
toret har även utarbetat en handledning för beslut och upphandling av 

persondatorer och skrivautomater. 

Ett särskilt ramavtal har även slutits med televerket för anskaffning av 

Teletextutrustning, vilken kan utnyttjas för kombinerad textproduktion 

och textkommunikation via televerkets datanät. 
Även om införandet av ny kontorsteknik har ökat i omfattning. har 

effekterna på myndigheternas arbete hittills ~arit begränsade. Emellertid 

väntas 1980-talet medföra att kommunikationstekniken förbättras och ger 

möjligheter till ändrade former för informationsutbyte. En större del av 

informationsutbytet kan således komma att ske direkt mellan terminalför
sedda arbetsplatser i stället för på traditionellt sätt. 

Detta kan leda till att användningen av elektronisk post och datorbase

rade konferenssystem som f. n. är liten inom förvaltningen (med undantag 

för universitetssektorn) får en ökande betydelse under andra hälften av 

1980-talet. 
En fortsatt gynnsam utveckling av pris/prestandaförhållandet för elek

tronik - samtidigt som kommunikationsteknikcn och dialogen mellan an
vändaren och datorn ut vecklas - kan även medföra att nya tjänstemanna
kategorier kommer att använda datatekniska hjälpmedel. 

Ett oplanerat införande av den nya tekniken kan på sikt medföra besvä
rande bindningar. Trots att informationen finns registrerad och lagrad i en 
skrivautomat eller persondator kan t. ex bristande samordning .och plane

ring vid utveckling av systemen leda till att samma information måste 
registreras flera gånger eller att en tjänsteman behöver mer än en terminal 

på sitt tjänsterum för att få tillgång till erforderlig information. Använd

ningen av smådatorer i myndigheternas arbete ökar behovet av planering 

för den långsiktiga rationaliseringsverksamheten, inte minst gäller detta 

den kunskapsuppbyggnad som krävs för utveckling och användning av ny 

teknologi. Utbudet av maskiner och programvaror ökar. Anskaffning och 

utveckling kommer att innehålla flera mindre begränsade beslut i motsats 

till ett fåtal större tidigare. Detta kommer att ställa större krav på framför

hållning, samordning och långsiktig planering. 
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1.2 Kostnader 

Kostnadssammanställningen baseras i huvudsak på den redovisning av 
ADB-kostnaderna som myndigheterna enligt särskilda anvisningar redovi
sat i anslagsframställningarna för budgetåren 1981/82, 1982/83 och 1983/84. 

Materialet har kompletterats genom förfrågningar hos myndigheterna. Af
färsverkens kostnadsuppgifter bygger på svaren på en speciell förfrågan 

från statskontoret. Sammanställningen omfattar den civila statsförvalt
ningen, affärsverken och försvaret men inte regeringskansliet eller riksda
gens verk. Myndigheterna inom den civila statsförvaltningen och försvaret 
har haft skilda anvisningar för redovisningen. De behandlas därför separat 

i framställningen. 
Eftersom ADB har karaktären av hjälpmedel och därmed är integrerad 

med övrig verksamhet är det svårt att särskilja och identifiera ADB
kostnaderna. Sättet att avgränsa dessa har därför varierat hos myndighe
terna. Allmänt kan sägas att man i anslagsframställningen vanligen endast 
redovisat särkostnader för ADB såsom servicebyråavgifter, utrustnings

kostnader och kostnader för personal som är direkt sysselsatta i datordrif
ten eller i systemutvecklingen. Vidare har myndigheterna i huvudsak en
dast redovisat kostnaderna för den administrativa databehandlingen. Även 
när det gäller att särskilja olika typer av ADB-kostnader har gränsdrag

ningen mellan dessa visat sig svår för myndigheterna. Detta beror främst 
på svårigheterna att avgränsa kostnader för drift och löpande underhåll av 
ADB-system från systemutvecklingskostnaderna. Enligt anvisningarna 
skall underhållskostnaderna hänföras till driftkostnaderna. 

Med hänsyn till angivna begränsningar och brister i underlaget bör det 
betonas att kostnadsuppgifterna som redovisas är osäkra. 

Totalkostnaderna för ADB inom den civila statsförvaltningen, affärsver
ken och försvaret har enligt myndigheternas uppgifter uppgått till ca I 700 
milj. kr. för budgetåret 1981/82. I beloppet ingår kostnader för drift och 
utveckling av ADB-system. Däremot är kostnaderna för registrering bara 

delvis inräknade. 
I det följande redovisas hur kostnaderna fördelar sig på ADB-drift re

spektive systemutveckling samt på olika kostnadsslag. 

1.2.l ADB-kostnader för den civila statsförvaltningen 

ADB-kostnaderna för den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) 

har för budgetåret 1981/82 uppgått till drygt l 000 milj. kr. 
För att undvika dubbelräkning har i tabell 3 inte kostnader för de 

uppdragsfinansierade datacentralerna i den civila statsförvaltningen (data
maskincentralen för administrativ databehandling (DAF A) och universi
tetsdatacentralerna) medräknats. Datacentralernas kostnader är i stället 
delvis inräknade genom att myndigheternas avgifter för erhållna ADB
tjänster, som avser antingen utveckling eller drift av ADB-system, ingår. 
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Tabell 3. ADB-kostnader för den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) fördelade på ADB-drift och 
system utveckling 

1979/801 1980/81 1 1981/82 1 1982/832 1983/843 

milj. kr.% milj. kr.% milj. kr. % milj. kr. % milj. kr.% 

ADB-drift inkl. 
underhåll 517 70 572 71 681 77 721 77 774 78 
Systemutveckling 204 27 198 25 181 20 186 20 194 19 
Ej fördelade 20 3 36 4 25 3 27 3 29 3 

Totalt 741 100 806 100 887 100 934 100 997 100 

1 U tfallna kostnader. För budgetåren 1979/80 och 1980/81 enligt ans lagsframställningarna för budgetåren 1981 I 
82 resp. 1982/83. 
2 Budgeterade kostnader. 
3 Beräknade kostnader. 

Av tabellen framgår att ADB-driften svarar för ca 80 % och systemutveck

lingen för ca 20% av ADB-kostnaderna. 

Tabell 4 återger ADB-kostnaderna fördelade på olika kostnad~:slag. 

Myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna motsvaras av per

sonal- och utrustningskostnader m. m. för dessa. I tabellen har därför 

datacentr~lernas kostnader medtagits. För att undvika dubbelräkning har i 

stället myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna frånräknats. 

Skälet till att totalsummorna för tabell 3 är lägre än för tabell 4 beror bl. a. 

på att universitetens och högskolornas avgifter till universitetsdatacentra

lerna inte framgått av anslagsframställningarna. Totalsummorna i tabell 4 

motsvarar därför bäst de verkliga totalkostnaderna för ADB i den civila 

statsförvaltningen (exkl. affärsverken). 

Tabell 4. ADB-kostnader för den civila statsförvalningen \exkl. affärsverken) förde-
lade på olika kostnadsslag 

Kostnadsslag 1980/81 1 1981/821 1982/832 1983/843 

milj. kr. % milj. kr. % milj. kr.% milj.kr.% 

Personal 429 46 462 45 482 44 496 42 
ADB-utrustning4 274 30 282 27 308 28 338 29 
Annan servicebyrå 
än statlig 19 2 16 2 14 I 16 
Datorbearbetning~ 23 3 8 8 I 10 
Konsulter6 32 3 23 2 17 2 18 2 
Övrigt7 101 11 113 Il 125 12 139 12 
Ej fördelade 48 5 119 12 130 12 149 13 

Totalt 926 100 I 023 100 I 0848 100 11668 100 

1 Utfallna kostnader. För budgetåret 1980/81 enligt anslagsframställningama för 
budgetåret 1982/83. 
2 Budgeterade kostnader. 
·' Beräknade kostnader. 
4 Kapitalkostnader i form av avgifter till statskontoret m. m., hyra till leverantörer 
och avgifter för tekniskt underhåll. 
5 Kostnad för försöksdrift vid systemutveckling som ej kan fördelas mellan kostna
der för ADB-utrustning och avgifter till servicebyråer. 
6 Konsulter i huvudsak utanför servicebyråavtal. 
7 Kostnader för lokaler. avgifter till televerket, förbrukningsmaterial m. m. 
8 För universitetsdatacentralema har kostnaderna för budgetåren 1982/83 och 1983/ 
84 framräknats från 1981/82 års siffror genom att anta samma kostnadsutveckling 
som från budgetåret 1980/81 till 1981/82. 
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1.2 .2 ADB-kostnader för affärsverken 

ADB-kostnaderna för affärsverken har för budgetåret 1981/82 uppgått 

till 512 milj. kr. 

Tabell 5. ADB-kostnader för affärsverken fördelade på ADB-drift och systemutveck
ling 

1981/82 
milj. kr. % 

ADB-drift inkl. 
underhåll 389 76 
Systemutveckling 117 23 
Ej fördelade 6 I 

Totalt 512 1 100 

1 Kostnaderna omfattar huvudsakligen den administrativa databehandlingen vid de 
centrala ADB-funktionerna. 

Tabell 6. ADB-kostnader för affärsverken fördelade på olika kostnadsslag 

1981/82 
milj. kr. % 

Personal 189 37 
ADB-utrustning 220 43 
Servicebyråavgifter 13 2 
Konsulter 30 6 
Övrigt 54 Il 
Ej fördelade 6 I 

Totalt 5121 100 

1 Se fotnot I tabell 5. 

1.2 .3 ADB-kostnc1der för försvaret 

ADB-kostnaderna för försvaret har för budgetåret 1981/82 uppgått till ca 
150 milj. kr. 

Tabell 7. ADB-kostnader för försvaret1 fördelade på drift och utveckling 

1980/81 2 1981/823 1982/834 1983/845 

milj. kr. % milj. kr. % milj. kr. % milj. kr. % 

ADB-drift inkl. 
underhåll 85 66 97 64 93 63 88 67 
Systemutveckling 43 34 55 36 54 37 44 33 

Totalt 128 100 152 100 147 100 132 100 

1 Exkl. fortifikationsförvaltningen och civilförsvarsstyrelsen. Budgetåret 1983/84 är 
även försvarets radioanstalt exkluderad. 
2 Utfallna kostnader. För överbefälhavaren och armen budgeterade kostnader enligt 
anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82. För försvarets rationaliseringsin
stitut, försvarets radioanstalt och marinen budgeterade kostnader enligt överbefäl
havarens informationssystem- och datakraftplan 1980 (OpL I nr 310). 
3 Budgeterade kostnader enligt anslagsframställningarna för budgetåret 1982/83. För 
försvarets rationaliseringsinstitut. försvarets radioanstalt och marinen beräknade 
kostnader enligt överbefälhavarens informationssystem- och datakraftplan (OpL I 
nr 310). 
4 Beräknade kostnader enligt anslagsframställningarna för budgetåret 1982/83. För 
försvarets radioanstalt, marinen och värnpliktsverket enligt överbefälhavarens pro
r,amplan. 

Beräknade kostnader. 
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För att undvika dubbelräkning har inte kostnaderna för försvarets data

central (FDC) medräknats vid beräkning av försvarets ADB-kostnader 

fördelade på drift och systemutveckling. Motsvarande gäller vid beräk

ningen av ADB-kostnaderna fördelade på olika kostnadsslag. Försvars

myndigheternas redovisningssätt möjliggör inte motsvarande redovisning 

som i tabell 4 för den civila statsförvaltningen. 

Tabell 7 visar att driftkostnaderna utgör 60-65 % och systemutveck-

lingskostnaderna 35-40% av totalkostnaden. 

Tabell 8. ADB-kostnader för försvaret 1 fördelade på olika kostnadsslag 

Kostnadsslag 1980/81~ 1981/823 1982/834 1983/845 

milj.kr.% milj. kr.% milj. kr.% milj. kr. % 

Datordrift 43 38 47 34 48 35 70 54 
Personal (egen. 
annan myndighet) 26 23 41 6 29 336 24 246 19 
Konsulter 18 16 207 14 207 15 167 12 
Övrigt (lokaler. 
expenser m. m.) 7 6 9 7 8 6 4 3 
Ej fördelade 19 17 22 16 27 20 16 12 

Totalt 113 100 139 100 136 100 130 100 

1 Exkl. marinen. försvarets radioanstalt. fortifikationsförvaltningen och civilför
svarsstyrelsen. 
2 Utfallna kostnader. För överbefälhavaren och armen budgeterade kostnader enligt 
anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82. För försvarets rationaliseringsin
stitut budgeterade kostnader enligt överbefälhavarens informationssystem- och 
datakraftplan 1980 (OpL I nr 310). 
3 Budgeterade kostnader enligt anslagsframställningarna för budgetåret 1982/83. För 
försvarets rationaliseringsinstitut och marinen beräknade kostnader enligt överbe
fälhavarens informationssystem- och datakraftplan (OpL I nr 310). 
4 Beräknade kostnader enligt anslagsframställningarna för budgetåret 1982/83. För 
värnpliktsverket enligt överbefälhavarens programplan. 
5 Beräknade kostnader. 
6 Vissa myndigheter har inkluderat konsultkostnader i detta belopp. I beloppet för 
budgetåret 1983/84 ingår I 0 milj. kr. som är ofönlclat mellan konsulter och personal. 
7 Utnyttjade personalresurser hos FDC benämnt FDC resurspool har i varierande 
grad av myndigheterna inkluderats i kostnader för konsulter och kostnader för 
personal på annan myndighet. Identifierade kostnader för personal hos FDC har 
inkluderats i kostnaden för personal på annan myndighet. 

1.3 Organisation 

I avsnitt I .3.1 och 1.3.2 redovisas hur ADB-driften respektive systemut

vecklingen är organiserad i statsförvaltningen. I anslutning till beskrivning

arna ges vissa kostnadsuppgifter. 

1.3.1 ADB-drift - organisation m. m. 

Datordriften kan i princip organiseras på två olika sätt i förhållande till 

den ADB-användande myndigheten. Det ena är att ombesörja datordriften 

med egna resurser. Det andra är att mot ersättning förlägga datordriften till 

privat eller statlig servicebyrå eller till andra myndigheters driftenheter. 
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Tabell 9 visar hur myndigheter med egna ADB-system har driften or
ganiserad. Redovisningen är hämtad från statskontorets rapport ( 1982: 11) 
Statliga ADB-system. Totalt omfattas 125 myndigheter (motsv.). Som 
egen anläggning räknas även minidator. 

Tabell 9. Datordriftens organisation 

Typ av datordrift Andel(%) av 
myndig
heterna 

Egen anläggning 25 
Annan statlig anläggning 35 
Privat servicebyrå 10 
Egen och annan statlig anläggning 15 
Egen anläggning och privat servicebyrå 2 
Annan statlig anläggning och privat servicebyrå 7 
Egen anläggning, annan statlig anläggning och privat servicebyrå 6 

Av tabellen kan utläsas att 48 % av myndigheterna (motsv .) utnyttjar 
egen anläggning för hela eller delar av driften, 63 % andra statliga anlägg

ningar och 25 % privat servicebyrå. 
För den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) uppgick de ADB

användande myndigheternas avgifter till servicebyråer till 129 milj. kr. 
budgetåret 1981/82 enligt anslagsframställningarna för budgetåret 1983/84. 

Figur I visar hur dessa avgifter fördelar sig på statliga resp. övriga 

servicebyråer. 

Statliga 
servicebyråer 
113 milj. kr. 
88% 

Figur I. Användningen av servicebyrå fördelat på statlig resp. övriga servicebyråer 
budgetåret 1981/82, räknat på redovisade servicebyråavgifter. 
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Flertalet myndigheter som har en omfattande ADB-verksamhet har drif
ten förlagd till egna anläggningar. Tabell 10 visar några ADB-användande 
myndigheter som har större driftenheter. Datordriften gäller huvudsakli
gen egna tillämpningar. 

Tabell 10. Större datordriftenheter inom myndigheter i den civila statsförvaltningen. 

Myndighet Personal- Utrustnings- Totalkostnader 
kostnader kostnader för personal 
(milj. kr.) (milj. kr.) och utrustning 

(milj. kr.) . 

Rikspolisstyrelsen 10,4 17,6 28,0 
Riksförsäkringsverket 31,5 40.3 71,8 
Statens vägverk 5,6 12,0 17,6 
Trafiksäkerhets verket 5,7 13,0 18,7 
Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 2,2 4,2 6,4 
Statistiska centralbyrån 22.7 16,I 38,8 
Riksskatteverket 109,I 68.0 177.1 

Personal- och utrustningskostnader gäller redovisade kostnader för 
ADB-drift inom myndigheterna under budgetåret 1981182. De anvisningar 

kostnadsredovisningen bygger på är inte entydiga. Riksskatteverket re
dovisar exempelvis även kostnaderna för länsstyrelserna, lokala skatte
myndigheterna och kronofogdemyndigheterna. 

Inom statsförvaltningen finns flera datacentraler som erbjuder dator

drifttjänster i huvudsak genom uppdragsfinansierad verksamhet till övriga 
myndigheter. I den civila statsförvaltningen finns datamaskincentralen för 
administrativ databehandling (DAFA) och universitetsdatacentralerna. 
DAF A består av två driftenheter förlagda till respektive Stockholm och 

Gävle. DAF A är uppdragsfinansierad och upptagen i statsbudgeten med 
ett formellt anslag på I 000 .kr. Andelen intäkter från uppdrag från den 
civila statsförvaltningen uppgick budgetåret 1981/82 till ca 86%. 

Universitetsdatacentralernas uppgift är att tillgodose behovet av databe
handlingskapacitet för den högre utbildningen och forskningen men de 
åtager sig även uppdrag från kunder utanför högskoleområdet. Verksam
heten finansieras dels genom intäkter från uppdragen dels genom avgifter 
från de samverkande myndigheterna, främst användare inom den egna 
högskoleregionen. 

Inom försvaret finns försvarets datacentral (FDCl vars verksamhet är 
uppdragsfinansierad och upptagen i statsbudgeten med ett formellt anslag 
på I 000 kr. Utrustningsinköpen finansieras dock via anslag. FDC består 

av fem driftenheter förlagda till Stockholm, Karlstad. Arboga, Kristian

stad och Östersund. Av intäkterna från uppdrag kommer 0,5 % från organi

sationer utanför försvarsdepartementets ansvarsområde. 
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Tabell 11. Kostnadsfördelning för huvudsakligen uppdragsfinansierade datacentraler 
i statsförvaltningen budgetåret 1981182. 

Datacentral Personal- Utrust- övriga Total-
kostna- ningskost- kostna- kostna-
dert%) nader (%) <ler t%) der 

(milj. kr.) 

Stockholms datorcentral (QZl 34 .52 14 38 . .5 
Uppsala datacentral tUDAC) 54 24 22 35,6 
Göteborgs datacentral (GD) '46 35 19 18,9 
Lunds datacentral (LDC) 39 45 16 13.1 
Umeå högskoleregions dator-

central lUMDAC) 34 52 14 11.5 
Universitetets i Linköring 

datacentral (LIDAC) 30 60 IO 5,4 
Totalt universitetsdata-

centralerna 42 41 17 123,0 
Datamaskincentralen för 

administrativ databehandling 
tDAFAl 49 27 24 128,1 

Försvarets datacentnil (FDC) 56 22 22 71.6 

Av tabellen framgår att totalkostnaden för DAF A uppgick till ca 128 

milj. kr. för budgetåret 198 l/82. Det är en ökning från budgetåret 1980/81 

med 3%. Universitetsdatacentralernas kostnader uppgick till 123 milj. kr., 

en ökning med ca l3 % samt försvarets datacentral till ca 72 milj. kr., en 

ökning med 35 %. Totalkostnaden för denna grupp datacentraler var där

med omkring 323 milj. kr. för budgetåret 1981/82, en ökning med 13%. 

Tabell 12. Universitetsdatacentralernas intäktsfördelning på olika användarkategorier 
budgetåret 1981/82. 

Samverkan- Övriga Privata Totalt 
de myndig- offentliga kunder 
heter och organ 
övriga 
högskolor 
% % % % 

Stockholm 71 20 9 100 
Uppsala 43 41 16 100 
Göteborg 1 70 11 19 100 
Lund 71 11 18 100 
Umeå 70 23 7 100 
Linköping 84 6 10 100 

Totalt 63 24 13 100 

1 Mervärdeskatt ej inräknad. 

J .3.2 Systemutveckling - organisation 

Arbetet med att utveckla och införa ADB-system för administrativa 

ändamål i statsförvaltningen sker i olika organisatoriska former. Som 

huvudregel gäller att myndigheterna själva har hand om systemutveckling

en i enlighet med principen att myndigheten själv ansvarar för sin verksam

het. Civila myndigheter bör dock vid utveckling av ADB-system så tidigt 

som möjligt samråda med statskontoret i frågor som är av större omfatt-
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ning eller av principiell betydelse enligt förordningen (1975: 567. omtryckt 

1981: 478) om rationaliserings verksamhet inom den civila statsförvaltning

en. Förordningen föreskriver vidare att en myndighet i syfte att begränsa 

kostnaderna vid införande eller förändring av ADB-rutiner i första hand 
skall använda de färdiga program för ADB-system eller delar av ADB

system som finns på marknaden om dessa i rimlig grad tillgodoser myn

dighetens behov. 
Genom den rätt om medbestämmande i arbetslivet som tillkommer de 

anställda enligt medbestämmandelagen och de avtal om medbestämmande 

som har träffats i enlighet med denna lag har de anställda möjligheter att 

genom sina fackliga organisationer påverka beslut om att utveckla och 

införa ADB-system. 

Enligt förordningen ( 1981: 266) om investeringar i statliga ADB-system 

skall vissa ADB-system i den civila statsförvaltningen förutom affärsver

ken särskilt prövas av regeringen vid flera tillfällen under utvecklingsarbe

tets gång. Den särskilda prövningen gäller stora eller på annat sätt viktiga 

investeringar i ADB-system. Regeringen har förbehållit sig rätten att avgö

ra vilka investeringar som skall omfattas av denna prövning. Särskild 

prövning skall emellertid alltid ske när de totala kostnaderna för utveckling 

(utredning och konstruktion) och genomförande beräknas överstiga 5 milj. 

kr. eller de totala kostnaderna för drift överstiger 2 milj. kr. per år. Berörda 

investeringar i ADB-system redovisas till regeringen vid följande tillfällen: 

efter förstudien, efter huvudstudien och efter systemets konstruktion (men 

före genomförandet). 

Systemutvecklingskompetens i den civila statsförvaltningen hos andra 

än de myndigheter som använder ADB. finns förutom hos statskontoret 

även hos datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAF A). 

Vissa myndigheter bl. a. riksförsäkringsverket (RFV) och riksskatteverket 
(RSVJ. har egen systemutvecklingspersonal i större omfattning. I några fall 
har särskilda organ inrättats för utveckling och införande av ADB-system 
som berört flera myndigheter. Som exempel kan nämnas centralnämnden 

för fastighetsdata (CFD). 
Det bör framhållas att myndigheterna i varierande utsträckning dess

utom utnyttjar konsultföretag för utveckling av ADB-system. 
Det finns flera föreskrifter speciellt gällande för försvaret. Överbefälha

varen (ÖB) leder och samordnar informationssystemutvecklingen inom 

försvarsmakten. Rege1ingen har under våren 1982 fattat beslut att FRls 

rapport Struktur 90 skall ligga till grund för utveckling av datasystem inom 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. Vidare har regeringen upp

dragit åt ÖB att inkomma med förslag till en rad åtgärder i syfte att 

omstrukturera och effektivisera ADB-verksamheten inom försvaret. Detta 

arbete beräknas påverka det nuvarande regelverket inom försvaret. 

Försvarets datacentral (FDC) har sedan den 1 juli 1981 etablerat en sy

stemutvecklingsenhet, till vilken de centrala stabernas systemerare och 
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programmerare samlats. Verksamheten är inriktad mot att tillgodose beho
vet med försvarsanställd personal och endast i begränsad omfattning ut
n~rttja externa konsulter. 

1.4 Personal 

I föregående års redovisning fanns uppgifter från en kartläggning av 

ADB-personalen budgetåret 1979/80 inom statsförvaltningen inklusive af
färsverken. Den ADB-personal som berördes av kartläggningen var perso
ner som till minst 25 % hade arbetsuppgifter som kräver mer kvalificerat 
dator- eller databehandlingskunnande. Totalt uppgick denna ADB-perso
nal till ca 3 000 personer. För uppgifter om ADB-personalens inriktning 
och sammansättning hänvisas till föregående års redovisning. Några upp
gifter om ADB-personalens geografiska fördelning är presenterade även i 
år under avsnitt l.5.5. 

Statskontorct har i rapport 1982: 25. ADB-personal i statsförvaltningen, 
vidare analyserat uppgifterna från kartläggningen och bl. a. försökt upp
skatta andelen statlig ADB-personal i förhållande till hela landet. 

Den personal som omfattades av kartläggningen kan för hela landet 
uppskattas till 15 000-16000, varav knappt 30% är offentligt anställda och 
drygt 40% är anställda inom SAF-området. Staten kan bedömas svara för 
60% av de offentliganställda. Om även den övriga ADB-personalen inklu
deras i beräkningen (sysselsatta med stansning, preparering för datorkör
ningar och efterbehandling m. m.). kan det totala antalet sysselsatta med 
ADB-uppgifter i landet bedömas ha varit ca 28 600 vid slutet av budgetåret 
1979/80. Av dessa skulle ungefär 4300 finnas i statsförvaltningen, 11400 

inom SAF-området och I 700 i primär- och landstingskommuner. 

1.5 Utrustning 

Följande uppgifter avseende det statliga datorinnehavet är huvudsakli
gen hämtade ur statskontorets publikation Statliga datorer 1982. 

1.5.1 Datorutvecklingen inom den statliga sektorn 

I Sverige fanns det inom den statliga sektorn i början av år 1968 ca 84 

datorer med ett totalt anskaffningsvärde av 250 milj. kr. Det totala anskaff

ningsvärdet uppgår i dag till 1 799 milj. kr. Tabell 13 visar fördelningen av 
datorutrustning mellan den statliga förvaltningen, de affärsdrivande ver

ken och de statliga bolagen den 1 januari 1982. 
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Tabell 13. Datorer för administrativa ändamål med anskaffningsvärde av lägst 300 000 kr. 

Kategori Anskaffnings- Belopps- Antal Antal 
värde i milj. kr. procent da.torer datorin-
för datorer och nehavare 
tenninaler 

1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 

Statlig förvaltning 1 760 901 50 50 \31 149 46 55 
Affärsverken 558 545 37 30 36 41 7 8 
Statliga bolag 196 353 13 20 63 80 25 29 

Totalt 1514 1799 100 100 230 270 78 92 

1 Inkluderar riksdagens verk. 

1.5 .2 Terminaler och dataregistreringsutrustning 

Nedanstående tabell hämtad ur Statliga datorer 1980 visar antalet termi
naler och dataregistreringsutrustningar samt dessas användningsområde 

den 1 januari 1980. Av antalet terminaler var 88 % anslutna via telenätet. 
Den I januari 1982 var totalantalet terminaler ca 23 500. 

Tabell 14. Terminaler och dataregistreringsutrustning inom den statliga sektorn år 
1980 

Användningsområde 

Frågeverk- Dataregis tre-
sam het ring 

Textskännstcrminaler 7201 1987 
Skrivmaskinsterminaler 2203 564 
Terminalskrivare 2158 196 

Totalt 11562 2747 

1 Inkluderar postverkets kassatcrminalarbetsplatser. 
2 Av angivet antal tillhör ca 2000 statliga bolag. 

Båda delar Totalt 

1713 10901 
34521 6219 
1116 3470 

6281 205902 

1.5 .3 Datorleverantörernas marknadsandelar i den statliga sektorn 

Figurerna nedan visar datorleverantörernas värdemässiga marknadsan
delar inom den statliga sektorn. Figur 2 visar utvecklingen under åren 
1969-1982 medan Figur 3 visar förhållandet den I januari 1981 och den 1 

januari 1982. 

Andel(%) 
hyrd 
utrustning av 
anskaffnings-
värde 

1981 1982 

13 12 
36 54 
53 47 

27 31 
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Figur 2. Leverantörernas värdemässiga marknadsandelar av installerade statliga 
datorer under åren 1969-1982. Fr. o. m. år 1971 är terminalutrustning inkluderad. 

81-01-01 

IBM 25.7 % 

Saab Univac 
20.4 % 

82-01-01 

81 82 

IBM 26.9 % 

Totalvolym = 1 514 milj kr Totalvolym ~ 1 799 milj kr 

Figur 3. Leverantörernas värdemässiga marknadsandelar av installerade statliga 
datorer och terminaler. 
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1.5.4 Behov av ADB-utrustning 

Tabell 15 och 16 visar det beräknade anskaffningsbehovet av ADB
utrustning för den civila statsförvaltningen respektive försvaret. Uppgif
terna för den civila statsförvaltningen är hämtade från statskontorcts an
slagsframställning för budgetåret 1983/84 avseende reservationsanslaget 
Anskaffning av ADB-utrustning. Uppgifterna avseende försvaret är häm
tade ur försvarsmyndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 

1983/84. Vissa korrigeringar har gjorts efter samråd med försvarsstaben. 

Tabell 15. Anskaffningsbehov av ADB-utrustning för civila statsförvaltningen (exkl. 
afrarsverken) budgetåren 1982/83-1987/88 (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

172 197 255 198 48 122 

Erfarenheten visar att rätt stora förskjutningar av anskaffningar sker 
mellan åren. 

Tabell 16. Anskaffningsbehov1 av ADB-utrustning för försvaret budgetåren 1982/83-
1987/88 (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 

68 67 42 58 42 65 

1 Exkl. 3 milj. kr. för försvarets civilförvaltning som avser budgetåren 1983/84-
1987/88. 

Tabell 17 visar investeringarna i ADB-utrustning uppdelat på olika kate
gorier. Uppgifterna avser endast den civila statsförvaltningen. 

Tabell 17. Anskaffningsbehovet för ADB-utrustning i den civila statsförvaltningen 
(exkl. affärsverken) uppdelat på olika kategorier budgetåren 1982/83-1983/84 

Kategori 

Ersättningsanskaffningar 
Kompletteringsanskaffningar 
Anskaffningar i besparingssyftc 
Övriga anskaffningsbehov 

Totalt 

1.5 .5 Datorernas geografiska fördelning 

Andel(%) 

25 
37 
19 
19 

100 

Figur 4 visar de statliga datorernas geografiska fördelning den I januari 
1982. Cirklarna representerar anskaffningsvärdet för den generellt använd
bara ADB-utrustningen inom statsförvaltningen inkl. affärsverken och 

riksdagens verk. Endast datorer med ett anskaffningsvärde av minst 
300000 kr. ingår. Terminaler är således inte medräknade. Den statliga 

datorutrustningen är spridd på ett 30-tal orter. De 15 orter som är med
tagna på kartan svarar för 97 % och de fyra orterna med de största an skaff
nings värdena för 78 % av det totala anskaffnings värdet på I 173 milj. kr. 
Sammanräkningarna bygger på uppgifter hämtade ur statskontorets publi
kation Statliga datorer 1982. 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bila{la 2 
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Cirklarna motsvamr ett sammanlagt 
värde av I 136 milj. kr. 

Anskaffningsvärdet av datorer vid 
de fyra orterna med de största an
skaffningsvärdena (tillsammans 
78% av totala anskaffningsvärdet). 

Stor-Stockholm 
Sundsvall 
Örebro 
Göteborg 

693 milj. kr.1 
118 milj. kr. 
66milj. kr. 
38 milj. kr. 

1 Affärsverken utgör ungefär hälf
ten. 

ADB-personalens 1 omfattning (an
tal) för de motsvarande fyra länen 
(tillsammans ca 76% av all statlig 
ADB-personal). 

Stockholms län 
Västernorrlands län 
Örebro län 
Göteborgs- och 
Bohuslän 

1 Se även avsnitt 1.4. 

1782 
222 
922 

73 

2 Trafiksäkerhetsverket ej medräk
nat. 

Borlänge 

0 

66 

Figur 4. Geografisk fördelning av datorer inom statsförvaltningen (inkl. affärsver
ken och riksdagens verk) den I januari 1982 räknat på anskaffningsvärdena (exkl. 
moms) på varje ort. 

Stor-Stockholm 
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2 Information om enskilda myndigheter och ADB-system 

Redovisningen omfattar två avsnitt. Det första, avsnitt 2.1, innehåller 
uppgifter om ADB-verksamhetens kostnader och huvudsakliga inriktning 
vid de ADB-användande myndigheterna eller de myndigheter som centralt 
ansvarar för en sådan verksamhet. I avsnitt 2.2 beskrivs viktigare ADB

system i drift eller under utveckling. Med viktigare ADB-system avses de 
som medför höga kostnader, "aktivt" berör större grupper i samhället 
eller kan anses väsentliga av andra skäl. Myndigheterna behandlas enligt 
den huvudtitelordning som var gällande under budgetåret 1981/82. 

2.1 De ADB-användande myndigheterna 

Här sammanställt material bygger huvudsakligen på uppgifter från myn

digheternas anslagsframställningar för budgetåret 1983/84. Materialet har 
kompletterats genom' förfrågningar hos myridigheterria eller via andra in
formationskällor. Myndigheter med en ADB-kostnad som uppges över

stiga 100000 kr. för något av budgetåren 1981/82, 1982/83 eller 1983/84 
redovisas. 

Sammanställningen avser främst ADB-verksamhetens kostnader. Större 

förändringar i verksamheten de närmaste åren avspeglas delvis i beloppet 
för anskaffning av utrustning. Vidare anges kortfattat huvudsakliga an

vändningsområden. En hänvisning ges till avsnitt 2.2 vid viktigare ADB
system. 

Myndigheternas avgifter för anslutning till det statliga redovisningssy
stemet (system S) och det statliga löncuträkningssystcmet (SLÖR) har om 
möjligt avräknats från kostnaderna. 

Sammanställningen är utformad som en tabell, där rubrikerna har föl
jande innebörd: 

Rubriktext 

Myndighet 

ADB-kostnader: 
- Drift 
- Utveckling 
- Ofördelat 

- 1981/82 

- 1982/83 
- 1983/84 

Innebörd 

Den myndighet som hos regeringen li anslagsfram
ställningJ begärt medel för verksamheten. 
Uppdelning av ADB-kostnaderna enligt myndigheter
nas uppgifter. För försvarets datacentral !FDC) och 
datamaskincentralen för administrativ databehandling 
(DAFAJ redovisas totalkostnaden för myndighetens 
verksamhet. 
Utfall (eller i vissa fall anvisade eller budgeterade me
del) för budgetåret 1981/82. 
Budgeterat eller anvisat belopp för budgetåret 1982/83. 
Begärt belopp för budgetåret 1983/84. Vid nera alter
nativ redovisas beloppet enligt den högsta ambitionsni
vån. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 2 Gemensamma frågor 68 

Rubriktext 

AnskatTningsbelopp för 
utrustning: 
- 1982/83-1983/84 

- 1982/83- 1987 /88 

Driftform 

Huvudsakliga använd
ningsområden 

Innebörd 

Belopp för anskaffning av utrustning under budgetåren 
1982/83-1983/84 till civila myndigheter enligt stats
kontorets bedömning i anslagsframställningen för bud
getåret 1983/84 avseende reservationsanslaget An
skaffning av ADB-utrustning, 
Belopp för anskaffning av utrustning under budgetåren 
1982/83-1987/88 till försvarets myndigheter enligt an
slagsframställningarna för budgetåret 1983/84. l vissa 
fall har justering skett efter samråd med försvarssta
ben. 
För driften utnyttjad egen eller annan statlig anlägg
ning eller privat servicebyrå huvudsakligen enligt upp
gifter från statskontorets rapport (1982: 11) Statliga 
ADB-system. 
ADB-verksamhetens inriktning huvudsakligen enligt 
uppgifter från statskontorets rapport ( 1982: 11) Statliga 
ADB-system. 

Noter till redovisningen återfinns efter redovisningen av varje departements (huvud
titels) myndigheter. 



Il. Justitiedepartementl't .... 
"'=' ~ ., 

Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
.... Q 

= '!' 
belopp för användningsområden e. 

i· -Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning '.e 

samhet 1982/83- 1983/84 =- oc .. N 
(1 000-tal kr. l 

'C ---., oc 
::i. X" 

Egen ut~ 
.. 

Rikspolis- Drift 42875 44657 47183 Se beskrivning i 3 -styrelsen Utveckling 6179 1 6292 1 6462 1 rustning avsnitt 2.2 
.. = = = Ofördelat !i 

Totalt 49054 50949 53645 48087 2 
~ 

Domstols- Drift 11005 11585 11940 Utnyttjar Diarieföring, rättsfallspubli-
;-

(IQ 

verket Utveckling 200 700 200 statliga och cering och statistikproduktion = 
Ofördelat privata ser- vid domstolarna N 

Totalt 11205 12285 12140 3564 vicebyråer Inskrivningsväsendet 
C".l främst DAFA (jfr beskrivning av CFDs ~ 

ADB-verksamhet i avsnitt 2.2) 9 
Ekonomiadministration ~ = "' Kriminal Drift 9011 9305 8658 Utnyttjar DAFA Klientelrutiner = 9 vårdsstyrel- Utveckling 1985 2385 1485 Viss egen ut- Frivårdsrutin 9 sen Ofördelat rustning Statistikrutin = Totalt 10996 11690 10143 400 Personal- och ekonomi- :::;> 
administration =o (IQ 

Centralnämnden Drift 27096 29590 33 345 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i av-
Q ., 

för fastighets- Utveckling 3 150 4310 4355 Viss egen ut- snitt 2.2 
data Ofördelat rustning 

Totalt 30246 33900 37700 5369 

Datainspek- Drift 251 244 255 Utnyttjar DAFA Diarieföring 
tionen Utveckling 

Ofördelat 
Totalt 251 244 255 120 °' '° 

1 Exklusive kostnader för datorbearbetningar som totalt beräknas motsvara 10-15 % av belastningen på det totala systemet. 
2 Huvudsakligen utbyte av central datorutrustning (regeringens beslut den 6 maj 1982) samt vissa kompletteringar av nuvarande terminalsystem. 



///. Utrikesdepanementet 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform 
. belopp för 

Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning 
samhet 1982/83- 1983/84 

(I 000-tal kr.) 

Styrelsen för Drift 137 166 554 1 Utnyttjar DAFA 
internationell Utveckling 4001 100 
utveckling Ofördelat 
(SID Al Totalt 137 566 654 

1 Kostnadsökningen beror på nytt system för inköpsbyrån och ett nytt dokumenthanteringssystem. 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Personaladministra
tion 
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IV. Försvarsdepartementet ~ ~ 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga "l = 

belopp för användningsområden =· ~ 
<l ... 

Typ av verk- 1981/82 1982183 1983/84 utrustning < \C 
sam het 1982/83-1987/88 i QCI 

N 
(I 000-tal kr.) Qis 

'C 
~ 

Överbefäl- Drift 9296 8700 14030 Utnyttjar FDC Operativ ledning i ... 
havaren Utveckling 11400 9200 5830 Viss egen ut- Personal- och ekonomi- a = = (Försvarsstaben) Ofördelat rustning. administration .. 

= Totalt 20696 17900 19860 22 7501 Dokumenthantering i 5! 
Armfo Drift 4124 4460 3307 Utnyttjar FDC Krigsorganisations- i 

Utveckling 3 543 6685 7500 Viss egen ut- planering = 
Ofördelat rustning Personal-, ekonomi- och N 

Totalt 7667 11145 10807 14700 materieladministration 
~ Dokument- och ärende-
" hantering a 
" Marinen Drift 1400 3000 1080 Utnyttar FDC Krigsorganisations- = Cll 

Utveckling 2900 3100 2000 och Stockholms planering Al a Ofördelat datorcentral (QZ) Personal-, ekonomi- a Totalt 4300 6100 3080 27002 och materieladministra- = tion :;o 
=· Flygvapnet Drift 1630 1555 5620 Utnyttjar FDC Freds- och krigsorga- ~ 

Utveckling 8075 6800 9590 Viss egen ut- nisationsplanering ... 
Ofördelat rustning Personal-, ekonomi-
Totalt 9705 8355 15210 143 7253 och materieladmini-

stration 
Statistikproduktion 
Teknisk/vetenskapliga 
beräkningar 

Försvarets Drift 15165 15225 9110 Utnyttjar FDC Personal-, löne- och --..I 

civilför- Utveckling 3235 3870 2250 ekonomiadministration 
vallning Ofördelat 

Totalt 18400 19095 113604 27 200~ 



För.l'l'arsdepartementet forts'. "Il ::p O• ., 
Q 

ADB-kostnader() 000-tal kr.) "' Myndighet Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga < 'Cl p: . 
belopp för användningsområden ., 

"' -Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning c:i. \C 

"' QC 
samhet 1982/83-1987/88 'O N p: --(I 000-tal kr. J :l QC 

"' tH 
3 

Försvarets Drift 565 445 800 Utnyttjar FDC Materieladministration "' -::l = 
sjukvårds- Utveckling \50 250 % ~ = 
styrelse Ofördelat 8' 

~ Totalt 715 695 896 30 :l 
"' ;-

Försvarets Drift 34 772 33 555 37271 Utnyttjar Förnödenhetsunderhåll IJCI 
Il) 

materielverk Utveckling 19976 20656 13269 privat och Personal-, ekonomi- N 
Ofördelat statliga ser- och materieladministration 
Totalt 54748 54211 50540 17200 vicebyråer, Dokumenthantering ~ 

främst FDC ~ 

Egen utrustning i3 
~ = Värnplikts- Drift 13 651 13600 6989 Utnyttjar FDC Personaladministration "' Il) 

verket Utveckling 2368 1200 2500 och egen ut- Dokument- och ärende- i3 
Ofördelat rustning7 hantering i3 
Totalt 16019 14800 94896 20000 Inskrivning och redovisning Il) 

av värnpliktiga m. fl. ::;" 
D)o 

Drift 996 1125 948 Utnyttjar Stock- Personaladministration 
IJCI 

Försvarets Q 

rationali- Utveckling 1400 holms dator- Dokumenthantering 
., 

seringsinsti- Ofördelat central (QZJ 
tut Totalt 2396 1125 948 och FDC 

Militär- Drift 60 Egen utrust- Utbildning 
högskolan Utveckling 300 ning 

Ofördelat 
Totalt 360 3400 -.J 

t-J 

Försvarets Drift Egen utrust- U ppdragsfinan-
datacentral Utveckling ning sierad datacentral 
(FDC) Ofördelat för försvarets myndig-

Totalt 71644 80650 78520 58700 heter se avsnitt 1.3 



Försvarsdepartementet forts. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 

Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning 
sam het 1982/83-1987/88 

(I 000-tal kr.) 

Försvarets Drift 8 350 8 350 8873 Egen utrust- Teknisk/vetenskapliga 
forsknings- Utveckling 605 280 275 ning beräkningar 
anstalt Ofördelat Utnyttjar Dokumenthantering 

Totalt 8955 8630 9148 29970 Stockholms dator-
central (QZl 

Kostnadsuppgifterna för budgetåren 1981/82 och 1982/83 (gäller ej FDCJ är hämtade från anslagsframställningarna för budgetåren 1981/82 och 1982/83. 
Marinen och försvarets rationaliseringsinstitut är kompletterade med uppgifter från överbefälhavarens informationssystem - och datakraftplan 1980 (Opl 
l nr 31 Ol och överbefälhavarens programplan. 

Fortifikationsförvaltningen, försvarets läromedelscentral och försvarets förvaltningsskola redovisar i anslagsframställningarna ett investeringsbehov av 
ADB-utrustning för budgetåren 1982/83-1987/88 på 1900000, 920000 resp. 870000 kr. 
1 Huvudsakligen utrustning till system för operativ ledning (LEO) och presentationssystem i staber. 
2 1 000000 kr. avser utrustning till nytt krigsorganisationssystem för marinen (KRO/Ml. 
~ Huvudsakligen utrustning till systemet Väder 80 och systemet SEFIR-P. .. 
4 Vissa kostnader fördelas på kunderna i samband med införandet av systemet Decentraliserad kontroll och rättning vid lönerapportering (F/SLOR 
DEKOR). 
~ Huvudsakligen smådatorer för lokalt datorstöd för ekonomisk redovisning m. m. Huvudparten finansieras med resp. myndighetsanslag. 
6 Från och med budgetåret 1983/84 är Systemomläggning inför 80-talet <SYOM 80) klart vilket innebär drift helt i egen regi med minskad egen personal. 
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V. Sodaldepartnnentet 

Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr. l 

Riksförsäk
ringsverket 

Socialsty
relsen 

Statens bakte
riologiska 
laboratorium 
<SBLl 

Typ av verk- 1981/82 
samhet 

Drift 79236 
Utveckling 17 393 
()fördelat 22934 
Totalt 119563 

Drift 4262 
Utveckling 491 
Ofördelat 
Totalt 47532 

Drift 1 737 
Utveckling 1500 
Ofördelat 
Totalt 3237 

1982/83 

79996 
18 538 
24838 

123372 

3822 
691 

45132 

2604 
I 181 

3785' 

1983/84 

70656 
18131 
26697 

115484 

4144 
722 

48662 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 
utrustning 
1982/83-1983/84 
(I 000-tal kr.) 

22162 1 

250 

3 792 

Egen utrustning 

Egen utrust
ning samt 
statliga service
byråer 

Viss egen ut
rustning 
Utnyttjar i hu
vudsak privat 
servicebyrå 

1 Huvudsakligen komplettering och byte av viss utrustning vid centrala anläggningen i Sundsvall. 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Se beskrivning i 
avsnitt 2.2 
Personal- och löne
administration 
Statistikproduktion 

Statistikproduktion 
Medicinsk forskning 
Laboratorieverksamhet 
Läkemedelsinformation 

Ekonomi- och materiel
administration 
Medicinsk statistik 

2 Redovisade belopp avser kostnader för statistikbearbetningar hos socialstyrelsen samt kostnader för läkemedelsavdelningen och statens miljömedi
cinska laboratorium. 
3 Redovisade kostnader är hämtade från anslagsframställningarna för budgetåret 1982/83. Uppgifter för budgetåret 1983/84 är ej tillgängliga eftersom 
anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 upprättas senare av organisationskommitten för SBL. 
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VI. Kommunikationsdepartementet < ~ :""' 

Ansbffnings- Driftform :ii: 
Q 

Myndighet ADB-kostnader (1000-tal kr.) Huvudsakliga 'Cl 
0 

belopp för användningsområden § ... 
Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning ~ 

sam het 1982/83- 1983/84 c oc: 
e. N 

(I 000-tal kr. l :>:" Qc 
IO 

~ 
Statens Drift 32450 36050 37300 Egen utrust- Personal-, löne-. 

g. .... ijl = vägverk Utveckling 10670 I I 520 12370 ning ekonomi- och materiel- c. = Ofördelat 800 800 800 administration 
.. 
'I:! 

Totalt 43920 48370 50470 23 558 1 Vägprojektering och 
IO 

~ ;:i.. 
-planering ä ;-

~ 
IJQ 

Trafiksäker- Drift 21529 22979 26977 Egen utrust- Se beskrivning i ;' 
Dl 

hetsverket Utveckling 3 831 3 815 4194 ning avsnitt 2.2 - N 

Ofördelat 
~ Totalt 25360 26794 31171 29011 2 
~ 

Drift 1626 = Sjöfarts- I 288 I 648 Utnyttjar DAF A Ekonomiadministration ~ = verket Utveckling 342 265 300 Viss egen ut- Dokument- och ärende- "' Ofördelat rustning hantering Dl 

= Totalt 1968 1553 1948 230 Statistikproduktion 

= Fyrövervakning Dl 
Tekniska beräkningar ::;" 

Qio 

Transport- Drift 135 I 19 130 Egen utrust- Beräkning av fraktbidrag IJQ 
Q 

rådet Utveckling 200 ning Statistikproduktion ., 
Ofördelat 
Totalt 335 119 130 

Sveriges mete- Drift 7013 8451 10627 Egen utrust- Tekniska beräkningar 
oro logiska Utveckling ning (meteorologi, hydrologi) 
och hydrolo- Ofördelat Statistikproduktion 
giska insti- Totalt 7013 8451 10627 15 8493 

tut <SMHI,l -.I 
V. 



Kommunikatinnsdepartementet forts. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings-

Typ av verk- 198l/82 l982183 
belopp för 

\983/84 utrustning 
sam het 1982/83- 1983/84 

(I 000-tal kr. l 

Statens väg- Drift 1590 1680 1848 
och trafik- Utveckling 2400 2460 2706 
institut Ofördelat 

Totalt 3990 4140 4554 440 

Statens Drift 431 472 509 
geotekniska Utveckling 22 21 22 
institut Ofördelat 

Totalt 453 493 531 179 

1 Huvudsakligen kompletlering av datorer och byte av dataregistreringsutrustning. 
2 Huvudsakligen medel till ny central dator enligt regeringens beslut den 2 april 1981. 
3 Huvudsakligen medel för en pilotanläggning för ett nytl vädertjänstsystem <PROMIS-600). 

Driftform Huvudsakliga 
användningsområden 

Egen utrust- Dokumenthantering 
ning Biblioteks verksamhet 
Utnyttjar Simulering av fordons-
Stockholms förhållanden 
datorcentral 
(QZJ 

Egen utrust- Laborativ verksamhet 
ning 
Utnyttjar 
Stockholms 
datorcentral 
(QZ) 
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VII. Ekonomidepartementet ~ "Cl 
'"I 
0 Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga t'l 'O 

belopp för användningsområden :o:' c .... 
Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning =- \C c OCI sam het 1982/83- 1983/84 ~ N 

(I 000-tal kr. ) --OCI .. t..i "Cl 
Statistiska Drift 38100 37 IOO 35800 Egen utrust- Ekonomi- och personal- "' .... :l. 
central- Utveckling 39900 39600 38900 ning administration .. = El = byrån Ofördelat 1100 1600 1600 Beträffande statistik- .. = Totalt 79100 78300 76300 2023 produktion se separat 1i 51:! 

beskrivning i avsnitt 2.2 ;-
l1Cl 

Konjunktur- Drift 389 360 450 Utnyttjar DAF A Ekonomiska analyser Ql 

institutet Utveckling 255 260 292 och egen utrust- Statistikproduktion N 

Ofördelat ning c:"} Totalt 644 620 742 385 ~ 

Bankinspek- Drift 134 171 171 Utnyttjar DAFA Sammanställer rapporter 
3 
~ 

tionen Utveckling från kreditinstitut = "' Ofördelat Ql 

Totalt 134 171 171 3 
3 

Försäkrings- Drift 56 75 75 Utnyttjar Stock- Försäkringsstatistik 
Ql 

:::;> inspektionen Utveckling holms dator- Qio 

Ofördelat central (QZl l1Cl 
0 

Totalt 56 75 75 50 '"I 

-i 
-i 



VIII. Budgetdepartementet < "':) -- ., 
:""' Q 

Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr. l Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga = 'C 
belopp för användningsområden = Q. -Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning (JQ \C 

i oe 
samhet 1982/83- 1983/84 N 

<I 000-tal kr.) 
,. ---"Cl oe ., ~ 

it 
.. 

Statskon- Drift 135 112 157 Utnyttjar statliga lnventarieredovisning -!3 Q 
toret Utveckling 6770 1 3450 1 I 0001 datacentraler Rapport- och dokument- "' Q 

Ofördelat Viss egen hantering = 
Totalt 6905 3562 1157 utrustning !i ~ 

Datamaskin- Drift Egen utrust- "U ppdragsfinansierad 
;" 

IJQ 

centralen för Utveckling ning verksamhet. se även ~ 

administrativ Ofördelat avsnitt 1.3 
N 

databehandling Totalt 128100 132400 140100 37 2782 

~ <DAFAJ te 
9 

Riksrevisions- Drift 2959 3 700 3 700 Utnyttjar DAFA Se separat beskrivning te = verket Utveckling 2220 2450 2260 av det generella redo- "' Ofördelat visningssystemet ~ 

9 Totalt 51793 61503 5960) 484 system S i avsnitt 2.2 9 
~ 

Riksskatte- Drift 191379 202800 222 893 Egen utrust- Se separat beskrivning ::;> 
verket Utveckling 10373 5700 5600 ning av ADB-systemet för ~c 

Ofördelat Utnyttjar folkbokföring och be- l1C 
Q 

Totalt 2017524 2085004 2284934 39643' DAFA skattning och Redovisnings-
., 

system för exekutions-
väsendet i avsnitt 2.2 

Byggnads- Drift 1614 1750 2500 Utnyttjar främst Ekonomiadministration 
styrelsen Utveckling 400 1600 700 DAFA Beståndsredovisning 

()fördelat 
Totalt 2014 3350 3200 3 0256 

--J 

Statens Drift 157 214 231 Gemensam drift 
00 

A vtalsstatistik 
arbetsgivar- Utveckling med SCB 
verk Ofördelat Utnyttjar servicebyrå 

Totalt 157 214 231 80 



Budgetdepartementet forts. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 

Typ av verk- 1981182 1982/83 1983/84 utrustning 
samhet 1982/83- 1983/84 

(I 000-tal kr. l 

Statens löne- Drift 37195 37080 39267 Utnyttjar DAF A, Se separat beskrivning 
och pensions- Utveckling Uppsala datamaskin- av de centrala löne-
verk Ofördelat central och och personal-

Totalt 37195 37080 39267 1370 riksförsäkrings- administrativa systemen 
verkets anlägg- i avsnitt 2.2 
ning 

Statens insti- Drift 387 364 66 Egen utrustning Kursadministration 
tut för perso- Utveckling 
naladministra- Ofördelat 
tion och perso- Totalt 387 364 66 176 
nalutbildning 
(SIPUl 

Statens Drift 221 240 550 Utnyttjar Förmedling av 
arbetsmark- Utveckling Stockholms vakanta tjänster 
nadsnämnd Ofördelat datorcentral CQZl 

Totalt 221 240 550 200 

1 Metodutveckling på ADB-området beräknas utöver angivet belopp kosta 9140 000 kr. ( 1981/82), 9 750 000 kr. ( 1982/83) respektive 7 600 000 kr. ( 1983/84). 
Angivet belopp avser systemutveckling för andra myndigheter. 
z Huvudsakligen medel till ny centralenhet i Stockholm. 
3 Systemutvecklingskostnadema är hämtade från riksrevisionsverkets rapport Huvudstudie: Teknisk modernisering av system S. Myndigheternas ADB
kostnader för system S och kostnaderna för redovisningscentralernas registreringsutrustning uppgår enligt riksrevisionsverkets oktoberrapport 1982 till 
12749000 kr. (1981/82), 15608000 kr. (1982/83). 15856000 kr. (1983/84). 
4 Inklusive kostnader för länsstyrelsernas skatteenheter. Personalkostnaderna hos länsstyrelserna är enligt riksskatteverket 78192000 kr. (1981/82), 
79150000 kr. (1982/83) och 79850000 kr. (1983/84). 
~ Huvudsakligen kompletteringar till ADB-system för folkbokföring och beskattning samt utbyggnad av systemet REX. 
6 Utrustning för nytt ekonomiskt redovisnings~ystem. 
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IX. Utbildningsdepartementet ... 
~ 1'< 
Q 

Myndighet ADB-kostnader (I 0007tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga ~ 'C 
belopp för användningsområden e: -Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning s: IC = OCI 

sam het 1982/83- 1983/84 5· N 
(I 000-tal kr.) (IQ ---"' OCI 

Q. ~ .. .. 
Natur- Drift 320 326 326 Utnyttjar Stock- Vetenskapliga under- 'C -Al = historiska Utveckling 392 396 396 holms dator- sökningar inom natur- :i = .. 
riksmuseet Ofördelat central (QZ) vård, biologi m. m. 3 

Totalt 712 722 722 Viss egen 
.. 

5:1 
utrustning i Di 

IJQ 

Etnografiska Drift 44 61 104 Utnyttjar Stock- Dokumentation av Di 
N 

museet Utveckling holms dator- Museiföremål 
Ofördelat central <QZ) c;i 
Totalt 44 61 104 ~ 

3 
Skolöver- Drift 2478 2998 3665 Utnyttjar flera Statistikproduktion ~ = styrelsen Utveckling 2104 2690 statliga data- Planering och admini- "' Di 
(SO) Ofördelat 69 480 centraler samt stration av skol- a 

Totalt 2547 5582 6355 privat service- väsendet 1 a 
byrå Di 

Universitets- Drift 4135 4 730 6040 Utnyttjar flera Se beskrivning i av-
:::;> 
D;o 

IJQ 
och högskole~. Utveckling 4803 3 447 3647 statliga data- snitt 2.2 om informa- Q 
ämbetet <UHA) Ofördelat centraler tionssystem inom 

., 
Totalt 89382 81772 9687~ 52 1303 högskoleutbildning m. m. 

Kungliga Drift 11856 12 267 13 299 Utnyttjar DAF A Biblioteksverksamhet 
biblioteket Utveckling 500 

Ofördelat 
Totalt 11856 12267 13799 990 

00 
c 



°' Utbildningsdepartementet forts. c:: ::p Ö' 
::ti Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga c: Q 
:;;: ":' 
"" belopp för användningsområden :s 
§- :;· .... 

Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning CIQ \C )<: "' "' sam het 1982/83 - 1983/84 Q. QC 

::s ... N 
(I 000-tal kr.) 'O --- "" 

QC 

~ ::l ~ ... 
~ Medicinska Drift 143 165 194 Utnyttjar DAFA Ärendehantering 3 .... = forsknings- Utveckling 24 40 56 

... = :s 

"' 
rådet Ofördelat ~ 

::, Totalt 167 205 250 8' = ~ 
... 

::l 5" 
<: Naturveten- Drift 85 91 101 Utnyttjar DAFA Ärendehantering ~ 3Q 
., skapliga forsk- Utveckling 65 58 63 = 
c ningsrådet Ofördelat 

N 

~ Totalt 150 149 164 C':i t:>:: 
::::.: "' ::, Centrala Drift 11359 11482 11603 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i av- a )<: 
~ studiestöds- Utveckling 2433 1639 1 734 snitt 2.2 om informa- "' = "" nämnden Ofördelat tionssystem inom <:Il. 

= Totalt 13792 13121 13337 838 högskoleutbildning m. m. a 
Förutom nämnda museer utnyttjar även t. ex. Nordiska museet ADB för administrativa ändamål. Dessutom använder universitet och högskolor ADB för 

a 
= forsknings- och utbildningsändamål m. m. Se även avsnitt 1.3 beträffande universitetsdatacentralema. ::;-

1 Datorstödsprojektet inom SÖ utarbetar f. n. en ADB-strategi och ADB-plan för den statliga skoladministrationen. =o 3Q 
2 De kostnader som är upplagda för UHÄ avser systemutvecklingskostnader för Lokalt system för studiedokumentation och antagning (STUDOK) samt Q 

kostnader för Centrala antagningssystemet (CA). 
"'I 

3 Avser utrustning för högskoleregionerna främst universitetens datacentraler. 

00 

' 



X. Jordhruksdepartementet ?< ~ 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 

... Q 

~ := 
belopp för användningsområden c.. 

':!' .... 
Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning .. \C = QCl 
sam het 1982/83- 1983/84 [ N 

(I 000-tal kr.) ,. 00 
"Cl ~ Di 

Lantbruks- Drift 1289 2170 2240 Utnyttjar Veterinärmedicinsk .. .... ... = styrelsen Utveckling 375 354 242 privat ser- journalföring 
,. 
:; = 

Ofördelat vicebyrå Skogsvärdering, ,. 
:I 

Totalt 1664 2524 2482 1691 1 Låneadministration !i ~ 
Statens jord- Drift 1341 1496 1496 Utnyttjar stat- Ekonomiadmini-

D;" 
(1Q 

bruks nämnd Utveckling 17 15 15 liga datacentraler stration = 
Ofördelat och privat Statistikproduktion N 

Totalt 1358 1511 1511 servicebyrå Planering och 
~ Viss egen prognostisering tl> 

utrustning 9 
~ 

Skogssty- Drift 4 355 4310 4855 Viss egen ut- Löne- och ekono- = "' relscn Utveckling 515 490 380 rustning i övrigt miadministration = 9 Ofördelat privata service- Statistikproduktion 9 Totalt 4870 4800 5235 24772 byråer Skogsbruksplanering = 
Fiskeristyre!- Drift 1886 2170 2 312 Egen utrust- Övervakning av ut-

:::;> =o 
sen Utveckling ning ländskt fiske (1Q 

Q 
Ofördelat Statistikproduktion .., 
Totalt 1886 2170 2312 373 Licens- och bidrags-

administration 

Statens livs- Drift 1397 1279 1104 Egen utrustning Registrering och 
medels verk Utveckling 1029 1100 I HlO Utnyttjar Stock- analys av tillsat-

Ofördelat holms dator- ser och före-
.Totalt 2426 2379 2204 475 central (QZl komster av olika 

ämnen i livsmedel 00 
t'-' 

Administration 



Jordbruksdepartementet forts. .... 
~ 0 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
a. = cr' 

"' belopp för användningsområden 2 
"'" ...... 

Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning "' ~ Q. 
samhet 1982/83- 1983/84 ... QC 

"O N 
(I 000-tal kr.) Il' --:l QC ... ~ 

Statens vete- Drift 360 581 622 Egen ut- Veterinärmedi- 3 ...... ... = rinärmedi- Utveckling rustning cinskjoumal- :I = cinska an- ()fördelat föring §: 
stalt Totalt 360 581 622 78 Ö' ~ ::i 

"' S" Sveriges lant- Drift 10678 10773 10566 Utnyttjar stat- Teknisk/veten- IJll 
bruksuniver- Utveckling 5625 6208 6927 liga service- ·skaplig bearbet- = 
sitet ()fördelat byråer. Viss ning N 

Totalt 16303 16981 17493 450 egen utrustning 
~ 

Statens natur- Drift 5 221 6206 6886 Utnyttjar stat- Kontroll av ke-
tl> 
3 

vårds verk Utveckling 1243 1567 2148 liga datacentra- miska produkter tl> 

()fördelat ler samt privat (produktregister) = Cll 

Totalt 6464 7773 9034 1655 servicebyrå Tillsynsverksam- = 3 Viss egen ut- het enligt miljö- 3 rustning skyddslagen = 
Statens strål- Drift 211 200 216 Egen ut- Administration 

::;" =o 
skyddsinsti- Utveckling rustning av persondosmätning IJll = tut ()fördelat Statistikproduktion ., 

Totalt 2ll 200 216 240 

' Smådatorer till växtinspektionerna och lantbruksnämnder. 
2 Smådatorer/terminaler till skogsvårdsstyrelsema. 

00 
t..J 



XI. Hande!.l"depurtementet >< "C 
~ ., 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga ::c Q 

belopp för användningsområden ., := 
= -Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning Q. ... -= samhet 1982/83 - 1983/84 i;;- oc 
Q. N 

(I 000-tal kr.) ... ---"1:1 oc ., (...i 

Kommers- Drift 1399 1366 1638 Utnyttjar Statistikproduktion ::i ... -kollegium Utveckling privat service- 3 = ..,, = Ofördelat byrå = 
Totalt 1399 1366 1638 1300 1 !i e: 

Statens Drift 1695 1393 3 885 Utnyttjar Stock- Butiksregister 6i 
(fQ 

pris- och Utveckling holms datorcentral Branschunder- ~ 

kartellnämnd Ofördelat (QZ) sökningar N 

Totalt 1695 1393 38852 400 
~ 

Konsument- Drift 1077 I 193 1358 Utnyttjar DAFA l)ia ri efö ring tl> 

3 verket Utveckling 243 287 75 och privat ser- Arendehantering tl> 
Ofördelat vicebyrå Statistikproduktion = "' Totalt 1320 1480 1433 Prenumerationsregister ~ 

3 
Patent- och Drift 2300 2380 4500 Egen utrust- Ärendehantering 3 
registrerings- Utveckling 3 975 4802 2080 ning Bo lagskontroll ~ 

verket (PRV) Ofördelat Utnyttjar Varumärkesbyråns ::;> 
~o 

Totalt 6275 7182 6580 80773 privata service- verksamhet (fQ 

byråer Q ., 
Överstyrelsen Drift 1220 1397 1523 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i avsnitt 
för ekonomiskt Utveckling 223 235 268 och Stockholms 2.2 
försvar Ofördelat datorcentral 

Totalt 1443 1632 1791 (QZJ 
Viss egen 
utrustning 

00 
General tull- Drift 8680 11486 10221 Utnyttjar DAFA Ekonomiadministration .i:. 

styrelsen Utveckling 1678 och SCB Statistikproduktion 
Ofördelat Viss egen ut- Varuregistrering 
Totalt 10358 11486 10221 40784 rustning 

1 Anskaffning av minidatorutrustning avseende ett system för licensuppgifter. 
2 Kostnadsökningen avser nya register över förvärv av företag och företagens produktions- och marknadsandelar. 
3 Huvudsakligen anskaffning av dator till PRV:s bolagsbyrå enligt regeringens beslut den 12 november 1981. 
4 Huvudsakligen anskaffning av dator. m. m. för tullverkets centrala uppbördssystem enligt regeringens beslut den 6 maj 1982. 



XI/. Arbersmarknadsdepartemenlet 

Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 

Typ av ~·ed.:- 1981/82 1982183 1983184 utrustning 
samhet 1982/83- 1983/84 

(I 000-tal kr.) 

Arbets- Drift 60406 1 65714 1 71116 1 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i av-
marknads- Utveckling 37768 39516 56206 och privata snitt 2.2 vad avser 
styrelsen Ofördelat servicebyråer ADB i den platsför-

Totalt 98174 105230 127322 8 3442 Viss egen ut- mediande verksamheten. · 
rustning Statistikproduktion 

Ekonomiadministration 
Personaladministration 

Arbetar- Drift 6669 9042 9112 Utnyttjar DAFA lnformationssystem om 
skyddsstyrel- Utveckling 2200 1784 1884 och Umeå hög- arbetsskador, yrkes-
sen Ofördelat skoleregions hygieniska mätningar och 

Totalt 8869 10826 10996 645 datacentral. skadliga exponeringar. 
Viss egen ut- Registrering av arbets-
rustning ställen 

Statens in- Drift 3 730 4300 4634 Utnyttjar DAF A Hantering av utlännings-
vandrarverk Utveckling 250 120 250 ärenden 

Ofördelat 
Totalt 3980 4420 4884 16 

1 Inklusive kostnader för den ADB-framställda platslistan. 
2 Terminaler till ADB-systemet för sökning av lediga platser samt byte av dataregistreringsutrustning för administrativa system. 
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XIII. Bostadsdepartementet ;.< "'C = ., 
ADB-kostnader (1 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 

... 0 
Myndighet 'C 

belopp för användningsområden = 0 .... 
Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning "' \&I S' 00 
sam het 1982/83-1983/84 Q.. N 

"' (I 000-tal kr.) Q.. Qc .. 
"Cl X" "' Bostads- Drift 3025 1555 2590 Utnyttjar DAFA Låneadministration ::i. .... 

styrelsen Utveckling 450 1500 2095 "' = 3 = Ofördelat .. 
Totalt 3475 3055 4685 125 ~ ~ 

Statens råd Drift 466 680 730 Utnyttjar pri- Projektredovisning 
;-

l1Q 

för byggnads- Ctveckling 249 390 430 vat service- Il:) 

forskning Ofördelat byrå N 

Totalt 715 I 070 1160 
~ 

Statens insti- Drift 832 756 838 Egen utrustning Bostads- och boende-
tD 

53 
tut för bygg- Utveckling 35 345 370 statistik tD 

= nadsforskning Ofördelat Teknisk ADB "' Totalt 867 1101 1208 604 Personaladministration 
Il:) 

53 
Statens lant- Drift 4325 4594 4965 Egen utrustning Tekniska beräkningar 53 

Il:) 

mäteriverk Utveckling 4063 4512 4393 Utnyttjar DAF A Ekonomiadministration :::;' 
Ofördelat och Stockholms ll:)o 

Totalt 8388 9106 9358 6275 1 datorcentral l1Q 
0 

(QZ) ., 
Dessutom använder statens planverk ADB för ärendehantering. 
1 Komplettering av central dator och smådatorer till främst lokala enheter. 

Ot;; 
0--



XI\!. Industridepartementet ~ "tl - ., 
< 0 

Myndighel ADB-kostnader ( l OllO-lal kr. I Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga "Cl -belopp för användningsområden = Q. .... 
Typ av verk- 1981/82 1982/83 1983/84 utrustning fil \C 

QC 
samhet 1982/83-1983/84 ::; N 

(I 000-tal kr.) 5: ---QC .. t..i "Cl 

Statens in- Drift 587 711 488 Utnyttjar Stock- Industristatistik "' .... :i 
dustriverk Utveckling holms datorcen- Prognos verksamhet .. = a = 

Ofördelat tral (QZ) .. 
Totalt 587 711 488 43 i ~ 

Sveriges geo- Drift 3 850 2200 2508 Egen utrust- Hantering av geologiska 
;" 

IJCI 
logiska under- Utveckling 3400 2360 2451 ning mätdata Di 

sökning Ofördelat 200 100 109 Utnyttjar Uppsala Dokumenthantering 
N-

Totalt 7450 4660 5068 960 datacentral 
~ 

Statens kärn- Drift 189 316 Övervakning av kärn-
~ 

Egen utrustning 
= kraftsinspek- Utveckling energimaterial ~ = tion Ofördelat Beräkningsarbete "' Totalt 189 316 I Di 

= Marintekniska Drift 1395 1765 1875 Egen utrustning Beräkningsmodeller = Di 
institutet Utveckling 1480 1690 1750 Utnyttjar Göte" Simulering av fartygs- :::;> 

Ofördelat borgs datacentral manövrering m. m. Dio 
Totalt 2875 3455 3625 220 Ekonomi- och löne- IJCI 

0 
administration ., 

Statens Drift 299 150 170 Utnyttjar privat Ekonomiadministration 
provnings- Utveckling 126 150 170 servicebyrå In ventarieredovisning 
anstalt Ofördelat Tillsyn av ädelmetall-

Totalt 425 300 340 150 handel 

Styrelsen för Drift 1762 1450. 1550 Utnyttjar privat Ekonomiadministration 
teknisk ut- Utveckling 98 450 500 servicebyrå2 Dokumenthantering 00 

veckling ISTUJ Ofördelat 
-.I 

Totalt 1860 1900 2050 19002 

Statens energi- Drift 430 545 Utnyttjar privat Projektregister 
verk Utveckling servicebyrå Statistikproduktion 

Ofördelat 
Totalt 430 545 

1 Beräknat värde har ej angivits p. g. a. pågående utredning om framtida ADB-behov. 
2 Avtålet med servicebyrån löper ut den 31 december 1983. Upptagna investeringsmedel avser datorutrustning för drift av STU :s ADB-system i egen regi. 



XV. Kommundepartementet 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) 

Typ av verk- 1981182 1982/83 
samhet 

Länsstyrel- Drift 
serna Utveckling 

Ofördelat 2300 1 

Totalt 2300 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 

1983/84 utrustning 
1982/83-1983/84 
(I 000-tal kr.) 

1 7422 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Se beskrivning i 
avsnitt 2.2 
Personal- och ekonomi
administration m. m. vid 
vissa länsstyrelser 

1 Kostnader för länsstyrelsernas egen ADB-verksamhet enligt enkät till de administrativa enheterna från ADB-beredningsgruppen (1973: 06). I beloppet 
ingår även vissa kostnader som finansieras via andra myndigheters anslag. Länsstyrelsernas övriga kostnader för ADB redovisas av riksskatteverket 
(huvudtitel VIII). 
2 Gäller utrustning för handelsregistret vid länsstyrelsen i Stockhoirns län, i övrigt se riksskatteverket. 
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2.2 Viktigare ADB-tillämpningar (system) inom statsförvaltningen 

I det följande beskrivs några större användningsområden för ADB inom 
statsförvaltningen. I 1981och1982 års budgetpropositioner har system för 
automatiserad matrikelföring och pcnsionsuträkning (MP). ADB-system 

för biblioteks väsendet (LIBRISJ och Informationssystem om arbetsskador 
(ISA) beskrivits. 

ADB-tillämpningarna (systemen) beskrivs kortfattat med avseende på 
bakgrund, syfte, användningsområden, omfattning. systemstruktur och 
planerad utveckling. Dessutom redovisas i vissa fall kostnader hämtade ur 
myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1983/84. 

Rättsväsendets informationssystem ( R/) 

Syftet med rättsväsendets informationssystem (RI) är främst att förenkla 
och förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna inom rättsväsen
det samt mellan dessa myndigheter och andra myndigheter med vilka de 

har ett frekvent utbyte av information. I samband därmed söker man också 
på olika sätt rationalisera kontorsarbetet inom myndigheterna. Ett annat 
huvudsyfte är att skapa underlag för planeringen inom rättsväsendet. RI
systemet har utvecklats och utvecklas etappvis och består ·av en rad 
delsystem och rutiner. Olika myndigheter ansvarar för driften av olika 
delsystem. Ett särskilt organ - samarbetsorganet för rättsväsendets infor
mationssystem (SARI) - svarar för samordningen. Datordriften är förlagd 
till flera datacentraler, framför allt till rikspolisstyrelsen (RPS) och data
maskincentralen för administrativ databehandling (DAF Al. 

Systemen i Rl kan hänföras till följande tre större områden: 
- System för brottsmålsförfarandet i vid mening hos polis. åklagare och 

de allmänna domstolarna samt för förfarandet inom kriminalvården 
(BROTTSRI). 

- System för diarieföring, beslutsregistrering, textbehandling och infor
mationssökning i departement och vissa myndigheter och därmed sam
manhängande frågor (LAGRl/RÄTTSDATA). 

- System för planering och uppföljning inom rättsväsendet (PLANRI). 
Inom BROTTSRI finns en rad rutiner i drift. RPS ansvarar för den 

automatiska databehandlingen av flertalet rutiner. Vid styrelsen databe
handlas dom och slutligt beslut i brottmål. strafföreläggande och ordnings
bot, brottsanmälan, uppgift som i särskild ordning lämnas angående person 

som är misstänkt för brott (personblad) samt annan handling med uppgifter 
för det allmänna kriminalregistret eller centrala polisregistret. Vid databe
handlingen framställs meddelanden till olika myndigheter. Samtidigt regi

streras automatiskt data som skall ingå i det allmänna kriminalregistret, de 
centrala polisregistren och körkortsrcgistrets bclastningsdcl. 
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Även delsystem för kriminalvården är i drift. De ingår i BROTTSRI. 
DAF A svarar för datordriften i denna del. 

Det huvudsakliga syftet med LAGRI är att förenkla och förbättra vissa 
kontorsrutiner i departement och domstolar och att i samband därmed 
skapa bättre rutiner för information om besluten i lagstiftningsförfarandet 
och om rättspraxis till såväl departement. domstolar och andra myndighe
ter som enskilda. De första ADB-systemen med detta syfte infördes 1972 i 
justitiedepartementet, regeringsrätten och kammarrätterna. Dessa finns nu 
inom ytterligare ett antal myndigheter, bl. a. domstols verket och general
tullstyrelsen. DAFA svarar för den tekniska driften. 

Förordningen ( 1980: 628) om rättsdatasystemet innebär bl. a. att allmän

heten kan få tillgång via terminal till alla de dataregister i LAGRI som inte 
enbart innehåller anteckningar för diarieföring. Dessa dataregister - som 
uppräknas i förordningen - innehåller uppgifter om överenskommelser 

med främmande makter, kommitteväsendet. författningar i Svensk författ
ningssamling (SFS) och vissa myndigheters författningssamlingar samt 
viktiga avgöranden i högsta domstolen och hovrätterna, regeringsrätten 
och kammarrätterna, arbetsdomstolen och bostadsdomstolen. Dataregis
tren har förts samman under beteckningen RÄTTS DATA. 

Till enbart LAGRI är ett hundratal terminaler anslutna, till RÄTTS
DAT A omkring 180 terminaler, varav en del via uppringbara teleförbin

delser. 

Polisväsendet.i· system 

Som tidigare nämnts svarar rikspolisstyrelsen (RPS) för driften av. en 

stor del av BROTTSRI. 
Utöver RI-rutinerna har RPS ett stort antal rutiner avseende bl. a. 

- efterlysta personer samt personer som inte får vistas i landet 
- signalement och särskilda kännetecken 
- fingeravtryck 
- spaningsverksamhet 
- eftersökta fordon 
- stulet och förkommet gods 
- passregistrering 

- personaladministration. 
RPS svarar för den tekniska driften av ADB-rutinerna inom polisväsen

det liksom för systemutveckling och dataregistrering m. m. RPS är också 
registeransvarig för polisväsendets ADB-rutiner. De datorstödda rutinerna 
täcker såväl det ekonomiskt-administrativa området som den egentliga 

polisverksamheten. 
Till det centrala datorsystemet finns f. n. 435 textskärmsterminaler, 271 

skrivare och ca 350 telexapparater anslutna. Dessa är placerade dels cen
tralt vid RPS, dels ute i polisdistrikten. Ett flertal centrala register kan 
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uppdateras via terminalerna. Dessa används emellertid främst för frågor 

till dataregistren. Terminalerna är via RPS dator anslutna till de centrala 
bil- och körkortsregistren. Frågor kan alltså ställas även till dessa register. 

Vid sidan av denna terminalverksamhet utför RPS en omfattande satsvis 

ADB-produktion på det centrala datorsystemet. 

RPSs centrala anläggning och nätkoncentratorer kommer under 1983 att 
ersättas av modernare utrustning med högre kapacitet. En utredning av 

behovet av terminalutrustning och nya funktioner hos terminalerna plane

ras. 1981 års polisberedning gör vidare en utredning av polisväsendets 

framtida ADB-struktur. I denna utredning deltar bl. a. statskontoret. 

Fastiglzetsdatasystemet 

Riksdagen beslutade är 1968 att ett centralt ADB-baserat fastighetsregis

ter som ersätter tidigare manuellt förda jord- och stadsregister och som är 

enhetligt för land och stad skulle byggas upp. Vidare beslutade riksdagen 

1970 att ett centralt inskrivningsregister som ersätter tidigare manuellt 

förda fastighets- och tomträttsböcker skulle införas med användande av 

ADB. De båda registren är tekniskt samordnade. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) inrättades 1968 och har till 

uppgift att tillsammans med myndigheterna inom fastighetsregister- och 

inskrivningsväsendena genomföra fastighetsdatareformen. 

Det nya systemet - fastighetsdatasystemet - är nu infört i Uppsala och 

Gävleborgs län samt i delar av Stockholms och Malmöhus län. Systemet 
innehöll i november 1982 uppgifter om ca 650000 fastigheter (nära 20% av 

landets fastighetsbestånd). Till systemet var då anslutna ca 250 terminaler 

hos berörda inskrivnings- och fastighetsregistermyndigheter samt hos vis

sa fastighetsbildningsmyndighcter, kommuner, banker m. fl. För driften av 
systemet anlitas datamaskincentralen för administrativ databehandling 
(DAF Al i Gävle. 

Riksdagen (prop. 1981/82: 123. CU 1981/82: 37. rskr 1981/82: 318) lade 
under våren 1982 fast en femårig etapp för det fortsatta reformarbetet. 
Beslutet innebär bl. a. att arbetet med att genomföra reformen i nya områ
den skall prioriteras. Vidare skall ett utredningsarbete inledas angående 

systemutvecklingen på längre sikt. 

Reformarbetet slutförs under budgetåret 1982/83 i Stockholms län och 

under budgetåret 1983/84 i Malmöhus län. Förberedande arbeten börjar 

under budgetåret 1982/83 i Göteborgs och Bohuslän samt i Skarab~rgs och. 

Södermanlands län. Vid utgången av budgetåret 1982/83 beräknas syste

met omfatta nära 900 000 fastigheter. 

Kostnaden för ADB-verksamheten var budgetåret 1981/82 30,2 milj. kr. 

och beräknas för budgetåret 1982/83 till 33,9 milj. kr. för budgetåret 1983/ 
84 begärs 3 7. 7 milj. kr. 
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ADB-system inom försvaret 

Inom försvaret används ADB på många sätt. En mycket stor del utgörs 
av administrativ databehandling. Många ADB-system är avsedda för en
skilda myndigheters verksamhetsområden. 

De större ADB-systemen i försvaret är följande: 
- System för operativ och taktisk ledning i krig samt förkrigsplanläggning 

i fred. Provsystem är under utveckling. 
- System med data om krigs- och fredsorganisationen. Systemen är av

sedda att betjäna förbandsproduktionen inom respektive försvarsgren 

och redovisar organisationens uppbyggnad samt dess personella och 
materiella innehåll. Utveckling av nya system pågår inom flygvapnet 

och marinen. 
- Personaladministrativt system för anställd personal inom främst för

svarsgrenarna (PAF). Systemet innehåller data om personal, organisa
tion och befattningar. tjänster och löner, utbildning samt historik. Som 
komplement till PAF har på vissa myndigheter utvecklats lokala PA

system. 
- Vämpliktsverkets system för inskrivning, planering och redovisning av 

värnpliktig personal. Ett omarbetat system med lokal drift vid väm

pliktskontoret införs budgetåret 1983/84. 
- System för fömödenhetsförsörjning och materielunderhåll. Ett flertal 

sådana ADB-system finns i drift. F. n. pågår driftsättning av ett för 
försvarsmakten gemensamt redovisningssystem för förnödenheter 

(TOR), som bygger på användning av 56 lokala datorer. Systemet är 
hittills infört i flygvapnet och marinen och ersätter de försvarsgrensvisa 
fömödenhetsredovisningssystemen. En modernisering av befintligt re
servdelsredovisningssystem pågår. Försök pågår med datorstöd för pla
nering av materielunderhåll på flera lokala myndigheter. För flygburen 
materiel finns ett avancerat system för redovisning och uppföljning av 

driftdata. 
-:- System för ekonomisk redovisning, bl. a. kassaredovisning, kostnadsre

dovisning. "koncemredovisning". tidredovisning, revision och ekono
misk statistik. Systemet är en försvarsspecifik variant av system S. 

Decentralisering av vissa funktioner i systemet är planerade. 
- System för att underlätta budgetarbetet avseende preliminär och slutlig 

budget i första hand på lokal nivå (DAPU. Datorstöd i Planering. budge
tering och Uppföljning). 

- Systemför produktionsplanering vid försvarets materielverk under per

spektiv- och programplaneperioden, budgetering av verksamheten för 
genomförandeåret samt registrering och redovisning av genomförd 

verksamhet. 
- System för verkstadsdrift som bl. a. består av tidredovisning, löneuträk

ning. redovisning/fakturering, produktions- och likviditetsuppföljning 
samt budget. Försök med lokalt datorstöd i verkstäder pågår. 
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- System för materiel- och personalredovisning, krigsorganisation samt 
för övningsverksamheten inom civilförsvaret. 

I tekniskt hänseende är ännu många ADB-system s. k. satsvisa system 

av . konventionell typ men med en ökande grad av terminalanvändning. 
Driftmässigt är databehandlingen i huvudsak förlagd till försvarets data

central (FDC). Huvuddelen av den nyutveckling som sker inriktas dock 

mot drift på lokala datorer. 

Den långsiktiga inriktningen av verksamheten på ADB-området inom 
försvaret har fastställts genom ett regeringsbeslut från mars 1982. Detta 

beslut innebär att försvarets rationaliseringsinstituts rapport Struktur 90 
skall ligga till grund för arbetet med utveckling av ADB-system. 

Inriktningen innebär i stort att ADB-systemen skall decentraliseras eller 

distribueras till användarna, att den regionala och lokala nivåns behov av 

datorstöd skall förbättras samt att kunskaper om ADB och dess möjlighe

ter skall ökas i organisationen. Förbättrade metoder för systemutveckling 

samt standardiseringsåtgärder skall ägnas särskild uppmärksamhet i syfte 

att sänka kostnaderna för ADB-verksamheten. 

Inom försvaret pågår förberedelser för övergång till Struktur 90. Bl. a. 

har överbefälhavaren gett ut anvisningar för genomförande av Struktur 90 

som vägledning till systemutvecklande myndigheter. 

ADB-system inom den allmänna försäkringen 

Statskontoret och riksförsäkringsverket (RFV) fick år 1967 i uppdrag att 

i samråd med de allmänna försäkringskassorna utreda möjligheterna att 

genom användning av ADB och på annat sätt rationalisera administratio

nen inom den allmänna försäkringen (det s. k. RAFA-projektet). Utred

ningen gällde inledningsvis sjukförsäkring och pension men vidgades år 
1968 genom tilläggsdirektiv till att även gälla de allmänna barnbidragen. 

Preliminärt systemförslag avlämnades till regeringen år 1970. Ett etappvis! 
införande av systemen påbörjades år 1973. Driften förlades till en datoran
läggning i Sundsvall. Efterhand har systemen utvidgats till att omfatta allt 
fler ärendeslag. Systemen inom den allmänna försäkringen omfattar i förs

ta hand rutiner för administration av pensioner, allmänna barnbidrag och 
bidragsförskott samt sjukförsäkring. I sjukförsäkringssystemet ingår för

utom sjuk- och föräldraförsäkringen även delsystem för bl. a. studiestöd 

för vuxenutbildningen och utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbild
ningen, och dagpenning för vissa värnpliktiga m. m. 

Systemen syftar i första hand till att underlätta arbetet inom de allmänna 

försäkringskassorna samt att genom snabbare och bättre tillgång till stati

stik förbättra förutsättningarna för planering och personaldimensionering 
vid kassorna. 

ADB-systemen ombesörjer registerföringen. Systemet för den allmänna 

pensioneringen omfattar 1,9 milj. pensionärer, medan systemet för barn bi-
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drag och bidragsförskott omfattar 1,7 milj. barn. Sjukförsäkringssystemet 

omfattar 6,6 milj. försäkrade. 

Via de olika systemen inom den allmänna försäkringen utbetalas årligen 

medel som motsvarar ca 25 % av bruttonationalprodukten (BNP). 

Vissa registerdata utnyttjas gemensamt i de tre systemen: bidrag, pen

sion och sjukförsäkring. Det är emellertid i princip fråga om tre fristående 

system med skilda register. Systemen utnyttjar RFVs datoranläggning och 

driftorganisation i Sundsvall (tekniska byrån). Dessutom kan terminalut

rustningen på försäkringskassornas central- och lokalkontor ute i landet 

användas for samtliga system. Till systemet är f. n. omkring I 250 text

skärmsterminaler anslutna. 

Den _ständigt ökande volymen bearbetningar föranledde regeringen att 

tillsätta en utredning (ALLFA-kommitten, S 1977: 10) för att studera förut

sättningarna för en förändrad datordriftorganisation. bl. a. utnyttjande av 

regionalt placerade datorer vid sidan av datoranläggningen i Sundsvall. 

ALLFA-utredningen överlämnade i mars 1981 sitt betänkande. Social

försäkringens datorer (SOU 1981: 24) till regeringen. ALLFA-utredningen 

föreslår en framtida datordriftstruktur med fördelning av sjukförsäkrings

systemet till landets 26 allmänna försäkringskassor (centralkontor) och ett 

bibehållande av bidrags- och pensionssystemen i Sundsvall. Utredningen 

föreslår också vissa förändringar avseende huvudmannaskapet för ADB

verksamheten. 

Om riksdagen under innevarande budgetår tar beslut om framtida dator

driftstruktur enligt ALLF A-utredningens förslag kan en sådan förändrad 

~truktur vara genomförd tidigast i början av 1990-talet. Under tiden måste 

den befintliga centrala datorutrustningen bytas ut. Statskontoret och RFV 

planerar f. n. för ett sådant utbyte. 

Swedish Drug lnf<>rmation System (SWl:..1J/S) 

SWEDIS är ett datorbaserat informationssystem vid socialstyrelsens 

läkemedelsavdelning. 

Socialstyrelsens läkemedelsavdelning har till sin huvuduppgift att ansva

ra för frågor i samband med läkemedelskontrollen i Sverige. Till denna 

uppgift hör bl. a.: 

- registrering och kontroll av läkemedel 

- insamling och värdering av biverkningsrapporter 

- analys av förskrivning och konsumtion av läkemedel 

- tillsyn av tillverkare och importörer av läkemedel 

- forskning inom läkcmedclsområdet 

- kontroll av sterila engångsartiklar 

- kontroll av naturmedel. 

Mängden information som samlas vid läkemedelsavdelningen växer 

snabbt, samtidigt som krav reses på allt snabbare tillgång till information. 

För att möta denna utveckling har läkemedclsavdelningen tillsammans 
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med Uppsala datacentral ( UDAC). utvecklat ett datorbaserat informa

tionssystem, SWEDIS. Den första delen av SWEDIS togs i drift i början 

av 1977. 
SWEDIS har byggts upp med hjälp av information från bl. a. socialsty

relsens läkemedelsavdelning, Världshälsoorganisationen (WHOl. Apo

teksbolaget och Läkemedelsstatistik AB. Detta samarbete utnyttjas även 

vid den kontinuerliga uppdateringen av SWEDIS med ny information. 

SWEDIS har ett flertal användningsområden såväl inom som utom 

läkemedclskontrollen. Nedan redovisas några exempel på delsystem i 

SWEDIS. 

- läkemedelsförsäljning 

- substansregister 

- biverkningsrapporter 

- produktregister, som innehåller 

- farmacevtiska specialiteter 

- naturmedel 

- sterila engångsartiklar 

SWEDIS är dessutom anslutet till International Drug Information Sy

stem ONTDIS) vid WHO Collaborating Centre for lnternational Drug Mo

nitoring, Uppsala. I INTDIS finns bl. a. ett omfattande läkemedelsregister 

som är sökbart via SWEDIS. 
Till SWEDIS finns f. n. ett 50-tal terminaler anslutna bl. a. vid socialsty

relsens läkemedelsavdelning, Uppsala universitet, Apoteksbolaget, apo

tek, sjukhus, läkemedelsföretag och kliniska-kemiska laboratorier. 
SWEDIS omfattar i dag ca 300 000 poster. 

ADB-kostnaderna för SWEDIS var budgetåret 1981/82 1,5 milj. kr. och 

beräknas för budgetåret 1982/83 till 1,2 milj. kr. För budgetåret 1983/84 

begärs 1.4 milj. kr. 

Bil- och körkortsregistren 

Riksdagen beslutade år 1969, i samband med ändrade riktlinjer för 

fordonsregistreringen, att inrätta ett ADB-baserat riksomfattande fordons

register. Två år senare beslöts att införa ett körkortsregister som tekniskt 

och organisatoriskt skulle samordnas med bilregistret. Ett särskilt organ -

bilregisternämnden - inrättades samma år för planering, utveckling och 

idrifttagning av de nya bil- och körkortsregistren. Omläggningen av regist

ren påbörjades år 1972 och slutfördes under år 1973. Under år 1973 flytta

des även den datoranläggning som används för registerföringen från Stock

holm till Örebro. Bilregisternämnden upphörde år 1975. Registeransvaret 

och driften av datoranläggningen överfördes då till trafiksäkerhetsverket 

(TSV). 

Bil- och körkortsregistren syftar till att underlätta handläggningen av 

fordonsregistrering, körkort m. m. samt tillhandahålla information för ut

rednings- och planeringsaktiviteter på en rad områden, bl. a. trafiksäker

hetsområdet. 
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Bilregistret används som hjälpmedel för administration av bl. a. kontroll
besiktning av fordon. fordonsskatt. kilometerskatt. trafikförsäkringskon
troll och kontroll av försäkringsinnehav samt för beredskapsplanläggning. 
Dessa arbetsuppgifter utförs främst på länsstyrelserna. 

Registren är vidare en förutsättning för länsstyrelsernas arbete vid en 
drivmedelsransonering och viktiga hjälpmedel för polisen i trafikövervak
nings- och spaningsarbetet. Polisen kan från terminal via rikspolisstyrel
sens dator hämta upplysningar ur registren. 

Länsstyrelserna svarar för registrering och TSV för registerhållning. I 
bil registret fanns i juli 1982 uppgifter om 5 ,3 milj. fordon och i körkorts re
gistret uppgifter om 4,5 milj. körkortsinnehavare. 

Till systemet är ca 350 textskärmsterminaler anslutna. Av dessa är 310 
placerade hos länsstyrelserna. Resterande terminaler är placerade vid 
bl. a. TSV och olika försäkringsbolag. Direktförbindelse finns till rikspolis
styrelsens system. Utöver nyssnämnda terminaler kan därigenom ca 435 
textskärmsterminaler och ca 400 telexutrustningar hos bl. a. polismyndig

heter kommunicera med TSVs datorsystem. Några av de större försäk
ringsbolagen är anslutna via en datorväxel direkt till TSVs datoranlägg
ning. Detta resulterar i att ytterligare ca 2000 terminaler har tillgång till 
vissa registeruppgifter från TSV. Tullen, vissa kommunala gatukontor 
m. tl. har via telexförbindelse frågemöjlighet gentemot systemet. 

TSVs framtida datorbehov har utretts av TSV i samråd med statskon
toret. F. n. pågår utbyte till nya datorer och upphandling av terminaler har 

avslutats. 
Kostnaderna för ADB-driften var budgetåret 1981/82 21.5 milj. kr. och 

beräknas för budgetåret 1982/83 till 23.0 milj. kr. För budgetåret 1983/84 
begärs 27.0 milj. kr. 

SJs ADB-verksamhet 

ADB används som hjälpmedel för platsbokning och färdbiljettförsäljning 
(ca 90000 bokningar och försäljningar per dag under vardagar utom lördag 
och 45000 per dag under lördagar, sön- och helgdagar) kostnadsredovis
ning, materialredovisning (ca I IOOOO artiklar i förråd, 5 000 lagerföränd
ringar/vardag), avlöningssystem, lokledning. vagnefterforskning/tran
sportövervakning (godsvagnar), framställning av tidtabeller. tågplaner 

m.m. 
Databehandlingen bedrivs med hjälp av tre stora datorer. Ute i landet är 

ca 700 terminaler anslutna till de centrala datorerna. Utveckling, underhåll 
och drift av datasystemen är koncentrerade till SJ-Data. Finans- och 
Inköpsavdelningen. SJ-Data har ca 160 anställda varav omkring 100 svarar 
för drift och underhåll och 60 för utveckling av nya ADB-system. Kostna
derna för SJ-Data uppgår till ca 55 milj. kr. per år varav personalkostnader 
m. m. utgör ca 30 milj. kr. och kostnaderna för central datorutrustning ca 
25 milj. kr. 
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F. n. moderniseras och vidareutvecklas systemen för materialredovis

ning samt platsbokning och färdbiljettförsäljning, som samtidigt integreras 

med system hos SAS och Braathens Safe för gemensam terminalförsälj

ning av bolagens och SJs biljetter. 

Ett nytt termi~alanslutet system för inrapportering av data är under 

utveckling. Dessutom pågår en utveckling mot att via bildskärmar ge 

användarna tillgång till vissa register för att erhålla snabb information om 

bl. a. kostnadsuppföljning, trafikutveckling. Detta medför att antalet termi

naler under de närmaste åren kommer att mångdubblas. 

Luftfartsverkets ADB-verk.rnmlzet 

Luftfartsverket utnyttjar ADB för såväl administrativa som tekniska 

ändamål. Luftfartsverket har ett tiotal administrativa system i drift på egna 

anläggningar. För den närmaste perioden planeras utveckling av ytterliga

re ett tiotal system, varav flertalet nu är under utredning. Dessa system är i 

huvudsak transaktionsorienterade, de blir lokalt tillgängliga och gäller 

företrädesvis tillämpningar inom områdena material- och investeringsad

ministration, ekonomistyrning och kontorsautomation. 

För den satsvisa databehandlingen inom ekonomi- och personaladmini

stration anlitas datamaskincentralen för administrativ databehandling 

CDAFA). Vid DAFA finns även ett samnordiskt system för analys av 

flyghaveri/störningsinformation, som luftfartsverket är huvudman för. 

Luftfartsverket har en geografiskt spridd verksamhet, där varje flygplats 

är en självständig produktionsenhet. Detta medför att verkets informa

tionssystem ställer krav på decentraliserad databehandling. Hur dator

utrustning, kommunikation och organisation för detta skall se ut kommer 

hösten 1982 att fastställas i en ADB-strategi. som verket f. n. håller på att 

utforma. 

Befintlig utrustning är hårt belagd och behöver förstärkas. För detta 

ändamål samt för att förverkliga det distribuerade datorkonceptet måste 

utrustning för 3-4 milj. kr. anskaffas. 

Luftfartsverkets tekniska datortillämpningar förekommer dels inom 

llygtrafiktjänstens verksamhetsområden dels inom flygplatstjänsten vid de 

större flygplatserna. 

Inom tlygtrafiktjänsten används datorer vid de största områdeskontroll

centralerna för bearbetning och presentation av radarinformation från 

aktuellt kontrollområde. Samtidigt bearbetas information från anslutna 

terminaler vid flygplatsers kontrolltorn och samverkande flygvädertjäns

ter. I vissa delsystem förekommer mindre datorer för fjärrmanövrering av 

radar- och kommunikationsstationer, larmindikcringar samt vissa vädcrda

tagivare. 

En ny kontrollcentral i Sturup för flygtrafikledningen i södra Sverige tas 

i drift budgetåret 1982/83. Centralen innehåller bl. a. radar- och färdplanda-

7 Riksdagen 1982183. I .l'llmt.' Nr 100. Bilaga 2 
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tautrustning (ATCA 2) samt ett nytt datoruppbyggt talkommunikationssys

tem. 
I en första etapp installeras på fem flygplatser utrustning för halvauto

matisk väderobservation. Datorer för automatisk ritning av väderkartor 

installeras vid fyra regionala flygvädertjänster. 

Inom flygplatstjänsten används datorer vid Arlanda. Landvetter och 

Sturup flygplatser för visuell presentation av passagerarinformation, ba

gagesortering samt manövrering och övervakning av el-. VYS- och fält

ljusanläggningar. 

Nytt datoriserat passagerarinformationssystem installeras på Arlanda 

inför utflyttningen av jettrafiken från Bromma. 

Postverkets ADB-verksamhet 

Inom postverket används ADB sedan länge i olika produktionssystem. 

Ett stort system är postgirosystemet. Det är uppbyggt kring optiska läsare 

för inbetalningskort samt ett stort datasystem som bokför betalningar och 

sköter postgirokonton. Omfattande serviceåtaganden gentemot postgirots 

kunder finns också genom en lång rad tilläggstjänster. Postgirot sköter 

också på entreprenad PK-bankens personkontosystem samt vissa reskon

tra för sparkonton. 
Post kontoren är utrustade med sammanlagt ca 3 600 postkassemaskiner 

anslutna till minidatorer. Dessa står i sin tur i förbindelse med det centrala 

systemet. 

För redovisning och dataregistrering finns separata system vid postver

kets åtta redovisningscentraler bestående av en minidator med optisk 

läsare samt textskärmsterminaler. Dessa system står i förbindelse med det 

centrala systemet via telenätet. 

Post verket är en stor organisation med över 2 000 tjänsteställen och mer 

än 60000 anställda. En stor mängd olika system finns utvecklade särskilt 

inom det administrativa området bl. a. för löner. personalredovisning och 

ekonomisk redovisning. Resultatenheterna Postens adressregister, Post

verkets industrier och Frimärksavdelningen har också egna minidatorba

serade system. Systemutveckling, programmering och datordrift sysselsät

ter omkring 350 personer. 

Postverket håller f. n. på att utveckla vissa nya tjänster baserade på 

telekommunikation och datateknik. 

Totalt beräknas postverkets ADB-kostnader åJ 1982 uppgå till ca 177 

milj. kr. varav ca 26 milj. kr. utgör utvecklingskostnader. 

Televerket.i· ADB-verksamhet 

Televerket använder ADB för flera olika ändamål inom områdena kon

struktion. tillverkning och administration. De viktigaste administrativa 

rutinerna berör arbetsområden såsom: 

- bcställningsmottagning och orderhantering 
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fakturering 
kataloginformation och nummerupplysning 
beräkningar, prognoser och statistikbearbetning för telenätet 
ekonomi och resultatredovisning 
materielflöde och lagerhantering 
personaladministrativa rutiner inklusive lönerutiner. 
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Databehandlingen bedrivs på tre orter (Stockholm. Göteborg och Kal
mar). Dessutom finns ett växande antal lokala minidatorer. Systemutveck
lingen bedrivs huvudsakligen i Stockholm. Databehandlingsvolymerna är 
genomgående höga beroende på att det finns över 6 milj. telefonapparater i 
landet. Som exempel kan nämnas att ca 20 milj. telefonräkningar hanteras 
årligen och att nya abonnemang och flyttningsärenden uppgår till ca I milj/ 
år. Antalet term_inaler uppgår till mer än 4000. 

Kostnaderna för den administrativa ADB-verksamheten uppgick bud
getåret 1981/82 till 164 milj. kr. Av dessa utgör 59 milj. kr. personalkost

nader för de ca 500 ADB-verksamma. 
I sammanhanget bör även nämnas att televerket inom ramen för tele

kommunikationerna även svarar för dataöverföring, bl. a. det allmänna 

datanätet. Verket tillhandahåller även vissa andra tjänster med anknytning 

till teleöverföring och datateknik. 

SCBs statistiska informationssystem 

Statistiska centralbyrån (SCB) har informationsproduktion som sin cen
trala uppgift. ADB-tekniken är sedan lång tid det dominerande hjälpmedlet 
i verksamheten. SCB har ett stort antal statistikgrensanpassade ADB
system, som i varierande grad är integrerade med varandra. Grundupp
gifter hämtas dels från egna insamlingar och dels från de administrativa 
ADB-systemen som finns inom resp. verksamhetsområde. Vissa uppgifter 
utnyttjas gemensamt av flera statistikgrenar. Statistikproduktionen är 
ämnesvis uppbyggd kring ett antal centrala register. Dessa är för individsi
dan registret över totalbefolkningen (RTBJ. för företagssidan det centrala 
företagsregistret (CFRl och för den areella sidan lantbruksregistret (LBR). 
Den statistiska informationen används som beslutsunderlag i bl. a. den 
sektoriella och övergripande samhällsplaneringen samt är ett underlag för 
den allmänna samhällsdebatten. 

Statistiska informationssystem karaktäriseras av att uttagen ur systemen 

alltid är i aggregerad eller sammanställd form, dvs statistiska tabeller. Ett 
undantag från denna princip är uttag från lantbruksregistret. Detta register 
används förutom för statistikproduktion även för beräkning och utbetal

ning av skördeskadeersättning. 
SCBs statistikproduktion domineras av traditionella satsvisa ADB-sy

stem. Systemering och programmering sker dock numera i huvudsak inter

aktivt. dvs. med hjälp av terminal. 
Det pågår s~dan lång tid ett omfattande utvecklingsarbete inom det 
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statistiska databehandlingsområdet inom SCB. l detta arbete ligger bl. a. 

en strävan mot ökad samordning mellan de olika ADB-systemen och en 

ökad användning av standardprogram inom den statistiska datainsamling

en. tabellframställningen och presentationen av statistisk information. Ar

betet syftar till att i olika avseenden få till stånd en effektivare och mer 

rationell statistikframställning. Ett omfattande utvecklingsarbete hart. ex. 

lagts ned på ett system <AXIS) för presentation av statistisk information 

via terminaler hos statistikanvändarna. SCBs regionalstatistiska databas 

<RSDBl, dclområdestatistiska databas (DSDB) och tidsseriedatabas 

ITSDB) utnyttjar AXIS-systemet. Databaserna har tagits i reguljär drift 

under våren 1982. Bland användarna finns vissa statliga myndigheter. 

flertalet länsstyrelser, ett trettiotal kommuner och vissa företag. Databa

serna marknadsförs aktivt mot skilda användarkategorier. 

SCBs datorcentral är förlagd till Örebro. Till de två. centrala datorerna är 

f. n. ca 100 terminaler anslutna. 

Regeringen har givit SCB i uppdrag att före utgången av budgetåret 1983/ 

84 redovisa ett underlag för en prövning av SCBs behov av ADB-kapacitet 

för åren 1985-1990. En intern utredning (SYSTEM-85-utredningen) arbe

tar nu_ med att ta fram detta underlag. 

Statligt person- och adressregister (SPAR) 

Riksdagen beslutade år 1976 att införa ett centralt befolkningsrcgister. 

SPAR. I beslutet gjordes datamaskincentralen för administrativ databe

handling (DAFA) totalansvarig för SPAR. dvs. även registeransvarig i 

datalagens ( 1973: 289) mening. SPAR togs i drift år 1978. 

Syftet med registret är att begränsa antalet befolkningsregister inom 

såväl den statliga som privata sektorn. Antalet personregister hade under 

slutet av 1960- och början av 1970-talet ökat kraftigt. Samtidigt fördes en 

allmän debatt. Det ansågs lämpligt att försöka samla de funktioner som 

SPAR numera har till ett enda register. 

Bestämmelser om SPAR finns numera i 26-28 §§datalagen och i förord

ningen (1981: 4) om det statliga person- och adressregistret. Regleringen i 

datalagen innebär bl. a. att de som begär att få uppgifter ur en myndighets 

personregister för ett sådant ändamål som kan tillgodoses genom SPAR. 

skall hänvisas till detta register. 

Uppgifterna i SPAR används för: 

aktualisering, komplettering och kontroll av uppgifter i andra personre

gister. 

komplettering och kontroll av personuppgifter i övrigt, 

uttag av urval av personuppgift (urvalsdragning). 

Registret innehåller uppgifter om personnummer, namn. adress, civil

stånd. medborgarskap, barn, taxerad inkomst, fastighetsinnehav m. m. 

Utvecklingen av SPAR har under det senaste året alltmer koncentrerats 

till att förbättra möjligheten till åtkomst av SPAR via terminaler. 
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F. n. är transaktionsvolymen 5 000 frågor per dag men förväntas öka 

kraftigt de närmaste åren. 

System S: Ett generellt ADB-redovisningssystem för stat~förvaltningen 

Riksrevisionsverket (RRV) fick år 1967 regeringens uppdrag att genom

föra en omorganisation av redovisnings- och revisionsverksamheten inom 
den civila delen av statsförvaltningen. Uppdraget innebar också att ut

veckla och införa ett ADB-baserat redovisningssystem vilket kom att 

benämnas system S. En första version av systemet togs i drift vid ett antal 

myndigheter år 1968. Därefter har myndigheterna successivt anslutits till 

systemet som numera - i en eller annan form - omfattar hela statsförvalt

ningen. 
Syftet med systemet är att elfektivisera den statliga redovisningen och 

att göra den mer enhetlig samt att samordna olika delar därav. 

Syskm S består av tre delsystem: Ett är i huvudsak avsett för myndighe

tens redovisning gentemot anslag, tillgångar och skulder samt för utbetal

ning via postgirot. Till systemet är knutet vissa hjälprutiner för reskontra

bokföring. 
Ett annat delsystem är avsett för kostnads- och intäktsbokföring och 

innefattar också rutiner för kostnadsfördclning. 

Det tredje delsystemet är väsentligen avsett för att betjäna den centrala 

riksredovisningen vid RRV. 

Delsystemen är integrerade med varandra på så sätt att en transaktion 

kan ge upphov till registrering i samtliga delsystem. 

Till delsystemet för riksredovisning är samtliga myndigheter anslutna. 

Försvarsmyndigheterna liksom affärsverken och vissa större myndigheter 

har egna redovisningssystem för internt bruk och utnyttjar följaktligen inte 
"myndighctsdelen" i system S. I system S registrerades under budgetåret 
1981/82 14,2 milj. (budgetåret 1980/81 14,7 milj.) transaktioner. 

Dataregistreringen före den egentliga databehandlingen sker normalt vid 
ett antal redovisningscentraler (f. n. 26 st.). Systemet är ett s. k. satsvis och 

sekvensiellt arbetande system. All databehandling sker centralt vid data
maskincentralcn för administrativ databehandling (DAFA). 

Regeringen har den 22 juli 1982 uppdragit åt RRV att genomföra en 

teknisk modernisering av systemet. Syftet därvid är att systemet bättre 

skall anpassas till de krav, som olika slag av användare ställer på ett 

modernt redovisningssystem. 

Den första konstruktionsetappen skall vara avslutad den 30 juni 1983 

och bl. a. resultera i ett produktionsklart grundsystem förberett för fortsatt 

etapputbyggnad. Denna grund version skall utnyttjas i drift av sex myndig

heter under budgetåret 1983/84. U ndcr det första året skall nya systemde

lar sättas i drift och eventuella justeringar i systemutformningen genomfö

ras för att uppnå en större driftsäkerhet när flera myndigheter den 1 juli 

1984 byter till den nya systemversionen. 
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Den totalt fakturerade kostnaden för systlm S uppgick enligt RRVs 
oktoberrappo~t 1982 för budgetåret 1981/82 till 12.5 milj. kr. (budgetåret 

1980/81 13 .I milj. kr.) Av detta utgör I milj. kr._ (budgetåret 1980/81 I ,4 

milj. kr.) kostpader för datordriften av delsystemet för riksredovisning. 

Budgetåret 1982/83 har myndigheterna anvisats 13,3 milj. kr. För budget

året 1983/84 har myndigheterna begärt 13,6 milj. kr. för datordriften av 

system S. 

ADB-system för folkbokföring och beskattning (RSIAFB) 

ADB har använts som hjälpmedel inom folkbokföringen och skattead

ministrationen sedan mitten av 1960-talet. Riksdagen beslutade år 1975 att 

ett nytt system, AFB-systemet, skulle utvecklas och införas. Inom ramen 

för detta infördes ett utvidgat ADB-stöd vid taxering i första instans år 

1979. Nya uppbördsrutiner infördes under åren 1980-1981. Folkbokfö

ringssystemet har programmerats om och togs i drift år 1980. För fastig

hetstaxering och fastighetsredovisning har successivt ett nytt ADB-system 

tagits i drift i samband med den allmänna fastighetstaxeringen år 1981. Nya 

kontrollrutiner har successivt införts inom företagsbeskattningsområdet 

fr.o.m. år 1979. 
ADB-systemet för folkbokföring och beskattning syftar till att genom 

utnyttjande av ADB förenkla och effektivisera administrationen inom des

sa områden. Ett nytt ADB-system var bl. a. förutsättningen för att tjänste

. mannagranskning (och därmed förlängd taxeringsperiod) skulle kunna in
föras. Vidare beräknas rationaliseringseffekter motsvarande ca 700 manår/ 
år uppkomma. Det gamla ADB-systemet behövde vidare bytas ut bl. a. till 

följd av det tekniska underhållet. 
Det nya systemet innehåller följande delsystem; fastighetsredovisning 

inklusive fastighetstaxering, personredovisning, allmänna val, registrering 
av juridiska personer, dt)bitering av preliminär skatt, uppbörd av skatt, 
inkomst- och förmögenhetstaxering, avräkning mellan preliminär och slut

lig skatt, omräkning av slutlig skatt, underlag för kontroll och revision 

samt mervärdeskatt. 
De centrala och regionala skatteregistren omfattar alla skattskyldiga (ca 

8 milj.). Därutöver finns register över företag och ett antal korsreferensre

gister. Folkbokföringsregistren omfattar samtliga folkbokförda fysiska 

personer (ca 8,3 milj.). 
Fastighetsregistren innehåller uppgifter om samtliga fastigheter (ca 3 

milj.) och deras ägare (ca 3,5 milj.). 
Systemstrukturen för folkbokföring och fastighetsredovisning är regio

nal (bearbetning på 21 länsanläggningar). För skattesystemet är system

strukturen central/regional med bearbetningar dels på länsdatorerna dels 

på centra.I dator på riksskatteverket <RSV). Tekniskt består systemet bl. a. 

av följande delar: 
- en central datoranläggning vid RSV 
- regionala datoranläggningar vid 21 länsstyrelser samt en testanläggning 
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- ca 800 textskärmsterminaler 
- ca 575 arbetsplatser för dataregistrering. 

Den centrala datoranläggningen vid RSV används för det centrala 
skatteregistret. I registret finns uppgifter om fysiska personer och organi
sationer som är aktuella i olika skattefunktioner. Registret är tillgängligt 

via terminal hos skattemyndigheter på olika nivåer. 

Vid de regionala anläggningarna finns ett skatteregister som är ett sam

lingsbegrepp för olika ADB-register vid länsstyrelserna. Det regionala 

skatteregistret har för varje län motsvarande registeruppgifter som det 

centrala, med undantag för vissa administrativa uppgifter. 

Samtliga länsstyrelser och lokala skattemyndigheter har terminalutrust

ning för frågor och viss dataregistreringsutrustning· fÖr registrering av 

deklarationer, kontrolluppgifter m. m. 

Den planerade utvecklingen inbegriper bl. a. ett fortsatt genomförande 

av olika delrutiner. Under de närmaste åren tas bl. a. ett nytt ADB-system 

för mervärdeskatt i drift. Mervärdeskatteinformationen kommer att lagras 

i det centrala och de regionala skatteregistren och ADB-systemet skall 

arbeta mot dessa register. Utvecklingsarbete pågår vidare för att införa ett 

ADB-stöd för administration och redovisning av punktskatter. Detta sy

stem kommer att driftsmässigt förläggas till en mindre dator placerad hos 

RSV. 
Vidare pågår upphandling av ett 50-tal mikrodatorer för användning vid 

kontroll och revision inom skatteområdet. 
RSVs kostnader totalt för ADB-driften för både det gamla och nya 

systemet inklusive länsstyrelsernas kostnader var budgetåret 1981 /82 170 

milj. kr. och beräknas för budgetåret 1982/83 till 178 milj. kr. För budget

året 1983/84 begärs 194 milj. kr. 

Red1wis11ingssystem för exekutionsväsendet ( REX! 

Genom beslut år 1966 uppdrog Kungl. Maj:t åt dåvarande exekutionsvä

~endets organisationsnämnd (EON) att i samarbete med statskontoret göra 

en förstudie om möjligheterna att utnyttja ADB för vissa arbetsuppgifter 
inom exekutionsväsendet. Riksskatteverket (RSVl övertog 1973 från EON 
exekutionsväsendets centrala myndighetsuppgifter, inklusive ADB-verk
samheten. I regleringsbrev för budgetåret 1975/76 förordnade regeringen, 

att RSV i samarbete med statskontoret och RRV skulle bedriva fortsatt 

utvecklings- och försöksverksamhet med ett riksdatasystem för exeku

tionsväsendet (REX). 
REX är terminalorienterat och drivs f. n. vid 22 kronofogdemyndigheter 

(KFM) i fem län. Därmed omsluter REX ca 54% av de s. k. allmänna 

målen (främst skatter och böter). All datorbearbetning utförs centralt vid 

datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA) i Stock

holm. 

REX skall medverka till att åstadkomma rationellare arbetsformer och 
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därigenom förbättra indrivningsresultatet. Genom ADB-rutiner för bl. a. 
ekonomisk redovisning frigörs personalresurser som i stället kan användas 
i det direkta indrivningsarbetet. 

Systemet används bl. a. för automatisk uppdebitering av nya mål och 
avisering till gäldenärer, bevakning, kontroll och redovisning. Kronofog
demyndigheterna kan härigenom koncentrera sig på de gäldenärers mål, 
som är mest angelägna att bearbeta. REX har gett myndigheterna bättre 
möjligheter till styrning av det exekutiva arbetet än vad man skulle ha haft i 

ett manuellt system. 
Målet är att rutiner skall utvecklas även för de enskilda målen. för vilka 

begäran om verkställighet sker genom att sökanden inger dom. utslag eller 
annan exekutionsurkund. 

System- och programutveckling pågår för att REX-terminalerna skall 
kunna användas för registersökning även i andra ADB-system. exempelvis 
i det centrala skatteregistret. 

Länsstyrelser i län, där kronofogdemyndigheterna anslutits till REX. har 
hos regeringen gjort framställningar om att få ansluta bildskärmsterminaler 

till REX. Två sådana terminaler är på prov.installerade hos länsstyrelsen i 
Stockholm respektive Göteborg. 

Systemets centralregister innehåller uppgifter om ca 650000 gäldenärer 
med ett sammanlagt skuldbelopp om ca 3,5 miljarder kronor. Dessutom 
finns i registret uppgifter om bl. a. de åtgärder kronofogdemyndigheterna 
vidtagit i samband med handläggningen av de olika målen. 

Nuvarande REX-KFM - med sammanlagt ca I 400 anställda - är an
slutna till ADB-systemet via 178 textskärmar och 163 terminalskrivare. 
Antalet terminalhändelser är i medeltal ca 40000 per arbetsdag. 

I budgetpropositionen 1981/82: 100 bilaga 18 förordar regeringen att 
- REX genomförs vid samtliga KFM i landet 
- vissa resurser avsätts för fortsatt försöks- och utredningsarbete med 

rutinerna för enskilda mål 
- KFM bör få terminalåtkomst till vissa uppgifter i det centrala skattere

gistret. 

Riksdagen har fattat beslut i enlighet med budg.etpropositionen. 
Planer finns för att år 1984 ha REX genomfört vid de resterande 59 KFM 

och då omfatta samtliga allmänna mål samt för att år 1984 införa delsystem 
i REX även för enskilda mål. 

RSVs kostnader för ADB-driften inkusive utrustningskostnader för 
KFM var budgetåret 1981/82 22 milj. kr. och beräknas för budgetåret 1982/ 
83 till 25 milj. kr. För budgetåret 1983/84 begärs 29 milj. kr. Beloppen för 

de två sistnämnda budgetåren inkluderar genomförandekostnaderna vid 
resterande 59 KFM. 
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Statens centrala löne- och personaladministrativa system 

Statens löne- och pensionsverk (SPYJ är huvudman för statens centrala 

löne- och personaiadministrativa system. 

Statligt löneuträkningssystem (SLÖRJ 

SLÖR har funktioner för 

- löneberäkning, kontering av löneutgifter. framställning av lönespecifi

kationer till de anställda och överföring av uppgifter till utbetalande 

bank 

- beräkning av retroaktiv lön 

- semester- och ledighetsredovisning 

- skatteredovisning 

- bevakning och aviseringar 

- intresseavdrag 

- framställning av utdata på ADB-media för samverkan med andra ADB-

system 

- rutin för revisorer för att kartlägga ansluten myndighets löncrapporte

ring. 

Ca 300 myndigheter inom den civila statsförvaltningen är anslutna till 

SLÖR. 

Under budgetåret 1981/82 har antalet löneutbetalningar genom SLÖR 

uppgått till drygt 160000 st/mån och de utbetalade nettolönerna till ca åtta 

miljarder kronor. 

Maskinell bearbetning sker vid datamaskincentralens för administrativ 

databehandling <DAF AJ driftställe.n DAF A-Stockholm och DAF A-Gävle 

samt Uppsala datacentral <UDACl. Mellan SPY och dess driftställen finns 

avtal som reglerar samarbetet. Systemutvecklingsarbetet sker i sin helhet 

vid SPY. 

Det personaladministrativa informationssystemet PI. 

PI är ett datorbaserat hjälpmedel för SLÖR-anslutna myndigheter som 

sammanställer olika typer av personaladministrativa rappo11er till myndig

heterna. PI kan ses som ett komplement till SLÖR. Anslutningen till PI är 

frivillig och systemet är liksom SLÖR avgiftsfinansierat. I juli 1982 var 22 

myndigheter med sammanlagt omkring 55 000 anställda anslutna till PI. 

Standardutdata från PI består av listor som indelats i ett antal utdata

block 

- personaluppgifter 

- personalstruktur 

- personalrörlighct 

- jämställdhetsredovisning 

- utbildningsuppgifter 

- tjänste- och bemanningsuppgifter 

- lokala löneförhandlingsundcrlag 

- frånvarostatistik. 
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Det är också möjligt att beställas. k. myndighetsspecifika utdata från PI. 
Ett antal myndigheter som använder SLÖR har sedan länge i olika 

former arbetat med att utveckla s. k. för- och eftersystem till SLÖR samt 

för personaladministrativa ADB-system som kan komplettera och ersätta 

PI. Även SPV arbetar med att utveckla ett försystem som skall kunna 

byggas ut till lokalt PA-system. det s. k. VISP (vidareutveckling inom 

SLÖR och PI). Arbetet med VISP sker etappvis. 

SPV arbetar för närvarande med ett försökssystem för automatiserad 
matrikelföring och pensionsuträkning (det s. k. MP-systemet). 

System för utbetalning av pensioner till statspensionärer (U-systemet). 

Systemet används i SPVs verksamhet för maskinell utskrift av pensions

bevis, samt för beräkning, samordning och utbetalning av pensionsför

måner (statlig kompletteringspension, folkpension, ATP, bostadsstöd 

m. m.). Under år 1981 uppgick utbetalningarna av de olika pensionsförmå

nerna till ca 12 miljarder kr.. fördelat på ca 235 000 pensionstagare. 
Dataproduktionen sker på riksförsäkringsverkets (RFV) dator i Sunds

vall. För inmatning och åtkomst av uppgifter har SPY 25 bildskärmstermi

naler i kommunikation med RFV s dator. 

Utbetalning sker genom överföring av de uträknade pensionsbeloppen 

till PK-banken. Kostnaden för datorproduktionen hos RFV är ca 2.2 milj. 
kr. per år och för personkontoservicen ca 3,7 milj. kr. per år. 

Jnformationssystem inom högskoleutbildning m. m. 

Centralt antagningssystem !CAJ 

Statskontoret fick hösten 1975 i uppdrag att utveckla ett system för 
anmälan och antagning till grundläggande högskoleutbildning. Systemet 
utvecklades i samarbete med Statskonsult AB och datamaskincentralen 

för administrativ databehandling (DAF A) samt representanter för de bli

vande användarna. Systemet överlämnades till universitets- och högsko
leämbetet !UHÄ) under våren 1977, då det togs i drift. 

Syftet med systemet är i första hand att administrera antagningen till 

grundläggande högskoleutbildning och systemet innehåller bl. a. funktio

ner för: 
- kontroll och poängberäkning av anmälningar 

- kvotering och antagning av sökande 

- utskrift av kontrollbesked och antagningsbesked till de sökande 

- utskrift av resultatlistor till de lokala högskoleenheterna. 

I systemet behandlas ca 85 000 anmälningar per år, därav ca 65 000 

anmälningar till hösttcrminen. Antagningsenheten vid UHÄ har tillgång till 

systemen genom 16 bildskärmsterminaler. UHÄ ansvarar för systemet. 

Driften är förlagd till DAFA. 
Efter riksdagsbeslut om vissa förändringar av tillträdesreglerna för 

grundläggande högskoleutbildning. genomfördes en översyn av systemet 
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våren 1982. Ytterligare förändringar är beslutade att träda i kraft inför 

antagningen till höstterminen 1984. En anpassning av systemet till de 

förändrade reglerna kommer att ske under år 1983. 

Studiestödets informatio11ssystem (STISJ 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) startade hösten 1973 ett projekt för · 

att utveckla ett ADB-baserat informationssystem för den studiesociala 
administrationen inorri CSN och studiemedelsnämnderna. Utvecklingspro

jektet. som har bedrivits i samråd med statskontoret, avslutades 1978 i 

samband med att systemet togs i full drift. . 

Syftet med studiestödets informationssystem (STIS) har i första hand 

varit att effektivisera administrationen av studiestödet och ge de studeran

de bättre service bl. a. genom kortare behandlingstider. Behandlingstiden 

för ansökan om studiemedel skall inte behöva överstiga fyra veckor ens 

under den brådaste tiden. Systemet syftar även till att uppnå större säker

het i verksamheten genom bättre kontroller m. m. 

STIS-systemet innehåller bl. a. funktioner för: 

- registrering via terminal av studiemedelsansökningar, uppskovsansök

ningar m. m. 

- beräkning och kontroll av studiemedelsbelopp m. m. samt utskrift av 

beslutsmeddelanden och studieförsäkran-intyg 

- bevakning av inbetalningar (avgifter och återkrav) 

- utskrift av in- och utbetalningskort m. m. 

I systemet administreras både utbetalning (ca 3 500 milj. kr. per år) och 

återbetalning (ca 650 milj. kr. per år) av studiemedel. Antal studiestödta

gare i registret är ca 900000 och omfattar nu såväl svenska som utländska 

studerande. CSN och de sex studiemedelsnämnderna har tillgång till syste
met och registren via 95 textskärmsterminaler. CSN ansvarar för syste

met. Datordriften är förlagd till datamaskincentralen för administrativ 
databehandling (DAFA). 

Ett särskilt datasystem <inom STIS) för återkrav av studiestöd har 
utvecklats av CSN i samråd med statskontoret och datainspektionen. 
Systemet togs i drift den 1 juli 1981. 

Enligt regeringens uppdrag till CSN och riksförsäkringsverket (RFV) 

har en ny ADB-rutin för samkörning mellan studiestödets informationssy

stem och RFVs system för utbetalning av bidrag tagits i drift den 3 juli 

1982. Rutinen förhindrar att olika former av studiestöd betalas ut samti

digt. 

Kostnaden för ADB-drift var budgetåret 1981/82 11.4 milj. kr. och be

räknas för budgetåret 1982/83 till 11,4 milj. kr. För budgetåret 1983/84 

begärs 11,6 milj. kr. 
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Lokalt system för studiedokumentation. statistik och lokal antagning 

(STUDOKl 

STUDOK började utvecklas av UHÄ på uppdrag av regeringen år 1976. 
UHA svarar också för vidareutvecklingen av systemet. Driftstart skedde 

år 1977 och huvudsyftet är att dokumentera studieresultat för den enskilde 

studerande. Funktioner för lokal antagning till enstaka kurser och vissa 

utbildningslinjer administreras också med hjälp av STUDOK. Uppgifterna 

i systemet utgör bl. a. underlag för planering och statistikframställning vid 

lokala högskolor, statistiska centralbyrån (SCB) och UHÄ. 

STUDOK används av de sex universiteten samt sju högskolor och 

omfattar såväl enstaka kurser som flertalet utbildningslinjer vid dessa. Vid 

högskolor som inte använder STUDOK har i något fall utvecklats egna 

system för studiedokumentation. 
Varje högskoleP-nhet ansvarar för informationsinnehållet i respektive 

register. Datordriften är förlagd till motsvarande universitetsdatacentral 

och bekostas till större delen av de anslutna högskolorna. Antalet personer 

i registren är ca 350000. Antalet transaktioner är ca 700000/år. Ca 30 

terminaler är vid normal drift i daglig kontakt med systemet. 

Kontinuerligt sker en anpassning av STUDOK till högskolornas krav. I 

enlighet med en förordning (l981: 516) om studiedokumentation m. m. i 

grundläggande högskoleutbildning pågår sedan i juli 1981 arbete med en 

större översyn av registerinnehållet. Parallellt med denna översyn disku

teras förslag till en förändrad driftorganisation. Vid högskoleenheterna 
pågår arbete med att överföra fler utbildningar till systemet. 

ADB-system i-id överstyre/sen för ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) har under lång tid använt 
· sig av ADB i sin verksamhet. Följande system är i drift eller under 

utveckling 
- affärs- och lagerredovisningssystemet, inkl. ett reskontraregister 

(BUSA) 

- statistik- och planeringssystemet (P/S-systemet) 

- systemet för oljerapportering 

- bcräkningsmodeller 

- reglerings- och ransoneringssystemet. 

BUSA skall dels ge underlag för affärs- och lagringsverksamheten samt 

för den ekonomiadministrativa verksamheten dels ge underlag för plane
ringen för uppbyggnad av beredskapslager m. m. Statistik- och planerings

systemet används för planering främst inom överstyrelsen men även för 
det ekonomiska försvaret i övrigt. För driften av båda dessa system utnytt

jas datamaskincentralcn för administrativ databehandling <DAF Al. 

Systemet för oljerapportering syftar bl. a. till att underlätta uppföljning 

av försörjningsläget. Sammanställningar ur systemet utgör dessutom un
derlag för rapporteringen till International Energy Agency OEA). 
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Beräkningsmodellerna används för att räkna fram underlag för bedöm
ning av beredskapslagringen. För detta ändamål utnyttjas Stockholms 

datorcentral (QZ). 
Utvecklingen av ransonerings- och regleringssystem har påbörjats inom 

kemi- och beklädnadsprogrammet. Regringen har år 1980 givit ÖEF i 

uppdrag att i samråd med statskontoret utreda överstyrelsens behov av 
information och lämplig databehandling av denna. Verksamheten i Övrigt 

kommer att koncentreras till att upprätthålla driften i enlighet med resurs

tillgång och gjorda prioriteringar. Viss utveckling kommer att ske inom 

BUSA-systemets ram och för P/S-systemet där ett särskilt fastighetsregis

ter kommer att upprättas i samarbete med statens vattenfallsverk och 

länsstyrelserna. 

ADB-system inom arhetsmarknadsverket 

ADB utnyttjas sedan länge för olika ändamål inom arbetsmarknadsver

ket (AMY). Ett antal administrativa ADB-system används sqm stöd för 

olika verksamhetsgrenar inom arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) eller som 

underlag för verksamhetsplaneringen. Andra system utgör hjälpmedel i 
den platsförmedlande verksamheten vid arbetsförmedlingskontoren. lnom 

detta område pågår ett omfattande utvecklingsarbete med olika försöks

verksamheter. 
Ansvaret för de ADB-system som utvecklats eller är i drift inom arbets

marknadsverket ligger hos AMS. Ansvaret för drift, underhåll och teknisk 
utveckling regleras i avtal mellan AMS och de servicebyråer som anlitas. 

System för framställning av platslistor. 

Sedan några år används ett ADB-system för framställning av listor,över 

alla lediganmälda arbeten. Systemet omfattar funktioner för registrering 
och statistikföring av lediga platser, framställning av platslistor samt in
kodning och uttag av statistik över arbetssökande. 

Platslistorna (en per län) framställs på fem produktionsortcr dit uppgifter 
om nya platser och andra förändringar dagligen insamlas för fotosättning, 

tryckning och distribution. 
För den dagliga registreringen används 225 terminaler med lokal lag

ringskapacitet. Underlaget för platslistorna framställs bl. a. vid datama

skincentralen för administrativ databehandling (DAFA). 

System för terminalsökning och automatisk bevakning. 

Systemet omfattar följande funktioner: 

- sökning via terminal bland lediga platser 

- bevakning av nytillkommande platser för arbetssökandes räkning 

- upi.:datering av registren varje natt med de nytillkommande platserna. 

Systemet har prövats sedan budgetåret 1976/77 och utvärderas fortlö

pande. För provdriften har medel beviljats t. o. m. budgetåret 1982/83 
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motsvarande ca 188 terminalarbetsplatser. Uppgifter överförs varje dygn 
från de fem produktionsorterna till systemets centrala databas. För ända
målet utnyttjas en privat servicebyrå. 

Modellkontor 

Försöksverksamhet med s. k. modellkontor har inletts i en första etapp 
vid förmedlingskontoret i Södermanlands län. Nya användningsområden 
är bl. a. uppföljning av lediga platser och arbetssökande. Syftet är bl. a. att 
ge· personalen bättre information, dels om resultatet av förmedlingens 

insatser för de arbetssökande, dels de lediga platserna. I försökens andra 
etapp är avsikten även att förenkla de manuella rutinerna genom att slopa 
blanketter, statistikkort m. m. Försöksverksamheten med modellkontoren 
skall ge underlag för ställningstagande om hur ADB-tekniken bäst kan 
utnyttjas i platsförmedlingsarbetet. 

ADB-verksamhet inom Statens mttenfall.1Terk 

Vattenfall använder ADB för flera olika ändamål. Bland de viktigste 
användningsområdena är följande: 
- Övervakning av elproduktion och nätdrift, varvid informationssystemen 

skall utgöra stöd för central och regional driftledning att klara uppställda 
mål för leveranssäkerhet och driftekonomi. Vattenfall har ett informa
tionssystem för den övergripande driften av statens elproduktion. Un
der 1980-talet kommer successivt system att tas i drift för operativ 
styrning och övervakning på regional nivå. 

- Säkerhetsmässig övervakning av kärnkraftverk. Myndigheterna kräver 
en fortlöpande, säkerhetsmässig övervaknig av kärnkraftverken liksom 
en öppen redovisning av densamma. Vattenfalls eget krav är. med 
beaktande av myndigheternas krav, att driva kärnkraftverken effektivt. 
Installation av ett nytt blockdatorsystem för Ringhals pågår. 

- Nät- och produktionsberäkningar. 
- Ekonomi- och resultatredovisning. 
- Kundinformationssystem med snabbt åtkomliga uppgifter om och för 

detaljabonnenter. 
- Underhållsverksamheten-i kraftverken. 

- Viktigare administrativa rutiner såsom personaladministration, kraftför-
säljning, lagerredovisning m. m. 
Den administrativa delen av databehandlingen bedrivs huvudsakligen i 

Stockholm men en viss decentralisering pågår, vilket bl. a. resulterat i egna 
ADB-enheter vid kärnkraftverken. Produktions- och driftledningssyste
mens databehandling bedrivs i anslutning till den enhet systemen stöder. 

En allt större del av användarnas dialog med ADB-systemen sker via 

bildskärmsterminaler. F. n. är ca 800 terminaler anslutna till de större 
datorinstallationerna. vilka i sin tur är förbundna i ett datanät. 

Den centrala ,ADB-enhetens budget är för budgetåret 1982/83 99 milj. kr. 
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På grund av den till stora delar decentraliserade verksamheten är detta 

endast en mindre del av verkets totala insatser inom ADB-området. 

ADB-1·erksamhet inom ji"irenade fahriksverken 

FFV utnyttjar ADB-tekniken inom såväl tekniska som administrativa 

området. En koncerngemensam ADB-enhet finns organiserad inom hu

vudkontoret i Eskilstuna. 

Den administrativa databehandlingen bedrivs i huvudsak koncernge

mensamt. Utveckling, underhåll och drift av datasystemen är koncentre

rade till koncernens ADB-enhet. 

Ett antal större realtidssystem inom området material- och produktions

styrning har utvecklats. Koncernens användare som i huvudsak finns på 

de olika produktionsenheterna är med hjälp av ett omfattande datanät 

knutna till den koncerngemensamma datacentralen. Inom koncernen har 

installerats ca 300 bildskärmstcrminaler. Administrativa system av olika 

typer finns utvecklade inom följande ämnesområden: 

- material- och produktionsstyrning 

- ekonomisk planering och kontroll 

- löne- och personaladministration 

- marknads- och försäljningsadministration. 

Den administrativa ADB-enheten som organisatoriskt är inplacerad 

inom koncernstab Ekonomi och Administration drivs med lönsamhetsan

svar. En internstyrelse har det övergripande ansvaret för bl. a. koncernens 

ADB-politik och långsiktiga utveckling. 

Förstudie pågår f. n. i syfte att eventuellt distribuera datakraft för admi

nistrativa system till vissa produktionsenheter. Samtidigt kommer en 

kraftfull utveckling att ske av produktionsnära system. 

En viss översyn sker f. n. även av dataavdelningens organisation i syfte 
att anpassa verksamheten till kommande krav inom bl. a. mini- och mikro
datorområdet. 

Förutom den koncerngemensamma ADB-enheten som handlägger admi

nistrativ databehandling finns inom olika produktionsenheter installerat ett 

antal minidatorer företrädesvis för teknisk/vetenskaplig databehandling. 

En viss provverksamhet inom området datorstyrd konstruktion/tillverk

ning (CAD/CAMI pågår inom koncernen. 

Den koncerngemensamma ADB-enhetens fakturering för år 1983 beräk

nas uppgå till ca 30 milj. kr. varav hälften utgör utvecklingskostnader. 

Inom koncernen har under år 1982 beslutats att inrätta en funktion för 

informationshantering, som skall vara styrande. samordnande och rådgi

vande inom områdena ADB, kommunikation och kontorsutveckling. 

FFVs kostnader för ADB under budgetåret 1981/82 uppgick till ca 23 

milj. kr. 
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ADB-verksamhet inom domänl'erket 

Domänverket använder ADB i administrativa tillämpningar och för pla-

nering av den skogliga verksamheten. 

Inom administrationen finns ADB-system inom bl. a. följande områden: 

fakturering 

ekonomisk redovisning 

hantering av leverantörsfakturor 

order - lager 

personaladministration inkl,. löner. 

Inom skoglig planering finns bl. a. följande: 

beskrivning av samtliga skogstillgångar som underlag för kort- och 

långsiktig planering 

beräkning av skoglig tillväxt 

långsiktig avverkningsberäkning. 

Vidare finns system som stöder den omfattande arrendeverksamheten. 

Den pågående utvecklingen har bl. a. som mål att 

i de administrativa systemen föra ut den direkta användningen till de ca 

50 lokala kontoren. I samband med detta installeras bildskärmstermina

ler och skrivare på kontoren 

utveckla system som direkt stöder den operativa verksamheten (I. ex. 

kortsiktig planering, avverkning och skogsvård) 

ge hjälpmedel som tillåter spontan användning av datorkraften fört. ex. 

registeranalyser och uppbyggnad av egna ekonomiska modeller. 

Domänverket har en ADB-enhet som sysselsätter 30 personer och om
sätter under år 1982 ca 13 milj. kr. 

Arbete pågår att successivt installera terminaler på de lokala kontoren. 

Vid slutet av år 1983 beräknas samtliga vara anslutna. 

3 Vissa statliga publikationer inom ADB-området 

I bilaga 2.1 redovisas en förteckning över avgivna och planerade betän

kanden, rapporter m. m. från utredningsarbete på dataområdet som bedri

vits under budgetåren 1981/82 och 1982/83 på uppdrag av regeringen. 

I följande redovisning av statliga publikationer om ADB ingår ett urval 

av rapporter, återkommande publikationer m. m. från försvarets 

rationaliseringsinstitut <FRI), riksrevisionsverket (RRV) och statskon

toret. 

Försvarets rationalisering sinst it ut 

Systemkatalog 81 - översiktlig information om försvarets datorbasera

de informationssystem. 

Försvarets rationaliseringsplan 1982. 

"Struktur 90". Förslag till långsiktig inriktning av försvarets administra

tiva databehandling !FRI rapport nr 4, 80-8402). 
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R iks re vis ionsve rke t 

10 myndigheters ADB-verksamhet - styrning, kostnader m. m. (RRV 

dnr 1976: 375). 
Utredning av vissa frågor rörande planering, styrning och samordning av 

ADB-verksamhet. (RRV dnr 1978: 248). 

Den statliga revisionsverksamheten - antal revisionskontor - ADB

revision. (RRV dnr 1980: 1447). 

Statskontoret 

Beslut vid systemutredning - rapport från projektgrupp bestående av 

representanter från statskontoret, DAF A och Statskonsult AB. 

Att gå igenom effekter och göra kalkyler i en systemutredning (rapport 

1980: 4). 

Anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 avseende reservations-

anslaget VIII B2 Anskaffning av ADB-utrustning. 

Statliga datorer 1982. 

Statliga ADB-system (rapport 1982: 11). 

ADB-personal i statsförvaltningen (rapport 1982: 25). 
Statskontorets skrifter förtecknas i en årlig sammanställning (nr 1 varje 

år i statskontorets rapportserie). 

Statskontoret och försvarets rationaliseringsinstitut 

ADB-handbok för statsförvaltningen. Allmän del - förteckning över 

lagar, förordningar och myndighetsanvisningar samt centrala myndigheter 

och andra organ för styrning och samordning av ADB (rapport 1980: 20). 

·~ 

8 Rihda1Je11 1982183. I samt. Nr 100. Bila!Ja 2 
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Sammanfattning av 
riksrevisionsverkets rapport "Den statliga revisionsverk
samheten" 

Allfal rerisionskontor 

RRV framhåller i sin utredning att flera av revisionskontoren utgör små 

arbetsenheter. Dessa revisionskontor har ofta svårt att upprätthålla kom

petens och att klara sina primåra granskningsuppgifter bl. a. beroende på 

att de är känsliga för sjukfrånvaro och vakanser. 

De totala resurserna för redovisningsrevisionen är också ojämnt förde
lade mellan revisionsenheterna med hänsyn till deras nuvarande roll och 

granskningsområden. RRV har därför mot bakgrund av regeringens direk

tiv för utredningen om en totalt sett oförändrad resursram omprövat re

sursbehovet mellan revisonskontoren. För att få till stånd en resursutjäm

ning har RRV i sitt förslag valt följande fyra vägar. nämligen utjämning 

genom att föra samman ett underdimensionerat revisionskontor med ett 

kontor som bedöms vara bättre tillgodosett med resurser i förhållande till 

sitt granskningsområde, omflyttning av myndigheter mellan revisionskon

torens granskningsområden, omdimensionering av tjänster inom den totala 

revisionskontorsorganisationen samt vidgat samarbete på det ADB-revi

sionella området. 
RRV har funnit att enheter med 10-15 personer är lämpliga. Enligt 

verkets mening finns möjlighet att lägga samman befintliga revisionskontor 

med beaktande av olika aspekter. RRV har gjort en helhetsbedömning, 

varvid i första hand tagits hänsyn till geografisk belägenhet. områdesge

menskap och resursutjämning. Dimensioneringen har också bedömts med 
utgångspunkt i att varje revisionskontor skall kunna genomföra en gransk
ning som årligen medger uttalande i revisionsberättelser för de myndighe
ter som ingår i resp. verksamhetsområde. Största möjliga hänsyn har 

också tagits till befintlig personal. 
Genom att lägga samman revisionskontoren till större arbetsenheter 

skapas enligt RRV:s mening förutsättningar att bedriva en effektivare 
revision hl a genom att resurserna kan utnyttjas mer flexibelt. Man får 
bättre förutsättningar för att kunna bygga upp en god ADB-kompetens. 
Möjligheterna till personalutveckling är också bättre i en större organisa

tion. 

I och med att den nya statliga bokföringsförordningen införts kommer ca 

300 bokslut att granskas mot tidigare ca 650. Detta ger revisionskontoren 

ökade möjligheter att övergripande prioritera arbetet inom resp. myndig

hetsområde. RRV anser också att vissa resurser bör kunna frigöras genom 

att man omprioriterar olika uppgifter som revisionskontoren nu utför. 

RRV har utarbetat ett förslag som omfattar tolv revisionsenheter enligt 

följande. 
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Organisationsförslaget föreslås bli genomfört den I juli 1983. I några fall 

kan övergångsanordningar behöva vidtas under budgetåret 1983/84. Det 

gäller bl. a. revisionsbyrån vid försyarets civilförvaltning. 

Nytt revisionskontor vid 

Generaltullstyrelsen (GTSJ 

Riksförsä).;.ringsverket <RFVl 

Kammarkollegiet 

Skolöverstyrelsen (SÖ) 

Byggnadsstyrclsen 

Bostadsstyrelsen 

Departementens organisations
avdelning (0A) 

Universitets- och högskoleämbetet 
<UHÄJ 

Statens vägverk (VV) 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Domstols verket 

Försvarets civilförvaltning l FCFl 

ADB-revision 

Motsvarar nuvarande 
revisionskontor vid 

GTS 
Länsstyrelsernas organisationsnämnd 
(LONl 

RFV 

Kammarkollegiet 
Riksarkivet 

SÖ 
Socialstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen 
Styrelsen för internationell utveckling 

Bostadsstyrelsen 
Arbetsmarknadsstyrelsen 

OA 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Statens lantmäteriverk UHÄ 

VY 

Kriminalvårdsstyrelsen 
Sjöfartsverket 

Domstols verket 
Lantbruksstvrelsen 
Rikspolisstyrelsen 
Skogsstyn:lscn 

FCF 

RRV pekar i utredningen på vissa brister i ADB-verksamheten som 

påverkar revisionen. Som exempel anges bristen på enhetliga normer för 

systemutveckling, vilket bl. a. medför att viktiga kontrollaspekter ofta inte 

beaktas eller beaktas alltför sent i utvecklingsarbetet. Antalet revisorer 

med ADB-revisionell kompetens är litet, och de som finns är koncentrera

de till ett fåtal revisionskontor. Detta medför att kvalificerade granskning

ar som är inriktade mot ADB.momenten är mycket personberoende och 

relativt sparsamt förekommande. 
RRV behandlar fyra huvudfrågor när det gäller ADB-revisionen, nämli

gen revisionens inriktning, revisorernas kompetens. samverkan mellan 

revisionsorgan samt granskning av centrala system och datordriftställen. 

Förslagen utgår från i stort sett oförändrade totala resurser för redovis-
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ningsrevisionen och en oförändrad fördelning av dessa resurser mellan 

revisionskontorsorganisationen som helhet och RRV. 

Beträffande revisionens inriktning pekar RRV på betydelsen av att revi

sorernas synpunkter på systemen förs fram på ett så tidigt stadium som 

möjligt under utvecklingsarbetet. Ett system som redan från början karak

teriseras av god intern kontroll och ändamålsenlighet underlättar även den 

framtida granskningen av redovisningen. Revisorerna bör på ett tidigt 

stadium under utvecklingsarbetet få lägga fram synpunkter på bl a system

utveckling, kontrollstruktur. systemdokumentation, utvecklingskostnadcr 

och framtida möjligheter att revidera systemen. Revisorn förutsätts i detta 

sammanhang därför arbeta som sakkunnig rådgivare och inte som deltaga

re i en arbetsgrupp. Ett praktiskt arbetssätt bör enligt RRV vara att 

revisorn tar del av utredningsmaterialet under arbetets gång och deltar som 

rådgivare vid möten när beslut i systemutvecklingsarbctct skall fattas. 

Detta får självfallet inte hindra revisionen att senare kunna granska beslu

tade och driftsatta system. 

Med nu angivna utgångspunkter föreslår RRV att verket skall bedriva 

förvaltnil)gsrevision av ADB med inriktning att dels granska effektiviteten 

i ADB-verksamheten genom särskilda projekt. dels som intressent på ett 

tidigt stadium kunna delge de krav revisionen anser att system bör uppfylla 

i samband med utveckling av större ADB-system. dels medverka vid 

utarbetandet av normer för olika ADB-områden inom statsförvaltningen. 

När det gäller revisionkontorens ADB-revision föreslår RRV att denna i 

första hand skall bedrivas med utgångspunkt i att revisorn årligen skall 

uttala sig om årets redovisning. RRV anser det också viktigt att revisions

kontoren som rådgivare mdverkar i systemutvecklingen när det gäller tex 

kontroll- och revisionsfrågor. En sådan medverkan på ett tidigt stadium 

bör bidra till att det framtida årliga revisionsarbetet vid revisionskontoren 

kan begränsas. 

För att de nu nämnda insatserna skall kunna komma till stånd menar 

RRV att vissa resurser behöver frigöras. Detta bör kunna åstadkommas 

dels genom de sammanläggningar av revisionskontoren som föreslagits. 

dels genom samverkan mellan olika revisionskontor och RRV. Vidare bör 

granskningen av ADB-system generellt kunna bedrivas mer målinriktat än 

f. n. 
När det gäller revisorernas kompetens anser RRV att samtliga revisorer 

vid revisionskontoren på sikt bör ha grundläggande kunskaper om ADB 

och revision av datorstödda redovisningssystem. Vidare bör även finnas 

revisorer som har en fördjupad kompetens för revision i ADB-miljö. Dessa 

revisorer bör även kunna ge sakkunnig rådgivning i systemutvecklingsfa

sen vad avser kontrollstrukturer m. m. Speciella ADB-experter väntas inte 

behöva anställas vid revisionskontorcn utan bör i stället kunna konsulteras 

när sådana behövs. RR V anser det väsentligt att varje revisionskontor 

självt får tillräcklig ADB-revisionen kompetens så att det i normalfallet kan 

svara för en effektiv granskning av sitt område. 



Prop,. 1982/83: 100 Bilaga 2 Gemensamma frågor 122 

Mot bakgrund av hl. a. behovet av utbildning i ADB för revisionskonto

rens personal föreslår RRV att medel för personalens vidareutbildning 

framdeles särskiljs när värdmyndigheterna får sina anslag på samma sätt 

som f. n. sker med medel för löner m. m. 

För att effektivt utnyttja de ADB~kompetenta revisorerna behövs också 

en viss sam1·erka11 mellan revisionsorganen. RRV har i förslaget till resurs

dimensionering tagit hänsyn till att vissa revisionskontor skall kunna med

verka i ADB-revisionsprojekt även inom andra kontors verksamhetsområ

den. 
För att på kort sikt rationellt utnyttja nuvarande resurser anser RRV 

vidare att verket tillsammans med några revisionskontor bör bedriva ett 

antal väl avgränsade ADB-revisionsprojekt. 

I syfte att få en rationell arbetsfördelning och god hushållning med ADB

kompetens anser RRV det lämpligt att bestämda revisionskontor får 

granskni111:san.n•aret fiir centrala system och datordriftställen som betjä

nar flera myndigh~ter. 
Revisionskontoret vid kammarkollegiet gra'nskar myndigheterna RRV 

och DAFA och föreslås därför ansvara för granskning av de centrala 

delarna av det statliga redovisningssystemet (system SJ samt DAF A som 

datördriftställe. Revisionskontoret vid riksförsäkringsverket granskar sta

tens lönc- och pensionsverk och föreslås få granskningsansvar för de 

centrala delarna av statens lönessystem (SLÖR). Det praktiska gransk

ningsarbetet av såväl system S och SLÖR bör med fördel kunna bedrivas 

inom ramen för föreslagen samverkan. 
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Sammanställning av 
remissyttranden över riksrevisionsverkets rapport ''Den 
statliga revisionsverksamheten'' 

Över RRV:s förslag har remissyttranden avg1v1ts av departementens 

organisationsavdelning (0A), justitiekanslern (JK), domstolsverket, riks

polisstyrelsen (RPS), kriminalvårdsstyrelsen, brottsförebyggande rådet 

<BRÅ). fideikommissnämnden. datainspektionen (Dl), bokföringsnämn

den, brottsskadenämnden, styrelsen för internationell utveckling !SIDA), 
överbefälhavaren (ÖB). försva.rets civilförvaltning (FCF), socialstyrelsen 

(SoS). försäkringsöverdomstolcn. riksförsäkringsverket (RFV). statens 

vägverk <VY), sjöfartsverket (Sjö V), statens väg- och trafikinstitut, statis

tiska centralbyrån (SCB), kammarkollegiet. statskontoret, byggnadsstyrel

sen, riksskatteverket (RSV), statens arbetsgivarverk <SA V), riksarkivet 

<RAJ, naturhistoriska riksmuseet, universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ), skolöverstyrelsen (SÖ), lantbruksstyrelsen !LBS), skogsstyrel

sen, fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, generaltullstyrelsen (GTS), 

marknadsdomstolen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar <ÖEF), arbets

domstolen (AD), arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), bostadsstyrelsen. sta

tens lantmäteriverk (LMV), statens provningsanstalt. länsstyrelsernas or

ganisationsnämnd <LON), försäkringsrätten för Mellansverige. försäk
ringsrätten för Södra Sverige, försäkringsrätten för Norra Sverige, statens 

psykologisk-pedagogiska bibliotek. Sveriges lantbruksuniversitet, skogs

och jordbrukets forskningsråd, Föreningen statliga revisorer vid revisions

kontor, sårbarhetsberedningen (Fö 1981: 02), Tjänstemännens centralor

ganisations tjänstemannasektion (TCO-S), Centralorganisationen SACO/ 
SR och Statsanställda förbund (SF). 

Antal revisionskontor 

Förslaget till sammanläggning av revisionskontor tillstyrks eller lämnas 
utan erinran av bl. a. genera/tullstyre/sen, kammarkollegiet, RA, SoS, 

AMS. hostadsstyrelsen, OA. Sveriges lanthruksuniversitet, UHÄ, VV, 

krimina/vårdsstyre/sen RPS, domsto/svcrket. statskontoret, JK, BRÅ. fi

deikommissniimnden, Dl, hokfiiringsnämnden, hrottsskadeniimnden, för

säkringsöverdomstolen, statens väl{- och tr<~fikinstitut. SAV, naturhisto

riska riksmuseet. statens naturl'(1rd.\"\'erk. marknadsdomstolen, Jörsäk

ringsrätten j(")r Mellansverige, fi'irsäkring.~·rätten för Södra Sl'erige, skof{.1·

och Jordbrukets j(Jrskningsräd och Fc:ire11i11ge11 statliga revisorer 1•id revi

sionskontor. 

Några remissinstanser föreslår jämkningar i förslaget. Sålunda hävdar 

UlN och RFV att en bättre lösning vore att lägga samman nuvarande 

revisionskontor vid LON och RFV. Mellan försäkringsområdet och skat

teområdet finns flera kopplingar speciellt mellan de olika systemen. Denna 
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~oppling bedöms starkare än den mellan tullverket och länsstyrelserna där 
huvuddelen av uppbördsmyndigheter granskas av ett och ·samma revi

sionskontor. Även RSV stödjer denna åsikt. RFV hävdar dessutom att 

revisionskontoret vid RFV blir ett litet och därför sårbart kontor även om 

en del av den externa revisionen av försäkringskassorna tillförs kontoret. 

GTS tillstyrker en sammanläggning med revisionskontoret vid LON. 

Enligt SÖ hade ett sammanförande av myndigheter inom undervisnings

området med samma departement som huvudman givit en bättre organisa

tion. 
SIDA och byggnadsstyre/sen avstyrker förslaget till sammanläggning av 

deras revisionskontor. Båda myndigheterna hävdar att de på grund av sina 

särpräglade verksamheter bör ha kvar sina respektive revisionskontor med 

' oförändrad status. Vid en jämförelse finner SIDA en sammanläggning med 

revisionskontoret vid OA vara ett rimligare alternativ. 

LMV föreslår att nuvarande organisation bibehålls för dess revisions

kontor. Om större revisionsenheter övervägs bör i första hand möjligheter

na att skapa ett större rcvisionskontor inom ämnesområdet samhällsplane

ring med Gävle som utgångspunkt utredas. 
Den föreslagna sammanläggningen av revisionskontoren vid kriminal

vårdsstyrelsen och SjöV ger enligt SjöV:s uppfattning inte några fördelar 

och anses därför inte meningsfull. Denna uppfattning grundas på att de två 

berörda myndigheterna har helt olika redovisningssystem och helt vä

sensskilda verksamheter. 
LBS och skogsstyrelsen framhåller att de geografiska skälen ges för 

stark genomslagskraft bl. a. genom att lägga samman nuvarande tre revi
sionskontor i Jönköping. Departementsvis indelning måste enligt ämbets
verkens uppfattning väga tyngre vid uppbyggnaden av organisationen. 

När det gäller resurserna för olika enheter framhåller FCF att man inte 
kan acceptera en neddragning av resurserna med sju tjänster vid revisions

byrån. En sådan minskning av resurserna medför att det primära syftet 
med redovisningsrevisionen svårligen kan uppnås. Dessutom har resur

serna avsatts inom utgiftsramen för det militära försvaret och kan enligt 

FCF:s mening endast omfördelas inom denna ram. SACOISR och ÖB har 

samma uppfattning och anser förslaget stämma illa överens med den perso

nalpolitik staten bör ikläda sig gentemot myndigheter som nyligen omlo

kaliserats. 
Sveriges lantbruksuniversitet och byggnads.styrelsen hävdar att före

slagna kontor bör förstärkas med ytterligare resurser med hänsyn till 

revisionsområdenas storlek och karaktär. 
Kammarkollegiet och RA har i sina remissvar begärt ytterligare medel 

för ansvaret att granska stiftsnämndcns förvaltning av kyrklig jord enligt 

förordningen ( 1982: 556) om ändring i förordningen ( 1971: 860) om förvalt

ning av kyrklig jord. 
Enligt TCO-S utgör revisionsverksamheten en sådan del av statsförvalt-
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ningen där en ökad satsning kan leda till samhällsekonomiska vinster. i 

detta fall en bättre resursanvändning. Med hänsyn till att flertalet revi

sionskontor i dag - vilket också RRV konstaterar - är kraftigt underdi

mensionerade. torde ökade resurser på revisionskontoren ge mångfalt igen 

i form av bättre resurshushållning vid myndigheterna. De resursförstärk

ningar som sker inom den civila statsförvaltningen. i huvudsak på bekost

nad av minskade resurser vid FCF. är inte tillräckliga särskilt om de 

motverkas av minskad revision vid FCF. 

I förslaget till nya revisionskontor har även revisionskontorens gransk

ningsområden ändrats genom omflyttning av myndigheter. Några myndig

heter har gjort invändningar mot att få byta revisionskontor nämligen SCB, 

RSV.fiskeristyre/sen, ÖEF, statens provningsanstalt och statens psykolo

gisk-pedagogiska hihliotek. 

Dessutom har riksmarska/ksämhetet. som samordnar verksamheterna 

vid hov- och slottsstater. avgett yttrande för Drottningslzolms. Grips

lzolms, Stockholms och Ulrikda/.1· slott:,förvaltningar. Ämbetet avstyrker 

flyttning av revisionsansvaret för slottsförvaltningarna. 

Ingen remissinstans har haft någon avvikande mening rörande genomfö

ra11det som enligt RRV:s förslag bör ske den l juli 1983. 
Några remissinstanser tar upp revisionskontorens ställning. Enligt dom

sto!sl'erket bör revisionskontoren utgöra självständiga myndigheter med 

RRV som central förvaltningsmyndighet. Som skäl anges att revisionskon

toret uppträder i domstolsverkets namn och därmed inger den felaktiga 

föreställningen att det är domstolsverket som är ansvarig för revisionen. 

Liknande principiella synpunkter anförs av RA och SÖ. 

ADB-revision 

I princip samtliga remissinstanser ansluter sig till RRV:s mening om 

behovet av rel'isio11 av datorstödd 1•erksamlzet. 

Be.träffande revisionens inrikt11i11g delar statsko11toret RRV:s uppfatt
ning att alla viktiga krav på ett system bör tas fram på ett tidigt stadium i 

systemutvecklingen och att detta också gäller revisionella krav. Revisorn 

bör ha en rådgivande roll. Statskontoret. som har till uppgift att skapa 

vägledningar och normer för statsförvaltningen avseende t. ex. systemut

veckling, dokumentation, drift. ADB-säkerhet och sårbarhet, välkomnar 

också att RRV medverkar genom att lämna konstruktiva synpunkter ut

ifrån revisionens erfarenheter. 

Med föreliggande förslag finns dock en risk för att gränsdragningen 

mellan RRV:s och revisionskontorens ADB-revisionsarbete blir oklar. I 

samband med att utvecklingsarbete startar på ett ADB-system bör därför 

preciseras om det är RRV eller revisionskontoret som skall bidra med 

revisionsaspekterna. 

Statskontoret finner det mot bakgrund av tidigare utredningar och beslut 
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förklarligt att RRV:s utredning inte behandlar alternativet med revisions
kontorcn ingående i RRV i stället för knutna till värdmyndighet, men 
konstaterar samtidigt att den önskvärda kompetensutvecklingen beträffan
de ADB-revision och övriga förbättringar i redovisningsrcvisionen vid 

revisionskontoren framför allt ställer krav på RRV medan värdmyndighe- · 
temas roll successivt tunnas ut. K varståendc värdmyndighetsuppgiftcr 
synes ha karaktären av relativt rutinbetonat administrativt stöd, med un
dantag för personalrekryteringen som är av stor betydelse för hela revi

sionskontorsorganisationens och redovisningsrevisionens utveckling. En
ligt statskontorets mening bör närmare övervägas hur RRV skall öva 
lämpligt inflytande över rekryteringen. 

Vidare pekar statskontoret på frågan om inte den ytterligare minskning

en av antalet revisionskontor, det ökande avståndet mellan revisionskon
toren och myndigheterna, gör att verkscheferna kommer att efterfråga 
egna resurser för intern revision. De totala resurserna för revision skulle. 
då komma att öka. Denna möjliga effekt bör förutses enligt statskontoret. 

Dl finner det vara effektivare att RRV utarbetar nödvändiga normer och 
anvisningar för hur revisionskraven skall tillgodoses vid systemutveck
lingsarbete än att RRV självt skall delta. 

RFV påpekar att dess revisionskontor har mångårig erfarenhet av med
verkan i systemutveckling. Revisorn bör inte inta en strikt refcrcnsgrupps
roll utan måste utifrån uppställda kontrollmål kräva praktiska förslag som 
rådgivare för att systemutvecklarna skall kunna effektuera revisionens 
krav. Då krävs att revisionen tidvis arbetar i nära kontakt med systemut

vecklarna. 
Åtskilliga remissinstanscr pekar på behovet av en höjning av revisorer

nas ADB-kompetens enligt RRV:s förslag för att revisorerna skall kunna 

granska stora och komplicerade databehandlingssystem. Sålunda fram
håller bl. a. bostadsstyrelsen, LON. RFV. RA. SoS, krimina/1•årdsstyre/

sen och UHÄ att varje revisionskontor på sikt självt bör ha ADB-kompe
tens så att de kan svara för en effektiv granskning av sitt område inte minst 
mot bakgrund av de allt större ekonomiska värden som hanteras och 
redovisas med hjälp av databehandlingssystem. 

Behovet av samverkan mellan rel'isionsorganen understryks av bl. a. 
bostadsstyrelsen och U H Ä. På kort sikt är det viktigt att samverkan 
kommer till stånd mellan revisionsenheterna så att kunskap och erfarenhe

ter tillvaratas effektivt. Vunna erfarenheter bör därefter spridas i hela 
revisionsorganisationen. 

När det gäller granskningen av centrala system har kammarkollegiet 

.inget att erinra emot att dess revisionskontor får granskningsansvaret för 
de centrala delarna av system S samt DAFA som datordriftställe. RFV 

accepterar att revisionskontoret vid verket får granskningsansvaret för de 
centrala delarna av SLÖR-systcmet. Statskontoret uttalar tveksamhet om 
att revisionskontorct vid kammarkollegiet får ansvara för revisionen av 
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system S. Genom att RR V utövar tillsyn över kontoren och meddelar 
föreskrifter och anvisningar för revisionens utförande samtidigt som RRV 
är huvudman för detta system föreligger enligt statskontoret ett principiellt 
olämpligt beroende mellan RRV och revisionskontoren. 

Statskontoret föreslår därför att regeringen på särskilt uppdrag med 
jämna mellanrum tillkallar oberoende revisorer för att granska system S. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Kungl. hov- och slottsstaterna 

BUDG ETDEPARTEM ENTET 

Föredragande: statsrådet Holmberg 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såYitt avser de kungl. hoY

och slottsstaterna 

Första huvudtiteln 

A. KUNGL.HOVSTATEN 

A 1. Hans Maj :t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Anslaget är 

för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 9.7 milj. kr. 

Förutom detta anslag utbetalas till Hans Maj:t Konungen över den av 

riksdagen godkända staten för riksgäldsfonden ett belopp om 300000 kr. 

såsom årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (den s. k. Guadelouperäntan). 
Detta förhållande går tillhaka på riksdagens heslut härom år 1815 som en 

följd av att den dåvarande utländska statsskulden inlöstes genom konunga

husets försorg. 1815 års överenskommelse har då och då behandlats av 
riksd'agen därefter. Under senare år har finansutskottet uttryckt förståelse 

för att en överenskommelse av det slag som träffades mellan ständerna och 
konungen kan te sig otidsenlig från ett nutida betraktelsesätt, men samti

digt har understrukits att riksdagen inte ensidigt kan frångå ett sådant 

avtal. Motioner, som har ifrågasatt den rättsliga grunden för utbetalningen 

av Guadclouperäntan, har inte bifallits av riksdagen. 

Vid riksmötet 1981/82 har riksdagen beslutat att ge regeringen till känna 

att det bör ankomma på regeringen att ta upp överläggningar med Hans 

Maj:t Konungen om huruvida och i vilka former Guadelouperäntan kan 

avvecklas (FiU 1981/82:23, rskr 1981/82:226). Som en följd av detta har 

överläggningar ägt rum i frågan. 

För egen del vill jag anföra följande. Jag finner att df"n nuvarande 

ordningen med att statsmedel utbetalas till statschefen såväl over anslag på 

I Riksdagen 1982183. J sam/. Nr 3 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 3 2 

statsbudgetens första huvudtitel som över den av riksdagen i annan ord
ning godkända staten för riksgäldsfonden mindre lämplig och ägnad att 

försvåra överskådligheten över statsutgifterna. Det är givet att statsmak

terna under alla år vid budgetbehandlingen av kungl. hovstaten har beaktat 

att Guadeloupemedlen har utbetalats till konungen. Det skulle vara en 
bättre ordning om medelsanvisningarna samlades under en utgiftstitel och 

redovisades under förevarande anslag under första huvudtiteln. Riksda

gens utgiftsgranskning skulle underlättas av detta. 

Från riksmarskalksämbetets sida har man på Hans Maj:t Konungens 

vägnar förklarat sig inte ha något att erinra mot en sådan samordning av 
Guadcloupemedlen med vad som anvisas över anslag på första huvudti

teln. Mot den bakgrunden föreslår jag att förevarande anslag beräknas med 

utgångspunkt häri i statsbudgetförslaget för nästa budgetår. 

Förslag till inkomst- och utgiftsstat för räntor på statsskulden görs upp 

av fullmäktige i riksgäldskontoret och redovisas i bilagan Räntor på stats

skulden. m. m. (bil. 17 till budgetpropositionen). Chefen för budgetdepar

tementet kommer senare i dag att redovisa förslaget för nästa budgetår. I 

riksgäldsfullmäktiges statförslag har Guadelouperäntan tagits med på sed

vanligt sätt. Om riksdagen godtar mitt förslag till en samordning av ifråga
varande statsutgifter torde det få ankomma på vederbörande riksdagsut

skott att avföra utgiftsposten Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen från 

utgifterna för räntor på statsskulden. 
Jag föreslår att anslaget Hans Maj:t Konungen och det Kungl. Husets 

hovhållning under dessa förutsättningar förs upp med 10650000 kr. för 
nästa budgetår. Jag har därvid beaktat även ökade lönekostnader för 
hovförvaltningens personal och inträffade prisstegringar. Jag hemställer 

att regeringen 
1. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag förordat om en 

samlad anvisning av de medel riksdagen anslår till Hans Maj:t 

Konungen, 
2. föreslår riksdagen att till Hans Maj:t Konungens och det Kungl. 

Husets hovhållning för budgetåret 1983/84 anvisa ett anslag av 

10 650 000 kr. 
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B. KUNGL. SLOTTSST ATEN 

B 1. De kungl. slotten: Driftkostnader 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

12657835 

12131000 

13424000 

3 

Stockholms slott används av konungen och som representations- och 

kontorslokaler. I Stockholms slott är bl. a. riksmarskalks- och hovmar

skalksämbetena, ståthållarämbetet, husgerådskammaren och Bernadottc

biblioteket inrymda. Stora delar av slottet visas för allmänheten. Drott

ningholms slott begagnas av konungen som bostad och visas för allmänhe

ten. Ulriksdals slott utnyttjas för vetenskapliga konferenser m. m. Haga 

slott används som bostad för prominenta personer från utlandet. vilka är 

den svenska regeringens gäster. Gripsholms slott utnyttjas som museum 

och för utställning av en del av svenska statens porträttsamling. Ströms

holms slott visas för allmänheten. För användningen av hela Strömsholms 

kronoegendom finns en samarbetsgrupp, tillkallad av länsstyrelsen i Väst

manlands län, med representanter för bl. a. byggnadsstyrelsen, domänver

ket, kommunen och landstinget samt Ridfrämjandet. Rosersbergs slott 

disponeras sedan år 1966 till större delen av civilförsvarsstyrelsen. De två 

övervåningarna i slottet har dock fått behålla sin ursprungliga karaktär och 

visas för allmänheten. Också Tullgarns slott är upplåtet för visning. 

Under detta anslag avlönas f. n. ca 70 lönegradsplacerade anställda, 

varav ca 25 i park- och trädgårdsvård och tolv för lokalvård. Härtill 

kommer ett tiotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekarak

tär. Från anslaget utbetalas vidare vissa övcrgångsvis utgående pensions

understöd till två förmånstagare samt andra omkostnader än för fastighcts

underhåll av de kungl. slotten. 

Riksmarkskalksämbetet har - i anslutning till en framställning från 

ståthållarämbetet - hemställt att 13424000 kr. anvisas för driften av de 

kungl. slotten under nästa budgetår. 

Trots att behovet av omvårdnad av slotten stiger och att antalet besöka

re med därav följande krav på visningsservice ökar har ståthållarämbetet 

mot bakgrund av regeringens anvisningar till de statliga myndigheterna och 

i syfte att anpassa verksamheten till nya behov och samtidigt bedriva 

verksamheten så rationellt som möjligt, undersökt vilka besparingsmöj

ligheter som finns sedan hänsyn tagits till avtalsenliga löneökningar samt 

stigande lokalkostnader och allmänna omkostnader. Utgångspunkten har 

därvid varit en real an slagsminskning med 2 %. Årets budgetförslag ligger 

inom ramen för detta minskningsmål. 

Visningsverksamheten vid den s. k. skattkammaren i Stockholms slott 

har den I juli 1982 organisatoriskt överförts från ståthållarämbetet till 
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kungl. husgerådskammaren. Tjänsten som föreståndare för skattkam
maren bör därför överföras till husgerådskammaren. 

Sammanfattningsvis innebär ståthållarämbetets budgetförslag att en viss 

real minskning genomförs vad avser den på omvårdnad och visning inrikta

de verksamheten. Ståthållarämhetet framhåller emellertid att en sådan 

gradvis försämring av servicen gentemot allmänheten inte kan fortgå en 

längre tid. 
Medelsbehovet för drift av de kungl. slotten under nästa budgetår fram

går av följande sammanställning. 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Parkers och trädgårdar, underhåll 

Inkomster 

U ppbördsmedel 

Nettoutgift 

F oredragandens öl'erviiganden 

Anvisat 
1982/83 

7 850000 
21 ()(){) 
50000 

4097000 
174000 
708000 

12900000 

769000 

12 131000 

Förändring till 
1983/84 

+ 418000 
+ 4000 
+ 4000 
+ 877000 
+ 5000 
+ 51000 

+1359000 

+ 66000 

+1293000 

Jag godtar riksmarskalksämbetets förslag till anslag för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till De kungl. slotten: Driftkostnader för budgetåret 1983/84 
anvisa ett förslagsanslag av 13 424 000 kr. 

B 2. Kungl. husgerådskammarcn 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3 319540 

3373000 

3903000 

Husgerådskammarens uppgift är att svara för underhåll och vård av de 

konstverk, möbler och andra inventarier i de kungl. slotten som tillhör 

staten men disponeras av konungen, att vetenskapligt bearbeta samling

arna samt att genom skrifter och visningsverksamhet presentera samling

arna för allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar husgerådskammaren 

de Bernadottska familjestiftelsernas bestånd av möbler. konst och konsi
hantverk samt administrerar Bernadottebiblioteket. Slutligen biträder hus

gerådskammaren vid tillfällig möblering för representation o. dyl. 
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Under detta anslag avlönas f. n. 27 lönegradsplacerade anställda. Härtill 

kommer tre arvodister med uppdrag av deltidskaraktär. 

Riksmarskalksämbetet har - i anslutning till en av kungl. husgeråds
kammaren gjord framställning - hemställt att för ifrågavarande ändamål 
under nästa budgetår anvisas ett anslag av 4054900 kr. 

Antalet besökare vid de av husgerådskammaren förvaltade samlingarna 
är stort och kraven på visningsservice ökar. Omvårdnaden av det omfat

tande materialet kräver också ökade insatser. En förstärkning av husge

rådskammarens resurser är enligt kammaren välmotiverad. Kammaren har 
tidigare fört fram förslag om bl. a. medel för ytterligare tjänster för en 

fotograf för vetenskaplig dokumentation, en snickare och en museitek

niker för tillsynen av statens möbler, textilier och konstföremål. en och en 

halv assistenttjänst för olika administrativa och kamerala frågor vid vis

nings- och utställningsverksamheten samt en tjänst som assistent hos 

överintendenten och kammarens avdelningsförståndare. Angelägenheten 
av dessa önskemål består. Mot bakgrund av regeringens anvisningar för 

budgetarbetet avstår husgerådskammaren emellertid från att aktualisera 

dessa krav för budgetåret 1983/84 med följande undantag: 

Det betydelsefulla konserveringsarbetet av fanerade möbler.· som be
drivs inom kammarens snickarverkstad, fordrar en kontinuitet och en 

kunskap som inte utan vidare kan hämtas utifrån. Det är därför nödvändigt 

att en ny befattningshavare ges tillfälle till inskolning inför den nuvarande 

snickarmästarens förestående pensionsavgång. Husgerådskammaren be
gär därför medel av engångskaraktär för budgetåren 1983/84 och 1984/85 

för en snickare ( + I 02 000 kr.). 
Vidare framställer kammaren önskemål om särskilda medel för arvode

ring av en urmakare för tillsyn och underhåll av urverken inom de kungliga 
slottens visningsvåningar ( +40000 kr.). 

Slutligen anhåller kammaren om medel för ersättningsanskaffning av en 
transportbil för sådana transporter av möbler och andra inventarier som är 
nödvändiga för kammarens verksamhet ( + 130000 kr.). 

Medelsbehovet under nästa budgetår framgår av följande sammanställ
ning: 
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Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersättningar 
I ,okalkostnader 
Expenser 
(därav engångsanvisning) 
Nyanskaffning av textilier 
Omkostnader för Hernadottc
biblioteket 

Inkomster 

U ppböråsmedel 

'.'lettoutgift 

Anvisat 
1982/83 

2 761000 
15000 
20000 

280000 
200000 

(-) 

130000 

35000 

3441000 

68000 

3373000 

Fiirl'dragandens örerviigandl'n 

6 

Föriindring till 1983/84 

Riksmarskalks- Föredraganden 
ämbetet 

+432900 
+ 2000 
+ 20000 
+ 70000 
+ 160000 

(+130000) 

+684900 

+ 3000 

+681900 

+291000 
+ 2000 
+ 10000 
+ 70000 
+ 160000 

(+ 130000) 

+533000 

+ 3000 

+530000 

Min beräkning av förslag till anslag för nästa budgetår framgår av sam

manstiillningen. Jag har därvid inte ansett mig nu kunna biträda förslagen 

om särskilda medel för personalförstärkningar. Jag har däremot beräknat 

medel för överföring av en tjänst från ståthållarämbetet till husgerådskam

maren och för anskaffning av ett nytt transportfordon. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kungl. husgerådskammaren för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 3 903 000 kr. 

Bifall till mina förslag till medelsberäkning för nästa budgetår innebär att 

första huvudtitelns slutsumma för budgetåret 1983/84 kommer att uppgå till 

27 977 000 kr. Detta betyder en ökning i jämförelse med det för budgetåret 

1982/83 anvisade beloppet med 2773000 kr. 
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Register 

sid. 

A. Kungl. hovstaten 

Hans Maj:t Konungens och det Kungl. 

Husets hovhållning 

B. Kungl. slottsstaten 

3 De kungl. slotten: Driftkostnader 

4 Kungl. husgerådskammaren 

Totalt för kungl. hov- och slottsstaterna 

7 

Anslag kr 

10650000 

13424000 

3903000 

17 327000 

27977000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 





Bilaga 4 till budgetpropositionen 1983 Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 4 

Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Till justitiedepartementet hör polis- och åklagarväsendet, de allmänna 
domstolarna, de allmänna_ förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, 
hyres- och arrendenämnderna, rättshjälpsnämnderna, de allmänna ad
vokatbyråerna och domstolsverket, kriminalvården och brottsförebyg
gande rådet. Inom departementets område faller också den verksamhet 
som utövas av justitiekanslern, fideikommissnämnden, datainspektio
nen, centralnämnden för fastighetsdata, bokföringsnämnden och 
brottskadenämnden. 

Justitiedepartementet s·varar för beredning av lagstiftningsärenden på 
många områden av samhällslivet. 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under bud
getåret 1983/84 komma att öka med 320,6 milj. kr. till 7 958,4 milj. kr. 

Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

De förslag till anslag inom· justitiedepartementets område som läggs 
fram för budgetåret 1983/84 präglas av en utomordentlig stramhet. 
Anslagen inom departementets område har beräknats med utgångs
punkt i de s.k. huvudförslagen. Vissa insatser föreslås för att möjliggöra 
en intensifierad kamp mot främst den ekonomiska brottsligheten, nar
kotikakriminaliteten och våldsbrotten. 

Arten av verksamheten inom justitiedepartementets område sätter 
emellertid gränser för de ingrepp som kan göras på kort sikt. Huvudde
len av verksamheten avser nämligen uppgifter som direkt eller indirekt 
regleras genom lagstiftning. Myndigheterna har begränsade möjligheter 
att själva påverka dess omfattning. Denna bestäms ytterst till stor del av 
brottsutvecklingen och inom de olika delområdena av sådana faktorer 
som antalet anmälda brott och mängden anhängiga mål och dessas 
svårighetsgrad samt inom kriminalvården av antalet utdömda frihets
straff och strafftidernas längd. 

Polis- och åklagarväsendet 

Anslagen har beräknats med utgångspunkt i huvudförslagen. 
På grund av det mycket ansträngda statsfinansiella läget föreslås inte 

Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 2 

några nya tjänster inom polisväsendet. Det finns emellertid vissa verk
samheter som måste prioriteras framför andra. Det gäller främst kampen 
mot den ekonomiska brottsligheten, narkotikakriminaliteten och vålds
brotten. När det gäller narkotikabrottsligheten kommer i annat samman
hang särskilda insatser att föreslås. Medel har i budgetpropositionen 
beräknats för dessa särskilda satsningar. I propositionen föreslås vidare 
att resurserna inom polisväsendet fördelas om så att ytterligare polismän 
sätts in i kampen mot den ekonomiska brottsligheten och våldsbrottslig
heten. Ca 50 kriminalpolismän beräknas för att bekämpa den ekonomis
ka brottsligheten och ca 20 för bl.a. bekämpning av våldsbrott. 

Det föreslås att 200 aspiranter får tas in på polishögskolan. 
Genom en omfördelning inom anslagen till rättsväsendet tillförs åkla

garväsendet 13 tjänster, varav 12 nya åklagartjänster för att bekämpa 
den ekonomiska brottsligheten och en tjänst för revisor som skall med
verka i utredningar om ekonomisk brottslighet. 

Domstolsväsendet 

De allmänna domstolarnas arbetsläge har varit ansträngt även under år 
1982. Antalet mål och ärenden har fortsatt att öka i så gott som alla 
domstolar. 

De allmänna förvaltningsdomstolarnas arbetsläge inger oro. Antalet 
inkommande mål ökade under budgetåret 1981 /82 kraftigt i länsrätterna 
och kammarrätterna. Målavverkningen har inte kunnat höjas i takt med 
måltillströmningen, varför antalet oavgjorda mål åter har ökat. 

Domstolsväsendet tillförs inte heller det kommande budgetåret några 
förstärkningar. 

Även dessa anslag har beräknats med utgångspunkt i huvudförslagen. 

Kriminalvården 

Beläggningen på kriminalvårdsanstalterna och häktena har fortsatt att 
öka under år 1982. 

Nya lokalanstalter byggs i enlighet med den av riksdagen godkända 
principplanen för förändringar inom lokalanstaltsorganisationen. F.n. 
byggs nya lokalanstalter i Huddinge, Täby, Karlskoga och Kristianstad. 

Huddingeanstalten beräknas komma i bruk i mars 1983. Anstalterna i 
Täby, Karlskoga och Kristianstad beräknas. kunna tas i bruk under 
sommaren 1984. Regeringen har lämnat projekteringsuppdrag för nya 
lokalanstalter i Malmö, Ystad och Nyköping. Ytterligare anstalter pla

neras i Sigtuna, Gävle, Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Härnö
sand, Hudiksvall, Vänersborg, Halmstad och Visby. Anstalterna i Mal
mö, Nyköping och Ystad bör utföras så snart tidigareläggning av statliga 
byggnadsprojekt behövs i dessa regioner. 

Regeringen har bl.a. föreslagit en avkortning av övervakningstiden 
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vid skyddstillsyn och en minskning av antalet övervakningsnämnder. 

Härigenom kan den intensifiering av frivården som samtidigt föreslås 

genomföras inom ramen för en tillämpning av huvudförslaget. 

Rättshjälpen 

Anslaget beräknas till oförändrat belopp. 

Fastighetsdata 

Arbetet med att föra över inskrivnings- och fastighetsregistren till ADB 

fortsätter i enlighet med den plan som riksdagen lade fast våren 1982 i 

oförändrad takt under nästa budgetår. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 

budgetåret 1982/83 framgår av följande sammanställning. Beloppen 

anges i milj. kr. 

Andra huvudtiteln 

A. Justitiedepartementet m. m. 
B. Polisväsendet 
c. Åk lagarväsendet 
0. Domstolsväsendet m. m. 
E. Kriminalvården 
F. Rättshjälp m. m. 
G. Övriga myndigheter 
H. Diverse 

Summa för justitiedepartementet 

Anvisat 
1982/83 

60, 1 
4 278, 0 

214, 6 
1 196, 3 
1 457,3 

220, 8 
53, 7 

157,0 

7 637,8 

Förslag Förändring 
1983/84 

80, 9 + 20, 8 
4 461,8 + 183, 8 

235, 6 + 21, 0 
1 232, 2 + 35, 9 
1 577, 3 + 120,0 

224,0 + 3, 2 
57,9 + 4,2 
88,7 68, 3 

7 958, 4 + 320, 6 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

5 

vid regeringssammanträde 
1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Rainer 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser 
justitiedepartementets verksamhetsområde 

Andra huvudtiteln 

I Lagstiftningsfrågor 

I. I Inledning 

Justitiedepartementet svarar för beredningen av lagstiftningsärenden på 
många områden av sarnhällslivet. Först och främst bör nämnas grund-. 
lagarna. Departementet handlägger också i övrigt en viktig del av den 
lagstiftning som reglerar de enskilda medborgarnas förhållande till sta
ten och andra offentliga organ. Hit hör bl.a. strafflagstiftningen och 
reglerna om förfarandet vid våra domstolar. Ett annat betydelsefullt 
område är lagregler om enskildas inbördes förhållanden, t.ex. inom 
familjerätten, köprätten och upphovsrätten. 

Jag ämnar i detta avsnitt beröra några av· de viktiga lagstift
ningsärenden som är aktuella. När det gäller straffrättsområdet kom.mer 
jag att behandla aktuella lagar och lagförslag i det följande avsnittet om 
åtgärder mot brott. 

I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla att det kärva ekono
miska läget givetvis påverkar lagstiftningsarbetet. I första hand får detta 
till konsekvens att lagstiftningen måste utformas så att man i möjligaste 
mån undviker att belasta staten och kommunerna med ökade kostnader.· 
I vissa fall kan det också bli nödvändigt att genomföra lagändringar i 
syfte att åstadkomma angelägna besparingar. Detta får dock inte leda till 
att rättssäkerheten eller medborgarnas krav på rimlig service från de 
rättsvårdande myndigheterna åsidosätts. Självfallet måste man i lagstift
ningen sträva efter en bättre rättstrygghet för enskilda medborgare, Ett 
annat viktigt intresse är att erforderliga resurser kan garanteras i kampen 
mot brottsligheten, särskilt narkotikabrottsligheten, den ekonomiska · 
och den organiserade brottsligheten samt våldsbrottsligheten. 

Mycket av lagstiftningen på centrala rättsområden, t.ex. inom famil
jerätten och på det konsumenträttsliga området, har tillkommit i nor
diskt samarbete. Detta har resulterat i att vi på flera områden har över-
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ensstämmande lagregler i de nordiska länderna. Denna rättslikhet är 
enligt min uppfattning av stor betydelse. Vikten av att lagstiftningen så 
långt möjligt lir densamma i de nordiska länderna har också ökat i takt 
med den tilltagande flyttningen över gränserna. Det finns därför anled
ning att vidmakthålla ett nära nordiskt samarbete på lagstift
ningsområdet. 

1.2 Grundlagsfrågor 

Av de olika rättsområden där ett reformarbete pågår vill jag först nämna 
grundlagsområdet. Grundlagskommitten, som hade tiil uppgift att utre
da centrala frågor rörande vårt valsystem, lade under våren 1981 fram 

betänkandet (SOU 1981: 15) Grundlagsfrågor. Kommitten stod emeller
tid inte enig bakom förslagen i betänkandet. Oenigheten inom kommit
ten återspeglades också i remissutfallet. Mot den bakgrunden skedde 
partiöverlliggningar i september och oktober 1981. Vid dessa överlägg
ningar bestämdes att det arbete som grundlagskommitten hade inlett 
skulle drivas vidare med sikte på en reform som riksdagen kunde ta 
ställning till i anslutning till 1985 års val. Beredningen skulle ske inom 
justitiedepartementet under justitieministerns ledning och tillsammans 
med företrädare för de fem riksdagspartierna. Jag har nu övertagit 
ansvaret för beredningsarbetet och kommer att bedriva detta i enlighet 
med överenskommelsen. Bland de frågor som skall behandlas kan sär
skilt nämnas frågan om den gemensamma valdagen för riksdags- och 
kommunalval och mandatperiodens längd. Arbetet skall bedrivas med 
sikte på att ett resultat redovisas i början av år 1984. 

I detta sammanhang kan jag också nämna att en särskild kommitte 
inom kort kommer att tillkallas för att utvärdera den kommunala röst
rätten för utlänningar och utreda förutsättningarna för att invandrare 
skall kunna delta i riksdagsvalen. Denna kommitte torde också få ta upp 
vissa andra valfrågor av mera teknisk natur. 

Frågan om förstärkt skydd för yttrandefriheten i massmedierna utreds 
av yttrandefrihetsutredningen (Ju 1977: I 0). I debattbetänkandet 
(SOU 1979:49) Grundlagsskyddad yttrandefrihet har kommitten disku
terat de principiella huvudfrågorna angående yttrandefrihetens rättsliga 

villkor. Betänkandet har blivit föremål för en omfattande remissbehand
ling ( Ds Ju 1980:5). Kommitten väntas lägga fram sitt huvudbetänkande 

under år 1983. 
Jag vill också nämna att en särskild utredare (Ju 1982 :03) har påbörjat 

en översyn av regeringsformens regler om hur. Sverige ingår överens
kommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer. 

1.3 Offentlighet och sekretess 

Nära samband med yttrandefriheten har principen om allmänna hand
lingars offentlighet. Under år 1982 har lagändringar genomförts i syfte 
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att stärka offentlighetsprincipen i fråga om myndigheternas upptagning
ar för ADB. 

Offentlighetsprincipen begränsas genom regler om sekretess. En ny 
sekretesslag antogs av riksdagen år 1980. Lagen innefattar en samlad 
reglering av sekretess för allmänna handlingar och tystnadsplikt för 
offentliga funktionärer. Eftersom lagen är ny och avser en komplicerad 
materia följs dess tillämpning med stor uppmärksamhet från justitiede
partementets sida. Vissa justeringar har också gjorts i lagen under hösten 
1982. En arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet kommer inom kort 
att avlämna en promemoria om informationsutbytet mellan myndighe
ter i brottsbekämpande syfte. Arbecsgruppens förslag kan föranleda 
ändringar i sekretesslagen. 

1.4 Större rättstrygghet för den enskilde 

Ett av de viktigaste målen för lagstiftningsarbetet är rättstryggheten för 
de enskilda medborgarna. Rättssäkerhetssynpunkter är alltså vägledan
de många lagstiftningsärenden. Datalagstiftningskommitten 
(Ju 1976:05) har i uppdrag att stärka skyddet för den enskildes integritet 
och överväger f.n. om man bör införa en generell personregisterlagstift
ning, en lagstiftning som alltså - i motsats till den gällande datalagen. 
- inte är bunden till en viss informationsteknik. 

Tvångsmedelskommitten (Ju 1978:06) överväger de allmänna förut
sättningarna för att telefonavlyssning och liknande tvångsmedel skall få 
användas. Huvud uppgiften för kommitten är att åstadkomma en avväg
ning av den enskildes behov av skydd för sin personliga integritet och 
samhällets intresse av att i vissa situationer, när det föreligger misstankar 
om brott, kunna ingripa med olika tvångsåtgärder. Ett förslag till en 
baslagstiftning väntas bli framlagt före sommaren. 

Från både enskilda och allmänna synpunkter är det självfallet av stor 
vikt att alla former av myndighetsutövning sker på ett riktigt sätt. Tjäns
teansvarskommitten (Ju 1979: 13) ser över reglerna om disciplinära och 
straffrättsliga åtgärder mot tjänstemän och har till uppgift att åstadkom
ma en regl~ring som främjar en korrekt myndighetsutövning. 

Till utredningar med särskild uppgift att stärka den enskildes rättssä
kerhet hör också förvaltningsrättsutredningen (Ju 1978 :09), som ser över 
förvaltningslagen m.m. Utredningen beräknar avlämna sitt slutbetän
kande under år 1983. 

I enlighet med riksdagens önskemål har en särskild utredare 
(Ju 1978 :03) gjort en utvärdering av tillämpningen av lagen om tillfälligt 
omhändertagande (L TOJ och lagen om omhändertagande av berusade 
personer m.m. (LOB). Utredaren avlämnar i dagarna ett betänkande som 
innehåller förslag om vissa ändringar och preciseringar i den ifrågava
rande lagstiftningen. Som jag närmare skall beröra i avsnittet om åtgär
der mot brott kommer vidare polisberedningen inom kort att lägga fram 
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ett förslag till polislag som skall innehålla de grundläggande reglerna om 

bl.a. polisens befogenheter. 

1.5 Rättegångsförfarandet 

Förfarandet vid de allmänna domstolarna ses över av rättegångs

utredningen (Ju 1977 :06). Målsättningen för utredningsarbetet är att 

handläggningen i både brottmål och tvistemål skall bli så enkel och 

smidig som möjligt utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Utredningen 

har under år 1982 lagt fram omfattande förslag .som gäller processen i 

tingsrätt (SOU 1982:25 och 26). Det föreslås bl.a. att de olika former för 

handläggningen av tvistemål som finns f.n. skall föras samman till en 

enda processform. Vidare föreslås att såväl tvistemål som brottmål i 

ökad utsträckning skall kunna avgöras utan huvudförhandling och att 

domstolens processledning skall bli effektivare. Regelsystemet görs ock

så mer flexibelt, så att handläggningen bättre kan anpassas till förhållan

dena i det enskilda målet. 

De angivna förslagen remissbehandlas f.n. Samtidigt.fortsätter utred

ningen sitt arbete med att se över hovrätternas och högsta domstolens 

verksamhet. En särskild fråga som skall övervägas av utredningen är hur 

man skall kunna få fram fler vägledande domstolsavgöranden än i dag, 

bl.a. på konsumentområdet. Ett delbetänkande om bl.a. domförhetsreg

lerna i hovrätt väntas i början av år 1983. 

Om rättegångsförfarandet görs enklare och snabbare kan också kost

naderna hållas nere, såväl för domstolarna som för de inblandade par

terna. Att åstadkomma detta är en angelägen uppgift i dagens ansträng
da budgetläge. Det är därför nödvändigt att, i avvaktan på de mera 

genomgripande förändringar som rättegångsutredningens arbete kan 

leda till, genomföra en del smärre reformer i syfte att begränsa kostna

derna inom rättsväsendet och öka effektiviteten. En reform av det slaget 

som har trätt i kraft vid halvårsskiftet innebär att domstolarna i större 

utsträckning än tidigare kan döma till påföljd trots att den tilltalade inte 

har inställt sig. Vidare har riksdagen nyligen antagit regler om att åkla

gare får använda strafföreläggande för brott som förskyller upp till I 00 

dagsböter. Samtidigt har behörigheten för ensamdomare i tingsrätt att 

avgöra brottmål vidgats. Jag kommer senare att ta upp frågan om sådana 

ändringar i domförhetsreglerna i tingsrätterna och länsrätterna att dessa 

domstolar kan döma med ett färre antal nämndemän än nu. 

En angelägen uppgift är också att göra rättshjälpssystemet effektivare 

och mindre kostnadskrävande. På detta område bedrivs ett reformarbete 

i flera etapper. Riksdagen har nyligen förelagts förslag som innebär att 

avgifterna på ett bättre sätt anpassas till de rättssökandes betalningsför

måga. Det föreslås också att fastighetstvister undantas från rättshjälps

området med hänsyn till att sådana tvister normalt omfattas av 

rättsskyddsförsäkringar. 
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En parlamentarisk kommitte, rättshjälpskommitten (Ju 1982:01), be
handlar en del mera långsiktiga frågor på rättshjälpens område. Kom
mitten skall bl.a. se över möjligheterna att få offentlig försvarare och 
offentligt biträde. Ett första betänkande väntas bli framlagt i vår. 

1.6 Konkurslagstiftningen 

Även konkurslagstiftningen reformeras etappvis. Bl.a. har nya regler 
införts om konkursförvaltning och tillsyn i konkurs. Vidare gäller att en 
näringsidkare som har gå~t i konkurs under vissa förutsättningar kan 
förbjudas av domstol att bedriva näringsverksamhet efter konkursen. 
Som jag skall återkomma till i avsnittet om åtgärder mot brott har en 
särskild kommitte i uppgift att utreda frågan om utvidgade regler om 
näringsförbud. 

Konkurslagskommitten (Ju 1971 :06) väntas under våren 1983 lägga 
fram sitt slutbetänkande med förslag till bl.a. nya regler om bevakning 
av fordringar och utdelning i konkurs. Det kan också nämnas att brotts
förebyggande rådet för kort tid sedan har lagt fram en promemoria 
(BRÅ PM 1982:5) där det föreslås skärpta regler om återvinning. 

1. 7 Familjerätten 

På familjerättens område pågår sedan några år ett omfattande reform
arbete. De hittillsvarande etapperna i detta arbete har bl.a. gällt giftermål 
och skilsmässa, faderskap och vårdnad om barn samt underhåll till barn 
och frånskilda. I slutet av år 1981 lade familjelagssakkunniga 
(Ju 1970:52) fram ett betänkande med förslag till en ny äktenskapsbalk 
m.m. (SO U 1981 :85). De sakliga nyheterna i betänkandet gäller bl.a. 
äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, samboende utan äktenskap 
och olika arvsfrågor. Förslagen har varit föremål för en grundlig remiss
behandling och övervägs nu inom departementet. Diskussioner har ock
så inletts med företrädare för de andra nordiska länderna. 

Utredningen (Ju 1977 :08) om barnens rätt har till uppgift att utarbeta 
förslag som kan stärka barnens rättsliga ställning. Riksdagen har före
lagts förslag till nya regler om bl.a. vårdnad och umgängesrätt som 
grundar sig på ett betänkande från utredningen (prop. 1981/82:168). 
Ytterligare frågor som gäller vårdnad om barn, bl.a. verkställighet av 
vårdnadsavgöranden, kommer att behandlas i en departementsprome
moria. Utredningen om barnens rätt fortsätter sitt arbete med att bl.a. se 
över gällande regler om adoption och talerätt för barn vid domstol. 
Vidare har utredningen fått i uppdrag att göra en översyn av bestämmel
serna om förmynderskap och godmanskap. 

Jag vill i detta sammanhang också nämna att en särskild kommitte 
(Ju 1981 :04) prövar frågor om artificiell insemination o.d. Kommitten 
skall bl.a. utreda förutsättningarna för att artificiell insemination skall få 
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företas och överväga de rättsliga följderna av en sådan åtgärd. 
Vid årsskiftet träder en ny namnlag ( 1982 :670) i kraft. Syftet med den 

nya lagen är bl.a. att de enskilda skall få större valfrihet och att jämställd
heten mellan kvinnor och män skall komma till klarare uttryck än hittills. 
Vid ingående av äktenskap skall makarna kunna välja mellan att behålla 
sina tidigare efternamn och att ta enderas efternamn som gemensamt 
namn. Även när det gäller barns efternamn införs en större valfrihet. 
Lagen har nyligen kompletterats med speciella regler om internationella 

namnfrågor. , 
Också på det familjerättsliga området i övrigt pågår arbete på inter

nationellträttsliga regler. Sålunda har de tidigare nämnda familjelags
sakkunniga till uppgift att föreslå nya sådana regler om äktenskap och 
arv. Vidare väntas utredningen (Ju 1979: I 0) om internationella fader
skapsavgöranden avlämna ett betänkande före sommaren. 

1.8 Konsumentlagstiftningen 

Sedan början av 1970-talet har flera viktiga områden av betydelse för · 
konsumenterna reglerats ·genom lagstiftning. Jag vill som exempel på 
sådan lagstiftning nämna konsumentköplagen, avtalsvillkorslagen, 
hemförsäljningslagen, konsumentkreditlagen, konsumentförsäkrings
lagen och marknadsföringslagen. Avsikten är att även tjänsteområdet 
skall omfattas av lagregler till skydd för konsumenterna. Arbete pågår 
sålunda på en konsumenttjänstlag, som skall innehålla regler om bl.a. 
reparations- och servicearbeten. Till grund för arbetet, som bedrivs i 
nära samarbete med de andra nordiska länderna, ligger ett förslag från 
konsumenttjänstutredningen (SOU 1979 :76). En proposition i ämnet 
avses läggas fram under våren 1983. 

Nya regler planeras också om rätt för näringsidkare och andra som 
har tagit emot saker för reparation eller förvaring att sälja sakerna, om 
de inte hämtas. Reglerna, som skall ersätta en lag från år 1950 i samma 
ämne, år avsedda att förenkla möjligheterna till försäljning och att 
anpassa försäljningsförfarandet till nutida förhållanden. 

Konsumentköpsutredningen (Ju 1977: 13) har som främsta uppgift att 
se över konsumentköplagen och bygga ut de regler som skyddar konsu
menterna i samband med köp. I ett första betänkande (SOU 1981 :31) har 
utredningen emellertid tagit upp frågan om förhållandet mellan olika 

näringsidkare, särskilt detaljisters förhållande till sina leverantörer. Ut
redningsförslaget går ut på att skäligheten av villkor som används mel
lan näringsidkare skall kunna prövas av marknadsdomstolen. Förslaget 
kan komma att föranleda en proposition under år 1983. 

Arbete pågår också på en proposition med regler om fastighetsmäk
larnas verksamhet. Till grund för propositionsarbetet ligger ett betän
kande från småhusköpkommitten (SOU \98 \: \02). Genomförs för
slaget, innebär det en förstärkning av konsumenternas ställning i sam-
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band med fastighetsköp. Det kan emellertid behövas ytterligare åtgärder 

på småhusköpområdet, bl.a. för att den som säljer en fastighet skall få ett 

större ansvar för fel o.d. En särskild kommitte kommer att tillkallas med 

uppgift att överväga sådana åtgärder. 

Här kan slutligen nämnas att försäkringsrättskommitten (Ju 1974:09), 

vars första betänkande låg till grund för konsumentförsäkringslagen, 

fortsätter sitt arbete med att i nordiskt samråd se över reglerna om 

personförsäkring. 

1.9 Den allmänna köprätten 

På den allmänna köprättens område föreligger sedan några år tillbaka 

ett förslag till ny köp lag (SOU 1976:66 ). Förslaget har fått vila i avvaktan 

på bl.a. det arbete beträffande internationella köp som har bedrivits 

inom FN. Det arbetet har resulterat i en konvention som har underteck

nats av bl.a. Sverige. En nordisk arbetsgrupp har bildats med uppgift att 

dels överväga hur konventionen om internationella köp skall kunna 

införlivas med rättssystemet i de nordiska länderna, dels pröva möjlig

heterna att få fram en ensartad nordisk köplagstiftning. Förhoppningen 

är att vi i Sverige liksom i de andra nordiska länderna inom inte alltför 

lång tid skall ha en modern köprättslig lagstiftning och att vi också kan 

bevara den betydelsefulla nordiska rättslikheten på detta område. 

I detta sammanhang kan nämnas att en särskild kommitte 

(Ju 1978: I 0) har tillkallats med uppgift att se över kommissionslagen. 

Syftet är bl.a. att skyddet för handelsagenter och handelsrepresentanter 

skall förbättras. En annan utredning (Ju 1979:09) sysslar med frågan om 

skydd för företagshemligheter. 

1.10 Transporträtt och ersättningsrätt 

Också på transporträttens område planeras ny lagstiftning. Här kan 

nämnas att en ny järnvägstrafiklag förbereds på grundval av ett omfat

tande förslag i betänkandet (SOU 1980:37) Ny järnvägslagstiftning Il. 
Lagstiftning förbereds vidare på grundval av sjölagsutredningens 

(Ju 1977:16) delbetänkande (SOU 1981 :8) som handlar om redaransva

rets begränsning och om passagerarbefordran till sjöss. 

Inom departementet pågår också arbete på en promemoria med för

slag till ändringar i järnvägslagstiftningen. Arbetet är föranlett av en 

omfattande revision av de internationella konventionerna på området. 

Också i de lufträttsliga reglerna om transport av passagerare och gods 

förbereds ändringar på grundval av ändringar i internationella konven

tioner. När det gäller lufträtten kan vidare nämnas att det inom justitie

departementet övervägs en samlad reglering om ansvarsförsäkring i 

samband med luftfart. 
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I. I I Fastighetsområdet 

Riksdagen har under år 1982 förelagts ett förslag till en ny vattenlag. 
Lagen innehåller bl.a. nya regler om förutsättningarna för att vattenfö
retag skall få tillåtas. Vidare sker en allmän modernisering av den nuva
rande vattenlagen. Riksdagsbehandlingen är ännu inte avslutad. 

Viktiga förslag på fastighetsområdet har lagts fram av arrende~ 

lagskommitten och hyresrättsutredningen (SOU 1981 :80 resp. 1981 :77). 
1 betänkandet om arrende föreslås bl.a. nya regler om arrendatorernas 
investeringar på arrendestället. Vidare behandlas arrendatorernas för
köpsrätt och reglerna om uppsägning av arrende. 

Hyresrättsutredningen tar i sitt betänkande bl.a. upp frågorna om 
bruksvärdesystemet, prövning av andra hyresvillkor än hyran, bränsle
och va-klausuler, hyrestid och uppsägningstid, förstärkning av andra
handshyresgästernas ställning och handläggningen av hyrestvister. 

Såväl arrendelagskommittens som hyresrättsutredningens betänkan
de har remissbehandlats, och frågan om lagstiftning på grundval av 
betänkandena övervägs nu i departementet. Avsikten är att propo
sitioner i båda ämnena skall kunna läggas fram under år 1983. 

En proposition förbereds också på grundval av ett betänkande från 
utredningen angående företagsinteckning (SO U 1981 :76 ). Utred
ningsförslaget går bl.a. ut på att området för företagsinteckningar utvid
gas och att ett riksomfattande inteckningssystem inrättas. Domstolsver
ket har nyligen fått i uppgift att i samarbete med statskontoret utreda 
frågan om ADB-stöd för ett sådant system. 

Pantbrevsutredningen har nyligen slutfört sitt arbete med ett betän
kande (SOU 1982:57) där det föreslås en del ändringar i lagstiftningen 
om panträtt i fast egendom, fartyg och luftfartyg. Miljöskadeutredning
en (Ju 1978:08) väntas inom kort lägga fram förslag som går ut på att 
förbättra de skadelidandes situation när en miljöskada har inträffat. 

På fastighetsområdet är det i övrigt ett par utredningar som fortsätter 
sitt arbete. Hit hör fastighetsbildningsutredningen (Ju 1979:11), som 
bl.a. skall söka förenkla förfarandet i fastighetsbildningsärenden och 
underlätta en sanering av fastighetsregistren genom att onyttiga rättig
heter o.d. upphör. En annan utredning, byggnadspantutredningen 
(Ju 1977 :05), prövar frågor om pantsättning av byggnader på annans 
mark. 

1.12 Bolagsrätt och annan associationsrätt 

Reformarbetet fortsätter också inom associationsrätten. Ett första steg 
togs genom tillkomsten av den nya aktiebolagslagen och bokföringsla
gen. Ny lagstiftning har också genomförts såvitt gäller handelsbolag och 
koncerner samt redovisningen i ekonomiska föreningar. Vidare har kra
ven på kvalificerad revision skärpts. 
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Ytterligare frågor som gäller revisorernas verksamhet kommer att 
behandlas av den nyligen tillsatta kommissionen mot ekonomisk brotts
lighet. Kommissionen kommer också au ta upp andra frågor på associa
tionsrättens område. 

Under år 1983 väntas stiftelseutredningen (Ju 1975 :OJ) avlämna för
slag till en reglering av stiftelsernas verksamhet, medan k.ooperations
utredningen (I 1977 :0 I) fortsätter sitt arbete med au åstadkomma en 
modernare lagstiftning om ekonomiska föreningar. 

Jag vill i detta sammanhang slutligen nämna att två nya lagar som 
gäller utländska företags verksamhet i Sverige träder i kraft vid årsskif
tet. Det gäller dels lagen ( 1982 :617) om utländska förvärv av svenska 

företag m.m., dels lagen ( 1982 :618) om utländska förvärv av fast egen
dom m.m. 

1.13 Immaterialrätten 

På immaterialrättsområdet pågår utredningsarbete i upphovsrätts
utredningen (Ju 1976 :02) och patentprocessutredningen (Ju 1979 :03). På 
grundval av förslag från upphovsrättsutredningen har riksdagen nyligen 
beslutat om dels skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång, vilka syftar 
till att motverka s.k. piratkopiering av upphovsrättsligt skyddat material, 
särskilt musikinspelningar, filmer och videogram, dels åtgärder för att 
skydda upphovsmännen mot de skador som uthyrningsverksamheten av 
grammofonskivor kan medföra. 

Utredningen väntas under år 1983 lägga fram ett större delbetän
kande, i vilket behandlas upphovsrätten för arbetstagare, kopiering· för 
enskilt bruk, frågor om videogram samt reglerna om s.k. närstående 
rättigheter. 

Riksdagen har nyligen förelagts ett förslag till ändring i patentlagen, 
som grundar sig på patentpolicy kommittens betänkande (SOU 1981 :21) 
Internationellt patentsamarbete 111. Förslaget avser huvudsakligen reg
lerna om patentansökningar och patent på vissa uppfinningar på det 
mikrobiologiska området. Ändringarna har delvis föranletts av den år 
1977 i Budapest avslutade överenskommelsen om internationellt erkän
nande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärenden, 
den s.k. Budapestöverenskommelsen. Förslaget innebär också vissa änd
ringar i systemet med årsavgifter i patentärenden. 

I enlighet med riksdagens önskemål överväger jag också att tillsätta en 
utredning om pantsättning av patent. 

1.14 Vissa förvaltningsrättsliga frågor m.m. 

Jag räknar med att riksdagen inom en nära framtid skall föreläggas 
förslag som syftar till att minska antalet besvärsärenden hos regeringen. 
Dessa ärenden utgör numera en tredjedel av regeringsärendena, och 
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riksdagen har i tidigare sammanhang uttalat att rätten att anföra besvär 
hos regeringen måste begränsas (se bl.a. K U 1979/80 :50 s. 14-20). I 

sammanhanget kan nämnas att regeringen nyligen har lagt fram ett 

förslag om ändringar i utlämningslagstiftningen och den nordiska 

verkställighetslagstiftningen som bl.a. innebär att vissa beslut i utläm

ningsfrågor decentraliseras från regeringen till de allmänna domstolar

na och riksåklagaren. 
Inom departementet pågår även arbete på en ny lagstiftning om de 

offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara. Denna lagstift
ning avses ersätta den s.k. administrativa fullmaktslagen från år 1942 och 
1957 års särskilda rättegångslag. I anslutning härtill kan nämnas att en 

översyn av de straffrättsliga immunitetsfrågor som aktualiserats vid de 

s.k. ubåtsaffärerna pågår inom departementet. 

Jag vill i detta sammanhang slutligen nämna att en utredning inom 

kort kommer att tillkallas som bl.a. skall utreda möjligheterna att stärka 
samernas rättsliga ställning i frågor som rör rennäringen och överväga 

behovet av ett samiskt organ som kan företräda samerna i olika samman

hang. 

1.15 Dataområdet 

Datatekniken har redan i skilda hänseenden påverkat lagstiftningen 

inom justitiedepartementets ansvarsområde. Jag har i det föregående 

berört tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar och 

datalagen. Det finns skäl att anta att den ökade användningen av datorer 
kommer att ställa nya krav på lagstiftaren inom den närmaste framtiden. 
En företeelse som bör uppmärksammas särskilt är den ökande använd

ningen av elektroniska kommunikationssystem. Den internationella ut
vecklingen tyder på att användningen av sådana system kommer att få 
stor betydelse i framtiden. Det är redan nu uppenbart att tillgång till de 
tjänster som förmedlas via dessa kommunikationssystem har betydelse 
för teknisk forskning och utveckling liksom för industrins interna
tionella konkurrensförmåga. Bruket av datortjänster för med sig flera 

juridiska problem på centrala rättsområden. Dessa problem diskuteras 

också på det internationella planet, bl.a. i Europarådet och inom OECD. 

Justitiedepartementet deltar i dessa diskussioner och följer med upp
märksamhet de frågor som kan aktualiseras på det civil-, straff- och 

offentligrättsliga planet. 

2 Åtgärder mot brott 

2.1 Brottsutvecklingen 

De uppgifter som redovisas i underbilaga 4.1. visar att antalet brott som 
har kommit till polisens kännedom har ökat under år 1982. 

Det är tveksamt i vad mån man kan dra några egentliga slutsatser om 
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den verkliga kriminalitetsutvecklingen genom att jämföra den statistik 
som mäter antalet polisanmälda brott från det ena året till det andra. Det 
s.k. mörkertalet - dvs. skillnaden mellan den faktiska brottsligheten och 
den som kommit till polisens kännedom - kan variera till följd av en 
mängd olika faktorer som inte återspeglar några skillnader i fråga om 
den verkliga brottsligheten. 

En sådan faktor kan vara att enskilda människors benägenhet att göra 
anmälan om en viss typ av brottslighet växlar på grund av att ekonomis
ka faktorer ändras, t.ex. när självrisken ökar för försäkring mot stölder. 
Andra faktorer kan vara ändringar i regelsystemet och prioriteringar av 
polisens resurser för bekämpandet av vissa typer av brottslighet. 

När det t.ex. framgår av den nu aktuella anmälningsstatistiken att 
antalet fall av misshandel på enskild plats som kommit till polisens 
kännedom har ökat kraftigt under år 1982, måste detta säkerligen till stor 
del sättas i samband med att åtalsreglerna för sådana brott ändrats på det 
sättet att åtal skall ske oberoende av angivelse. De registrerade narkoti

kabrotten nästan tredubblades under år 1980 jämfört med år 1979 och 
ökningen har fortsatt därefter. Detta behöver inte betyda att den faktiska 

narkotikabrottsligheten har ökat: ändringarna i statistiken torde till 
största delen förklaras av att polisinsatserna· intensifierats och av att 

riksåklagarens rekommendationer rörande gränserna för åtalsunderlå
telse skärpts väsentligt ·med verkan fr.o.m. år 1980. Andra liknande 
exempel kan anföras. 

I en del fall kan emellertid slutsatser dras även av kortsiktiga föränd
ringar i anmälningsstatistiken. När det t.ex. gäller bedrägeribrotten - en 
av de brottstyper som har ökat mest under senare tid - faller en stor del 
av ökningen på kontokortsbedrägerier. Den förhållandevis nya företeel
se som kontokorten utgör har helt enkelt gett upphov till ett ökat antal 
brottstillfällen. Kriminologerna brukar beskriva en sådan utveckling 
genom att säga att tillfällesstrukturen har ändrats. Även ändringar i vad 
som brukar kallas kontrollstrukturen kan ibland slå igenom snabbt i 
kriminalstatistiken. Ett exempel erbjuder införandet av legitimations
krav vid köp med check, som på sin tid ledde till en drastisk minskning 
av antalet checkbedrägerier. 

Om man emellertid i enlighet med vad jag inledningsvis angav allmänt 
sett måste vara försiktig när man bedömer kortsiktiga förändringar i 
anmälningsstatistiken, har en samlad statistik av detta slag sitt givna 
intresse när man ser på utvecklingen under en längre tidsperiod. Man 
kan då konstatera att den brottslighet som kommit till polisens känne

dom har ökat mycket påtagligt under hela efterkrigstiden. Att detta 
återspeglar en motsvarande ökning i fråga om den verkliga brottslighe

ten är ställt utom allt tvivel. Under de allra senaste åren förefaller 
visserligen ökningstakten ha mattats av. I brottsförebyggande rådets 
rapport ( 1982 :4) Brottsutvecklingen konstateras emellertid att det är för 
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tidigt att säga om det rör sig om en bestående trendförändring. Klart är 
också att brottslighetsnivån absolut sett är oroande hög. 

Det är sålunda uppenbart att brottsligheten, inte minst betraktad i ett 
längre perspektiv, utgör ett mycket allvarligt samhällsproblem som mås
te angripas på bred front. I den allmänna debatten begränsas ibland 
synfältet till att gälla kriminalpolitiska åtgärder och då särskilt straff och 
andra påföljder för brott. Brottslighetens utveckling beror emellertid av 
en mängd olika faktorer inom samhället som ligger vid sidan av vad man 
kan komma åt genom kriminalpolitiken i strikt mening. Alkohol- och 
narkotikamissbruk, ekonomiska konjunkturer, befolkningsutveckling, 
bosättning, bebyggelsestruktur och segregation samt utvecklingen på 
arbetslivets och fritidens områden är exempel på faktorer som brukar 
nämnas i diskussionen om kriminalitetens orsaker. Till dessa kommer, 
som jag redan har nämnt, sådana förhållanden som innebär att tillfälles
eller kontrollstrukturen i samhället ändras. I sistnämnda hänseende är 
inte bara den formella sociala kontroll som främst utförs av olika myn
digheter av vikt. Väsentlig är också vad man brukar kalla informell 
kontroll, t.ex. genom familjemedlemmar, arbetskamrater och grannar. 

På ett område är det speciellt svårt att dra några slutsatser utifrån den 
traditionella kriminalstatistiken, nämligen när det gäller att bedöma 
omfattningen av den ekonomiska brottsligheten. Ett skäl till detta är att 
det inte föreligger någon enhetlig och allmänt accepterad definition av 
begreppet ekonomisk brottslighet som kan ligga till grund för statistisk 
särredovisning. Ett annat skäl är att det på detta område förekommer en 
omfattande dold brottslighet eller med andra ord ett högt mörkertal. Jag 
återkommer till dessa frågor. 

2.2 Samhällets åtgärder mot brott 

Åtgärder som syftar till att begränsa brottsligheten brukar ofta samman
fattas under beteckningen kriminalpolitik. Vad man kallar kriminalpo
litik kan emellertid aldrig bli annat än en del av samhällspolitiken i stort. 
De målsättningar som gäller för den senare måste bli vägledande även 
för kriminalpolitiken. Till dessa gemensamma mål hör trygghet och 
rättvisa för de enskilda medborgarna i samhället. 

En följd av ett sådant synsätt blir att tyngdpunkten när det gäller att 
motverka brottslighet måste ligga på ett förebyggande arbete i vid och 
långsiktig mening. Genom att arbeta för ett solidariskt samhälle med en 
bättre och rättvisare fördelning av inkomster, bostäder, utbildning, ar
betsmiljö och kultur vill vi också bota de brister i miljöer och i övrigt 
förebygga de risker för social missanpassning som utgör en grogrund för 
kriminalitet. På så sätt vill vi skapa förutsättningar för en ökad förståelse 
mellan människorna. Den enklaste och samtidigt mest naturliga spärren 
mot kriminalitet ligger i en samhällsgemenskap som genomsyras av en 
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allmän respekt och hänsyn för medmänniskors liv, hälsa, integritet och 

rättigheter. 
När det gäller sådana åtgärder från samhällets sida som mera direkt 

inriktas på att motverka brottslighet, brukar man från resursfördelnings

synpunkt ofta använda en indelning i sex åtgärdsgrupper: 

- Förebyggande åtgärder 

- Övervakande åtgärder 
- Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsförfarandet 

- Verkställandet av påföljder 
- Rehabiliterande åtgärder 

- Forskning och utveckling. 
Även när man använder uttrycket förebygga11de åtgärder i denna 

inskränkta betydelse gäller att åtgärder av sådant slag från det allmännas 
sida inte i första hand ankommer på rättsväsendets myndigheter utan på 

andra organ, t.ex. skolväsendet, arbetsmarknadsmyndigheterna och so

cialtjänsten. Erfarenheten visar att även folkrörelser, fackföreningar och 

andra sammanslutningar liksom arbetsgivare och enskilda personer här 

kan hidra på ett mycket betydelsefullt sätt. Bland de myndigheter inom 
justitiedepartementets ansvarsområde som har direkta uppgifter på det 

aktuella området bör i första hand nämnas brottsförebyggande rådet, 
vars uppgift är att främja brottsförebyggande insatser inom olika områ
den av samhällsverksamheten och att verka för en samordning av sam
hällets och enskildas insatser mot brott. Även polisen gör på det brotts
förebyggande området stora insatser bl.a. genom skolundervisning samt 

hrottsförebyggande information och kontaktverksamhet. 

Gränsen mellan den brottsförebygg·ande verksamheten och de övriga 

insatser mot brottslighet som ankommer på rättsväsendet är emellertid 

ingalunda skarp. Alla åtgärder mot brott syftar ju ytterst till att förebygga 
kriminalitet. Den andra av de nyss nämnda åtgärdsgrupperna - över
rak11i11g m• regelefierlel'flade11 - har som sitt omedelbara syfte att för
hindra brott. Ett annat syfte är att man skall upptäcka redan begångna 

hrott. Samtidigt är upptäcktsrisken den kanske mest betydelsefulla av de 
brottsförebyggande faktorerna. Till denna grupp hör främst polisens 
övervakningsverksamhet men även exempelvis tullväsendets och skatte
myndigheternas kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom 
deras verksamhetsområden efterlevs. Att åstadkomma en bättre samord

ning mellan de övervakande myndigheterna, särskilt vad gäller bekäm

pandet av narkotikahrottsligheten och den ekonomiska kriminaliteten, 

är en viktig kriminalpolitisk målsättning. Jag återkommer till den frågan. 

Till den tredje gruppen hör de åtgärder som krävs för att utreda brott 

och för att fatta beslut om reaktio11er mot brott, dvs. det förfarande som 

inleds med brottsanmälan eller motsvarande och som avslutas med 

domstols dom eller något annat slutligt beslut av domstol, åklagare eller 

polis. Att denna procedur inte syftar till att utöva någon form av veder-

2 Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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gällning utan till att avhålla den brottslige och andra från kriminalitet 
och därigenom förebygga brottslighet är en grundtanke som leder sitt 
ursprung långt tillbaka i tiden men som alltid måste vara en riktlinje för 

en progressiv kriminalpolitik. 
Motsvarande gäller för de åtgärder som krävs för att 1•erkställa skilda 

påföljder, exempelvis fängelsestraff, skyddstillsyn och böter. Åtgärder 

av detta slag hör hemma i kriminalvården, men även andra organ har 

uppgifter på området, t.ex. exekutionsväsendet. 

Till den femte gruppen hör de åtgärder som syftar till att ge personer 

som har begått brott bättre förutsättningar till anpassning i samhället. 
Eftersom återfallsbrottsligheten utgör en avsevärd del av den samlade 

kriminaliteten, är det uppenbart att ett framgångsrikt arbete för att 
underlätta lagöverträdarnas anpassning fyller en mycket betydande 

funktion även från brottsförebyggande synpunkter. Ansvaret för reha

biliterande åtgärder är en gemensam angelägenhet för kriminalvården, 
socialtjänsten och sjukvården liksom för åtskilliga andra samhällsorgan. 

Även på detta område kan företag, personalorganisationer, andra sam
manslutningar och enskilda personer göra stora och ofta avgörande 

insatser. 
Den sjätte gruppen slutligen avser forskning och utveckling som är 

målinriktad på problem som rör åtgärder mot brott. Sådan forskning har 

visserligen förekommit sedan lång tid tillbaka, men den hade tidigare 
endast begränsad betydelse för den kriminalpolitiska utvecklingen och 

spelade exempelvis knappast någon stor roll vid de överväganden som 

låg till grund för tillkomsten av brottsbalken år 1962. 
I detta avseende är läget numera förändrat. Den kriminologiska forsk

ningen och dess resultat följs med uppmärksamhet inom den kriminal
politiska debatten och har ofta på ett avgörande sätt bidragit till reformer 
på området. Ett exempel erbjuder avskaffandet av de tidsobestämda 
påföljderna ungdomsfängelse år 1979 och internering år 1981. Även för 
utformningen av det förslag till ändrade regler rörande bl.a. villkorlig 
frigivning och kriminalvård i frihet som regeringen nyligen har remitte

rat till lagrådet - se närmare avsnitt 2.8 - har forskningsresultaten haft 

stor betydelse. 
Också när det gäller forskning och utveckling har brottsförebyggande 

rådet en viktig roll. Rådet har till uppgift att följa, stödja och initiera 

forsknings- och utvecklingsarbete rörande vad som orsakar kriminalite

ten och hur den skall förebyggas samt att värdera och sprida resultaten 
av sådant arbete. Men även den forskning som har bedrivits inom 

högskoleväsendet och det utvecklingsarbete som bedrivs vid främst kri

minalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen har haft stor betydelse. 
Det är emellertid uppenbart att forskningen behöver intensifieras på 

flera områden av betydelse för kriminalpolitiken. Det gäller inte minst 

forskning rörande den ekonomiska brottsligheten samt narkotikabrotts-
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ligheten. Dessa ämnen tillhör också dem som prioriteras av brottsföre

byggande rådet vid tilldelningen av hidrag. 

Rättsväsendet är en del av vår demokratiska samhällsordning och 

måste bygga på demokratisk grund. Bland åtgärder som nu är aktuella 

för att stärka det medborgerliga inflytandet inom rättsväsendet kan 

nämnas det arbete som f.n. bedrivs av 1981 års polisberedning 

(Ju 1981 :02) och som bl.a. syftar till att stärka de förtroendevaldas infly

tande i polisstyrelser och länsstyrelser. när det gäller frågor som rör 

prioriteringar inom polisväsendet. Det bör också nämnas att regeringen -

i den förut nämnda lagrådsremissen angående bl.a. villkorlig frigivning 

även föreslår att lekmannaledamöter i övervakningsnämnderna fortsätt

ningsvis skall utses genom val. Även frågor som rör medborgarmedver

kan inom åklagarväsendet är aktuella f.n. 

Att de grundläggande besluten om hur rättsväsendets resurser skall 

utnyttjas vid bekämpandet av brottsligheten måste ankomma på stats

makterna är emellertid självklart. I tidigare beslut av en enhällig riksdag 

har slagits fast att den ekonomiska brottsligheten, narkotikakriminalite

ten och våldsbrottsligheten hör till de områden där insatserna måste 

prioriteras särskilt högt. Det finns inte någon anledning att nu ompröva 

dessa ställningstaganden. Däremot finns det skäl att angripa de här 
aktuella problemen på ett mer effektivt sätt. Jag skall i det följande gå 

närmare in på denna fråga. 

2.3 Den ekonomiska brottsligheten 

Som jag har antytt tidigare är ekonomisk brottslighet inte ett begrepp -

som förekommer i lagstiftningen med en strikt juridisk innebörd. Det 

finns över huvud taget inte någon allmänt vedertagen_ definition av 
begreppet. Många olika förslag till hur det närmare bör avgränsas har 

lagts fram i den allmänna debatten och i vetenskapliga verk. Det bör 
emellertid understrykas att meningsskiljaktigheterna främst rör mindre 

betydelsefulla gränsdragningsprohlem och att en betydande enighet 

finns om begreppets huvudsakliga innebörd. 

Vad de brottsbekämpande myndigheterna, dvs. i första hand polis

och åklagarmyndigheterna, avser med ekonomisk brottslighet har av 

justitieutskottet vid 1980/81 års riksmöte beskrivits på följande sätt 

(JuU 1980/81:21). 
Till ekonomisk brottslighet räknas först och främst sådan kriminalitet 

som har ekonomisk vinning som direkt motiv. Härutöver skall brottslig
heten för att betraktas som ekonomisk kriminalitet ha en kontinuerlig 
karaktär, bedrivas på ett systematiskt sätt och förövas inom ramen för 
näringsverksamhet som i sig inte är kriminaliserad men som i det enskil
da fallet utgör sjäiva grunden för de kriminella handlingarna. 

De ekonomiska brotten anses ofta vara av kvalificerad art i den 
meningen att de enskilda brotten har stor omfattning. rör stora samhäl
leliga värden eller drabbar grupper av enskilda. Brotten är i regel svåra 
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att uppdaga och beivra. Som exempel på vad som brukar hänföras till 
ekonomisk brottslighet i här avsedd mening kan nämnas brott som 
skattebedrägerier, valutabrott, bedrägerier och gäldenärsbrott. 

Denna beskrivning ger en god bild av vad man i allmänhet avser med 
ekonomisk brottslighet. Det är dock också vanligt att man räknar vissa 
brott som inte begåtts inom ramen för näringsverksamhet, främst skat
tebrott, till den ekonomiska brottsligheten. 

Några säkra uppskattningar av den ekonomiska brottslighetens totala 
omfattning eller skadeverkningar föreligger inte. Det är också utomor
dentligt svårt att åstadkomma sådana. Redan de olika bestämningarna 
av begreppets innebörd medför här problem. Det är också väl känt att . 
endast en liten del av alla ekonomiska brott kommer till myndigheternas 

kännedom och leder till åtgärder. Omfattningen av den dolda ekono
miska brottsligheten är dock svär att ange. Man får beträffande denna i 
allmänhet nöja sig med indirekta indikationer av mer osäker karaktär. 

I debatten har under årens lopp ett antal olika beräkningar av framst 
skatteundandragandets omfattning åberopats. Beräkningarna har vilat 
på osäkert underlag och de belopp man angett har varierat kraftigt. 
Genomgående har dessa dock uppgått till tiotals miljarder kronor. En
ligt en förhållandevis nyligen gjord studie, som är den första som baserar 
sig på mer omfattande och seriöst genomförd vetenskaplig undersök
ning, skulle den s.k. svarta sektorn uppgå till mellan 3,8 % och 5,5 % av 
bruttonationalprodukten vilket för 1980 motsvarade 20 - 29 miljarder 
kronor. I skattebortfall motsvarade detta 14 - 20 miljarder kronor. 

Hur stor del av den totala skattebrottsligheten som hänför sig till 
sådana mer systematiska förfaranden som man i allmänhet avser när 
man talar om ekonomisk brottslighet är svårt att säga. I en rapport från 
rikspolisstyrelsen år 1977 (den s.k. AMOB-rapporten)beräknades de 
belopp som undanhölls från beskattning genom sådana förfaranden till 
5 - 20 miljarder kronor per är. Att en beloppsmässigt mycket stor andel 
ligger på de mer systematiska förfarandena bestyrks av att det totala· 
undanhållna beloppet enligt den förut åberopade undersökningen mot
svarar 3 300 - 4 800 kr per vuxen person i landet. Redan om man räknar 
bort dem som saknar praktiska möjligheter att undandra belopp från 
beskattning kommer man upp i mycket höga genomsnittliga summor för 

återstående skattesubjekt, och summan ökar naturligtvis ytterligare om 
man räknar bort alla lojala skattebetalare som i och för sig haft möjlighet 
att undandra skatt. 

Även om osäkerhet råder om den ekonomiska brottslighetens totala 
omfattning så är det helt klart att den uppgår till sådana belopp att redan 
denna omständighet gör det till en central kriminalpolitisk uppgift att 
effektivt bekämpa dessa brott. 

De enskilda medborgarna drabbas av den ekonomiska brottsligheten 
inte endast genom att det är de som ytterst får bära det allmännas 
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kostnader. Den ekonomiska brottsligheten slår många gånger hårt direkt 
mot den enskilde individen. Som arbetstagare kan man drabbas av 
hälsovådliga arbetsmiljöer, förlust av den sociala tryggheten eller arbets
löshet, som konsument av undermåliga varor och tjänster och bristande 
avtalsuppfyllelser. En konsekvens av denna sorts brottslighet är vidare 
att den samhälleliga fördelningspolitiken sätts ur spel på ett stötande sätt 
och att förutsättningarna för den seriösa näringsverksamheten rycks 
undan genom en snedvriden konkurrens. Vad som i ett långsiktigt per
spektiv framstår som allra mest väsentligt är emellertid att den ekono
miska kriminaliteten utgör en allvarlig påfrestning på hela samhällsso
lidariteten och det välfärdssamhälle som byggts upp med denna som 
grund. En förutsättning för ett fortsatt solidariskt samhällsbyggande är 
att vi effektivt kan motverka och ingripa mot den ekonomiska brottslig
heten. 

Åtskilliga insatser med sikte på att bekämpa ekonomisk brottslighet 
har gjorts under de senaste åren, men dessa har på det hela taget inte varit 

tillräckliga för att vända utvecklingen. Det har därför framstått som 
alltmera ofrånkomligt att ett samlat grepp tas på hela området. 

Av dessa skäl har regeringen nyligen beslutat tillkalla en särskild 

kommission för att utveckla ett samlat program mot den ekonomiska 
brottsligheten och skatteflykten. De åtgärder som blir aktuella för kom
missionen är av många olika slag. Kommissionen bör enligt sina direktiv 
bl.a. överväga hur man genom aktiva forskningsinsatser skall kunna få 
bättre kunskaper om den ekonomiska brottslighetens former och utbred
ning samt lägga fram förslag om förbättrad information till företag och 
allmänhet om gällande regler. Andra huvuduppgifter är att lägga fram 
förslag till effektivisering av myndighetskontrollen på olika områden -
bl.a. inom taxerings- och uppbördsverksamheten - samt att undersöka 
hur samarbetet mellan kontrollmyndigheterna kan förbättras, bl.a. i 
form av en bättre samordning på skatte- och valutaområdet och av 
registreringen av näringsverksamhet för inbetalning av preliminär skatt, 
mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. 

Ytterligare en viktig fråga för kommissionen att överväga gäller re
surstilldelningen till de myndigheter som i första hand är engagerade i 
kampen mot den ekonomiska brottsligheten och utnyttjandet av befint
liga resurser. Möjligheterna att använda sådana förebyggande åtgärder 
som etableringskontroll, näringsförbud, skattebevis, höjning av det 
minsta aktiekapitalet och effektivare företagsrevision skall också under
sökas liksom frågan vilka lagstiftningsåtgärder tex. på de skatte- och 
näringsrättsliga samt straff- och processrättsliga områdena som i övrigt 

bör sättas in. Slutligen skall kommissionen överväga hur det interna
tionella samarbetet i kampen mot den ekonomiska brottsligheten bäst 

bör bedrivas. 
Kommissionen skall arbeta mycket snabbt, och den har särskilt ålagts 
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att, innan arbetet avslutas, redovisa ett förslag till i vilka former och med 

vilken organisation det framtida arbetet från statsmakternas sida mot 

ekonomisk brottslighet och skattenykt bör bedrivas. 

Det är emellertid nödvändigt att vidta åtgärder för att förstärka rätts

väsendets insatser mot ekonomisk brottslighet redan innan kommissio

nen har avslutat sitt arbete. Som jag skall återkomma till i det följande 

avser jag att föreslå att polisens ekonomiska rotlar förstärks genom 

omfördelning av personal. Viktigt är också att åklagarväsendet, vars 

resurser på området knappast har byggts ut, får möjlighet att ombesörja 

åtal och föra talan i mål om ekonomisk brottslighet i samma takt som nya 

ärenden kommer in från polisen. Jag kommer att även i detta hänseende 

föreslå förstärkningar genom omfördelning av personal. 

Bland kommitteer inom justitiedepartementets ansvarsområde med 

uppdrag som rör bekiimpandet av ekonomisk brottslighet kan till en 

början nämnas förmögenhetsbrottsutredningen (Ju 1976 :04 ), i vars upp

drag bl.a. ingår att se över straff skalorna såvitt gäller förmögenhetsbrott 

i allmänhet och att undersöka behovet av en straffrättslig reglering 

beträffande datamissbruk. Fängelsestraffkommitten (Ju 1979:04) ser 

över straffskalorna över hela fältet. Den tidigare nämnda konkurslag

kommitten väntas slutföra sitt arbete under år 1983 och ett betänkande 

väntas också från utredningen (Ju 1979:09) om skydd för företagshem

ligheter. En annan utredning av intresse i sammanhanget är 

näringsförbudskommitten (Ju 1981 :03). Yiteskommittens slutbetänkan

de (SOU 1982:21) Ett effektivare vite har nyligen remissbehandlats. Till 

justitiedepartementet har vidare nyligen överlämnats brottsförebyggan
dc rådets promemoria ( 1982 :5) Återvinningsregler vid konkurs. 

Åtskilliga åtgärder med sikte på att förbättra möjligheterna att bekäm

pa ekonomisk brottslighet samt skatte- och avgiftsflykt förbereds också 
f.n. direkt i regeringskansliet eller har nyligen beslutats eller föreslagits. 
Sävitt gäller ätgärder utanför justitiedepartementets ansvarsområde kan 

bl.a. nämnas ändringar i upphandlingsbestämmelserna samt förslag om 

höjning av restavgifterna på skatte- och avgiftsområdet, utvidgad upp

giftsskyldighet i fråga om vissa utlandsbetalningar, skärpning av den s.k. 

· skattenyktsklausulen, utvidgning av avräkningsmöjligheterna vid åter

betalning av merviirdeskatt, delvis ändrade grunder för tilldelning av A

och B-skattesedlar, förlängning av preskriptionstiden för betalnings

brctt enligt uppbördslagen, bättre skattemässiga kontrollmöjligheter vi

savi kreaturshandeln, införande av mervärdeskatteuppgifter i skattere

gistret, effektivisering av reglerna för debitering och uppbörd av arbets

givaruppgifter, en ny ekonomisk sanktion mot vattenföroreningar och 

utvidgade möjligheter att åstadkomma utlämning för bl.a. ekonomisk 

brottslighet från U.S.A. 
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2.4 Narkotika och brottslighet 

Som förut har konstaterats är det inte säkert att den kraftiga ökningen 

under senare år av antalet narkotikabrott som har kommit till p()lisens 

kännedom återspeglar en ökning av den faktiska brottsligheten på om
rådet. Att det numera förekommer en omfattande narkotikakriminalitet 

i vårt land är dock ställt utom allt tvivel. 

Ökningen av den narkotikabrottslighet som registreras av polisen kan 

inte heller utan vidare betraktas som en indikator på hela narkotikapro

blemets omfattning. I brottsförebyggande rådets rapport (1982 :2) Nar

kotikautvecklingen påvisas att narkotikabrottsligheten under vissa pe

rioder har kunnat öka utan att missbruket följt samma mönster. Vissa 

frekvensundersökningar som redovisas i rapporten kan tyda på att miss

bruket sedan några år tillbaka har legat på en förhållandevis konstant 

nivå, medan uppgifter från personer verksamma på fältet pekar på att 

bl.a. missbruket av centralstimulantia f.n. ökar; Särskilt oroande inslag 

i bilden är de senaste årens stora opieskördar i Sydostasien liksom risken 

för att nya preparat, främst kokain, skall få fotfäste i vårt land. 

Vi vet att det f.n. finns mellan 10 000 och 14 000 missbrukare av tung 

narkotika i landet och att ca 30 000 ungdomar i åldern 13 - 16 år en eller 

flera gånger har använt narkotika. Det råder ingen tvekan om att nar

kotikamissbruket har kommit att bli ett av våra allra största sociala 

problem, och vi kan aldrig acceptera de mänskliga tragedier som miss

bruket för med sig. Till detta kommer att missbruket, förutom de medi

cinska och sociala skadeverkningarna, har varit en starkt bidragande · 

orsak till en omfattande brottslighet i form av tillgrepp, ekonomisk 

kriminalitet och i viss utsträckning även våld, låt vara att senare tids 

forskning har visat att sambandet här inte är så enkelt som man kanske 

skulle kunna tro. 

Trots en uttalad målsättning från riksdagens sida att narkotika

missbruket skall kraftfullt bekämpas inom alla samhällsområden måste 

man konstatera att missbruket inte har kunnat trängas tillbaka och dess 
utbredning inte har kunnat hejdas. Bilden är här likartad den som nyss 

har tecknats i fråga om den ekonomiska kriminaliteten: åtskilliga insat
ser har gjorts under den senaste femårsperioden men dessa har varit 
alltför splittrade. 

Regeringen har därför även på detta område beslutat tillkalla en 

kommission för att samordna insatserna. 

Kommissionen, som skall ha avslutat sitt arbete före 1983 års utgång, 

har fått vida och långtgående direktiv. Den skall lägga fram förslag om 

insatser genom internationella organ i syfte att effektivt motverka 

världshandeln med narkotika, insatser genom tullväsendet som verk

samt bidrar till att hålla narkotikan utanför landets gränser och insatser 

genom polisväsendet som syftar till att all illegal narkotikahantering i 
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vårt land uppdagas och beivras. Det faller vidare på kommissionen att 

föreslå åtgärder som syftar till att kriminalvårdsanstalter och andra . 

institutioner blir narkotikafria miljöer. Kommissionen skall också före

slå de lagstiftningsåtgärder som behövs för att kampen mot narkotika 

skall kunna föras effektivt. Slutligen har kommissionen ålagts att verka 

för en opinionsbildning genom skolor, militära förband, massmedia och 

frivilliga organisationer, så att många medborgare kan engageras i kam

pen mot narkotika och i sina närmiljöer verka för att all narkotika trängs 

ut samt att lägga fram förslag till ett statistiskt informationssystem, så att 

vidtagna åtgärder kan utvärderas. 

Kommissionen skall lämna sina förslag löpande för att åtgärderna 

skall kunna sättas in så snart som möjligt. Avsikten är att den under sitt 

arbete skall verka för att lokala erfarenheter sprids och nyttiggörs och för 

att insatserna genom skolan, socialtjänsten, sjukvården, kriminalvår

den, polisen och tullen samordnas. För åtgärder som kan bli aktuella 

med anledning av de förslag som kommissionen lägger fram beräknar 

jag i det följande ett särskilt belopp. 

I sammanhanget bör också framhållas att vård- och rehabilite

ringsfrågorna på området avses få hög prioritet i det fortsatta bered

ningsarbetet inom socialdepartementet. 

Avsikten är att en särskild proposition med förslag till ändringar i 

narkotikalagstiftningen skall läggas fram under v<\ren. Förslaget syftar 

till att undanröja en del uppmärksammade brister beträffande omfatt

ningen av straffbarheten enligt den aktuella lagstiftningen. 

2.5 Våldsbrottsligheten 

Som jag förut har konstaterat har den registrerade misshandels

brottsligheten stigit förhållandevis kraftigt under året. Två kategorier av 
misshandelsbrott som särredovisas i statistiken är förtjänta av särskild 

uppmärksamhet. 

Den ena av de brottstyper som jag här tänker på är misshandel 

utomhus i fall där gärningsmannen har varit obekant med offret. Att 

denna form av misshandel har ökat kraftigt under senare år är oroande, 

bl.a. med hänsyn till att den inbegriper brott av typen gatuöverfall. En 

av statistiska centralbyrån publicerad undersökning som bl.a. bygger på 

s.k. offerintervjuer visar visserligen att risken att bli utsatt för gatuvåld 

är mycket liten för de flesta människor, men de fall som inträffar är 

allvarliga nog för dem som berörs. Dessutom visar undersökningen att 

många människor, särskilt äldre, hyser oro för att bli utsatta för våld 

utomhus, något som i sig är ett problem. 

Ett inte obetydligt antal våldsbrott begås med knivar och andra till

hyggen och det förekommer av allt att döma en utbredd vana i bl.a. vissa 

ungdomsgrupper att bära på sig sådana föremål. Mot den bakgrunden 
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har på min föredragning nyligen förslag lagts fram om ökade möjlighe
ter att ta i beslag farliga föremål av denna typ och förklara dem förver
kade. 

Den andra kategorin av misshandelsbrott som jag nyss avsåg och som 
från vissa synpunkter är än mera oroande gäller brott som har förövats 
inomhus och där gärningsmannen och offret varit bekanta. Denna kate
gori, som är den vanligaste bland misshandelsbrotten, omfattar till stor 
del fall där kvinnor misshandlats av män. Att ökningen i statistiken av 
detta slags brottslighet snarare hänger samman med de huvudsakligen 
på kvinnomisshandel inriktade ändringar i åtalsreglerna som trädde i 
kraft vid 1982 års ingång än med en ökning av den verkliga brottslighe
ten på området berörde jag inledningsvis. Detta får emellertid inte 
undanskymma det förhållandet att det beträffande brottslighet av det 
här slaget med all säkerhet förekommer ett mycket högt mörkertal och . 
att den därmed totalt sett av allt att döma har en oroväckande stor 
omfattning. 

En särskild arbetsgrupp inom socialdepartementet, med företrädare 
även för bl.a. justitie- och arbetsmarknadsdepartementen, kartlägger f.n. 
behovet av särskilda insatser med syfte att ge hjälp och stöd åt kvinnor 
som utsätts för misshandel i hemmen. I gruppens uppdrag ingår också 
att överväga hur insatser på området lämpligen bör utformas. Vad som 
framstår som allra mest angeläget är emellertid att genom aktivt jäm
ställdhetsarbete och liknande åtgärder förändra den kvinnosyn som 
sannolikt ytterst ligger bakom brottslighet av det här slaget. 

Likartade problem möter när det gäller sexualbrotten. 1977 års sexual
brottskommitte (Ju 1977 :03) lägger inom kort fram sitt slutbetänkande, 
där det föreslås att de till stor del föråldrade bestämmelserna i brottsbal
ken på detta område ersätts med en lagstiftning där olika fördomar 
liksom en diskriminerande kvinnosyn har mönstrats ut. Vidare föreslås 
åtgärder för att stärka kvinnans rättssäkerhet och integritet i samband· 
med förundersökningar och rättegångar rörande sexualbrott. Det är min 
avsikt att förtursbehandla handläggningen av detta betänkande. 

Gemensamt för de olika typer av våldsbrottslighet som jag har berört 
här är det starka samband som föreligger med missbruk av alkohol. 
Undersökningar som har gjorts på området tyder på att det endast 
beträffande drygt 15 - 20 procent av våldsbrotten förhåller sig så att 
varken gärningsmannen eller den som utsätts för brottet är påverkad av 
alkohol. I åtskilliga fall är både gärningsmannen och offret alkoholpå
verkade. Klart är därför att de insatser som görs för att bekämpa alko
holmissbruket har den allra största betydelse även för att vi skall kunna 
nedbringa våldsbrottsligheten. För att man skall komma till rätta med 
alkoholproblemet behövs i sin tur dels allmänna insatser för att stärka 
människors sociala situation - däribland förbättringar av barns och 
ungdomars levnadsmiljö, liksom insatser på arbetsmarknads- och bo-
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stadspolitikens områden ~.dels åtgärder mera specifikt inriktade på att 
förebygga och bekämpa alkoho_lmissbruket. Exempel på den senare 
typen av åtgärder är en aktiv prispolitik, attitydpåverkan och informa
tion samt insatser beträffande skolan, fritidsaktiviteter, kamratstödjan
de verksamhet i arbetsl.ivet liksom i fr~ga om vård och rehabilitering. Jag 
har erfarit att statsrådet och .chefen för socialdepartementet _kommer att 
behandla dessa frågor vid sin föredragning senare denna dag. 

Att lagföringen vid våldsbrott sker så snabbt som möjligt är naturligt" 
vis mycket angeläget. Som jag återkommer till i det följande är det min 
avsikt att föreslå en omfördelning ino_m polisväsendetmed syfte bl.a. att 
stärka insatserna mot våldsbrott. 

2.6 Polisens verksamhet 

När det gäller polisens organisation bedrivs, som jag tidigare har nämnt, 
ett viktigt arbete av 1981 års polisberedning. Åt denna har anförtrotts att 
praktiskt sörja för genomförandet av det principbeslut om en reform av 
polisväsendet som riksdagen i stor enighet fattade under våren. Till de 
på beredningen ankommande frågor somjag fäster särskild vikt vid hör 
utformningen av en ny beslutsstruktu_r för polisväsendet. Den grundläg
gande inriktningen av polisens insatser bör sålunda vid behov kunna 
bestämmas av statsmakterna i fastare former än hittills. Men samtidigt 
är det mycket viktigt att de förtroendevalda i länsstyrelserna och polis
styrelserna i högre grad än r.n. får ett självständigt ansvar för att förverk
liga statsmakternas beslut och i övrigt anpassa verksamheten till regio
nala och lokala förhållanden. Väsentligt är också att åstadkomma en 
mera ändamålsenlig ordning för ledning av den personal som avdelas 
för regional verksamhet, så att önskelllålen om samverkan och effek
tivitet i det löpande arbetet tillgodoses. Även de frågor om polisens 
utbildning som polisberedningen har att ta ställning till får bedömas som 
mycket betydelsefulla. 

Jag vill här också nämna att polisberedningen har _till uppgift att 
utforma ett förslag till en polislag, i vilken de grundläggande reglerna om 
polisens uppgifter, organisation och befogenheter förs samman. Denna 
del av beredningens uppdrag är av särskild vikt med hänsyn till intresset 
av att regleringen av polisens ingreppsbefogenheter_bringas till överens

stämmelse med de principer för normgivningen som har kommit till 
uttryck i regeringsformen. Beredningens betänkande i detta ämne, som 

är att vänta inom kort, avses bli remissbehandlat gemensamt med LTO/ 
LOB-utredningens betänkande. I anslutning till detta bör också erinras 
om tvångsmedelskommittens arbete, som jag redan. har nämnt. 

Ett område som bör ägnas särskild uppmärksamhet är. polisens utred
ningar av brott som har begåtts av barn och ungdom. Hithörande frågor 
har närmare övervägts av en arbetsgrupp in_om brotts(örebyggande rådet 



Prop. 1982183: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 27 

som i promemorian ( 1982 :3) De unga lagöverträdarna bl.a. har föreslagit 

att polisen under vissa förutsättningar skall kunna utreda brott även när 

de har begåtts av barn som inte har fyllt femton år och alltså inte är 

straffmyndiga. Detta förslag skall ses bl.a. mot bakgrund av de svårlösta 

situationer som i dag kan uppkomma när det är av betydelse för de 

sociala nämndernas bedömning om barn har gjort sig skyldiga till mera 

svårartad brottslighet men någon närmare utredning härom i praktiken 

inte kan åstadkommas. Promemorian har remissbehandlats och över

vägs f.n. inom justitiedepartementet. 

Antalet kvinnor bland dem som antas som aspiranter vid polishög

skolan har ökat och har under senare år uppgått till drygt 30 procent. 

Det stora antalet falsklarm utgör en betydande påfrestning på polisens 

resurser inte bara i Sverige utan också internationellt. Med ledning av 

synpunkter som har anförts av larmutredningen i betänkandet 

(Ds I 1981 :22) Färre falsklarm och av de remissinstanser som har yttrat 

sig över detta betänkande förbereds inom justitiedepartementet en pro

position med förslag till åtgärder för att minska antalet falska larm. 

Ytterligare kan i detta sammanhang nämnas att arbete inom departe

mentet pågår på en viss revidering av polisregisterlagstiftningen. 

Som jag redan har berört är det min avsikt att föreslå vissa omfördel

ningar inom polisväsendet. Jag vill också nämna att resultatet av det 

arbete som bedrivs av de båda kommissioner som jag förut har talat om 

kan väntas få stor betydelse för polisarbetet. 

2. 7 Åklagan-äsendet 

Åklagarväsendets organisation har varit i det närmaste oförändrad se

dan år 1965. Under de år som har gått har emellertid väsentliga föränd

ringar inträtt vad gäller brottslighetens omfattning, struktur och inrikt

ning. I synnerhet den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrottslig

heten har ställt organisationen inför stora påfrestningar. 

En översyn av organisationen på central, regional och lokal nivå har 

av bl.a. dessa skäl kommit att te sig alltmera påkallad. Såvitt gäller den 

centrala nivån - riksåklagaren och hans kansli - har en särskild 

utredare nyligen tillkallats med uppgift att genomföra en organisations

översyn. Den regionala organisationen har setts över av en arbetsgrupp 

som tillkallats av riksåklagaren. Sedan denne med eget yttrande över

lämnat gruppens utredning, har denna remissbehandlats och övervägs 

nu i justitiedepartementet. Min avsikt är att inom kort ta upp frågan om 

en översyn även av den lokala nivån. 

Som redan har nämnts avser jag nu att föreslå vissa förstärkningar, 

främst med sikte på åk lagarväsendets insatser mot ekonomisk brottslig

het. 
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2.8 Påföljdssystemet 

De som döms till fängelse eller kriminalvård i frihet är i stor utsträckning 
socialt handikappade. De kommer ofta från svåra hemförhållanden, de 
har fått dålig utbildning, de har missbruksproblem och svårigheter med 
bostad eller arbete. Ibland har sannolikt deras svårigheter att finna 
förståelse och erkännande av medmänniskor och samhälle förmått dem 
att mer eller mindre medvetet söka en kriminell identitet. 

Att ingen blir bättre av fängelsestraff är numera allmänt erkänt. Dessa. 

straff medför på många sätt lidande för de intagna och för deras anhö
riga. De motverkar dessutom sitt syfte genom att de dömda ofta på olika 
sätt blir sämre ställda när de kommer ut från kriminalvårdsanstalten än 
före domen. Trots de stora ansträngningar som från bl.a. personalens 
sida läggs ned på att motverka skadliga följder av frihetsberövandet 
medverkar dessutom ofta livet i en kriminalvårdsanstalt till att de intag
na bygger upp eller förstärker en kriminell identitet. 

Till detta skall läggas att fängelse är en mycket dyrbar påföljdsform, 
där största delen av kostnaderna avser själva frihetsberövandet och de 
krav detta ställer på bevakning och andra kontrollåtgärder. 

Från både humanitära och samhällsekonomiska utgångspunkter mås
te därför en grundläggande tankegång i kriminalpolitiken vara att redu
cera användningen av frihetsstraff så långt det är möjligt. 

I vissa fall är det naturligtvis ofrånkomligt att döma till frihetsstraff. 
I de fall då detta sker är det emellertid angeläget att straffet görs så 

kortvarigt som det är möjligt. 
Regeringen har nyligen till lagrådet remitterat ett förslag som bygger 

på bl.a. de angivna utgångspunkterna. Enligt förslaget skall villkorlig 
frigivning av den som har en strafftid understigande två år i princip alltid 
ske när halva tiden, dock minst två månader, har avtjänats. Förslaget 
syftar i denna del inte bara till att minska fängelsetiderna utan också till 
att undanröja risker för osäkerhet och bristande enhetlighet i 

tillämpningen. 
När det gäller dem som har dömts till längre straff lämnas nuvarande 

ordning i huvudsak oförändrad. Det innebär att villkorlig frigivning i 
allmänhet äger rum efter halva strafftiden. En strängare bedömning skall 
dock fortfarande göras när det gäller intagna som har begått allvarliga: 
brott vilka riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa, om påtaglig 

risk för återfall i brottslighet av samma slag bedöms föreligga. 1 prak
tiken gäller det här i stor utsträckning intagna som har gjort sig skyldiga 

till grova narkotikabrott. 
Förslaget innebär vidare att kriminalvården i frihet inom ramen för 

påföljden skyddstillsyn liksom under prövotiden efter villkorlig frigiv
ning intensifieras. Det sker bl.a. på det sättet att insatserna koncentreras 
till det första året av prövotiden, då återfallsrisken erfarenhetsmässigt är 

störst. Övervakningen skall normalt sättas igång omedelbart efter en 
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dom på skyddstillsyn utan att man avvaktar att domen har vunnit laga 

kraft. Biträdande övervakare skall kunna förordnas i fall då speciella 

insatser behöver göras, något som ökar förutsättningarna att engagera 

folkrörelserna och den dömdes arbetskamrater i frivårdsarbetet. Möjlig
heten att förordna om tillfälligt omhändertagande utvidgas till att avse 

fall då fråga har uppkommit om att vidta åtgärder som innefattar vård 

eller behandling liksom till situationer då den dömde har undandragit 

sig övervakningen. Frivården ställs direkt under kriminalvårdsverkets 
regionala ledning. 

Enligt lagrådsremissen avvisas den i tidigare sammanhang framförda 

tanken på att avskaffa övervakningsnämnderna. Dessa befrias emeller

tid från prövningen av frägor om villkorlig frigivning samt från en del 

rutinmässiga uppgifter som i stället läggs på skyddskonsulentorganisa

tionen. Som en följd av detta minskas antalet nämnder med ungefär 

hälften. För att tillgodose intresset av att det medborgerliga inflytandet 

över kriminalvårdens verksamhet ökas skall som jag redan har nämnt 

lekmännen i nämnderna fortsättningsvis utses genom politiska val. 

Förslagen i lagrådsremissen bygger i stor utsträckning på delbetän

kanden av fängelsestraffkommitten (Ju 1979 :04) och frivårdskommitten 

(Ju 1979 :05 ). De båda kommitteerna fortsätter sitt arbete, fängelsestraff

kommitten med bl.a. utformningen av regler om påföljdsval och straff

mätning på programmet och frivårdskommitten med att överväga om 

särskilda alternativ till frihetsstraff av typen samhällstjänst och kon

traktsvård bör införas i vårt land. Sistnämnda kommittes arbete sker till 

en del i nära samverkan med delegationen (Ju 1979:06) för kontrakts-. 

vård. 

En särskild fråga inom ramen för det straffrättsliga påföljdssystemet 

som har visat sig svårlöst gäller förvandling av böter. Riksdagen har gett 
regeringen till känna att förvandlingssystemet inte bör bibehållas i sin 

nuvarande form (JuU 1977178:25). Regeringen har nyligen lagt fram ett 
förslag som bygger på de av riksdagen angivna riktlinjerna. Möjligheten 

att förvandla böter behålls endast för vissa speciella fall, främst situatio

ner där det kan antas att bötesgäldenären genom illojala åtgärder har 

gjort sig oåtkomlig för verkställighet. 

Två kommitteer med mera speciella uppgifter beträffande frågor som 

rör sanktionssystemet är militäransvarskommitten (Ju 1977 :09) och den 

redan tidigare berörda tjänsteansvarskommitten. Den förstnämnda av 

dessa kommitteer lägger i dagarna fram sitt betänkande och den senare 

väntas avsluta sitt arbete inom kort. 

2.9 Kriminalvården 

Med hänsyn till vad jag nyss framhöll om fängelsestraffens skadliga 

effekter är det oroande att beläggningen vid kriminalvårdens anstalter 

nu har ökat stadigt alltsedan år 1976. Detta har skapat svåra problem för 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 30 

kriminalvården bl.a. när det gäller att i enlighet med olika beslut av 
riksdagen genomföra en differentiering vid anstaltsplaceringarna. För 
att rimliga anspråk på differentiering skall kunna tillgodoses bör an
staltsbeläggningen inte tillåtas överstiga 85 procent av antalet tillgäng
liga platser, med hänsyn tagen till bl.a. nuvarande anstaltsbestånd. Un
der år 1982 har medelbeläggningen vid anstalterna för de sex tyngsta 
månaderna utgjort ca 92 procent och vid de slutna riksanstalterna ca 94 
procent. Till detta kommer att beräkningar som har utförts inom justitie
departementet visar att behovet av platser kan väntas öka kraftigt under 
den närmaste femårsperioden. 

Det reformförslag som jag har berört i föregående avsnitt kan, om det 
godtas av riksdagen, bidra till att i viss mån minska problemen. I sam
manhanget kan också nämnas att nybyggnadsverksamheten inom kri
minalvården fortsätter. I mars 1983 öppnas en ny lokalanstalt i Hud
dinge. Lokalanstalter byggs f.n. i Täby, Karlskoga och Kristianstad samt 
projekteras i Malmö, Nyköping och Ystad. 

Dessa insatser är emellertid inte tillräckliga för att man skall komma 
till rätta med kriminalvårdens beläggningsproblem. Det står klart att 
ytterligare åtgärder behövs. Sådana övervägs också inom justitiedepar
tementet. 

En skärpt lagstiftning har trätt i kraft den 1 oktober 1982 för att öka 
möjligheterna att hålla kriminalvårdsanstalterna fria från narkotika. I 
samband med att denna lagstiftning antogs beslöt riksdagen också om 
att inrätta mindre bostadsavdelningar vid vissa slutna riksanstalter i 
syfte att på en gång öka kontrollmöjligheterna och förbättra miljön. Som 
jag har nämnt förut är frågan vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas på 
detta område en av de uppgifter som har anförtrotts åt den narkotika
kommission som regeringen har tillkallat. 

3 Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

Det förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 som regeringen nu 
förelägger riksdagen präglas av en utomordentlig stramhet. All verksam
het som helt eller delvis finansieras över statsbudgeten har utsatts för en 
ingående granskning. Anslagen under de olika huvudtitlarna har i all
mänhet beräknats med utgångspunkt i det s.k. huvudförslaget. Också 
högt prioriterade verksamheter får vidkännas realt sett minskad medels
tilldelning. Beräkningen av anslagen för rättsväsendet utgör inget un
dantag härvidlag. För flertalet anslag inom justitiedepartementets områ
de har också huvudförslaget tillämpats fullt ut. 

Arten av verksamheten inom justitiedepartementets område sätter 
emellertid gränser för de ingrepp som kan göras på kort sikt. Huvudde
len av verksamheten avser nämligen uppgifter som direkt eller indirekt 
regleras genom lagstiftning. Myndigheterna har begränsade möjligheter 
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att själva påverka dess omfattning. Denna bestäms ytterst till stor del av 

brottsutvecklingen och inom de olika delområdena av sådana faktorer 

som antalet anmälda brott och mängden anhängiga mål och dessas 
svårighetsgrad samt inom kriminalvården av antalet utdömda frihets

straff och strafftiderna. 
Brottsutvecklingen under senare år inger som nämnts oro. Sorri förut 

har angetts måste särskilt bekämpandet av den ekonomiska brottslighe

ten, narkotikakriminaliteten och våldsbrotten prioriteras. 

Det står mot denna bakgrund klart att det inte utan allvarliga konse

kvenser för verksamheten går att göra stora besparingar inom rättsväsen

dets område, i varje fall inte på kort sikt. I några betydelsefolla fall har 

därför huvudförslaget inte kunnat tillämpas eller endast tilllämpats del

vis. 

Inom kriminalvården föreslås sålunda med hänsyn till den bekym

mersamma beläggningsutvecklingen en· inte obetydlig resursförstärk

ning på anstaltssidan. Sedda som helhet har anslagen till polis- och 

åklagarväsendet beräknats med utgångspunkt i huvudförslagen. Genom 

vissa insatser och genom en omfördelning mellan och inom anslagen har 
en kraftig förstärkning av polisens och åklagarnas resurser möjliggjorts 
för att möta utvecklingen på de områden där motåtgärder framstår som 

allra mest angelägna. På domstolssidan kan den eftersträvade utgiftsbe

gränsningen uppnås genom en ändring av sammansättningen av dom

stolarna i första instans. 

På sikt måste emellertid också rättsväsendet över lag söka anpassa sig 

till det läge med större resursknapphet som vi måste räkna med fram

över. De alternativ som står till buds för att i ordnade former minska 
utgifterna inom rättsväsendet eller hejda deras tillväxt är dels att ändra 

lagstiftningen i olika avseenden, dels att ge olika verksamheter en effek
tivare organisation. Ett omfattande arbete med denna inriktning pågår 
f.n. inom justitiedepartementet och i olika kommitteer under departe
mentet. Jag kommer också att successivt under den närmaste tiden ta 
initiativ till ytterligare sådana åtgärder. 

Av de åtgärder som förbereds och som jag räknar med kommer att 
minska utgifterna inom justitiedepartementets område de närmaste bud

getåren eller inom samma period leda till en effektivare organisation vill 

jag först nämna den omorganisation av polisväsendet som riksdagen 

beslutade år 1981. Genomförandet av reformen förbereds f.n. inom 1981 
års polisberedning. 

Också för åklagarväsendets del planeras en omorganisation. Den 

regionala organisationen har nyligen setts över och jag avser att inom 

kort lägga fram förslag på grundval av översynen. Riksåklagarens kansli 

ses över f.n. När det gäller den lokala organisationen avser jag att inom 
kort ta initiativ till en översyn. Jag räknar med att dessa olika projekt inte 

bara skall resultera i en effektivare organisation inom åklagarväsendet 
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utan också leda till en .viss besparing på statsbudgeten. 
Vad gäller de allmänna domstolarna har rättegångsutredningen tidi

gare i år lagt fram förslag som syftar till att göra processen i främst 
tingsrätterna enklare och smidigare. Vidare har jag erfarit att utredning
en i början av år 1983 kommer att lägga fram förslag om bl.a. domför
hetsreglerna i hovrätt. Dessa och andra förslag sammantagna bör på sikt 
kunna leda till icke obetydliga utgiftsminskningar för de allmänna dom
stolarna. 

Jag vill också erinra om att genom fastighetsdataprojektet årligen 
vissa resurser frigörs inom tingsrättsorganisationen. 

Den av budget- och ekonomiministern tidigare i år tillsatta skatteför
enklingskommitten har vittgående direktiv för en reform av taxerings
förfarandet och skatteprocessen. Om de förenklingar m.m. i skattesyste
met och av skatteprocessen som diskuteras i direktiven kan genomföras 
kommer belastningen på de allmänna förvaltningsdomstolarna att mins- _ 
ka. 

Slutligen vill jag bland förenklings- och besparingsprojekten inom 
justitiedepartementets område särskilt nämna den pågående översynen 
av rättshjälpssystemet. Rättshjälpskommitten har i uppdrag att undersö
ka vilka förändringar som kan göras i rättshjälpslagstiftningen för att 
öka effektiviteten och minska kostnaderna. För att skynda på detta 
arbete har jag nyligen beslutat om en förstärkning av kommittens sekre
tariat. 
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A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M.M. 

A I. Statsrådsberedningen 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

8 093 416 
9 215 000 

13 942 000 

1982/83 

44 

9 179 000 
(därav lönekostnader) (8 317 000) 

Representationsbidrag 36 000 

Summa 9 215 000 

Beräknad ändring 
1983/84 

+18 

+4 725 000 
(+4 185 000) 

+ 2 000 

+4 727 000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 13 942 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl.a. 
den personalförstärkning som skedde inom statsrådsberedningen i sam
band med regeringsskiftet samtidigt som folkpartiets samordningskansli 
drogs in. Medel för samordningskansliet, som beråknades under justitie
departementets anslag; har kunnat sparas iri. Vidare har vissa ytterligare 
uppgifter, bl.a. inom forskningen, tillförts statsrådsberedningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 13 942 000 kr. 

3 Riksdagen 1982/83. l sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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A 2. Justitiedepartementet 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader! 
Medel för kampen mot 

narkotikan 

Summa 

27 041 556 
28 820 000 
44 870 000 

1982/83 

161 

28 820 000 
(26 140 0001 

28 820 000 

Beräknad ändring 
1983/84 

-6 

+ 1 050 000 
(+ 885 0001 

+15 000 000 

+16 050 000 
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Anslaget bör beräknas enligt den tvåprocentiga besparingsmodell som 
tillämpas i årets budgetförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 44 870 000 kr. Jag har därvid beaktat att folkpartiets 
samordningskansli, som organisatoriskt hört till justitiedepartementet, 
avvecklats i samband med regeringsskiftet. 

Under anslaget har vidare beräknats medel för intensifierade åtgärder 
mot narkotikan. I denna del vill jag anföra följande. 

Regeringen har, som tidigare har nämnts. beslutat tillkalla en kom
mission som har till uppdrag att lämna förslag för att samordna insatser
na mot narkotikan. Kommissionen, som skall ha avslutat sitt arbete före 

1983 års utgång, har fått vida och långtgående direktiv. Arbetsuppgifter
na för kommissionen har berörts i avsnittet om åtgärder mot brott 
(avsnitt 2.4). Inom socialdepartementet bereds vård- och rehabiliterings
frågorna med samma tidsplan som gäller för kommissionens arbete. För 
de åtgärder på olika områden som sålunda kan bli aktuella har jag här 
beräknat 15 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiedeparterne111e1 för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 44 870 000 kr. 
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A 3. Kommitteer m.m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

19 342 713 
20 000 000 
20 000 000 

Reservation 4 012 742 
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Fem nya kommitteer har tillsatts under år 1982. Dessa är rätts

hjälpskommitten, utredningen om effekterna av att använda ord

ningsvakter för vissa bevakningsuppgifter i tunnelbanan i Stockholm, 

utredningen med uppdrag att gora en översyn av I Ö kap. 5 § regerings

formen, utredningen med uppgift att se över riksåklagarens kansli och 

kommissionen med uppdrag att lämna förslag om åtgärder mot ekono

misk brottslighet. 

Under år 1982 har följande sju kommitteer slutfört sina uppdrag, 

nämligen utredningen om reklam i videogram_, 1978 års_ vallags

kommitte, viteskommitten, pantbrevsutredningen, stöldutredningen, 

ägarlägenhetsutredningen och utredningen angående domstolsadmi

nistrationen. 

Jag beräknar högst I, I milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning 

om rättsväsendets informationssystem (RI). 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 20 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

727 536 -
1 050 000 
1 050 000 

Reservation 1 625 529 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till E'l:tra utgijier för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsan

slag av I 050 000 kr. 

A 5. Information om lagstiftning m.m. 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

476 696 
1 000 000 
1 000 000 

Reservation 1 303 154 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om lagst(fining m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av I 000 000 kr. _ 
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B. POLISVÄSENDET 

B 1. Rikspolisstyrelsen 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

210 286 000 
216 512 000 
225 640 000 
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Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisvä
sendet. Inom styrelsen finns en avdelning med två polisbyråer. en avdel
ning med en teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med 

en personalbyrå. en kanslibyrå, en registerbyrå och en enhet för datafrå

gor. Vidare finns en säkerhetsavdelning med tre byråer (anslag B 2). 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Summa 539 - 1 

Anslag 
Förvaltningskostnader 106 752 000 + 5 253 000 - 3 453 000 

(därav lönekostnader) (90 564 0001 (+ 2 273 0001 (- 3 761 0001 
lokalkostnader 57 965 000 +11 110 000 +11 025 000 
Revisionskontor -

särkostnader 515 000 + 10 000 515 000 
Passformulär m. m. 5 800 000 + 870 000 + 870 000 
Avgifter till data-

maskinfonden m. m. 33 548 000 + 2 573 000 + 1 552 000 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m.m. i kv. Kronoberg 11 932 000 + 1 449 000 351 000 

Summa 216 512 000 +21 265 000 + 9 128 000 

Rikspolisstyrelsen 

I. Huvudförslaget innebär en medelsminskning med 4 685 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 17 736 000 kr. 
3. Rikspolisstyrelsen föreslår att antalet elever i grundutbildningen 

ökas från 400 till 500. Styrelsen föreslår vidare att kompletteringsutbild
ning anordnas för de polismän som - inför utbildningsreformen som 
väntas träda i kraft den I juli 1984 - inte har genomgått assistentkursen. 
Vidare föreslås en polischefskurs. 
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De föreslagna åtgärderna innebär att lönekostnaderna till lärare ökar 
med ca I 500 000 kr. och att omkostnaderna för den centralt anordnade 
utbildningen ökar med ca 635 000 kr. 

4. Under anslagsposten Avgifter till datamaskinfonden föreslår styrel
sen en ökning till 36 121 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Rikspolisstyrelsen är f.n. föremål för en organisatorisk översyn av 1981 
års polisberedning. Beredningen har i juni 1982 redovisat ett förslag till 
styrelsens framtida uppgifter och organisation (Ds Ju 1982: I 0). Bered
ningen har berett ett stort antal myndigheter m.11. tillfälle att yttra sig 
över förslagen. Remissbehandlingen av förslaget har nyligen avslutats. 

Beredningen har bl.a. uttalat sig om personalbehovet vid· styrelsen 
efter den I juli 1984. Jämfört med nuvarande förhållanden föreslår 
beredningen en minskning av antalet tjänster. 

Vakanssituationen inom polisväsendet har successivt förbättrats un
der senare år. Detta beror på en hög aspirantintagning till polishögsko
lan samtidigt som ett förhållandevis litet antal pofismanstjänster har 
inrättats. Några nya tjänster har inte tillkommit under föregående bud
getår och några tjänster tillkommer inte under innevarande budgetår. 
Några nya tjänster föreslås inte heller bli inrättade under nästa budgetår. 
Med hänsyn till detta har jag bedömt att antagningen av aspiranter till 
polishögskolan kan begränsas till 200 (3). 

Jag beräknar bl.a. 654 000 kr. för särskild utbildning av polismän som 
skall syssla med bekämpning av ekonomisk brottslighet (3). Jag återkom
mer till denna fråga under anslaget B 4. Lokala polisorganisationen: 
Förvaltningskostnader. 

Jag föreslår att en polischefskurs med 30 aspiranter anordnas under 
budgetåret (3). 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan till stats
budgeten för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor 
tagit upp frågan om den statliga revisionsverksamheten i bl.a. vad avser 
ändrad revisionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riks
revisionsverkets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För riks
polisstyrelsens vidkommande innebär förslaget till ändrad revisionskon
torsorganisation att rikspolisstyrelsen inte längre blir värdmyndighet för 
n;lgot revisionskontor. Jag beräknar i enlighet härmed inte några medel 
för denna verksamhet under anslaget. 

Även för nästa budgetår bör medel för rikspolisstyrelsens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Den besparing som skulle 
ha följt av en tillämpning av huvudförslaget för anslaget B 3. Statens 
kriminaltekniska laboratorium tas, som jag nämner i anslutning till det 
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anslaget, ut under förevarande anslag. Till det anslaget har också från 
förevarande anslag överförts medel för en tjänst. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Rikspolisstyre/sen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan
slag av 225 640 000 kr. 

B 2. Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot 

rikets säkerhet m.m. 

1982/83 Anslag 124 660 000 
1983/84 Förslag 127 707 000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 133 910 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör uppgå till 127 707 000 ·kr. under nästa budgetår. Detta 

innebär en begränsad tillämpning av huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott 

mot rikets säkerhet m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 127 707 000 kr. 

B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

14 766 000 
17 883 000 
18 172 000 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet som är beläget 

i Linköping. 

Chef för laboratoriet är en professor: Laboratoriet är organiserat på 
tre avdelningar. 

Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra krimi

naltekniska undersökningar åt polis- och åklagarmyndigheter samt 

domstolar och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhets

område. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Rikspolis- Före~ 

styrelsen draganden 

Personal 
Summa 70 +2 +1 

Anslag 
Förvaltningskostnader 13 021 000 + 798 000 + 273 000 

(därav lönekostnader) (11 403 000) (+ 262 000) (+ 131 000) 
Lokalkostnader 3 074 000 + 511 000 + 509 000 
Övriga utgifter 360 000 + 175 000 + 150 000 
Engångsanvisning 1 443 000 -1 443 000 -1 443 000 

+ 800 000 + 800 000 
Bidrag till Centrum för 

forensisk vetenskap + 125 OÖO 

17 898 000 + 966 000 + 289 000 ' 

Ersättning för utförda 
undersökningar m. m. -15 000 

Summa 17 883 000 + 966 000 + 289 000 

Rikspolisstyrelsen 

I. Huvudförslaget innebär en medelsmi.nskning med 359 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 74 000 kr. 
3. Om huvudförslaget tillämpas på anslaget till statens kriminal

tekniska laboratorium innebär det att ca tre tjänster inte kan återbesättas 
när vakanser uppkommer samt att kostnaderna för resor och expenser 
måste skäras ned. 

4. Kemiska sektionen bör tillföras en tjänst som kemist på grund av 
den ökade tillströmningen av narkotikaärenden och de alltmer resurs

krävande analyserna ( + 123 582 kr.). 
5. Även på skrifttekniska avdelningen har ärendetillströmningen ökat 

kraftigt under senare år. Avdelningen bör därför tillföras en tjänst som 
förste byråingenjör/byråingenjör ( + 123 582 kr.): 

6. Styrelsen yrkar bl.a. 800 000 kr. för ett svepelektronmikroskop, 
150 000 kr. för en mikrospektrofotometer samt 150 000 kr. för en gas
kromatograf. 

7. Linköpings universitet har tagit initiativet till att upprätta ett cen-
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trum för forensisk vetenskap. Ri_kspolisstyrelsen och statens kriminal
tekniska laboratorium är representerade i styrelsen för detta centrum. 
Dess arbetsuppgifter berör polisverkets, socialstyrelsens och universite
tets ansvarsområden. För polisverkets del beräknas kostnaderna för 
budgetåret 1983/84 till 125 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Totala antalet ärenden vid laboratoriet har under budgetåret 1981 /82 
ökat med ca 9 %. Antalet narkotikaärenden har under samma tid ökat 
med ca 13 l\·o. Personalläget är liksom tidigare bekymmersamt. Labora
toriet fyller en viktig uppgift i samhällets insatser mot framför allt den 
grövre brottsligheten. Laboratoriet kan inte självt påverka ärendetill

strömningen. Antalet oredovisade ärenden uppgår nu till närmare 900, 
vilket motsvarar en eftersläpning på ca sex veckor. Det är mot denna 
bakgrund inte möjligt att tilllämpa huvudförslaget på anslaget till labo
ratoriet. Den besparing som skulle ha följt vid en tillämpning av huvud
förslaget har i stället tagits upp under anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen {se 

nämnda anslag). 
Som ett led i bekämpandet av narkotikabrottsligheten beräknar jag 

medel för en ny tjänst som kemist vid kemiska sektionen (4). Medel för 
inrättande av tjänsten erhålls genom omfördelning inom justitiedepar
tementets område {jfr ovan under anslaget B I. Rikspolisstyrelsen). 

Jag har som engångsanvisning beräknat 800 000 kr. för utbyte av ett 
svepelektronmikroskop (6). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
18 172 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 18 172 000 kr. 

8 4. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

3 817 032 000 
3 646 463 000 
3 825 304 000 

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta 
inseendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet i 
länet. I varje län utom i Gotlands län finns hos länsstyrelsen en länspo
lischef. Länen är indelade i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I 

varje polisdistrikt finns en polisstyrelse. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Tjänstemän i polischefs-

karriären 277 
Övriga polismän (exkl. per-

sonal i rekryteringskåren) 15 850 + 115 27 
Annan personal(1) 4 391,5 + 190(2) + 418(3) 

Summa 20 518,5 + 305 + 391 

Anslag 
Lönekostnader till polis-

personal 2 210 582 000 + 25 018 000 + 32 483 000 
Lönekostnader till extra 

polismän (polis-
aspiranter) m. fl. 325 845 000 + 14 109 000 ·_ 17 097 000 

Lönekostnader till admi-
nistrativ personal m. fl. 521 377 000 + 30 020 000 + 69 827 000 

Ersättningar till 
sakkunniga 16 802 000 + 2 520 000 + 1 900 000 

Sjukvård 5 750 000 + 862 000 + 575 000 
Reseersättningar och 

expenser m. m. 109 981 000 + 26 591 000 + 7 579 000 
Reseersättningar för över-

vaknings- och utrednings-
verksamhet 22 000 000 + 3 450 000 + 2 200 000 

Lokalkostnader 394 867 000 + 75 072 000 + 74 661 000 
Kostnader för förpassning, 

polititransporter samt för 
kost och sjukvård för om-
händertagna personer m. m. 12 802 000 + 4 420 000 + 3 396 000 

Ersättning för skador på 
polismans egendom 230 000 + 45 000 + 16 000 

Ersättning till enskilda 
för biträde åt polisen 50 000 

Vissa kostnader för för-
undersökning m. m. 7 475 000 + 1 121 000 + 1 121 000 

Övriga utgifter 1 000 000 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m. m. i kv. Kronoberg 17 702 000 + 5 262 000 + 2 180 000 

Summa 3 646 463 000 +188 490 000 +178 841 000 

(1) Dessutom finns ett antal s. k. vakansmedelstjänster, motsvarande 418 
årsarbetskrafter. 
(2) 150 nya tjänster är avsedda för inlösen av tidigare inrättade s. k. 
vakansmedelstj änster. 
( 3) Avsedda för inlösen av samtliga återstående tidigare inrättade s. k. 
vakansmedelst j änste r. 

41 
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Rikspolisstyrelsen 

I. Huvudförslaget innebär en medelsminskning med 75 255 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning 116 283 000 kr. 
3. Om huvudförslaget tillämpas på anslaget drabbar detta till allra 

största delen kostnaderna för personal, vilket skulle innebära att ca 700 
tjänster inte kan återbesättas när vakanser uppkommer. 

4. För budgetåret 1983/84 yrkar rikspolisstyrelsen 115 nya polis
manstjänster och 40 nya tjänster för administrativ personal. Tjänsterna 

fördelas på följande sätt. 
- 5 tjänster som polisinspektör vid polisstyrelses kansli 
- 26 tjänster för övervakningsverksamhet 
- I 0 tjänster för trafikövervakningsverksamhet 
- 74 tjänster för kriminalpolisverksamhet. 
De fem tjänsterna som polisinspektör är avsedda för polisstyrelser 

med akuta behov som saknar kansliinspektör. Av de 26 tjänsterna för 
övervakningsverksamhet är omkring tio avsedda för kvarterspoliser. 
Återstående 16 tjänster är främst avsedda för polisdistrikt som har svå
righeter att med nuvarande personalresurser hålla övervakningsverk
samheten på en godtagbar nivå. De tio tjänsterna för trafikövervakning 
behövs främst för övervakning av den tunga trafiken och den yrkesmäs
siga lastbils- och busstrafiken. Särskilt tillsynen över transporter av 
farligt gods och tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna är av stor 
vikt från trafiksäkerhetssynpunkt. Av de 74 nya tjänsterna för krimi
nalpolisverksamhet skall 24 tjänster tas i anspråk för nya ekonomiska 
rotlar i Karlskrona, Falu, Kristianstads, Örebro, Skövde och Nyköpings 
polisdistrikt. Övriga 50 tjänster behövs i första hand för förstärkning av 
befintliga narkotikarotlar och för förstärkning av kriminalavdelningar 
med särskilt stor arbetsbelastning. 

De 40 nya tjänsterna för administrativ personal är främst avsedda för 
de ekonomiska rotlar som inte tidigare har tillförts sådana tjänster. 
Personalförstärkningar erfordras även på narkotikarotlarna och för att 
klara det ökade antalet passansökningar. 

Rikspolisstyrelsen föreslår vidare att 150 s.k. vakansmedelstjänster 

skall lösas in. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten beräknas med utgångs-

punkt i huvudförslaget. . . . 
Som jag tidigare har nämnt under anslaget B I. Rikspolisstyrelsen har 

jag beräknat medel för 200 aspiranter vid polishögskolan .. Jag föreslår 
vidare att samtliga återstående s.k. vakansmedelstjänster skall lösas in. 

Antalet tjänstemän som uppehåller sådana tjänster motsvarar 418 års
arbetskrafter. 

För innevarande budgetår tillfördes inte polisväsendet några nya 
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tjänster. I stället skedde en viss omfördelning av tjänster till vissa ange

lägna verksamhetsområden. 
Viss verksamhet inom polisen bör även i fortsättningen prioriteras. 

Detta gäller som jag förut har angett främst kampen mot narkotika
brottsligheten och den ekonomiska brottsligheten samt våldsbrottslighe

ten. 
I fråga om intensifierade insatser i kampen mot narkotikabrottslig

heten får jag hänvisa till vad jag har anfört i anslutning till anslaget A 2. 

Justitiedepartementet. Jag vill i sammanhanget också nämna att jag på 

tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har beräknat 

sammanlagt I 803 000 kr. för fordon och utrustning till den nyinrättade 

narkotikaroteln i Stockholms polisdistrikt. 

För att förstärka resurserna när det gäller kampen mot den ekono

miska brottsligheten kommer jag att i samband med utfärdande av 

regleringsbrev för polisväsendet föreslå att resurserna inom po

lisväsendet omfördelas så att sammanlagt ett 50-tal polismän avdelas för 

att bekämpa ekonomisk brottslighet. Av dessa avses 30 tillföras de sex 

nya ekonomiska rotlar som jag ämnar föreslå regeringen att inrätta för 

denna verksamhet. Övriga ca 20 tjänster bör fördelas på redan befintliga 

ekonomiska rotlar. Jag kommer i regleringsbrevet också att föreslå att 17 

av de inlösta s.k. vakansmedelstjänsterna tillförs ekonomiska rotlar för 

att förstärka även den administrativa sidan. 

Under nera år har det funnits ett behov av att förstärka krimi

nalavdelningar med särskilt stor arbetsbelastning. På grund av de spe

ciella satsningar som jag tidigare har nämnt har detta inte varit möjligt. 

I regleringsbrevet för nästa budgetår har jag emellertid för avsikt att 

föreslå en omfördelning av ytterligare ca 20 polismän till sådana ange

lägna behov. Vad jag i första hand tänker på är en förstärkning av 
insatserna för att bekämpa våldsbrotten. 

Satsningen inom polisen på utredning av ekonomiska brott har inne
burit en ökad arbetsbörda även för åklagarväsendet. Resurserna inom 

detta område har inte byggts ut i samma utsträckning som inom polisen. 

Även åk lagarväsendets resurser för utredning av ekonomisk brottslighet 

måste därför förstärkas. Jag kommer i regleringsbrevet att föreslå att 

polismanstjänster dras in och att ett antal tjänster inrättas inom åk lagar

väsendet. Jag återkommer till denna fråga i anslutning till anslaget C 2. 

Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna. 

Det är min avsikt att föreslå regeringen att de nu berörda omför

delningarna av polismanstjänster skall genomföras genom att I 00 tjäns

ter för trafikövervakningspersonal dras in. Jag har valt att föreslå att den 

nödvändiga omprioriteringen sker på trafikområdet, eftersom trafiken 

på vägarna har minskat och som en följd därav också antalet trafikolyc

kor. 

Beträffande medel för särskild utbildning av den personal som skall 
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syssla med bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten får jag 

hänvisa till vad jag har anfört i anslutning till anslaget B I. Rikspolissty

relsen. 

Inom polisväsendet har hittills förekommit en relativt omfattande s.k. 

utbytestjänstgöring för notarier. Under budgetåret 1981 /82 ställdes så

ledes utbytestjänster motsvarande ca 60 årsarbetskrafter till förfogande. 

Kostnaden för dessa tjänster kan beräknas till ca 6,6 milj. kr. Några 

särskilda medel för detta ändamål har aldrig anvisats, utan denna tjänst

göring har skett inom ramen för ordinarie löneanslag. Med hänsyn till 

de begränsningar som gäller för anslagen till polisväsendet får man 

räkna med att tillgängliga medel helt måste tas i anspråk för den ordi

narie polisverksamheten. Utrymmet för s.k. utbytestjänstgöring för no

tarier kommer därför att minska inom polisen. Jag återkommer till 

denna fråga under anslaget D 2. Allmänna domstolarna. 

Utbildning ai· personal i polisdistrikt 5:om har kärnkra.fii•erk m.m. 

Rikspolisstyrelsen bör inom ramen för de medel som anvisas för utbild

ning under anslaget B I. Rikspolisstyrelsen och detta anslag fortsätta 

utbildningen av personalen i de polisdistrikt som har kärnkraftverk och 

de distrikt som sekundärt skall ansvara för polisaktioner vid kärnkraft

verken. 

Polisiär beredskap vid vissa alfrarliga brollsliga angrepp 

Frågan om polisiära insatsstyrkor för ingripande vid händelser av mer 

allvarligt slag togs upp år 1975, då Stockholms polisdistrikt hos rikspo

lisstyrelsen begärde att viss personal i första och tredje vaktdistri](ten 
skulle organiseras till en särskild sammanhållen enhet. Enheten skulle 

stå under central ledning och få särskild utbildning för att kunna ingripa 
vid händelser av mer allvarligt slag. Rikspolisstyrelsen överlämnade 

frågan till regeringen för avgörande. 

Regeringen beslöt att ärendet skulle överlämnas till 1975 års polisut

redning. 
Efter beslut av riksdagen utökades piketen i Stoc\<,holms polisdistrikt 

med 16 polismän till sammanlagt 100 polismän. Vidare skulle finnas 32 

ersättare/vikarier (prop. 1977/78:100 bil. 5 s. 42 ff). 

l 1981 års budgetproposition (prop. 1980/81 : I 00 bil. 5 s. 34 f) föreslogs 

en decentraliserad organisation av de polisiära resurser som skall kunna 

användas vid särskilt allvarliga händelser. Med hänsyn till personalsta

terna ansågs jämte Stockholms polisdistrikt endast Göteborgs och Mal

mö polisdistrikt kunna komma i fråga för speciellt utbildade piketgrup

per. 
Uttalandena i budgetpropositionen lämnades utan erinran av riksda

gen. 

Sedan rikspolisstyrelsen av regeringen fått i uppdrag att närmare 

utreda en sådan decentraliserad organisation, har styrelsen med eget 
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yttrande den 15 mars 1982 till regeringen överlämnat rapporten "Polisiär 

heredskap vid vissa allvarliga brottsliga angrepp". I rapporten föreslås 

en utökning av nuvarande piket i Stockholm med 35 polismän. I Göte

borg och Malmö föreslås beredskapsstyrkor med 66 polismän i vartdera 

distriktet. Rikspolisstyrelsen har i anslagsframställningen för budgetåret 

1983184 beräknat kostnaden för utrustning och fordon till 6,4 milj. kr. 

Kostnaden för resor och traktamenten har i rapporten beräknats till ca 
190 000 kr. per år. Till detta kommer inte ohetydliga utbildningskostna

der. 

Även enligt min mening skulle det vara värdefullt med en decentrali

serad organisation för den typ av insatser som det är fråga om. Med 

hänsyn till de relativt omfattande kostnaderna bedömer jag dock att det 

i rådande ekonomiska läge f.n. inte är möjligt att genomföra en sådan 

organisation. Detta hindrar inte att åtskilliga uppslag som har förts fram 

under det hittillsvarande utredningsarbetet kan tas tillvara vid arbetet på 

den beredskap mot allvarliga händelser av aktuellt slag som givetvis 

måste föreligga även inom ramen för nuvarande organisation. 

Den regionala polisorganisationen 

Frågan om den regionala polisverksamhetens organisation har vid ett 

flertal tillfällen efter förstatligandet av polisväsendet aktualiserats i riks

dagen i syfte att tillgodose kravet på effektivitet och en rationell orga

nisation (se prop. 1971 : 173, Ju U 1972: I s. 52-54, rskr 19; prop. 1973: I bil. 

4p. B, JuU 37, rskr 305; JuU 1974:11p.2, rskr 182). De förslag som har 

lagts fram om bl.a. indelningsändringar rörande de regionala verksam

hetsområdena och budgettekniska förenklingar har avslagits eller eljest 

mött sådant motstånd att de·inte har genomförts. 

I propositionen 1980/81: 13 om polisens uppgifter, utbildning och 
organisation m.m. föreslogs att den regionala polisorganisationen skall 

behålla sin anknytning till länsstyrelserna och att länspolischeferna med 

en förstärkt ställning skall förbli tjänstemän i länsstyrelserna. Särskilda 

överväganden gjordes heträffande storstadsregionerna. För Stockholms 

län föreslogs en särlösning som innebär att befattningen som länspolis

chef förenas med tjänsten som polismästare i Stockholms polisdistrikt 

och att länet bildar ett enda regionalt verksamhetsområde. 

För Göteborgs och Bohus län samt Malmöhus län föreslogs att polis

distrikten i residensorterna liksom hittills skall stå utanför länspolis

chefsorganisationen. Erfarenheterna från Stockholmsområdet skulle 

emellertid självfallet studeras i framtiden och då kunna föranleda för

nyade överväganden. Polisberedningen borde vidare undersöka om des

sa två läns fortsatta särställning kräver särskilda överväganden såvitt 

avser de regionala uppgifterna. 

Justitieutskottet förordade i sitt betänkande (Ju U 1980/81 :24) bl.a. att 

en ordning liknande den som avses för Stockholms län införs även i 
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Göteborgs och Bohus län. Vidare uttalades att polisorganisationen för 
Jämtlands län närmare bör övervägas av polisberedningen. När det 
gäller Malmöhus län godtog utskottet den ordning som föreslogs i pro
positionen och som inte innebär genomgripande förändringar i förhål
lande till vad som gäller f.n. Erfarenheterna från den nya ordningen i 
Stockholms- och Göteborgsområdena kunde senare ligga till grund för 
fortsatta överväganden beträffande Malmöhus län. Utskottet räknade 

med att sådana erfarenheter kunde föreligga inom ett par år efter det att 
reformen genomförts i de båda andra storstadsområdena. 

I en reservation av Lisa Mattson m.fl. (s) förordades att frågan om den 
regionala polisverksamheten i Malmöhus län samt länen utanför stor
stadsdistrikten utom Jämtlands län borde - utan särskilt ställningsta
gande från riksdagens sida - överlämnas för fortsatta överväganden till 
polisberedningen. 

Rik'.:.dagen följde utskottsmajoritetem. uttalanden. 
Polisberedningen har numera lagt fram preliminära förslag beträffan

de bl.a. den regionala polisorganisationen i Stockholms, Göteborgs och 
Bohus samt Jämtlands län. Förslaget innebär bl.a. att befattningen som 
länspolischefförenas med tjänsten som polismästare i resp. residensstad. 

Beredningen har berett ett stort antal myndigheter m.fl. tillfälle att yttra 
sig över förslagen. Ett slutligt ställningstagande från beredningens sida 
kan förväntas under våren 1983. 

Det skulle. som jag ser på frågan, vara en klar fördel om man så snart 
som möjligt kunde komma fram till en i hela landet likartad organisation 
för den regionala polisverksamheten. Den grundläggande organisa
tionsstruktur som beredningen har förordat för de tre berörda länen 
skulle leda till inte oväsentliga besparingar om den genomförs även för 
andra län. Jag har därför, efter samråd med chefen för kommundepar
tementet, för avsikt att senare. när polisberedningens slutliga ställnings
taganden i denna del föreligger, föreslå regeringen att ge polisberedning
en i uppdrag att överväga frågan om den regionala polisverksamheten 
enligt de här angivna riktlinjerna för övriga län, med undantag för 
Gotlands län som saknar länspolischef. Polisberedningens arbete i den
na del bör dock inledas först sedan beredningen har lagt fram de förslag 
som behövs för att reformen av polisväsendet enligt de ursprungliga -
direktiven skall kunna träda i kraft den I juli 1984. 

Öl'erföring a1• ordningsuppg(fterfrån cfri((örs1•aret till polisväsendet 

I 1980 års budgetproposition (prop. 1979/80 bil. 7 s. 290-315) redovisade 
regeringen bl.a. vissa förslag om överföring av civilförsvarets ordnings

uppgifter till polisväsendet. 
Förslaget innebar såvitt här är i fråga i korthet att polisväsendet skulle 

ta över de ordningsuppgifter som f.n. åvilar civilförsvaret. I propositio
nen erinrades om att överföringen inte fick föranleda högre totala kost-
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nader för verksamheten än de nuvarande. Vidare förutsattes att civilför
svarets utgiftsram och berörda anslag i övrigt skulle justeras i samband 
med att uppgifterna fördes över. 

Riksdagen godtog de riktlinjer för överföringen som regeringen för
ordat (FöU 1979/80:13, rskr 1979/80:316). 

I ett beslut den I 0 december 1981 föreskrev regeringen att planeringen 
skulle inriktas på en överföring den I juli 1984. 

Med hänsyn till bl.a. vad jag tidigare under detta anslag har anfört 
beträffande den regionala polisorganisationen och polisberedningens 
pågående arbete anser jag att frågan om överföring av civilförsvarets 

ordningsuppgifter till polisväsendet har sådant samband med arbetet i 
polisberedningen att den bör närmare övervägas av denna beredning. 

Jag har därför, efter samråd med chefen för försvarsdepartementet, 
för avsikt att föreslå regeringen att 1981 års polisberedning får i uppdrag 
att närmare studera dessa frågor och att frågan om tidpunkten för 
överföringen får tas. upp när polisberedningens förslag i denna del 
föreligger. Siktet bör dock vara inställt på en överföring den I juli 1986. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokala polisorganisationen: Färvaltningskos111qder för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 3 825 304 000 kr. 

B 5. Lokala polisorganisationen: Ufrustning 

1981 /82 Utgift 13 241 000 Reservation 2 682 000 
1982/83 Anslag 17 216 000 
1983/84 Förslag 13 626 000 

1982/83 Förslag 1983/84 . 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

Inventarier och annan 
ut rustning till nya 
polislokaler 9 916 000 14 093 000 7 531 000 

Inventarier och utrust-
ning till polishög-
skolan 250 000 812 000 300 000 

Möbler, kontorsmaskiner 
och andra inventarier 1 075 000 4 620 000 1 200 000 

Personlig utrustning 1 680 000 2 878 000 970 000 
Övrig utrustning .4 295 000 5 347. 000 3 625 000 

Summa 17 216 000 27 750 000 13 626 000 
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Rikspolisstyrelsen 

1. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 
beräknar styrelsen 14 093 000 kr., varav 2 milj. kr. som reserv för oför
utsedda lokalbehov. 

2. För utbyte av förslitna möbler, kontorsmaskiner och andra inven
tarier vid polishögskolan i Solna och Ulriksdal, polishundsektionen i 

Sollefteå samt trafikutbildningssektionen i Strängnäs begär styrelsen 

812 000 kr. 
3. Styrelsen begär sammanlagt 4 620 000 kr. till möbler och andra 

inventarier. Till följd av föreslagna organisationsförändringar och för 
komplettering av möbler och andra inventarier beräknas 3 460 000 kr. 
För kontorsmaskiner beräknas I 160 000 kr. 

4. För personlig utrustning yrkar styrelsen 2 878 000 kr., varav 
I 550 000 kr. för nyanskaffning av uniformer och 875 000 kr. för annan 
utrustning till 500 polisaspiranter. 

Sa. För förvaringsskåp och utrustning för larmskydd och manöver
bord m.m. begär styrelsen I 00 000 kr. 

5b. För kriminalteknisk utrustning beräknar styrelsen 2 867 000 kr., 
varav 627 000 kr. för narkotika- och spaningsrotlar och 2 240 000 kr. för 
säkerhetskontroll vid flygplatser. 

5c. För inköp av utbildningsmateriel beräknar styrelsen 500 000 kr. 
5d. För anskaffning av kartutrustning (diavisions.apparater) beräknas 

80 000 kr. 
5e. För utbyte och nyanskaffning av bl.a. ett antal räddningsbåtar med 

motor och trailer samt kroppsskyddsutrustning, talgarnityr och tårgas
vapen begär styrelsen I 500 000 kr. 

5f. För fjällräddningsutrustning beräknas 300 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 
beräknar jag 7 53 I 000 kr., varav I milj. kr. som reserv för oförutsedda 
lokalbehov. Jag har under denna anslagspost också beräknat 500 000 kr. 
för en ombyggnad av förbindelsecentralen i Norrköpings polisdistrikt 

(jfr anslaget 87. Underhåll och drift av motorfordon m.m.) (I). Vidare 
beräknas 300 000 kr. för utbyte av inventarier och annan utrustning vid 
polishögskolan i Solna och Ulriksdal, polishundsektionen i Sollefteå 
samt trafikutbildningssektionen i Strängnäs (2). Under posten Övrig 
utrustning beräknar jag bl.a. 150 000 kr för fjällräddningsutrustning (Sf). 
För kostnader bl.a. i samband med inrikesflygets överflyttning från 
Bromma till Arlanda har jag för teknisk utrustning, som röntgenanlägg
ningar, metalldetektorer och portdetektorer, beräknat 2 240 000 kr (5b ). 
Beträffande utrustning till den nyinrättade narkotikaroteln i Stockholms 
polisdistrikt får jag hänvisa till framställningen under anslaget B 4. 
Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till· 

13 626 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen: Utrustning för budgetåret 1983/84 
anvisa ett reservationsanslag av 13 626 000 kr. 

B 6. Inköp av motorfordon m.m. 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Forslag 

Utgifter 

44 424 000 
47 491 000 
52 343 000 

Bilar och motorcyklar m. m. 
Radioutrustning m. m. 
Hästar och hundar m. m. 
Trafikövervaknings-

materiel m. m. 
Utrustning till 

beredskapsstyrkor 
Utveckling av ny ut

rustning 

Summa utgifter 

Inkomster 
Räntor 

Nettoutgifter under anslaget 

Rikspolisstyrelsen 

Reservation 

1982/83 

38 326 000 
3 366 000 
4 940 000 

804 000 

55 000 

47 491 000 

24 463 000 

Förslag 1983/84 

Rikspolis
styrelsen 

55 373 000 
18 944 000 
4 840 000 

3 900 000 

6 400 000 

100 000 

89 557 000 

Före
draganden 

42 599 000 
6 304 000 
3 615 000 

2 270 000 

55 000 

54 843 000 

2 500 000 

52 343 000 

I a. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 får rikspo
lisstyrelsen under budgetåret bruka 19 av de bilar som egentligen skulle 
ha lämnats i utbyte mot nya. Eftersom behovet av bilarna inte är av 
tillfällig art anser styrelsen att bilarna bör tillföras polisväsendet som en 

utökning. 
På grund av den begärda personalökningen yrkar styrelsen åtta nya 

bilar till ordningsavdelningar samt 22 bilar till narkotikarotlar och eko

nomiska rotlar. 
För den lokala polisorganistionen yrkar rikspolisstyrelsen alltså sam-

4 Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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manlagt 49 nya fordon. 
I b. Styrelsen anser att det utbyte som började under budgetåret 1977 I 

78 av personbilar avsedda för patrullering med en polisman mot bilar 
avsedda för patrullering med två polismän bör fortsätta. Det fr.o.m. 
budgetåret 1975/76 påbörjade försöket med förlängning av bruknings
tiden för bilar bör fortsätta. 

Sammanlagt bör ca 530 bilar och 50 motorcyklar bytas ut för en 
ko~nadav46650000kr. 

I c. För utbyte av 15 transportvagnar för motorcyklar beräknas 

225 000 kr. och för utbyte av 30 terrängskotrar beräknas 960 000 kr. 
Id. För installation av områdesnavigeringsutrustning (RNA V) i en 

helikopter begär styrelsen 80 000 kr. 

I e. Enligt regleringsbrevet för 1980/81 har regeringen medgett att 
styrelsen inom en kostnadsram av 4 900 000 kr. i 1979 års prisläge får 
beställa sex polisbåtar med leverans under budgetåren 1981 /82-1983/84. 
För budgetåret 1983/84 begär styrelsen 1 950 000 kr. för slutbetalning av 
de beställda båtarna. 

Av polisväsendets 14 båtar har, i och med att pågående leverans är 
avslutad, åtta båtar bytts ut sedan år 1979. Styrelsen föreslår utbyte av 
resterande sex båtar med leverans under budgetåret 1983/84. Den totala 
kostnadsramen beräknas till 6 300 000 kr. i prisläget för februari 1982. 

2a. För modifiering av polisväsendets radiosystem 70, komplettering 
med fjärrmottagare, nattkoppling av stationer m.m. begär styrelsen 
250 000 kr. samt 500 000 kr. för 25 reservbasstationer. 

2b. För radiosystem 80, som är under inmontering i Stockholm, Gö
teborg och Malmö, begär styrelsen totalt I 0 715 000 kr. Av detta beräk
nas I 700 000 kr. för införande av system 80 i ytterligare två polisdistrikt, 
1 500 000 kr. för dubblering av radioväxel i Göteborg och Malmö, 
2 200 000 kr. för bärbara radiostationer, I 450 000 kr. för fordonsstatio
ner och 2 000 000 kr. för talkrypto, 900 000 kr. för utbyte av radiobord 
samt 375 000 kr. för utrustning för avbrottsfri elektrisk kraft till dator och 
radioväxel. 

2c. För fortsatt modifiering av fjällradionäten i Västerbottens län och 

Norrbottens län begär styrelsen 700 000 kr. För fortsatt utbyggnad av 

fjällradionätet i Jämtlands län och Kopparbergs län begär styrelsen 
675 000 kr. 

2d. Styrelsen yrkar 375 000 kr. för inköp av mångkanaliga band

spelare. 
2e. För trafikövervakningen i Stockholm begär styrelsen två TV

kameror till en kostnad av 700 000 kr. 
2f. För annan radioutrustning begär styrelsen sammanlagt I 242 000 

kr. 
2g. För montering av radioutrustning i fordon som byts ut och i nya 

fordon begär styrelsen 3 787 000 kr. 
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3. Styrelsen yrkar 240 000 kr. för att byta ut tio hästar, 4 165 000 kr. för 
utbyte av 85 övervakningshundar och 385 000 kr. för att byta ut fem 
narkotikahundar. Bidraget till Svenska brukshundsklubben för avelshe
främjande åtgärder föreslås utgå med oförändrat belopp 50 000 kr. 

4. För komplettering, utökning och utbyte av trafikövervaknings
materiel begär styrelsen totalt 2 490 000 kr., varav 1 300 000 kr. för inköp 
av alkoholmätare. 

5. För utrustning till polisdistrikt som har kärnkraftverk inom sitt 
område yrkar styrelsen 1 410 000 kr. 

6. För utrustning till beredskapsstyrkor begär styrelsen 6 400 000 kr. 
7. För teknisk utveckling av ny utrustning inom polisområdet yrkar 

styrelsen 100 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För utbyte av ca 500 bilar och ca 20 motorcyklar beräknar jag omkring 

42,6 milj. kr. Jag beräknar också 1 467 000 kr. för en utökning av antalet 
bilar inom polisväsendet genom att rikspolisstyrelsen får fortsätta att 
bruka 19 av de bilar som skulle ha lämnats i utbyte mot nya ( 1 a och 1 b). 

Jag beräknar medel för utbyte av 20 terrängskotrar ( 1 c). 

För att flygsäkerheten skall kunna ökas har jag beräknat 80 000 kr. för 
en utrustning för områdesnavigering att installeras i en av rikspolissty
relsens helikoptrar (Id). 

Enligt bemyndigande budgetåret 1979/80 (prop. 1979/80:100 bil. 5 s. 
32 f) fick styrelsen beställa sex polisbåtar i utbyte mot äldre båtar. I 
enlighet med bemyndigandet har jag beräknat 1 950 000 kr för slutbetal
ning av dessa båtar (le). 

För inköp av radioutrustning har jag beräknat sammanlagt ca 6,3 milj. 
kr., varav bl.a. ca 2,5 milj. kr. för montering av radioutrustning i fordon 
som byts ut (2g), ca 2,3 milj. kr. för fortsatt utbyggnad av polisens nya 
radiosystem (2b) och I milj. kr. för fjäll radio (2c). 

Jag beräknar medel för utbyte av tio hästar och sammanlagt 80 hun
dar, varav fem narkotikahundar (3). 

Jag har vidare beräknat medel för utbyte av två radarhastighetsmätare 
och medel för inköp av en ny typ av hastighetsmätningsutrustning. 
Sammanlagt beräknar jag 260 000 kr. för dessa ändamål. Vidare beräk
nar jag 600 000 kr. för inköp av alkoholmätare att användas vid polisens 
kontroller av fordonsförares nykterhet (4). 

För inköp av utrustning till polisdistrikt som har kärnkraftverk inom 
sitt område beräknar jag ca 1,4 milj. kr. i enlighet med riksdagens 
tidigare bemyndigande (prop. 1980/81 :100 bil. 5 s. 41) (5). 

Enligt min mening bör anslaget omfattas av den försöksverksamhet 
som chefen för budgetdepartementet tidigare denna dag har redovisat. 

Försöket syftar till att ge myndigheterna ett ekonomiskt incitament att 
under budgetåret bättre hushålla med anvisade medel. Myndigheten bör 
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således beakta den räntemässiga skillnaden för statskassan mellan den 
medelsförbrukning som sker tidigt resp. sent under budgetåret. Försöket 
innebär att under anslaget upptagna medel placeras räntebärande i 
riksgäldskontoret. Jag har vid medelsberäkningen beaktat det med hän
syn till normal förbrukningstakt förväntade medelstillskottet i form av 
ränta, vilket framgår av sammanställningen. I den mån förbrukningen 
kan senareläggas i förhållande till den normala förbrukningstakten får 

överskjutande ränteintäkter disponeras av rikspolisstyrelsen. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

52 343 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av motorfordon m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
reservationsanslag av 52 343 000 kr. 

B 7. Underhåll och drift av motorfordon m.m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

Underhåll och drift 
av fordon m. m. 

Underhåll och vård 
av materiel m. m. 

Summa 

158 173 000 
170 781 000 
193 996 000 

1982/83 

144 133 000 

26 648 000 

170 781 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

+30 588 000 +17 666 000 

+10 728 000 + 5 549 000 

+41 316 000 +23 215 000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 212 097 000 kr. · 
Rikspolisstyrelsen har bLa. yrkat c:a I milj. kr. för ombyggnad av 

förbindelsecentralen i Norrköpings polisdistrikt. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör anslaget beräknas med tillämpning av huvudför

slaget. 
Under posten Underhåll och vård av materiel m.m. beräknar jag, efter 

samråd med chefen för socialdepartementet, I 540 000 kr. till driftbidrag 
för statens hundskola i Sollefteå. 

Rikspolisstyrelsens yrkande om medel för ombyggnad av förbindel-
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secentralen i Norrköping har jag behandlat under anslaget B 5. Lokala 
polisorganisationen: Utrustning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
193 996 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Underhåll och drift av motorfordon m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 193 996 000 kr. 

B 8. Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg 

1982/83 Anslag 1 000 
1983/84 Förslag 1 000 

Personal 
Summa 

1982/83 

74 

Beräknad ändring 1983/84 

Rikspolis
styrelsen 

Före
draganden 

Förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ingår som en sektion i 
rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Kontorets huvuduppgift är att svara för 
samordning och ledning av kontorsdriften för de olika lokalnyttjarna i 
kvarteret. Förvaltningen avser följande myndigheter: rikspolisstyrelsen, 
Stockholms polisdistrikt med vaktdistrikt, kriminalvårdsverkets allmän
na häkte i Stockholm, åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt, 
delar av Stockholms tingsrätt samt byggnadsstyrelsens fastighetsdrift. 
Dessutom ingår brottsförebyggande rådet och datainspektionen i den 
gemensamma telefonväxeln. Antalet tjänstemän inom kvarteret uppgår 
till ca 3 000. I kontorsdriften ingår telefontjänst, lokalvård, post- och 
godsmottagning, tele- och svagströmsservice, inventarieservice, repro
duktionscentral, simhall och bevakning samt förvaltning av sport- och 
motionshallar, hör- och filmsalar, restaurang och cafeteria, garage och 
parkeringsutrymmen. 

Kostnaderna för kontorsdriften fördelas i förhållande till den lokalyta 
som varje myndighet disponerar. Den ersättning myndigheterna betalar 
tillförs anslaget, som i statsbudgeten förs upp endast med ett formellt 
belopp av I 000 kr. Regeringen fastställer i regleringsbrevet en stat för 
verksamheten. 
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Rikspolisstyrelsen 

I. Inom ramen för lokalkostnaderna yrkar styrelsen medel för ytterli
gare fem lokalvårdare ( + 551 300 kr.) för städning av lokalytor där 
städning p.g.a. andra angelägna städuppgifter hittills har eftersatts. 

2. Styrelsen yrkar inom ramen för expenser 100 000 kr. för nya termi
nalmöbler m.m. i samband med att en ny dator tas i drift vid rikspolis
styrelsen. 

Vidare yrkar styrelsen 180 000 kr för inventarier, möbler m.m. i sam

band med att ledningscentralen får ny teknisk utrustning och att en ny 
narkotikarotel inrättas i Stockolms polisdistrikt. 

3. Styrelsen yrkar 475 000 kr för inköp av en ny tryckpress. 
4. För kostnader i samband med utflyttning av enheter ur riks

polisstyrelsen yrkas 125 000 kr och för utbyte av utsliten säkerhetsutrust
ning (bevakningskameror och larmkontakter) yrkas 93 000 kr. 

Reproduktionscentralens kostnader för expenser debiteras nyttjarna 
i förhållande till utfört arbete. 

De beräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduk
tionscentralen framgår av följande sammanställning. 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för reproduktionscen
tralen (endast expenser) 

Summa 

Inkomster 
Bidrag till kontorsdri ften från 

lokalnyttjarna 
Ersättning för vid reproduktions

centralen utfört arbete 
Ersättning från vissa nyttjare av 

badanläggningen, telefonväxeln 
m. m. 

Summa 

Beräknad kostnad 
11 339 000 

47 000 
16 000 

22 739 000 
. 13 115 000 

1 380 000 

48 636 000 

46 202 000 

1 380 000 

1 054 000 

48 636 000 
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Föredragandens överväganden 

Kostnaderna för kontorsdriften och reproduktionscentralen beräknar 
jag med utgångspunkt från en tillämpning av huvudförslaget till ca 42, I 
milj. kr. För kostnader för inventarier m.m., för säkerhetsutrustning och 
för flyttning beräknar jag 498 000 kr som en engångsanvisning (2,4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg för bud

getåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

8 9. Diverse utgifter 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

3 620 000 
5 000 000 
5 000 000 

Från detta anslag betalas bl.a. bidrag till internationella kriminalpo
lisorganisationen i Paris (Interpol) och till föreningar för anställda vid 
polisväsendet. I övrigt betalas från anslaget bl.a. kostnader för efterspa
ning av försvunna personer. 

Kostnader för sådan polisverksamhet som inte skall betalas från annat 
anslag betalas från detta anslag efter beslut av regeringen. 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 5 030 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget till 5 000 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Diverse utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 
av 5 000 000 kr. 

8 10. Byggnadsarbeten för polisväsendet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag(1) 
1983/84 Förslag 

38 672 117 
32 000 000 

1 000 

Behållning 66 654 047 

( 1) Härtill kommer 147 000 000 kr. som anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Från anslaget betalas utgifter för investeringar i byggnader för främst 
polisväsendet samt för inlösen av polishus. 

Byggnadsstyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den I januari 1965, då staten åtog sig 
att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort antal polishus upp-
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förts efter kommunala och enskilda åtaganden. 
Denna del av polishusbyggandet, som har skett i samarbete med 

byggnadsstyrelsen, har avvecklats. Staten har löst in ett a!ltal av dessa 
hus. Enligt beslut av regeringen får styrelsen träffa köpeavtal för förvärv 
av färdigställda polishus enligt vilka betalningen av köpeskillingen delas 
upp på flera budgetår. Avtal som träffas under budgetåret 1982/83 samt 
under tidigare budgetår träffade avtal får medföra kostnader om tillsam
mans högst 15 milj. kr. för innevarande budgetår. Avtalen skall godkän
nas av regeringen. Styrelsen föreslår att 15 milj. kr. får disponeras för 
budgetåret 1983/84 för förvärv av färdigställda enskilt eller kommunalt 
byggda polishus. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår beräknar jag 10 milj. kr. för inlösen av polishus som 
har uppförts efter kommunala eller enskilda åtaganden. 

I förslaget till investeringsplan har jag beaktat av byggnadsstyrelsen 
föreslagna ram höjningar som föranleds av den allmänna byggnadskost
nadsstegringen. 

I mitt förslag till investeringsplan för jag upp kostnadsramar samt 
beräknar medel för nedanstående objekt. Samtliga kostnader har angetts 
i prisläget den I januari 1982. 

Stockholm. Ombyggnad av polishögskolan i Ulriksdal, etapp I 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera ombygg
nad och upprustning av restaurangen vid polishögskolan i Ulriksdal, 
etapp I. Kostnaderna har beräknats till 4 milj. kr. Med stöd av riksdagens 
bemyndigande (prop. 1981/82:150 bil 2, FiU 1981/82:42, rskr 1981/ 
82 :393) har regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra ombyggnaden. 

Katrineholm. Nybyggnad av förvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad av förvaltningsbyggnad i Katrineholm avsedd för polis- och åklagar
väsendet. Kostnaderna har beräknats till 27,5 milj. kr. Med stöd av 
riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 1981/82:42, 
rskr 1981 /82 :393) har regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra ny
byggnaden. 

Mjälby. Nybyggnad a~·förvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad av förvaltningsbyggnad avsedd för polisväsendet, exekutionsväsen
det och lokala skattemyndigheten i Mjölby. Nybyggnaden omfattar ca 
4 960 m2 totalarea. Kostnaderna för nybyggnaden har beräknats till 
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21,25 milj. kr. Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1980/ 
81: 150 bil. 2, Fi U 1980/81 :40, rskr 1980/81 :420) har regeringen uppdra
git åt styrelsen att utföra nybyggnaden. 

Trelleborg. Nybyggnad avförvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad av förvaltningsbyggnad i Trelleborg avsedd för polisväsendet, åkla
garväsendet, allmänt häkte, lokala skattemyndigheten och kronofogde
myndigheten. Nybyggnaden omfattar ca 6 600 m2 bruksarea och har 
kostnadsberäknats till 52 milj. kr. Med stöd av riksdagens bemyndiganc 
de (prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 1981/82:42, rskr 1981/82:393) har 
regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra nybyggnaden. 

Miilndal. Nybyggnad av fiirvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg

nad av förvaltningsbyggnad i Mölndal. Nybyggnaden omfattar ca 6 200 
m1 och är avsedd för polisväsendet, åklagarväsendet och lokala skatte
myndigheten. Kostnaderna har beräknats till 42,9 milj. ki-. Med stöd av 
regeringens bemyndigande (prop 1981/82:150 bil. 2, Fi U 1981 /82 :42, 
rskr 1981 /82 :393) har regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra ny
byggnaden. 

Göteborg. Nybyggnad av fön1altningshygg11ad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad av förvaltningsbyggnad i Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca 2 300 
m1 bruksarea och är avsedd för vaktdistrikt 6 inom Göteborgs polisdi
strikt. Kostnaderna har beräknats till 17,9 milj. kr. Med stöd av riksda
gens bemyndigande (prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 1981 /82 :42, rskr 
1981 /82 :393) har regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra nybyggna
den. 

Karlstad. Ombyggnaden av allmänna häktet 

Ombyggnaden av allmänna häktet i Karlstad omfattar gemensamhets
utrymmen och kökslökaler till en kostnad av 2,7 milj. kr. Med stöd av 
regeringens bemyndigande (prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 1981 /82 :42, 
rskr 1981 /82 :393) har regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra om
byggnaden. 

Jag föreslår att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande inves
teringsplan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan ( 1 000-tal kr. ) 

Projekt Kostnads ram lledelsförbrukning 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för 

Bygg
sta rt 
år -

t.o.m. mänad 
82-06-30 1982/83 1983/84 

Projekt färdigställda 
före 1981-07-01 
men ännu ej 
slut redovisade 387 315 386 315 359 123 25 495 1 660 

Ombyggnad av polis-
högskolan i Ulriks-
dal. etapp I 4 000 1 000 3 000 83-01 

Förvaltningsbygg-
nad i Katrineholm 27 500 1 465 8 000 14 000 82-12 

Förvaltningsbygg-
nad i lljölby 20 100 21 250 1 124 6 000 12 000 82-09 

Förvaltningsbygg-
nad i Trelleborg 52 000 1 603 5 000 25 000 83-02 

Förvaltningsbygg-
nad i Mölndal 42 900 2 534 10 000 20 000 82-11 

Förvaltningsbyggnad 
för vaktdistrikt 
6 inom Göteborgs 
polisdistrikt 17 900 461 6 000 10 000 83-05 

Ombyggnad av allmänna 
häktet i Karlstad 2 700 1 000 1 700 83-02 

Förvaltningsbygg-
nad i Avesta 26 000 26 000 7 256 14 000 3 000 81-11 

Förval tningsbygg-
nad i Sandviken 24 400 27 800 6 390 15 000 4 000 81-12 

Förvaltningsbygg-
nad i Arvidsjaur 18 500 17 500 6 929 9 000 1 500 81-09 

Inköp av förvalt-
ningsbyggnader för 
polisen m. fl. 6 840 33 160 10 000 

Projekterings-
kostnader 3 137 3 000 3 000 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medelsbehovet 16 655 21 860 

Summa 476 315 625 865 396 862 120 000 87 000 

58 

Färdig
stäl
lande 
är -
månad 

83-10 

84-03 

84-02 

84-11 

84-11 

84-10 

83-10 

83-06 

83-03 

82-12 . 
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Anslagsberäkning (1 000-tal kr. I 

Hedelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 

statsbudget 
Anslag för 1983/84 (förslag) 

Summa 

66 654 1982/83 

179 000(1) 
1 

245 655 

1983/84 
120 000 
87 000 

207 000 

(1) Varav 147 000 000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

59 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för 
polisväsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i 

det föregående 
2. till Byggnadsarbeten för polis11äsendet för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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C.ÅKLAGARVÄSENDET 

C I. Riksåklagaren 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

8 195 000 
8 532 000 
8 564 000 

60 

Riksåklagaren är den högste åklagaren och leder åklagarväsendet i 
landet. Riksåklagarens kansli är organiserat på två byråer, kanslibyrån 
och tillsynsbyrån. Vid sidan härav finns viss personal för riksåklagarens 
egen åklagarverksamhet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Riksåklagaren_ Föredraganden 

Personal 
Summa 44 

Anslag 
Förvaltningskostnader 8 059 000 +110 000 + 32 000 

!därav lönekostnader) 16 955 000) I+ 0) I+ 66 000) 
Lokalkostnader 473 000 + 61 000 + 0 

Summa 8 532 000 +171 000 + 32 000 

Riksåklagaren 

I. Huvudförslaget innebär en medelsminskning med 170 640 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 171 000 kr. 
3. Om huvudförslaget tillämpas medför detta att en tjänst måste dras 

m. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för riksåklagarens verksamhet beräknas 
med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Riksåklagarens kansli är f.n. föremål för en översyn av organi
sationen. Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppgift att 
göra en sådan översyn (dir. 1982:84). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 
att till Riksåk/agaren för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av 8 564 000 kr. 
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C 2. Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

202 678 000 
206 124 000 
227 091 000 

61 

Sammanlagt finns 21 länsåklagarmyndigheter i landet. Tre av dessa är 
gemensamma för vardera två län. Länsåklagare fullgör åklagaruppgiften 
bl.a. när den är särskilt krävande. Chefen för en lärisåklagarmyndighet 
utövar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens verksam
hetsområde. Förutom länsåklagarmyndigheterna i länen finns fyra läns
åklagare för speciella mål. 

Landet är indelat i 86 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och 
Malmö åklagardistrikt ingår inte i någon länsåklagarmyndighets verk
samhetsområde. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tre distrikt är en 

överåklagare som har motsvarande uppgift som chefen för en länsåkla
garmyndighet. Åklagarmyndigheterna i de övriga 83 åklagardistrikten 

lyder under länsåklagarmyndigheterna och har som chef en chefsåkla-

gare. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Riksåklagaren Föredraganden 

Personal 
Länsåklagare och över-

åklagare 38 
Chefsåklagare, kammar-

åklagare och 
distriktsåklagare 397 +15 +16 

Assistentåklagare 138 - 4 -4 
Åklagaraspiranter/ 

assistentåklagare 
till förfogande 35 +15 +15 

Övrig personal 528 + 1 +1 

Summa 1 136 +27 +28 

Anslag 
Förvaltningskostnader 182 410 000 + 4 964 000 +16 926 000 

(därav lönekostnader) (172 338 000). (+ 3 944 000) (+16 473 000) 
Lokalkostnader 21 355 000 + 3 619 000 + 3 619 000 
Kostnader för gemensam 

kontorsdri ft 2 056 000 + 433 000 + 45 000 
Engångsanvisning 303 000 303 000 303 000 

+ 180 000 + 680 000 

Summa 206 124 000 + 8 893 000 +20 967 000 
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Riksåklagaren 

I. Huvudförslaget innebär en medelsminskning med 4 113 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning 5 258 000 kr. 

3. En tillämpning av huvudförslaget innebär att sammanlagt 32 tjäns
ter måste dras in. Vidare saknas medel helt för utbytestjänstgöring för 
notariemeritering och för praktikantarbete. 

4. För att bekämpa grövre brottslighet. i första hand den ekonomiska 
brottsligheten, bör åklagarväsendet tillföras åtta kvalificerade åklagar
tjänster. Tjänsterna bör placeras i respektive Stockholms (2), Göteborgs 
(I) och Malmö åklagardistrikt (I) samt vid länsåklagarmyndigheterna i 
Stockholms län och Gotlands län (2), Malmöhus län (I) och Älvsborgs 
län (I). Vidare yrkas en tjänst för distriktsåklagare i vart och ett av 
Nacka, Eskilstuna och Örebro åklagardistrikt. 

5. I Växjö åklagardistrikt bör en tjänst för distriktsåklagare inrättas i 
utbyte mot en assistentåklagartjänst i Blekinge län och Kronobergs län. 

6. I Stockholms åklagardistrikt bör två tjänster för kammaråklagare 
och i Malmö åklagardistrikt bör en tjänst för kammaråklagare inrättas 
i utbyte mot lika många assistentåklagartjänster i distrikten i fråga. 

7. Åklagarväsendet bör tillföras en revisorstjänst. Dess innehavare bör 
i huvudsak biträda länsåklagarna för speciella mål samt länsåklagar
myndigheten i Stockholms län och Gotlands län. 

8. Riksåklagaren yrkar medel för att kunna anta åtminstone 15 åkla
garaspiranter utöver de antagningar som krävs för att ersätta avgångar 
och medgivna nya tjänster. 

9. Ökande insatser mot framför allt narkotikabrottsligheten och den 
kvalificerade ekonomiska brottsligheten medför på grund av brottslig
hetens geografiska förgreningar ett stort behov av tjänsteresor under 
förundersökningsstadiet. Riksåklagaren yrkar en uppräkning av ansla
get under övriga förvaltningskostnader med 150 000 kr. 

I 0. Åklagarmyndigheten i Växjö beräknas under nästa budgetår flytta 
in i nya lokaler. För kostnader för flyttningen och för nyanskaffning 
yrkas 180 000 kr. som engångsanvisning. 

Föredragandens överväganden 

Personalläget inom åklagarväsendet är mycket bekymmersamt. Brotts
ligheten har under en följd av år fortlöpande ökat i omfång samtidigt 

som dess struktur har förändrats, något som har lett till alltmer tids- och 
arbetskrävande mål. Detta gäller främst narkotikabrottsligheten och den 
kvalificerade ekonomiska brottsligheten. Polisen har fortlöpande till
förts ökade resurser för brottsbekämpningen på dessa områden. Även 
andra samhällsorgan, främst skatte- och exekutionsväsendet, har för
stärkts. Detta har medfört en ökad belastning på åk\agarväsendet. 

Satsningar för att bekämpa ekonomisk brottslighet är särskilt angeläg-
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na. Det är därför nödvändigt att tillföra åklagarväsendet tjänster för 
sådan brottsbekämpning. Med anledning härav beräknar jag medel för 
12 åklagartjänster, varav tre tjänster för kammaråklagare i Stockholms 
åklagardistrikt, tre tjänster för distriktsåklagare i Stockholms län och 
Gotlands län, två tjänster för kammaråklagare i Göteborgs åklagardi
strikt och en tjänst för kammaråklagare i Malmö åklagardistrikt 
( + I 615 000 kr.). Vidare har medel beräknats för en distriktsåklagar
tjänst i vart och ett av Malmöhus län, Älvsborgs län och Kalmar län 
( + 538 000 kr.). Medel för inrättande av dessa tjänster erhålls genom 
omfördelning inom justitidepartementets område Ufr ovan under ansla
get B 4. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader). 

Den ekonomiska brottsligheten är ofta svårutredd. Utredningarna är 
tids- och personalkrävande. Komplicerade transaktioner av olika slag 
medför att medverkan av revisorer i många fall är oundgänglig. Behovet 
av sådan medverkan tillgodoses f.n. genom konsultuppdrag, i den mån 
inte andra myndigheter tillfälligtvis tillhandahåller revisorspersonal. 
Behovet av insatser från revisorer kan förväntas öka ytterligare. Polis
väsendet har nyligen tillförts fyra tjänster för revisorer (prop. 1981 I 
82:100 bil. 5 s. 45). Jag bedömer det nu nödvändigt att tillföra åklagar
väsendet en sådan tjänst. Revisorn bör i första hand biträda länsåklagar

na för speciella mål och placeras hos dem. Innehavaren av tjänsten skall 
emellertid även kunna bistå länsåklagarmyndigheten i Stockholms län 
och Gotlands län i vissa fall. Medel för inrättande av tjänsten erhålls 
genom omfördelning inom justitiedepartementets område Ufr ovan un
der anslaget B 4. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader) 
(7). 

I fråga om intensifierade insatser i kampen mot narkotikabrotts

ligheten får jag hänvisa till vad jag har anfört i anslutning till anslaget 
A 2. Justitiedepartementet. 

Tre tjänster för kammaråklagare och en tjänst för distriktsåklagare bör 
inrättas i utbyte mot fyra assistentåklagartjänster (5, 6). 

Jag beräknar medel för 15 åklagaraspiranter utöver de aspiranter som 
behövs för de nya tjänsterna och för att ersätta avgångar, I 911 000 kr. 
(8). 

Mot bakgrund av den satsning som har gjorts på nya tjänster för 
bekämpning av ekonomisk brottslighet bör medel anslås för erforderlig 
specialutbildning av åklagare. Jag beräknar 500 000 kr. för detta. Medlen 
bör utgå som engångsanvisning. 

För kostnader i samband med inflyttning i nya lokaler för åklagar
myndigheten i Växjö beräknar jag 180 000 kr. (I 0). 

Jag övergår nu till att beröra frågor om åklagarväsendets organisation. 
Denna organisation har i allt väsentligt varit oförändrad sedan förstat
ligandet den I januari 1965. Starka skäl talar för att tiden nu är mogen 
att se över såväl den lokala som den regionala åklagarorganisationen. 
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Såvitt gäller den regionala organisationen har en av riksåklagaren 
tillsatt arbetsgrupp lagt fram förslag till ändrad regional indelning m.m. 

(åklagarutredningen). Förslaget, som av riksåklagaren överlämnats till 
regeringen, har remissbehandlats. Om förslaget genomförs kan vissa 
besparingar komma att göras. Detta gäller inte minst den föreslagna 
indelningen i större regioner. Jag avser att inom kort lägga fram förslag 
på grundval av översynen. 

Även den lokala organisationen bör ses över. Jag har för avsikt att 
inom kort i regeringen ta upp frågan om att göra en sådan översyn. Även 
andra möjligheter till rationaliseringar måste givetvis tas till vara. Som 
jag har nämnt i anslutning till anslaget C I. Riksåklagaren pågår även en 
översyn av riksåklagarens kansli. 

Hittills har inom åklagarväsendet förekommit en viss notarie

tjänstgöring i form av s.k. utbytestjänstgöring. Några särskilda medel för 
detta ändamål har aldrig anvisats, utan denna tjänstgöring har -skett 
inom ramen för ordinarie löneanslag. Genom de senaste årens anslags
minskningar har utrymmet efterhand minskat för sådan utbytestjänst

göring. Jag tvingas konstatera att någon notarietjänstgöring fortsätt
ningsvis inte kan förekomma inom åklagarväsendet. Jag återkommer till 
denna fråga under anslaget D 2. Allmänna domstolarna. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

227 091 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna för budgetåret 1983/84 
anvisa ett förslagsanslag av 227 091 000 kr. 
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M. 

D I. Domstolsverket 

1981 /82 IJtgi ft 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

42 760 558 
44 530 000 
45 310 000 

65 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, 
arrendenämnderna, hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de all
männa advokatbyråerna. Domstolsverket har också till uppgift att på det 
allmännas vägnar föra talan mot beslut i rättshjälpsfrågor. 

Domstolsverket leds av en styrelse. Chef för domstolsverket är en 
generaldirektör. Inom verket finns en organisationsenhet, en eko
nomienhet, en personalenhet, en juridisk enhet och ett revisionskontor. 
Dessutom finns ett sekretariat och en disciplinnämnd. 

Från anslaget betalas också kostnader för verksamheten vid notarie
nämnden, tjänsteförslagsnämnden för dorilstolsväsendet och besvärs
nämnden för rättshjälpen. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förval tningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Efterutbildning inom 

domstolsverkets 
verksamhetsområde 

Blanketter m.m. inom 
domstolsverkets 
verksamhetsområde 

· Datorbearbetning 
Rättsf allspublicering 
Revisionskontor -

särkostnader 

Summa 

Domstolsverket 

1982/83 

. 139 

26 160 000 
(18 778 000) 

2 970 000 

5 000 000 
9 000 000 

730 000 

670 000 

44 530 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Oomstolsverket Föredraganden 

- 4 

+ 941 000 + 470 000 
- ) (+ 143 000) 

+ 246 000 + 50 000 

+ 530 000 + 350 000 
+ 737 000 + 500 000 
+ 78 000 + 80 000 

+ 4 000 670 000 

+2 536 000 + 780 000 

I. Domstolsverket har enligt .huvudförslaget redovisat besparingar 
såvitt avser de för domstolsväsendet gemensamma anslagsposterna 

5 Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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utom anslagsposten Efterutbildning - som innebär att anslaget efter 
pris- och löneomräkning minskas med 322 000 kr. Domstolsvcrket be
dömer det möjligt att åstadkomma dessa besparingar. I fråga om an
slagsposterna Förvaltningskostnader och Efterutbildning har domstols
verket föreslagit oförändrade resurser. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 2 858 000 kr. 
3. Verket upprepar sitt yrkande från föregående års anslagsfram

ställning om en tjänst som överdirektör i utbyte mot en tjänst som 
byråchef. 

Föredragandens överväganden 

Öi•enyn al' domstolsadministrationen 

I Inledning 

Utredningen (Ju 1980:07) om domstolsadministrationen 1 överlämnade 
i mars 1982 betänkandet (Ds Ju 1982:3) Domstolsverket och domstolar
na. Betänkandet inne_håller en uppföljning av den reform av domstols
administrationen som genomfördes år 1975 och som innebar bl.a. att 
domstolsverket inrättades som central förv\lltningsmyndighet för dom
stolsväsendet. 

Betänkandet har remissbehandlats. Remissyttranden har kommit in 
från högsta domstolen, regeringsrätten, justitiekanslern, justitieombuds
mannen Anders Wigelius, bostadsdomstolen, domstolsverket, besvärs

nämnden för rättshjälpen, statskontoret, riksrevisionsverket, samtliga 
hovrätter och kammarrätter, Huddinge, Nacka, Stockholms, Gotlands, 
Norrköpings, Värnamo, Sölvesborgs, Eslövs, Helsingborgs, Landskro

na. Lunds, Malmö, Varbergs, Göteborgs, Stenungsunds, Borås, Kristi
nehamns, Gävle, Sollefteå, Umeå och Piteå tingsrätter, länsrätterna i 
Stockholms, Malmöhus, Göteborgs och Bohus län samt Värmlands län, 
hyresnämnden i Stockholm. rättshjälpsnämnden i Göteborg, allmänna 
advokatbyrån i Malmö, Sveriges advokatsamfund, Sveriges domare
förbund, Föreningen Jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer, 
Centralorganisationen SACO/SR och TCO :s statstjänstemannasektion 
(TCO-S). Hovrätten över Skåne och Blekinge har bifogat ett yttrande 

från hovrättens yngreförening. 
Utredningen har enligt miri mening gjort en klargörande och för

tjänstfull genomlysning av olika frågor som hänger samman med admi
nistrationen av domstolsväsendet. Åtskilliga av dem är sådana att de 
faller inom domstolarnas eller verkets eget kompetensområde. Andra 
frågor ankommer på regeringen. Jag inskränker mig här till vissa frågor 
av mera allmänt intresse. 

1 Särskild utredare Cd. kammarrättspresidenten Gustaf Hedborg. Experter: 
f.d. borgmästaren Johan Björling samt lagmännen Lars-OlovHillerudh och Bengt 
Linderberg. 
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2 Domstolarnas självständighet 

En av utredningens huvuduppgifter har varit att undersöka om verksam

heten vid domstolsverket har inneburit något intrång i domstolarnas 

självständighet i deras dömande uppgifter. Denna fråga diskuterades 
ingående i samband med domstolsverkets tillkomst. Utredningen har 

funnit att något intrång i domstolarnas självständighet inte har skett, en 

uppfattning som delas av en så gott som enstämmig remissopinion. 

Med hänsyn till resultatet av sin granskning har utredningen inte 

funnit anledning att föreslå någon ändring i förtydligande syfte av den 
beskrivning av domstolsverkets uppgifter som återfinns i 3 §förordning

en ( 1975 :506) med instruktion för domstolsverket. 

Regeringsrätten kritiserar utredningen på denna punkt och framhåller 

att verkets ledande och samordnande uppgifter uttryckligen bör inskrän

kas till det administrativa fältet och att den i instruktionen angivna 

uppgiften att tillse att verksamheten bedrivs effektivt bör ändras till att 

verka för detta ändamål. Liknande synpunkter framförs av Malmö 

tingsrätt. Andra remissinstanser pekar på att ett förtydligande i syfte att 

åstadkomma en klar skiljelinje mellan den dömande och den admini

strativa verksamheten är svårt eller rent av omöjligt att åstadkomma. 

Några remissinstanser framhåller att domstolsverket genom sitt eko
nomiska ansvar för domstolsväsendet kan indirekt påverka dömandet. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge saknar en analys av huruvida och i 

vad mån den dömande verksamheten kan styras genom rent administra
tiva beslut. Hovrätten finner det uppenbart att redan den ekonomiska 

styrning som utövas av domstolsverket innebär ett ingripande i domsto

larnas verksamhet och självständighet. Liknande synpunkter framförs 

av Malmö tingsrätt. 

Kammarrätten i Göteborg understryker att domstolarna enligt rege
ringsformen är inordnade i det demokratiska-parlamentariska systemet. 

Häri ligger att domstolarna är beroende av vad de politiskt ansvariga 
organen beslutar, bl.a. i fråga om medelstilldelning, organisation och 
uppgifter. På verkställighetsplanet ankommer besluten på regeringen 
som i sin tur kan överlåta uppgifterna på underordnade myndigheter. 
Domstolarnas självständighet sådan den kommer till uttryck i 11 kap. 2 § 

regeringsformen sträcker sig - framhåller kammarrätten - inte läng

re än till suveräniteten i beslutssituationen. Mot denna bakgrund är det 

för kammarrätten närmast självklart att domstolsverkets verksamhet 
inte har inneburit intrång i domstolarnas självständighet i deras döman

de uppgifter. 

Jag ser det med hänsyn till domstolarnas centrala roll i vår rättsord

ning som utomordentligt angeläget att värna om domstolarnas och do

marnas grundlagsenliga självständighet i deras dömande uppgifter. Det 
är självklart att varken domstolsverket eller domstolarna medvetet skulle 

tillåta några överträdelser i detta hänseende. Därför är det glädjande 
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men inte särskilt förvånande att såväl utredningen som remissinstanser
na - med endast ett par undantag - har funnit att domstolsverkets 
verksamhet inte har inneburit något intrång i domstolarnas självständig

het i dömandet. 
En annan sak är att domstolarnas verksamhet liksom all annan verk

samhet påverkas av sådana yttre faktorer som exempelvis det statsfinan
siella läget. I en situation där arbetsmängden ökar samtidigt som det 
ekonomiska utrymmet inte tillåter några förstärkningar blir fördelning
en och utnyttjandet av de tillgängliga resurserna en lika angelägen som 
grannlaga uppgift. Medelstilldelningen är styrande för tillgången på 

personal och utrustning. Att de ekonomiska ramarna härigenom indirekt 
kan påverka de generella förutsättningarna för den dömande verksam

heten är ofrånkomligt. Det är riksdagen och regeringen som genom att 
anslå medel och anvisa hur dessa skall utnyttjas har det övergripande 
ansvaret. Domstolsverket har sedan som central förvaltningsmyndighet 
att mera i detalj fullfölja statsmakternas intentioner. 

I samband med domstolsverkets tillkomst framhölls att det knappast 
är möjligt att dra en klar skiljelinje mellan den dömande och den ad
ministrativa verksamheten. Det är enligt min uppfattning med hänsyn 
till resultatet av utredningens undersökning inte av behovet påkallat att 
på nytt ge sig i kast med denna uppgift. 

3 Målen för domstolsverkets verksamhet 

Ett grundläggande mål för domstolsverkets verksamhet är att i admini
strativt hänseende leda och samordna verksamheten samt att ge domsto
larna kvalificerad administrativ service i vid bemärkelse. Utredningen 
liksom merparten av remissinstanserna anser att domstolsverket har 
lyckats lösa dessa uppgifter väl. Jag har ingen annan uppfattning. 

Ett annat betydelsefullt mål för domstolsverket är att i administrativt 
hänseende verka för att domstolarnas arbete bedrivs effektivt i den 
bemärkelsen att resurserna, under iakttagande av vad rättssäkerheten 
kräver, utnyttjas så rationellt som möjligt. I ett kärvt statsfinansiellt läge 

blir självfallet ett effektivt utnyttjande av de tillgängliga resurserna en 
särskilt viktig uppgift. En del remissinstanser har i det sammanhanget 
kritiserat domstolsverket för att verket inte har lyckats ta fram ett till
räckligt gott beslutsunderlag då det gäller att bestämma resurstilldel
ningen mellan de olika domstolarna. Andra har menat att verket har 
försummat att redovisa de principer efter vilka verket dimensionerar 
personalen vid domstolarna. Utredningen har understrukit behovet av 
att man sprider information om dessa principer. 

Att det är näst intill omöjligt att komma fram till principer för resurs
tilldelningen som alla kan enas om ligger i öppen dag. Detta belyses av 
de svårigheter att mäta arbetsbelastningen i tingsrätterna som domstols
verket redovisade för ett par år sedan när verket fullföljde det arbete som 
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inletts av den s.k. arbetsbelastningsutredningen. En del av det material 
som togs fram i det sammanhanget har kommit till användning i det 
årliga dimensioneringsarbetet. Domstolsverket har såväl för utredning
en som i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 översiktligt 
redogjort för de hittills tillämpade dimensioneringsprinciperna och för 
formerna för dimensioneringsarbete. Jag anser det värdefullt att man på 
detta sätt sprider kännedom om denna viktiga del av verksamheten. 
Samtidigt vill jag understryka att det knappast går att ställa upp generel
la och för längre tid gällande normer som kan tillämpas i varje enskilt 

fall. 

4 Kompetensfördelningen mellan domstolsverket och domstolarna 

m.m. 

4.1 Arbetsordningarna 

Enligt de nuvarande bestämmelserna i domstolarnas instruktioner fast
ställer hovrätterna arbetsordningar för tingsrätterna med undantag för 
de tre största tingsrätterna, som själva gör det. Motsvarande gäller för de 
allmänna förvaltningsdomstolarna. Arbetsordningarna skall innehålla 
bestämmelser om grunderna för fördelningen av göromålen och de 
övriga bestämmelser som behövs för verksamheten i domstolen. Arbets
ordningarna skall utformas efter de allmänna anvisningar som 
domstolsverket meddelar. 

Enligt domstolsinstruktionerna skall domargöromålen fördelas på 
rotlar och varje domare i princip ha en rotel. Det är hovrätterna och 
kammarrätterna som delar in domarna i underrätterna till tjänstgöring· 
på rotlarna. Även här gäller undantag för domstolarna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. 

Hovrätternas och kammarrätternas beslut om arbetsordning och 
rotelindelning skall fattas efter förslag av underrätterna. Enligt 
domstolsverkets instruktion får verket inte föreskriva att viss rotel eller 
visst mål eller ärende skall tilldelas viss enskild domare eller på annat 
sätt bestämma hur dömande uppgifter skall fördelas mellan enskilda 
domare. 

Frågan om arbetsordningarna har diskuterats vid olika tillfällen, bl.a. 
när domstolsverket för ett par år sedan föreslog anvisningar för domsto

larnas arbetsordningar. 
Utredningen konstaterar att det numera inte råder några delade 

meningar mellan domstolsverket och domstolarna i fråga om innehållet 
i domstolsverkets anvisningar. Enligt utredningen ligger det emellertid 
något inbyggt kontroversiellt i en ordniilg som innebär att domstols
verket skall ge anvisningar, tingsrätterna och länsrätterna lämna förslag 
och hovrätterna och kammarrätterna besluta om arbetsordningarna. 
Utredningen har också konstaterat att domstolsverket och domstolarna 
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har olika uppfattning i frågan om domstolsverkets anvisningar är bin
dande för domstolarna. Utredningen föreslår att varje domstol själv 
skall få fastställa sin arbetsordning men att uppgiften att dela in domare 
på rotlar skall ligga kvar på överrätterna. Enligt utredningen förutsätter 
detta att vissa grundläggande och allmänna principer läggs fast i dom
stolsinstruktionerna. Utredningen menar vidare att domstolsverkets an
visningar endast är vägledande och ej bindande för domstolarna. 

Remissinstanserna är så gott som över lag ense med utredningen om 
att domstolsverkets anvisningar inte har någon bindande karaktär. Där
emot bryts meningarna beträffande förslaget att alla domstolar skall 
fastställa sina arbetsordningar själva. Överrätterna och även flera under

rätter ställer sig avvisande. De framhåller bl.a. värdet av att överrätterna, 
som vid behov förstärker underrätterna med domarpersonal, genom det 

nuvarande systemet får en god kännedom om förhållandena vid under
rätterna. Man anser det också onödigt att ändra en ordning som fungerar 
bra. Ungefär lika många som är emot utredningens förslag är dock för 

det. 
För egen del kan jag instämma i utredningens uppfattning att det kan 

synas byråkratiskt och irrationellt med beslutsbefogenheter på skilda 
håll när det gäller arbetsordningar, anvisningar, tjänsteföreskrifter m.m. 
Jag har dock förstått att domstolarna i stor utsträckning har vant sig vid 
och accepterat den nuvarande ordningen och att den har medverkat till 
att domstolarna i dag har likartade och väl fungerande arbetsordningar. 
Mot den bakgrunden känns det inte angeläget att nu införa några nya 
rutiner. 

Jag vill slutligen ansluta mig till utredningens och remissinstansernas 
åsikt att domstolsverkets anvisningar till arbetsordningar endast har en 
vägledande karaktär. Självfallet bör dock domstolarna sträva efter att i 
största möjliga utsträckning utforma arbetsordningarna i enlighet med 
anvisningarna för att därigenom uppnå likformighet i de många fall där 
detta är möjligt och lämpligt. Det kan anmärkas att begreppet anvisning
ar kan komma att utmönstras inom den offentliga rätten om det förslag 
genomförs som en arbetsgrupp inom regeringskansliet har lagt fram i 

promemorian (Ds Ju 1982:11) Större klarhet i fråga om olika reglers 
rättsliga karaktär och syfte. Det begrepp som i arbetsgruppens förslag 
närmast motsvarar anvisningar i domstolsinstruktionernas bemärkelse 

är allmänna råd, som avser icke-bindande regler rörande tilllämpningen 
av en eller flera bakomliggande författningar. 

4.2 Tjänstetillsättningar m.m. 

Utredningen har inte föreslagit några större förändringar i den nu gäl
lande ordningen såvitt avser fördelninge!l av beslutande_rätten mellan 
regeringen, domstolsverket och domstolarna rörande tjänstetill
sättningar, tjänstledigheter, partiella tjänstebefrielser, medel för för-
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stärkningsändamål m.m. Ett skäl för att behålla den nuvarande kom
petensfördelningen är enligt utredningen att vissa frågor bör avgöras 
centralt för att bli enhetligt bedömda inom hela domstolsväsendet. En 
ökad delegering av beslutanderätten från domstolsverket till domsto
larna när det gäller exempelvis partiella tjänstebefrielser och medel för 
förstärkningsändamål skulle enligt utredningen kunna medföra ett säm
re utnyttjande av de samlade resurserna. 

Remissutfallet är inte entydigt i dessa frågor. Jag delar emellertid 
utredningens uppfattning att det f.n. inte finns anledning att göra några 
väsentliga förändringar på dessa områden. Det finns emellertid två 
frågor som utredningen har berört och som jag vill ta upp. 

Den ena frågan gäller omfattningen av den årliga domarrekryteringen 
som sker genom antagning av fiskalsaspiranter i hovrätterna och kam
marrätterna. Utredningen förordar att denna fråga belyses närmare. Det 
anser även jag. För att säkerställa att domarbanan behåller sin attrak
tionskraft för skickliga yngre jurister är det angeläget att man gör en 
närmare analys av det framtida behovet av domare och hur domarkar
riären kan komma att te sig främst för dem som nyligen har inträtt på 
domarbanan. Erfarenheterna visar emellertid att det är svårt att göra 
några säkra uttalanden i sådana här frågor. Jag avser att låta en arbets
grupp inom justitiedepartementet göra en inledande studie, där de hit
tillsvarande erfarenheterna och några tänkbara utvecklingslinjer bely
ses. 

Den andra frågan jag vill ta upp gäller assessorernas tjänstgörings
skyldighet i underrätterna. F.n. är en assessor enligt domstolsinstruktio
nerna tjänstgöringssky.Jdig i underrätt endast om det föreligger ett vika
riebehov i underrätten. Utredningen menar att det finns goda skäl att 
undersöka om inte en assessor bör vara skyldig att tjänstgöra i underrätt 
även i andra fall. 

I likhet med flera remissinstanser delar jag utredningens uppfattning. 
Om det - som på senare tid inte sällan varit fallet - finns förhållan
devis gott om assessorer i överrätterna samtidigt som tingsrätterna och 
länsrätterna periodvis behöver förstärkningar ter det sig från flera ut
gångspunkter naturligt att sådana förstä.rkningsinsatser sker på asses
sorsnivå. En sådan ordning torde gynnsamt påverka adjunktionsmöjlig
heterna och minska behovet av nyrekrytering. Självfallet har det också 
den fördelen att en större del av dömandet i underrätt utövas av mer 
erfarna domare. Jag är medveten om att denna fråga i allmänhet kan 
lösas på frivillig väg men anser likväl att det mesta talar för att det även 
bör föreligga en formell skyldighet. 

Slutligen vill jag här upplysa om att jag avser att ta upp frågan om en 
vidgad behörighet för domstolarna att själva förordna icke ordinarie 
domare. Det gäller tjänster som· revisionssekreterare, regeringsrättsse
kreterare, hovrättsassessor och kammarrättsassessor. Dessa tjänster till-
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sätts f.n. av regeringen efter förslag av domstolen. Frågan om vilken 
myndighet som skulle meddela förordnandena diskuterades i samband 
med inrättandet av domstolsverket, och vid riksdagsbehandlingen av
gjordes att den hittillsvarande ordningen borde bestå. Det kan emellertid 
finnas skäl att nu ta upp dessa frågor från en något annan utgångspunkt, 
nämligen utifrån intresset av att i görlig mån decentralisera ärenden från 
regeringskansliet. I samma syfte kan övervägas att införa en ordning 
enligt vilken en assessor som förordnas att fullgöra offentligt uppdrag 
som rättssakkunnig automatiskt blir tjänstledig från assessorstjänsten. 

5 Domstolsverkets organisation m.m. 

5.1 Inledning 

Utredningen har inte utfört någon formlig organisationsundersökning 
vad avser domstolsverkets interna organisation. Några remissinstanser 
har efterlyst en sådan uridersökning, som man menar borde inriktas på 
frågan om kostnadsbesparingar. 

Det har inte legat inom utredningens uppdrag att utföra en så ingåen
de undersökning som här efterfrågas. Mot bakgrund av att domstolsver
ket i det föreliggande budgetförslaget för tredje året i rad får vidkännas 
en 2-procentig nedskärning av sitt anslag ter det sig inte heller så ange
läget att nu göra en sådan undersökning. Jag vill tillägga att personalåt
gången för den centrala administrationen procentuellt sett är lägre inom 

domstolsväsendet än inom övriga sektorer av rättsväsendet. Utredning
en har dessutom efter samtal med företrädare för myndigheterna inom 
verksamhetsområdet samt med de fackliga organisationerna kunnat 
konstatera att det inte har framförts någon kritik mot verkets organisa
tionsstruktur i stort. Inte heller i övrigt har framkommit något som tyder 
på att det skulle föreligga något grundläggande fel i den nuvarande 
organisationens uppbyggnad. 

Den kritik och de synpunkter som utredningen har fångat upp har i 
stället inriktats på ett önskemål att domstolsverkets nuvarande organi
sation bör tillföras fler personer med domstolserfarenhet. Om så sker 
skulle, enligt vad utredningen har erfarit, domstolarna få en starkare 
känsla av att domstolsverket verkar i god insikt om deras problem och 
-förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete förbättras. Detta är 
en uppfattning som enligt utredningen delas av domstolsverket. För att 
tillgodose sådana önskemål belyser utredningen olika frågor och kom
mer med några förslag av vilka jag skall här ta upp två, nämligen om 
domstolsverkets styrelse och om behovet av en tjänst som överdirektör 
i verket. 

5.2 Styrelsen 

Styrelsen består f.n., utöver generaldirektören som är ordförande, av fem 
ledamöter. Av dessa är en domare, två har riksdagserfarenhet och två har 
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förordnats efter förslag av SACO/SR respektive TCO-S. Det finns inga 

suppleanter för ledamöterna. I och med att två fackliga huvudorganisa
tioner har fått föreslå var sin ledamot har det saknats skäl att göra 
kungörelsen ( 1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets sty
relse m.m. (personalföreträdarkungörelsen) tillämplig på verket. 

Utredningen har för sin del uttalat att en förutsättning för att dom
stolsverket skall kunna uppfylla sin huvuduppgift att ge myndigheterna 
inom verksamhetsområdet en kvalificerad administrativ service i vid 
bemärkelse är att det på olika nivåer inom verket finns personal med god 
kunskap om och stor praktisk erfarenhet av domstolsväsendet. Detta 
gäller inte minst i fråga om styrelsen som är verkets högsta beslutande 
organ. Mot denna bakgrund har utredningen föreslagit att i styrelsen 
skall ingå ytterligare tre ledamöter, varav två skall ha erfarenhet av 
domstolsverksamheten och en skall vara advokat. 

Remissinstanserna har så gott som enstämmigt anslutit sig till utred
ningens förslag. 

Även jag finner det naturligt att domstolsverket - med sin huvudupp
gift att vara ett domstolarnas serviceorgan i administrativa frågor - i sin 
styrelse har ett större inslag av ledamöter med praktiska erfarenheter 
från verksamhetsområdet än som annars är brukligt för centrala förvalt
ningsmyndigheter. Jag förordar därför att antalet ledamöter utökas med 
två, nämligen med en domare och en advokat. 

I övrigt finner jag inte anledning till några förändringar i fråga om 
domstolsverkets styrelse. 

5.3 Överdirektörstjänst 

I anslagsframställningen för budgetåret 1981 /82 yrkade domstolsverket 
att en tjänst för överdirektör skulle inrättas i verket. Som skäl för yrkan
det angavs bl.a. att gedigen domarerfarenhet måste finnas företrädd i 
verket om verket skulle kunna lösa sina uppgifter på ett tillfredsställande 
sätt. Det skulle därför vara av synnerligt värde att till verket kunna knyta 
en person med erfarenhet av tjänstgöring i chefsdomarbefattning. För att 
detta skuile kunna ske krävdes att en överdirektörstjänst inrättades. 

Enligt utredningen är man inom domstolsväsendet positivt inställd till 
inrättandet av en överdirektörstjänst. Utredningen anser det också -
som tidigare har redovisats - vara av stor vikt att det på olika nivåer 

inom verket, således också i verksledningen, finns personal med stor 
praktisk erfarenhet av domstolsväsendet. Utredningen tillstyrker därför 
inrättandet av en överdirektörstjänst, vilket enligt utredningen kan ske 
inom ramen för oförändrade ekonomiska resurser. 

Utredningens förslag har fått ett blandat mottagande men stöds av en 
majoritet bland remissinstanserna. 

Jag kan i långa stycken dela utredningens uppfattning. Statsmakterna 
har emellertid hittills visat stor återhållsamhet när det gäller att inrätta 
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tjänster som överdirektör i centrala ämbetsverk. Domstolsverkets stor
lek, uppgifter och organisationsstruktur kan inte sägas tala för förslaget. 
Till detta kommer dagens kärva budgetläge. Jag vill peka på att det på 
byråchefs- och andra nivåer i verket finns domarerfarenhet represente
rad, låt vara att det då är fråga om icke ordinarie domare. Den förstärk
ning som jag i likhet med utredningen förordar i fråga om verksstyrelsen 
ger domarerfarenheten en ökad tyngd i verket. Verket kan också i de 
projekt där ämnet så kräver knyta lämpliga domare till sig som projekt
ledare eller rådgivare, en metod som verket redan har tillämpat med 
framgång. 

Jag finner mot denna bakgrund att övervägande skäl talar mot 
inrättandet av en överdirektörstjänst.Inte heller i övrigt finner jag skäl 
att nu ändra ledningsstrukturen inom verket. 

5.4 Tjänsteförslagsnämnden 

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, som inrättades samti
digt med domstolsverket, har till huvuduppgift att avge förslag till rege
ringen beträffande sådana ordinarie domartjänster som kungörs lediga. 
Nämnden är en från domstolsverket fristående myndighet vars kansli
funktioner fullgörs av verket. F.n. är generaldirektören i domstolsverket 
ordförande i nämnden, som därutöver har sju ordinarie ledamöter och 
lika många suppleanter. Bland ledamöterna finns ordförandena i högsta_ 
domstolen och regeringsrätten, en hovrättspresident och en kammar
rättspresident, en lagman i tingsrätt (ordförande i Sveriges domareför
bund) och en lagman i länsrätt samt ett hovrättsråd (företrädare för 
JUSEK). 

Jag vill inledningsvis erinra om att riksdagen i samband med inrättan
det av domstolsverket hade en från regeringen avvikande uppfattning i 
frågor rörande tjänsteförslagsnämnden. Regeringen hade sålunda före
slagit att det inom verket skulle tillskapas en särskild tjänsteför
siagsnämnd i vilken centralmyndighetens chef skulle vara ordförande. 

Riksdagen ansåg däremot att nämnden borde vara ett i förhållande till 
centralmyndigheten helt fristående organ och att principiella skäl talade 
för att centralmyndighetens chef inte var självskriven ordförande i 

nämnden. 
Enligt utredningen har det från åtskilliga håll satts i fråga om det är 

principiellt riktigt att domstolsverkets chef är ordförande i den nämnd 
som skall föreslå vem som skall befordras på domarbanan. Man har där 
hänvisat till att domarna i sin dömande verksam hetär helt självständiga 
i förhållande till såväl riksdag och regering som andra myndigheter. 
Utredningen har understrukit att dessa kritiska synpunkter så gott som 
genomgående har gällt själva principfrågan om det riktiga och lämpliga 
i att domstolsverkets chef är ordförande i nämnden. 

Utredningen kommer efter ett ingående resonemang i frågan huruvida 
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nämndens kansli bör vara knutet till domstolsverket och verkschefen 
vara ordförande i nämnden fram till att den nuvarande ordningen bör 
behållas. En av utredningens experter. Björling, är dock skiljaktig i 
ordförandeskapsfrågan. Enligt Björling måste man söka en lösning som 
klart markerar tjänsteförslagsnämndens fristående ställning i för
hållande till domstolsverket. Detta menar han kunna ske genom att man 
låter någon annan än verkets chef vara ordförande i nämnden. Däremot 

är Björling ense med utredningen om att nämndens kansli kan ha dom
stols verket som värdmyndighet. Han föreslår vidare att verkets chef skall 
vara självskriven vice ordförande i nämnden och i denna egenskap svara 
för att kanslifunktionerna fullgörs på ett tillfredsställande sätt. 

En stor majoritet av remissinstanserna· har anslutit sig till Björlings 
uppfattning. Det finns även de som vill gå längre då det gäller att dra upp 
rågången mellan domstolsverket och tjänsteförslagsnämnden. 

Enligt min uppfattning har nämnden fungerat väl och dess verksam
het varit värdefull såväl från allmänna som enskilda synpunkter. Jag 
delar också utredningens mening att det finns praktiska fördelar som 
med styrka talar för den hu varande ordningen. Tanken att ledamöterna 
i tjänsteförslagsnämnden i sina ställningstaganden skulle låta sig påver
kas av om ordföranden i nämnden också är chef för domstolsverket 
finner jag verklighetsfrämmande. I diskussionen förefaller man också 
ibland ha glömt att tjänsteförslagsnämnden inte fattar de slutliga beslu
ten om domartillsättningar utan är ett förslagsorgan. Regeringen är i sin 
prövning helt obunden av vad nämnden har kommit fram_ till. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört och med hänsyn till att det 
föreligger en stor enighet om att domstolsverket även i fortsättningen bör 
vara värdmyndighet för tjänsteförslagsnämnd,:n är jag för egen del inte 

benägen att verka för någon ändring i den nuvarande ordningen. 

5.5 Besvärsnämnden för rättshjälpen 

Besvärsnämnden för rättshjälpen är överinstans i förhållande till rätts
hjälpsnämnderna niir det gäller beslut i ärenden om allmän rättshjälp. I 
likhet med tjänsteförslagsnämnden är besvärsnämnden en från dom
stolsverket fristående myndighet vars kansligöromål fullgörs av verket. 
Med hänsyn till att domstolsverket på rättshjälpsområdet både är till
synsmyndighet och part med rätt att överklaga rättshjälpsbeslut på det 
allmännas vägnar kan det enligt utredningen finnas en risk för att tilltron 
till besvärsnämndens självständighet sätts i fråga. Eftersom den nuva
rande ordningen bygger på färska ställningstaganden från statsmakter
nas sida har utredningen inte sett som sin uppgift att nu ifrågasätta några 
förändringar. Samtidigt uttrycker utredningen en förmodan att det bor
de gå att lösa frågan om föredragande och kansli åt besviirsnämnden på 
ett principiellt mer invändningsfritt sätt. 

Inte heller jag finner skäl att nu överväga någon ändring i de nyligen 
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gjorda ställningstagandena, särskilt som stora delar av rättshjälpsom
rådet nu utreds av rättshjälpskommitten (Ju 1982:01). 

Revisionskontoret 

Chefen för kommundepartementet kommer vid sm anmälan till 
statsbudgeten för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frå
gor att ta upp frågan om den statliga revisionsverksamheten i bl.a. vad 
avser ändrad revisionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen lig

ger riksrevisionsverkets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För 
domstolsverkets vidkommande. innebär förslaget till ändrad 

revisionskontorsorganisation att domstolsverket inte längre blir värd
myndighet för något revisionskontor. Jag beräknar i enlighet härmed 
inte några medel för denna verksamhet under anslaget. 

Anslagsheräkningen i övrigt 

För nästa budgetår bör medel för domstolsverkets verksamhet beräknas 
med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid såvitt avser de för 
domstolsväsendet gemensamma anslagsposterna lagt in besparingar på 
efterutbildnings- och blankettposterna. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört om 

översynen av domstolsadministrationen 
dels föreslår riksdagen att till Domstolsverket för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av ·45 310 000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

807 707 132 
823 100 000 
845 000 000 

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domsto

len. 
Tingsrätterna är allmänna underrätter. Det finns 97 tingsrätter. 
Hovrätterna är överrätter i de mål som fullföljs från tingsrätterna. 

Hovrätterna är Svea hovrätt ( 15 avdelningar, varav 13 för allmänna mål 
och två för vatten- och fastighetsmål), Göta hovrätt (fyra avdelningar), 
hovrätten över Skåne och Blekinge (fem avdelningar), hovrätten för 
Västra Sverige (sex avdelningar), hovrätten för Nedre Norrland (två 
avdelningar) och hovrätten för Övre Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i de mål som fullföljs från hovrätterna. 
Domstolen är delad på tre avdelningar. I domstolen finns 25 justitieråd. 
Tre av dessa tjänstgör i lagrådet. För högsta domstolen finns ett särskilt 
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kansli till vilket revisionssekreterare är knutna. 
Från anslaget betalas också kostnaderna för de kansligöromål för 

statens ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt. 

Personal 

Högsta domstolen 
Justitieråd, kanslichef 

1982/83 

och revisionssekreterare 64 
Övrig personal 53 

Hovrätterna 
Domare och hovrättsfiskaler ·274 
Övrig personal 228 

Tingsrätterna 
Domare 
Tingsnotarier 
Övrig personal 

Summa 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader I 

Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Ersättning till 

nämndemän 

Summa 

Domstolsverket 

659 
640 

2 289 

4 207 

666 931 000 
(626 150 000) 

6 500 000 
111 669 000 

38 000 000 

823 100 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Domstolsverket Föredraganden 

+50 

+50 

+ 13 684 000 
(+ 8 617 000) 
+ 520 000 
+ 21 873 000 

+ 314 000 

+ 36 391 000 

+ 12 000 000 
(+ 7 470 000) 
+ 500 000 
+ 21 400 000 

- 12 000 000 

+ 21 900 000 

I. De besparingar som domstolsverket har redovisat enligt huvudför
slaget innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 
omkring 13, I milj. kr. Det motsvarar omkring I 00 årsarbetskrafter. Ett 
genomförande av huvudförslaget skulle medföra en väsentlig ökning av 
mål- och ärendebalanserna i domstolarna. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 28 961 000 kr. 
3. Domstolsverket upprepar sitt yrkande från föregående års anslags-
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framställning om medel för ytterligare 50 biträdestjänster vidtingsrätter
na ( + 5 430 000 kr.). 

4. Domstolsverket begär att anslagsposten Expenser utöver prisom
räkningen räknas upp med 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

De allmänna domstolarnas arbetsläge har varit ansträngt även under år 
1982. Antalet mål och ärenden har fortsatt att öka. Den ökade arbets
mängden har hittills kunnat mötas genom rationalisering och omfördel
ning av de tillgängliga resurserna. Det statsfinansiella läget och de pla

nerade insatserna i kampen mot narkotikabrottsligheten och den ekono
miska brottsligheten ställer ökade krav på sådana åtgärder. Jag är med~ 

veten om att dessa åtgärder på sina håll kan vara otillräckliga för att 
motsvara den ökade arbetsbördan men ser det med hänsyn till budget
läget som omöjligt att tillföra organisationen några nya resurser. 

Jag måste tvärtom konstatera att det statsfinansiella läget är sådant att 
man inte heller för detta anslag kan avstå från att vidta besparingsåtgär
der. Jag avser därför att senare ta upp frågan om sådana ändringar i 
domförhetsreglerna att tingsrätterna kan döma med ett färre antal 
nämndemän än nu. Anslaget kan härigenom - efter viss uppräkning för 
kostnadsstegringar - reduceras med 12,5 milj. kr. 

Som jag nyss nämnde är det nödvändigt med en fortlöpande rationali
sering av verksamheten. En del av dessa åtgärder förutsätter lagstiftning. 
Det mest omfattande förslaget är den reformering av tingsrättsprocessen 
som rättegångsutredningen har föreslagit. Andra, mindre genomgripan
de exempel är de ändringar i rättegångsbalken som nyligen har genom
förts och som innebär ökade möjligheter för tingsrätterna att avgöra 
brottmål i den tilltalades utevaro och med ensamdomare samt den vid
gade behörigheten för åklagare att utfärda strafförelägganden. I samma 
riktning verkar förslaget om en reformering av bötesförvandlingen. 

Ett annat viktigt inslag i rationaliseringsarbetet är utnyttjandet av 
automatisk databehandling (ADB). Inom de allmänna domstolarna har 
ADB-stöd tagits i anspråk i växande utsträckning. Det är enligt min 

uppfattning helt nödvändigt att man på detta sätt tar till vara den 
moderna teknikens möjligheter. 

Inom inskrivningsväsendet har införandet av ADB medfört att icke 
obetydliga resurser har kunnat omfördelas till andra angelägna ända
mål. Hittills har övergång till ADB skett vid 14 av landets 94 inskriv
ningsmyndigheter. Utbyggnaden avses i enlighet med den gällande pla

nen fortsätta i oförändrad takt nästa budgetår. 
Försöken med ADB-stöd vid handläggning av mål om betalningsfö

reläggande vid Göteborgs tingsrätt har slagit väl ut och har hösten 1982 
utvidgats till Stockholms tingsrätt. Jag räknar med att verksamheten 
under budgetåret 1983/84 skall kunna utvidgas till ytterligare någon 
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tingsrätt och omfatta även handräcknings- och lagsökningsmålen. 
I den lagstiftning som förbereds med anledning av betänkandet (SOU 

1981 :76) Företagshypotek förutsätts att handläggningen av ärenden om 
företagsinteckning koncentreras till en enda inskrivningsmyndighet och 
sker med ADB-stöd. Domstolsverket har nyligen fått i uppdrag att i 
samarbete med statskontoret utreda de tekniska och organisatoriska 
frågor som har samband med detta. 

Främst för att möjliggöra en modernisering av de kontorstekniska 
hjälpmedlen beräknar jag en engångsanvisning om 2 milj. kr. 

På grundval av domstolsverkets utredning om behovet av tingsställen 
utanför tingsrätternas kansliorter har regeringen fr.o.m. den I januari 
1983 dragit in ett mindre antal sådana tingsställen (SFS 1982:996). Den
na åtgärd innebär minskade lokalkostnader för domstolarna och inte 

minst ett effektivare utnyttjande av domstolspersonalen. Det är angelä
get att även i fortsättningen bevaka denna fråga. Framför allt gäller detta 
naturligtvis sådana fall där ett tingsställe utnyttjas mera sällan men 

föranleder icke obetydliga lokal- och resekostnader. 
Vad gäller organisatoriska åtgärder avser jag att föreslå regeringen att 

låta domstolsverket undersöka frågan om en sammanslagning av Sjuhä
radsbygdens och Borås tingsrätter. Jag vill också erinra om den översyn 
av avdelningsindelningen av tingsrätterna som domstolsverket f.n. gör 
på regeringens uppdrag. Målsättningen är att åstadkomma en rationell 
och nexibel organisation av de större tingsrätterna. 

Som ett led i de omfördelningar som är nödvändiga inom polis- och 
åklagarväsendet torde utrymmet för s.k. utbytestjänstgöring för notarier 
komma att minska på dessa områden. Den utbytestjänstgöring som i 
övrigt förekommer är av mindre omfattning. Det är angeläget att bort
fallet av utbytestjänstgöringen inte medför några olägenheter för de 
domstolar - tingsrätter och länsrätter - som är huvudmyndigheter för 
notarierna och att även i fortsättningen en stor andel av de nyexamine
rade juristerna får notariemeritering. Jag avser därför alt senare ta upp 
frågan om en avkortning av notarietjänstgöringen till två år, förlagd till 
tingsrätt eller länsrätt. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna domstolarna för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 845 000 000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1981 /82 Utgift 272 394 993 
1982/83 Anslag 280 600 000 
1983/84 Förslag 289 470 000 

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrätterna, mellankommunala 
skatterätten, kammarrätterna och regeringsrätten. 
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Länsrätterna och mellankommunala skatterätten är allmänna förvalt
ningsdomstolar närmast under kammarrätterna. Det finns 24 länsrätter. 

Kammarrätterna är överrätt i de mål som fullföljs från bl.a. länsrätter
na. Det finns fyra kammarrätter, kammarrätten i Stockholm (sju avdel
ningar), kammarrätten i Göteborg (sju .avdelningar), kammarrätten i 
Sundsvall (fyra avdelningar) och kammarrätten i Jönköping (tre avdel
ningar). 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Rege
ringsrätten är överrätt i de mål som fullföljs från kammarrätterna och 
högsta instans i patentmål. Domstolen är delad på tre avdelningar. I 
domstolen finns 20 regeringsråd. Två av dessa tjänstgör f.n. i lagrådet. 
För regeringsrätten finns ett kansli till vilket regeringsrättssekreterare är 
knutna. 

Personal 

Regeringsrätten 
Regeringsråd, kanslichef 

och regeringsrätts-

1982/83 

sekreterare 60 
Övrig personal 47 

Kammarrätterna 
Domare och fiskaler 203 
Övrig personal 146 

Länsrätterna och mellan
kommunala skatterätten 
Domare 152 
Personal med berednings-

och föredragandeuppgi fter 431 
Övrig personal 438 

Summa 1 477 

Anslag 
Förvaltningskostnader 230 743 000 

(därav lönekostnader) (219 100 0001 
Reseersättningar 2 350 000 
Lokalkostnader 37 507 000 
Ersättning till nämndemän 10 000 000 

Summa 280 600 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Domstolsverket Föredraganden 

+ 1 794 000 + 3 240 000 
(+ 819 OODI (+ 2 390 0001 
+ 188 000 + 180 000 
+ 6 953 000 + 6 950 000 
+ 116 000 - 1 500 000 

+ 9 051 000 + 8 870 000 
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Domstolsverket 

I. De besparingar som domstolsverket enligt huvudförslaget har re
dovisat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 
omkring 4,6 milj. kr. Det motsvarar omkring 35 årsarbetskrafter. Ett 
genomförande av huvudförslaget skulle medföra att balanserna i kam
marrätterna ökar och att balansavarbetningen i länsrätterna försenas 
kraftigt. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 9 051 000 kr. 

Föredragandens övervliganden 

De allmänna förvaltningsdomstolarnas arbetsläge inger oro. Antalet 
inkommande mål har under år 1982 ökat kraftigt i kammarrätterna och 
länsrätterna. Målavverkningen har inte kunnat höjas i takt med måltill
strömningen. 

Antalet oavgjorda mål i länsrätterna steg under år 1982 till över 
270 000. Som angavs i 1982 års budgetproposition är huvudorsaken det 
stora antalet överklaganden - över 90 000 - som kom in med anled
ning av 1981 års allmänna fastighetstaxering. Men också den nya social
tjänstlagstiftningen och lagstiftningen om vård av unga och om vård av 
missbrukare har som väntat ställt stora krav på länsrättsorganisationen. 
Länsrätterna bör emellertid under innevarande budgetår kunna avgöra 
det helt övervägande antalet fastighetstaxeringsmål och komma över de 
initialsvårigheter som den nya sociala lagstiftningen har fört med sig. 
Under budgetåret 1983/84 bör därför länsrätterna ånyo kunna inrikta 
sig på att med kraft förkorta handläggningstiderna i fråga om de vanliga 
skattemålen. Med hänsyn härtill och till det statsfinansiella läget har jag 
inte funnit anledning att rucka på den i regleringsbrevet för budgetåret 
1982/83 angivna föreskriften att domstolsverket skall vidta åtgärder för 
att till den I juli 1985 successivt avveckla förstärkningsorganisationen 
för balansavarbetning i länsrätterna. 

I detta sammanhang vill jag peka på det utredningsarbete som pågår 
inom skatteförenklingskommitten (B 1982:3) och som syftar till ett"enk
lare och mera rationellt taxeringsförfarande och en reform av skattepro
cessen. Av betydelse för länsrätternas arbete är också det uppdrag som 
regeringen har lämnat titrdomstolsverket och riksskatteverket att utreda 
förutsättningarna för att låta besvärsinlagorna ges in till de lokala skat
temyndigheterna i stället för direkt till länsrätterna. 

Genom en lagändring har behörigheten för ensamdomare att avgöra 
skattemål utvidgats f r.o.m. den I juli 1982. Vidare har möjligheterria till 
rättelse av taxering enligt 72 a § taxeringslagen ( 1956 :623) utvidgats 
fr.o.m. 1982 års taxering. 

Dessa samt övriga åtgärder och utredningsinsatser kan knappast få 
någon större effekt för länsrätternas del redan budgetåret 1983/84. På 

6 Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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grund härav och med hänsyn till den planerade inriktningen på det mera 
betydande skatteundandragandet ser jag det som omöjligt att för nästa 
budgetår i någon större omfattning beskära anslaget till de allmänna 
förvaltningsdomstolarna. Jag avser emellertid att även i fråga om läns
rätterna ta upp frågan om vissa ändringar i domförhetsreglerna och har 
därför räknat ner anslagsposten Ersättning till nämndemän med 1,5 milj. 
kr. Jag utgår vidare från att avvecklingen av förstärkningsorganisatio

nen i huvudsak får ske under budgetåret 1984/85. Jag har vid mina 
överväganden beaktat det växande målantalet vid kammarrätterna och 
den temporära ökning som där kan förutses på grund av fastighctstax
eringsmålen. 

Domstolsverket och länsstyrelsen i Östergötlands län fick sommaren 
1982 i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att omlokalisera 

länsrätten i det länet från Linköping till Motala. Samtidigt fick bygg
nadsstyrelsen i uppdrag att beträffande Kalmar län undersöka lokalsi
tuationen i Kalmar och Nybro inför en eventuell omlokalisering av 
länsstyrelsens besvärsenhet, länsrätten eller bådadera. Myndigheterna 
har nyligen redovisat sina utredningar, och ärendena övervägs f.n. inom 

justitiedepartementet. Jag återkommer senare till regeringen i dessa frå
gor. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmännafärvaltningsdomstolarna för budgetåret 1983/84 anvisa· 

ett förslagsanslag av 289 470 000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

30 296 590 
32 700 000 
33 940 000 

Hyresnämnderna har till uppgift bl.a. att medla och vara skiljenämnd 
i hyrestvister samt att aygöra vissa typer .av sådana tvister. Arrende

nämnderna har motsvarande uppgift i arrendetvister. Flertalet av nämn
derna har två eller tre län som verksamhetsområde. Hyresnämnderna 
har gemensamt kansli med arrendenämnderna. Sådana kanslier finns på 
tolv orter. Chef för kansliet är det hyresråd som har utnämnts eller 
förordnats till det. 

Bostadsdomstolen är fullföljds- och slutinstans i de ärenden som 
avgörs av hyresnämnderna. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Domstolsverket Föredraganden 

Personal 

Bostadsdomstolen 
Domare och föredragande 13 
Övrig personal 8 

Hyresnämnderna 
Hyresråd 31 
Övrig personal 101 

Summa 153 

Anslag 
Förvaltningskostnader 27 691 000 319 000 + 730 000 

(därav lönekostnaderl (26 330 0001 (- 420 000) (+ 670 000) 
Reseersättningar 600 000 + 48 000 + 35 000 
Lokalkostnader 4 409 000 + 585 000 + 475 000 

Summa 32 700 000 + 314 000 +1 240 000 

Domstolsverket 

I. Domstolsverket har enligt huvudförslaget redovisat besparingar 
såvitt avser anslagsposterna Lönekostnader och Expenser som innebär 
att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 550 000 kr. 
Domstolsverket bedömer det möjligt att åstadkomma dessa besparingar. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 864 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Genom förordningen ( 1982 :814) om ersättning till nämndemän och 
vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. har bl.a. arvo
dena till intresseledamöterna i hyres- och arrendenämnderna och i bo
stadsdomstolen räknats upp fr.o.m. den I oktober 1982. Detta har beak
tats vid anslagsberäkningen, som i övrigt utgår från domstolsverkets 
huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen .. 
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att till Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 33 940 000 kr. 

D 5. Utrustning till domstolar m.m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6 381 752 
7 000 000 
7 500 000 

Reservation 7 121 158 

Från anslaget betalas kostnader för inköp av utrustning och inventa
rier för myndigheterna inom domstolsverkets förvaltningsområde -
med undantag av de allmänna advokatbyråerna - konsultkostnader i 
samband därmed samt kostnader för flyttning. 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 
9 800 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslagsbehovet till 7 500 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning till domstolar m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
reservationsanslag av 7 500 000 kr. 

D 6. Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag ( 1 ) 
1983/84 Förslag 

16 298 685 
8 400 000 

11 000 000 

Reservation 14 295 801 

(1) Härtill kommer 49 550 000 som anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Från anslaget betalas utgifter för ·investeringar i byggnader för dom
stolsväsendet. 

Byggnadsstyrelsen beräknar den sammanlagda medelsförbrukningen 
under budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 66,5 milj. kr. För budgetåret 
1983/84 beräknar byggnadsstyrelsen medelsbehovet till 44 milj. kr., 
vilket innebär en ökning med 35,6 milj. kr. i förhålland.e till anslaget för 
innevarande budgetår. Den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen 
för tiden den I januari 1981 - den 1 januari 1982 beräknar. styrelsen till 
6%. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/ 
82: 150 bil. 2, Fi U 1981 /82 :40, rskr 1981 /82 :393) den 28 oktober 1982 
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uppdragit åt byggnadstyrelsen att utföra dels en nybyggnad för Malmö 
tingsrätt och länsrätten i Malmöhus län i kv. von Conow i Malmö inom 
en preliminär kostnadsram av 36,9 milj. kr., dels en ombyggnad av 
Hessensteinska huset i Stockholm för Svea hovrätt inom en kostnadsram . ·· 
av 9 650 000 kr., dels en ombyggnad i Umeå för hovrätten för Övre 
Norrland inom en kostnads.ram av 2,9 milj. kr. Jag för upp kostnadsra
mar och beräknar medel för dessa byggnadsobjekt i mitt förslag till 
investeringsplan. 

Regeringen godkände den 25 mars 1982 ett markbytesavtal med 
Stockholms kommun som bl.a. innebar att staten förvärvade ett område 
om ca 5 000 kvadratmeter i kv. Klamparen på Kungsholmen. Regering
en uppdrog den 30 juni 1982 åt byggnadsstyrelsen att upprätta byggnads- · 
program för ombyggnad av Stockholms rådhus och nybyggnad i kv. 
Klamparen för Stockholms,tingsrätt. Byggnadsstyrelsen har den 12 ok
tober 1982 redovisat byggnadsprogram för nybyggnaden i kv. Klampa~ 
ren samt hemställt om regeringens uppdrag att dels projektera nybygg
naden, dels låta utföra vissa förberedande arbeten under budgetåret 
1983/84. Regeringen har i ett beslut den 16 december 1982 lämnat 
byggnadsstyrelsen det begärda projekteringsuppdraget. Totalkostnader
na för nybyggnaden har preliminärt beräknats till 134 milj. kr. i prisläget 
den I januari 1982. Byggstarten för förberedande arbeten är beräknad 
till oktober 1983. Byggnadsstyrelsen räknar med att byggnadsarbetena i 
övrigt skall kunna sättas i gång under augusti 1984 med en byggtid av ca 
30 månader. 

Genom nybyggnaden i kv. Klamparen kan avdelningar och enheter i 
Stockholms tingsrätt som i dag är förlagda till fem olika fastigheter på 
Kungsholmen och Norrmalm samlas till en byggnad endast ett kvarter 
från rådhuset. Jag finner det därför angeläget att den föreslagna nybygg
naden kommer till stånd. Jag förordar därför att det i investeringsplanen 
förs upp en preliminär kostnadsram av 134 milj. kr. för nybyggnad i kv. 
Klamparen. Det bör ankomma på regeringen att med utgångspunkt från 
bl.a. sysselsättningsläget i Stockholmsområdet besluta när det är lämp
ligt att påbörja byggnadsarbetena. 

I 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82:100 bil. 5 s. 73) redovi
sade min företrädare ett förslag av byggnadsstyrelsen att Örebro slott 
skulle byggas om för att därefter inrymma Örebro tingsrätt. Beredningen 
av frågan om ombyggnad av slottet var vid tidpunkten för propositio
nens avlämnande ännu inte avslutad. För att medel skulle finnas till
gängliga om övervägandena ledde till den föreslagna ombyggnaden 
föreslogs därför att en preliminär kostnadsram av 13 milj. kr. för om
byggnad för Örebro tingsrätt fördes upp i investeringsplanen. Riksdagen 
godkände förslaget (JuU 1981/82:40, rskr 1981/82:270). Som ett led i 
den fortsatta beredningen undersöker byggnadsstyrelsen f.n. alternativa 
användningar av Örebro slott och möjligheterna att på annat sätt lösa . 
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tingsrättens lokalproblem. I avvaktan på resultatet av dessa utredningar 
bör den preliminärt beräknade kostnadsramen kvarstå i investeringspla
nen. 

Jag har inte något att erinra mot de ändringar av kostnadsramarna för 
pågående byggnadsobjekt som byggnadsstyrelsen har föreslagit. Änd
ringarna föranleds i huvudsak av den allmänna byggnadskostnadsut
vecklingen. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 

Investeringsplan 11 000-tal kr.) 

Byggnadsob j ekt Kostnads ram Medelsförbrukning 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för 

Bygg Färdig
start ställande 
år-mån år-mån . 

t. o. m. 
82-06-30 1982/83 1983/84 

Objekt färdigställda 
före 1981-07-01 men 
ej slutredovisade 36 850 36 600 33 514 . 2 709 374 

Sölvesborgs tings-
rätt, ombyggnad 3 500 3 650 2 353 1 100 187 81-09 82-06 

Östersunds tingsrätt 
m. m. , nybyggnad 24 000 23 000 6 264 12 000 3 000 81-10 83-06 

Örebro tingsrätt, 
ombyggnad 13 80011) 2 000 9 000 

Nyköpings tingsrätt 
m. m. , nybyggnad 20 900 22 200 761 7 000 12 000 82-12 84-06 

Malmö tingsrätt 
m. m. , nybyggnad 
i kv von Conow 3690011) 2 125 8 000 17 000 83-02 84-12 

Svea hovrätt, om-
byggnad av Hessen-
steinska huset 9 650 795 3 500 5 000 83-02 84-02 

Hovrätten för Övre 
Norr land, ombyggnad 2 900 2 000 900 83-01 83-06 

Stockholms tings-
rätt, nybyggnad 
i kv. Klamparen . 134 000 813 8 000 

Projekteringskost-
nader 924 2 000 7 000 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medelsbehovet -7 309 -12 461 

Summa 85 250 282 700 47 549 33 000 50 000 

11) Preliminärt beräknad kostnads ram 
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Anslagsberäkning 11 000-tal kr. l 

Hedelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/841förslag) 

Summa 

14 296 
57 950(1 l 
10 754 

B3 000 

1982/83 
1983/84 

lll varav 49 550 000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

33 000 
50 000 

83 000 

87 

I. bemyndiga regeringen att besluta .om byggiladsarbeten för 
domstolsväsendet inom de kostnadsramar som jag har föror
dat i det föregående, 

2. till Byggnadsarbeten för domstolsväsendet för budgetåret 
1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 11 000 000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

E I. Kriminalvårdsstyrelsen 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

65 516 022 
69 737 000 
79 909 000 

88 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för regionkanslierna, 
kriminalvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsulentor
ganisationen. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service för 
den verksamhet som bedrivs av kriminalvårdsnämnden. Nämnden 
handlägger vissa ärenden rörande dem som har dömts till fängelse eller 
internering. 

Regeringen har, såsom framgår av avsnitt 2 Åtgärder mot brott, nyli
gen till lagrådet remitterat ett förslag om villkorlig frigivning och kri
minalvård i frihet m.m. Förslaget innebär bl.a. att styrelsen fr.o.m. den 
I juli 1983 blir huvudman för övervakningsnämnderna. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Inom kriminalvårds
styrelsen finns två avdelningar, en för klientfrågor och en för admini
stration. Dessutom finns en planerings- och samordningsenhet. 

1982/83 

Personal 
Summa 363,5 

Anslag 
Förvaltningskostnader 52 658 000 . 

(därav lönekostnader) (45 713 000) 
Lokalkostnader 8 722 000 
Förhyrd datamaskintid m. m. 7 545 000 
Revisionskontor -

särkostnader 812 000 

Summa 69 737 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Kriminalvårds
styrelsen 

+ 3 

+ 8 563 000 
(+ 8 071 000) 
+ 1 404 000 
+ 755 000 

+ 14 000 

+10 736 000 

Före
draganden 

+ 9 316 000 
+ 7 420 000) 

265 000 
+ 589 000 

+ 532 000 

+10 172 000 
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Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Huvudförslag 79 226 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning 10 736 000 kr. 
3. Kriminalvårdsstyrelsen föreslår i sitt huvudförslag att styrelsen får 

hyra en egen dator. Härigenom får styrelsen större möjligheter att ratio
nalisera verksamheten. Medel yrkas för två tjänster som operatör och en 
som tekniker ( + 388 000 kr.). Samtidigt kan anslagsposten Förhyrd 
datamaskintid minskas med I 635 000 kr. 

Föredragandens överväganden -

Regeringen kommer att ge statskontoret ett uppdrag att i samverkan med 

bl.a. kriminalvårdsstyrelsen utarbeta ett underlag för beslut om styrel
sens datorstöd (3). 

Chefen för kommundepartementet kommer vid sin anmälan till stats

budgeten för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor 
att ta upp frågan om den statliga revisionsverksamheten i bl.a. vad avser 
ändrad revisionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riks
revisionsverkets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För kri
minalvårdsstyrelsens vidkommande innebär förslaget till ändrad revi
sionskontorsorgansation att styrelsen blir värdmyndighet för ett utökat 
revisionskontor. Jag beräknar i enlighet härmed ytterligare medel för 
denna verksamhet under anslaget. Medlen är i avvaktan på resultatet av 
förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor med anledning av den 
ändrade revisionskontorsorganisationen preliminärt beräknade. 

För nästa budgetår bör medel för kriminalvårdsstyrelsens verksamhet 
beräknas med tillämpning av huvudförslaget. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåre_t 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 79 909 000 kr. 

E 2. Kriminalvårdsanstalterna 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983 /84 Förslag 

1 098 660 859 
1 127 935 000 
1 222 561 000 

Den I oktober 1982 fanns inom kriminalvården 19 riksanstalter med 
I 365 slutna och 464 öppna platser, 54 lokalanstalter med 926 slutna och 
1 221 öppna platser samt 23 häkten Uämte vid vissa anstalter inrättade 
häktesavdelningar) med I 226 platser. Riksanstalterna är direkt under
ställda kriminalvårdsstyrelsen, medan häktena, lokalanstalterna och 
skyddskonsulentdistrikten är organiserade i 13 regioner. I ledningen för 
varje region finns en kriminalvårdsdirektör. 
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Personal 
Styresmän m. fl. 
Läkare, psykologer 
Sjukvårdspersonal 
Tillsynspersonal 
Personal i arbetsdrift 
Kontorspersonal 
Haskinpersonal 

1982/83 

294 
30, 5 
53, 5 

2 828 
555 
279,5 
58 

Förråds- och ekonomipersonal 328 

Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

!därav lönekostnaderl 
Lokalkostnader 
Gemensamma funktioner i 

kvarteret Kronoberg 
Vårdkostnader 
Arbets- och studieer

sättningar inom 
arbetsdriften 

Råvaror m. fl. utgifter 
för arbetsdriften 

Diverse utgifter 

Summa 

. 4 426, 5 

770 379 000 
1746 816 0001 
115 221 000 

3 539 000 
111 932 000 

22 374 000 

102 240 000 

2 250 000 

1 127 935 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen draganden 

+ 25 + 12 

+ 7,5 + 1, 5 
+166 + 75 
+ 33 + 19 
+ 14 + 8 

+ 23,5 + 11 

+269 +126,5111 

+ 61 141 000 + 60 091 000 
I+ 53 126 0001 I+ 35 555 0001 
+ 25 433 000 + 1 349 000 

+ 283 000 + 278 000 
+ 24'579 000 + 24 560 000 

+ 5 200 000 + 5 200 000 

+ 4 152 000 + 2 952 000 

+ 289 000 + 196 000 

+121 177 000 + 94 626 000 

11) Härav har 20,5 tjänster överförts från anslaget E 3. Frivården. 
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Intäkter inom arbetsdriften redovisas på statsbudgetens inkomstsida 
under Uppbörd i statens verksamhet, posten Inkomster vid kriminalvår

den. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Huvudförslag I 167 836 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 60 554 000 kr. 
3. Nya slutna lokalanstalter, var och en med 42 platser, tas i bruk i 

Karlskoga i maj 1984 samt i Kristianstad och Täby i juni samma år. 
Medel begärs för sammanlagt 99 tjänster. När. Kristianstadsanstalten 
öppnas kan den nuvarande anstalten i Kristianstad läggas ned och 32,5 · 
tjänster dras in. ( + 2 744 000 kr.). 
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4. En sluten lokalanstalt bör uppföras i Nyköping. Den planeras bli 

färdig i juni 1984. Medel yrkas för 33 tjänster. Därvid kan den nuvarande 

Nyköpingsanstalten läggas ned och 28 tjänster dras in. ( + 228 000 kr.). 

5. En ny paviljong med 30 platser byggs vid kriminalvårdsanstalten 

Tidaholm. Dessutom uppförs en tillbyggnad med I 0--15 platser vid var 

och en av lokalanstalterna Umeå och Luleå. Medel behövs för samman

lagt 37 tjänster ( + 5 051 000 kr.). 

6. En öppen lokalanstalt med 65 platser föreslås bli inrättad vid 

kriminalvårdsanstalten Hall. Lokalanstalten skall bestå av avdelningen 

Racken, som f.n. öppnas under högbeläggningsperioder, samt av två 

stängda avdelningar vid Hallanstalten. Medel begärs för 31,5 tjänster ( + 
4 633 000 kr.). 

7. En kvinnoavdelning med sex platser som har inrättats tillfälligt vid 

kriminalvårdsanstalten Tygelsjö bör permanentas. Medel yrkas för 2,5 

tjänster ( + 532 000 kr.). 

8. Vid kriminalvårdsanstalterna Skenäs och Karlskrona bör samman

lagt 36 platser, vilka f.n. hålls öppna under högbeläggningsperioder, 

permanentas. Medel yrkas för sammanlagt 14 tjänster. Dessutom begärs 

medel för att tills vidare hålla annexen till kriminalvårdsanstalterna 

Mäshult och Valla, i Varberg resp. Sjöboda, öppna under hela året. Varje 

annex har 30 platser. ( + 5 057 000 kr.) 

9. Frivårdshotellen i Norrköping, Örebro och Sundsvall samt inackor

deringshemmet i Västerås, vilka f.n. tillfälligt utnyttjas som anstalter/ 

anstaltsavdelningar, bör i fortsättningen ingå i lokalanstaltsorganisatio

nen. Härigenom får man 46 anstaltsplatser. Medel yrkas för sammanlagt 

33,5 tjänster. Därvid kan 19,5 tjänster inom frivården dras in. ( + 
6691 OOOkr.). 

I 0. Styrelsen hemställer att provisoriskt få inrätta 16 häktesplatser i . 
vart och ett av polishusen i Landskrona och Värnamo ( + 5 312 000 kr.). 

11. Den nedlagda kriminalvårdsanstalten i Karlstad bör byggas om till 

ett häkte med 52 platser. Medel begärs för 47 tjänster ( + 4 312 000 kr.). 
12. Styrelsen föreslår att ett tillfälligt häkte med 20 platser inrättas i 

den nedlagda kriminalvårdsanstalten i Umeå. Vidare föreslås att en 

nedlagd militärarrest i Karlskrona får tas i anspråk som ett provisoriskt 

häkte med 26 platser. ( + 6 363 000 kr.). 

13. För att bekämpa narkotikan på anstalterna yrkar styrelsen under 

anslaget E 6. Utbildning av personal m.fl. att få genomföra en intensifie

rad utbildning av all anstaltspersonal. För lönekostnader p.g.a. denna 

utbildning beräknas 9,5 milj. kr. under förevarande anslag. Dessutom 

yrkas fyra tjänster som översköterska för administration av urinprovs

kontroller, tio tjänster som vårdare för visitationspatruller, sju tjänster 

som fritidsassistent samt medel för urinprovsanalyser ( + 7 065 000 kr.). 

14. Personalen vid vissa häkten behöver förstärkas med sammanlagt 

åtta tjänster som vårdare för tillsyn av gemensamhetsutrymmen. En 
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tjänst som behandlingsassistent bör tillföras allmänna häktet i Stock- . 
holm. ( + I 390 000 kr.). 

15. En tjänst för social färdighetsträning bör inrättas vid var och en av 
kriminalvårdsanstalterna Visby och Västergården. Medel till åtta skogs
lag beräknas under anslagsposterna Förvaltningskostnader.och Råva
ror m.n. utgifter för arbetsdriften. ( + 2 900 000 kr.). 

16. För att täcka kommunala utgifter för biblioteksverksamheten har 
beräknats I milj. kr. 

17. Styrelsen föreslår att medel för underhåll av vissa jordbruks- och· 
skogsfastigheter, som f.n. beräknas under anslagsposten Råvaror m.n. 
utgifter för arbetsdriften i fortsättningen skall tas upp på staten för 
förvaltningen av kriminalvårdens fastigheter (- 2 160 000 kr.). 

Förvaltning av fastigheter 

Kriminalvårdsstyrelsen förvaltar fastigheter för kriminalvårdsändamål 
till ett vid utgången av budgetåret 1981 /82 sammanlagt bokfört värde av 
ca 450 milj. kr. 

Resultatutjämning för fastigheter som förvaltas av kriminalvårdssty

relsen: 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen draganden 

Intäkter 
Ersättning för lokaler som upp-

låts till statsmyndigheter 38 231 000 +7 646 000 + 6 724 000 
Hyror och arrenden för lokaler 

och markområden som upplåts 
till enskilda 5 000 000 +1 000 000 + 1 000 000 

Summa 43 231 000 +8 646 000 + 7 724 000 

Kostnader 
Drift- och underhållskostnader 34 383 000 +8 494 000 + 7 572 000 
Hyres- och arrendekostnader m. m. 2 400 000 + 600 000 + . 600 000 
Avskrivningar 5 000 000 + 500 000 + - 500 000 

Summa 41 783 000 +9 594 000 + 8 672 000 

Överskott att tillföras 
statsbudgeten 1 448 000 - 948 000 948 000 
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Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndigheter redovisas som 
utgift under anslagsposten Lokalkostnader för kriminalvårdsanstalter
na. 

Under posten Drift- och underhållskostnader beräknar kriminal
vårdsstyrelsen 20,4 milj. kr för åtgärder som avser fastighetsunderhåll· 
och 22,5 milj. kr. för ombyggnad och komplettering. 

Avskrivningarna beräknas på gällande fastighetsbestånd och med 
beaktande av verkställda grundavskrivningar till 1,25 % av det bokförda 
byggnadsvärdet. 

Föredragandens överväganden 

Beläggningssituationen ·vid kriminalvårdens anstalter och häkten inger 
oro. Beläggningen har stigit kraftigt under de senaste åren. 

Kriminalvården hade den I oktober 1982 3 976 platser på kriminal
vårdsanstalterna, varav I 365 på slutna riksanstalter och 2 611 på övriga 
anstalter. Antalet platser i de allmänna häktena och på de vid vissa 
anstalter inrättade häktesavdelningarna var I 226. 

Antalet fängelsedömda som togs in i kriminalvårdsanstalt under åren 
1977 och 1978 utgjorde 9 742 respektive 10 547. Motsvarande siffror för 
åren 1979- 1981 uppgick till I 0 822, 12 054 och 13 234. Ökningen under 
år 1981 utgör ca I 0 %. Den sammanlagda strafftiden som skulle avtjänas 
var för nyintagna år 1981 ca 14 % längre än under år 1980. Antalet 
verkställbara domar på fängelse som kommit in till kriminalvårdsstyrel
sen t.o.m. oktober 1982 är ca I 0 % högre än under motsvarande tid år 
1981. Dessutom har antalet dömda med en strafftid av fem år eller mer 
ökat kraftigt under de senaste två åren. Nu angivna förhållanden har lett 
till att medelbeläggningenpå kriminalvårdsanstalterna.under den senas
te treårsperioden har ökat med ca 11 procent. Antalet personer som 
genom lagakraftvunnen dom har dömts till fängelse och som i frihet 
avvaktar anstaltsplacering har på ett par år fördubblats. 

På grund av det hårda beläggningstrycket har under större delen av år 
1982 omkring 175 tidigare stängda anstaltsplatser fått hållas öppna. En 
avdelning med nio platser för kvinnor har under året öppnats vid Öster
åkeranstalten. Sammanlagt 46 platser vid tidigare frivårdsanläggningar 
har tagits i bruk som anstaltsplatser under hösten 1982. En ny lokalan
stalt i Huddinge öppnas i mars 1983. 

Medeltalet inskrivna personer i häkten har under den senste treårspe
rioden ökat från 712 till 945 eller med omkring 33 procent. Speciellt 
besvärlig har häktessituationen varit i södra Sverige och i Stockholms
området. På grund härav har sammanlagt 32 platser i polishusen i 
Landskrona och Värnamo under innevarande budgetår tagits i bruk för 
häktade. Den avdelning med 30 platser vid kriminalvårdsanstalten Ös
teråker som år 1980 har inrättats som häktesavdelning har år 1982 

utökats med 26 platser. 
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Anstaltsbeläggningen kan komma att öka kraftigt under den närmaste 
femårsperioden enligt de prognoser som har gjorts upp inom justitiede
partementet. Hänsyn har därvid tagits till de föreslagna ändringarna 
beträffande villkorlig frigivning. 

Beträffande byggnadsverksamheten inom kriminalvården återkom
mer jag under anslaget E 7. Byggnadsarbeten för kriminalvården. 

Med hänsyn till beläggningsutvecklingen har anslaget inte beräknats 
enligt huvudförslaget. 

Jag har beräknat medel för sammanlagt 99 tjänster till lokalanstalter
na i Karlskoga, Kristianstad och Täby, varvid 32,5 tjänster vid den 
nuvarande Kristianstadsanstalten skall dras in (3). Jag har därjämte 
beräknat medel för att under en övergångsperiod kunna använda sist
nämnda anstalt som häkte. Medel har vidare beräknats för sammanlagt . 
37 tjänster till den nya paviljongen. vid Tidaholmsanstalten samt till
byggnaderna vid anstalterna i Umeå och Luleå (5). 

För att kvinnoavdelningen vid Tygelsjöanstalten skall kunna perma
nentas har jag beräknat medel för 2,5 tjänster (7). 

Jag har beräknat medel för att tills vidare hålla öppna sammanlagt 126 
platser vid kriminalvårdsanstalterna _Hall (Backen), Skenäs och Karls
krona samt annexen till kriminalvårdsanstalterna Mäshult och Valla (6, 
8). 

Jag har vidare beräknat medel för att frivårdshotellen i Norrköping, 
Örebro och Sundsvall samt inackorderingshemmet i Västerås tills vidare 
skall kunna användas som anstalter/anstaltsavdelningar. Därvid över
förs 20,5 tjänster vid dessa anläggningar till anstaltsorganisationen (9). 

För att även i fortsättningen kunna hålla öppna de tillfälligt inrättade 
häktesplatserna i polishusen i Landskrona och Värnamo har jag beräk
nat särskilda medel (I 0). 

I fråga om kriminalvårdsstyrelsens yrkanden om intensifierade insat
ser mot narkotikahanteringen vid anstalterna får jag hänvisa till vad jag 
har anfört i anslutning till .anslaget A 2. Justitiedepartementet ( 13 ). 

Under driftstaten för förvaltning av fastigheter harjag beräknat medel 
för underhåll av vissa jordbruks- och skogsfastigheter ( 17). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammmanställningarna 
beräknar jag anslaget för nästa budgetår till I 222 561 000 kr. och hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig beräknade driftstaten för förvaltning 
av fastigheter. 

2. till Kriminalvårdsansta/terna för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 1 222 561 000 kr. 
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E 3. Frivården 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

186 385 791 
186 077 000 
194 450 000 
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Från anslaget betalas kostnaderna för frivårdsorganisationens och -
övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består av 66 skyddskonsulentdistrikt. Antalet 

övervakningsnämnder är 49. De är lokala organ för kriminalvården i 
frihet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Konsulent- och assistent-

personal 506 
Läkare. psykologer 4 
Sjukvårdspersonal 22 
Kontorspersonal 243 - _o. 5 -- o. 5 
Personal på vårdavdelning 6 
Personal på hotell 22 - 14 -15 
Personal på inackorderingshem 13 - 5 - 5 

Summa 816 - 19, 5 -20, 5 

Anslag 
Förval tningskostnader 127 772 000 + 4 584 000 +10 534 000 
(därav lönekostnader) (120 459 000) (+ 3 890 0001 ( + 6 336 000_1 
Ersättning åt ledamöter m. fl. 

i övervakningsnämnderna 6 291 000 + 566 000 - 2 862 ooo-
Lokalkostnader 20 609 000 + 4 143 000 + 1 028 000 
Vårdkostnader 25 197 000 + 2 941 000 920 000 
Bidrag till enskild frivårds-

verksamhet 6 208 000 + 593 000 + 593 000 

Summa 186 077 000 +12 827 000 + 8 373 000 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Huvudförslag 186 870 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning 7 893 000 kr. 
3. På grund av den ökade klienttillströmningen samt en ökning av 

semesteruttag och annan frånvaro inom frivårdsorganisationen behövs 
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en uppräkning av medlen för lönekostnader under anslagsposten För

valtningskostnader ( + 6 750 000 kr.). 
4. Under anslagsposten Vårdkostnader begärs en ökning av medel till 

behandlings- och stödåtgärder ( + 2 500 000 kr.). 
5. För enskild frivårdsverksamhet beräknas ytterligare 415 000 kr. 
6. Under anslaget E 2 Kriminalvårdsanstalterna föreslås att tre fri

vårdshotell och ett inackorderingshem skall överföras till anstaltsorga
nisationen. Därvid kan 19,5 tjänster dras in under förevarande anslag (-

2 761 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Regeringens förslag om villkorlig frigivning och kriminalvård i frihet 
m.m. innebär bl.a. en intensifiering av övervakningen vid skyddstillsyn 
och efter villkorlig frigivning. Avsikten är att förslagen skall träda i kraft 

den I juli 1983. 
Övervakningen vid skyddstillsyn skall enligt förslaget normalt sättas 

igång omedelbart efter en dom på skyddstillsyn, utan att man avvaktar 
att domen har vunnit laga kraft. Vidare föreslås att en eller flera biträ

dande övervakare skall kunna förordnas i de fall då särskilda insatser 
behöver göras. Övervakningstiden vid skyddstillsyn minskas från två till 
ett år så att frivårdens insatser kan koncentreras till det första året av 
prövotiden, då återfallsrisken erfarenhetsmässigt är störst. Möjligheten 
att förordna om tillfälligt omhändertagande utvidgas. 

F.n. står ca 16 500 personer under övervakning inom frivården. Av 
dessa är omkring 13 300 ådömda skyddstillsyn och resten villkorligt 
frigivna. 

Genom avkortningen av övervakningstiden vid skyddstillsyn kommer 
antalet övervakningsfall att minska. Kriminalvårdsstyrelsen har upp
skattat minskningen till ca 3 000 fall. Enligt min bedömning torde 
minskningen till en början ligga närmare 4 000 än 3 000. Den effektivi
sering av frivården som reformen innnebär kan senare leda till att 
tillströmningen av klienter till frivården ökar samtidigt som antalet 

dömda till fängelse minskar. 
Förändringar föreslås också beträffande övervakningen av villkorligt 

frigivna. Så t.ex. kan enligt förslaget övervakning som regel underlåtas 
vid villkorlig frigivning från ett. fängelsestraff på sex månader eller 
kortare tid. Denna förändring innebär ett minskat antal villkorligt fri
givna klienter inom frivården. Enligt förslaget skall villkorlig frigivning 
av den som har en strafftid understigande två år i princip alltid ske när 
halva tiden, dock minst två månader, har avtjänats. Förslaget syftar i 
denna del till att minska fängelsetiderna och undanröja risker för osä
kerhet och bristande enhetlighet i tillämpningen. Förslaget medför att 
omkring 500 personer kommer att villkorligt friges den I juli 1983. 
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Omkring hälften av dessa torde tillhöra den kategori, för vilken övervak
ning inte kommer att erfordras. 

En annan omständighet som får betydelse för resurserna inom frivår
den är att enligt förslaget antalet övervakningsnämnder fr.o.m. den I 
januari 1984 kommer att minskas till omkring hälften. 

Det är inte möjligt att nu fullständigt bedöma de budgetmässiga kon
sekvenserna av den föreslagna reformen. I fråga om antalet tjänster 
inom frivården och fördelningen av dessa tjänster mellan olika distrikt 
vill jag till en början framhålla att det inte nu är möjligt att med säkerhet 
bedöma hur stort antalet klienter kommer att bli. Det går inte heller att 
förutse hur fördelningen mellan tjänstemannaövervakning och lekman
naövervakning kommer att bli eller i vilken utsträckning biträdande 
övervakare kommer att anlitas. 

Det torde stå klart att minskningen av antalet övervakningsfall gör det 

möjligt att öka insatserna för det kvarstående frivårdsklientelet. Den 
genomsnittliga ärendemängden per tjänsteman (om samtliga inspektö

rer och assistenter inom frivården inräknas och de klienter som är· 
intagna i anstalt undantas) är f.n. ca 39. För att möjliggöra en effektivare 
frivård såsom det är tänkt enligt regeringens förslag bör enligt min 
mening detta antal sänkas till omkring 30. En sådan måttstock kan 
användas vid en dimensionering av det totala antalet tjänster inorri 
frivården. Vid en fördelning av tjänster mellan distrikten måste hänsyn 
tas till en rad faktorer, såsom antalet häktade och intagna i lokalanstal
ter, som distriktet skall svara för, samt omfattningen av personundersök
ningsverksamheten och de geografiska avstånden inom distriket. Ansva
ret för den lokala fördelningen av tjänsterna bör i första hand åvila 
kriminalvårdsstyrelsen, som har att arbeta ut närmare normer för denna. 
fördelning. 

Mot bakgrund av svårigheterna att nu kunna bedöma det resursmäs
siga utfallet av reformen kommer jag ·att föreslå regeringen att det 
föreskrivs att inga tjänster som frivårdsassistent eller för kontorsperso
nal inom frivården och övervakningsnämndsorganisationen får tillsättas 
utan regeringens medgivande. 

Det är angeläget att övervakningen av de dömda inom frivården 
fortgår kontinuerligt. Jag har därför vid mina beräkningar av anslaget 
tagit hänsyn till behovet av medel för vikarieersättningar. 

Under anslaget E 2. Kriminalvårdsanstalterna har jag föreslagit att 
vissa frivårdsanläggningar tills vidare skall användas inom anstaltsor
ganisationen. Därvid överförs 20,5 tjänster under förevarande anslag till 
kriminalvårdsanstalternas personalstat. 

Med utnyttjande av de resurser som frigörs genom den föreslagna 
reformen, framför allt genom avkortningen av övervakningstiden vid 
skyddstillsyn och minskningen av antalet övervakningsnämnder, kan 
den förordade intensifieringen av frivården enligt min bedömning ge- · 

7 Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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nomföras inom ramen för en tillämpning av huvudförslaget. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

194 450 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frivården för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 
194 450 000 kr. 

E 4. Maskin- och verktygsutrustning m.m. 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

10 474 173 
11 800 000 
19 100 000 

Behållning 2 768 227 

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar en höjning av anslaget med 7,2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beriiknar behovet av medel under anslaget för nästa budgetår till 
19 I 00 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Maskin- och verktygsutrustning m.m. för budgetåret 1983/84 an

visa ett reservationsanslag av 19 I 00 000 kr. 

E 5. Engångsanskaffning av inventarier m.m. 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

3 233 436 
7 400 000 

22 400 000 

Behållning 1 520 454 

Kriminafrårdsstyrelsen yrkar en höjning av anslaget med 25 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget för nästa budgetår till 
22 400 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Engångsanskaffning av inventarier m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 22 400 000 kr. 

E 6. Utbildning av personal m.fl. 

1981/82 Utgift(l) 
1982/83 Anslag(l) 
1983/84 Förslag 

9 521 161 
10 643 000 
11 375 000 

Behållning(1) 429 889 

(1) Härav utgjorde under anslaget E 7. Vårdutbildningsnämnden 
utgift och reservation för budgetåret 1981/82 4 137 640 resp. 
293 572 kr. samt anslag för budgetåret 1982/83 4 743 000 kr. 

Från anslaget betalas vissa utgifter för utbildning av kriminalvårds
verkets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter för 
praktikcentra för studerande· vid högskoleenhet. Fr.o.m. budgetåret 
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1983/84 betalas även utgifter för grundkurser för vård- och tillsynsper

sonal inom kriminalvården. 
Kriminafrårdsstyre/sen begär en höjning av anslaget med 6, I milj. kr. 

Av beloppet avser 3,2 milj. kr kostnader för en intensifierad utbildning 
av all personal vid kriminalvårdsanstalterna för att bekämpa förekoms
ten av narkotika. 

Vårdutbildning.rnämnden beräknar medelsbehovet för grundkurser 

under budgetåret 1983/84 för vård- och tillsynspersonal inom kriminal
vården samt vid ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmiss

brukare till 8,5 milj. kr. Nämnden anger sitt huvudförslag till 5 112 000 

kr. 

Föredragandens överväganden 

I och med att landsting och kommuner från och med den I januari 1983 

är huvudmän för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter för

ändras förutsättningarna för vårdutbildningsnämndens verksamhet. Det 
förändrade huvudmannaskapet medför att de nya huvudmännen får 

ansvaret även för utbildningen av vård" och tillsynspersonal vid dessa 

institutioner. Vårdutbildningsnämndens verksamhet bör därför upphö

ra vid utgången av innevarande budgetår. Den praktiska handläggning

en av grundutbildning av vård- och tillsynspersonal inom kriminalvår

den kommer liksom hittills att skötas av kriminalvårdsstyrelsen. 

1 fråga om kriminalvårdsstyrelsens yrkanden om intensifierade insat

ser mot narkotikahanteringen vid anstalterna får jag hänvisa till vad jag 

har anfört i anslutning till anslaget A 2. Justitiedepartementet. 
Den behållning som vid utgången av budgetåret 1982/83 kan finnas 

kvar på reservationsanslaget E 7. Vårdutbildningsnämnden bör föras 
över till förevarande reservationsanslag. 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget för nästa budgetår till 
11 375 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbildning av personal m.fl. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 11 375 000 kr. · 

E 7. Byggnadsarbeten för kriminalvården 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag(1) 
1983/84 Förslilg 

. 43 249 435 
43 700 000 
27 500 000 

Behållning 59 971 358 

(1) Härav har 10 000 000 beräknats i prop. 1981/82:141 om ändring 
i lagstiftningen om krjminalvård i anstalt m.m. Dessutom-till
kommer 48 970 000 kr. som anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Från anslaget betalas utgifter för större byggnadsföretag inom krimi

nalvården. 

Kriminafrårdsstyrelsen föreslår att nya lokalanstalter byggs i Malmö, 
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Nyköping och Ystad samt att en förläggningspaviljong med 30 platser 
uppförs vid var och en av kriminalvårdsanstalterna Hall och Norrtälje 
för 12 950 000 resp. 12,8 milj. kr. Vidare föreslås att den nedlagda kri
minalvårdsanstalten Karlstad byggs om för 8,6 milj. kr till ett häkte med 
52 platser samt att ett provisoriskt häkte med 26 platser inrättas i en 
nedlagd militärarrest i Karlskrona efter en ombyggnad för 5,3 milj. kr. 

Ny- och ombyggnadsarbeten planeras för sammanlagt 142,4 milj. kr. vid 
kriminalvårdsanstalterna Djupvik, Hall, Halmstad, Hinseberg, Hällby, 
Härnösand, Majorshagen, Malmö, Mariefred, Mäshult, Norrköping, 
Norrtälje, Roxtuna, Singeshult, .Skogome, Smälteryd, Sörbyn, Tida
holm, Tillberga, Tygetsjö, Uppsala, Valla, Visby, Västergården, Åby, 

Ödevata och Österåker. 

Föredragandens överväganden 

Riktlinjer i fråga om utformningen av kriminalvårdens anstalter antogs 
genom 1973 års kriminalvårdsreform. Riksdagen har vid behandlingen 
av 1980 års budgetproposition godkänt en principplan för förändringar 
i lokalanstaltsorganisationen (prop. 1979/80:100 bil. 5 s. 68- 72, JuU 
1979/80:34, rskr 1979/80 :282). Planen innebär att nya lokalanstalter 
uppförs i områden som f.n. har brist på lokalanstaltsplatser. Vidare 
förutsätts i planen att ett antal anstalter från 1800-talet samt vissa andra 
anstalter som är i mycket dåligt skick byts ut. Beläggningsutvecklingen, 
som jag närmare har redogjort för under anslaget E 2 Kriminalvårdsan
stalterna, medför att lokalanstaltsbyggandet måste intensifieras. Utveck
lingen medför också att gamla anstalter inte kan läggas ned i enlighet 
med planen utan måste utnyttjas under i vart fall ett övergångsskede. 

F.n. byggs nya lokalanstalter i Huddinge, Täby, Karlskoga och Kris
tianstad. Huddingeanstalten beräknas komma i bruk i mars 1983. An
stalterna i Täby, Karlskoga och Kristianstad beräknas kunna tas i bruk 
under sommaren 1984. Regeringen har lämnat projekteringsuppdragJör 
nya lokalanstalter i Malmö, Nyköping och Ystad. Ytterligare anstalter 
planeras i Sigtuna, Gävle, Stockholm, Malmö, Götebo_rg, Uppsala, Här
nösand, Hudiksvall, Vänersborg, Halmstad och Visby. Anstalterna i 
Malmö, Nyköping och Ystad bör utföras så snart tidigareläggning av 
statliga byggiladsprojekt behövs i dessa regioner. 

Fn ny bostadspaviljong med 30 platser vid kriminalvårdsanstalten 
Hall bör utföras så snart tidigareläggning av statliga byggnadsprojekt 
behövs i denna region. 

För de nya lokalanstalterna i Karlskoga och Kristianstad, som har 
tidigarelagts med stöd av finansfullmakten, beräknar ja:g kostnadsramar 
av 30,4 resp. 28,4 milj. kr. För tidigarelagda byggnadsobjekt vid krimi
nalvårdsanstalterna Hinseberg, Luleå, Roxtuna, Smälteryd, Tidaholm 
och Umeå beräknas kostnadsramar om sammanlagt 25 550 000 kr. 

I enlighet med den av riksdagen antagna propositionen 1981/82:141 
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om ändring i lagstiftningen om kriminalvård m.m. beräknar jag kost
nadsramar om 25,8 milj. kr. för att inrätta mindre bostadsavdelningar 
vid kriminalvårdsanstalten Hall (C-avdelningen), Norrtälje och Tida
holm samt för en ny bostadspaviljong vid ~istnämnda anstalt. 

Under Diverse objekt beräknas 14 650 000 kr. för tidigarelagda objekt 
samt 13 720 000 kr. för övriga objekt. För eventuella byggnadsobjekt, 
som av särskilda skäl bör kunna sättas i gång skyndsamt beräknas 5 milj. 
kr. Med hänsyn härtill förordar jag att kostnadsramen Diverse objekt 
förs upp med 33 370 000 kr. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 

Investeringsplan(1 000-tal kr). 

Byggnadsobjekt Kostnads ram Medels förbrukning 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för 

Bygg- Färdig
start ställande 
år-mån år-mån 

Borås(lokalanstalt) 
Fastighetsförvärv 
Hall(larmsystem) 
Hall(ombyggnad av 

paviljong) 
Helsingborg(lokal

anstal t 
Hinseberg (vakt-, 

inskrivnings- och 
för rådsbyggnad) 

Huddinge ( lokalan
stalt) 

Håga(verkstad) 
Karlskoga(lokal

anstalt) 
Kristianstad(lokal

anstalt) 
Luleå(lokalanstalt) 
Luleå (förlägg

ningsbyggnad l 
Mäshult(ny huvud

byggnad) 
Norrtälje (om- och 

tillbyggnad av 
administrations
lokaler) 

Norrtälje (ombygg
nad av fyra 
paviljonger) 

Orretorp( fri tids
byggnad, om- och 
tillbyggnad av 
verkstadsbyggnad, 
maskinhall för 
jordbruksdriften) 

26 900 
15 000 
2 455 

17 400 

30 300 
3 700 

17 500 

8 000 

7 430 

4 235 

26 900 
15 000 
2 850 

2 200 

17 550 

4 250 

30 300 
3 700 

30 400 

28 400 
17 500 

5 300 

8 750 

8 100 

5 400 

t. o. m. 
82-06-30 1982/83 1983/84 

19 253 7 000 
4 000 

43 2 400 

16 012 1 500 

1 000 80-10 82-06 
5 000 

407 82-10 83-02 

1 800 84-01 84-09 

2 000 1 650 83-02 84-01 

13 631 14 000 2 000 81-08 83-02 
3 575 125 

1 564 14 000 13 000 82-08 84-02 

2 188 8 000 12 000 82-10 84~05 
15 957 1 500 

4 000 1 000 82-10 83-06 

40 2 000 6 000 82-12 83-09 

286 3 000 4 000 82-08 83-10 

2 000 83-11 85-06 

4 115 120 
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Byggnadsob j ek t Kostnadsram - - Medels förbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån år-mån 
t. o. m. 
82-06-30 1982/83 1983/84 

Roxtuna(dagvatten-
ledning m. m. ) 2 500 421 2 000 79 82-02 82-08 

Smälteryd(köks- och 
matsalsbyggnad) 3 350 1 700 1 650 83-02 84-01 

Svartsjö( ombyggnad) 23 000 24 400 6 000 12 000 83-01 84-08 
Tidaholm (ny pavil-

jong) 12 800 3 500 83-06 84-08 
Tidaholm( ombyggnad 

av fyra pavil-
jonger) 5 400 600 84-05 86-04 

Tidaholm(förrådslo-
kal er) 4 850 2 500 2 350 83-02 84-03 

Tillberga(fritids-
byggnad) 2 800 2 800 2 511 150 139 

Tillberga (förråd, 
skärmtak) 3 100 3 100 2 790 210 100 

Tygelsjö(köks, mat-
sals- och admi-
nistrationsbygg-
nadl 4 750 4 750 4 456 194 150 

Täby(lokalanstaltl 30 900 32 700 2 572 10 000 15 000 82-10 84-06 
Umeå(lokalanstaltl 23 200 22 500 21 257 1 000 
Umeå(förläggnings-

byggnad I 5 300 4 000 1 000 82-10 83-08 
Diverse objekt 13 400 33 370 6 002 16 157 10 860 
Projekteringskost-

nader 3 000 4 000 
Erfarenhetsmässig 

reducering av 
medelsbehovet -16 544 -15 156 

Summa 234 070 364 420 116 673 94 012 86 129 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr. I 

Hedelstillgång 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/84 (förslag) 

Summa 

59 971 
92 670(11 
27 500 

180 141 

Beräknad medelsför
brukning 

1982/83 
1983/84 

(11 Härav har 48 970 000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

94 012 
86 129 

180 141 
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I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av nya kapitalin
vesteringar i fastigheter som förvaltas av kriminalvårdsstyrelsen bör 
endast 50 % av investeringskostnaderna för nytillkommande objekt tas 
upp som tillgångsvärde i förmögenhetsredovisningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för kri

minalvården inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 
föregående, 

2. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlighet 
med vad jag har anfört i det föregående, 

3. till Byggnadsarheten för kriminalvården för budgetåret 1983/ 
84 anvisa ett reservationsanslag av 27 500 000 kr. 
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F. RÄTTSHJÄLP M.M. 

F 1. Rättshjälpskostnader 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

229 148 718 
170 000 000 
170 000 000 

104 

Från anslaget betalas de rättshjälpskostnader som enligt rätts
hjälpslagen (1972:429: omtryckt 1979:240) skall betalas av allmänna 
medel, dvs. framför allt ersättningar till offentliga försvarare och biträ

den vid allmän rättshjälp. 

Domstolsverket 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 

171150000kr. 

Föredragandens överväganden 

Rättshjälpsanslaget har under senare tid påverkats av olika lagstiftnings
åtgärder. Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt väga samman effekterna 
av dessa åtgärder, som inte alltid omedelbart återverkar på anslagsför

brukningen. Jag beräknar - med hänsyn tagen till prop. 1982/83 :61 om 
ändring i rättshjälpslagen m.m. - anslaget till oförändrad nivå. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 170 000 000 kr. 

F 2. Rättshjälpsnämnderna 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

9 283 441 
9 270 000 
9 680 000 

Rättshjälpsnämnderna handlägger ärenden om rättshjälp. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

1982/83 

50 

7 646 000 
7 035 000) 
1 624 000 

9 270 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Domstolsverket Föredraganden 

62 000 
(- 97 000) 
+ 472 000 

+ 410 000 

- 15 000 
(- 45 000) 
+ 425 000 

+ 410 000 
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Domstolsverket 

1. De besparingar som domstolsverket har redovisat innebär att ansla
get efter pris- och löneomräkning minskas med 153 000 kr. Domstolsver
ket bedömer det möjligt att åstadkomma dessa besparingar. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 563 000 kr: 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 
Domstolsverket har i en komplettering till anslagsframställningen 

angett att man på grund av minskad ärendetillströmning till nämnderna 
kan göra ytterligare besparingar. Jag avser att i samband med utfärdan
det av regleringsbrev återkomma till regeringen i denna fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 
att till Rättshjälpsnämnderna för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 9 680 000 kr. 

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna biträde 
och rådgivning enligt rättshjälpslagen ( 1972 :429; omtryckt 1979 :240). 
Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt 
rättshjälpslagen, skall byråerna även lämna annat biträde i rättsliga 
angelägenheter. De allmänna advokatbyråerna skall i princip vara själv
bärande och konkurrera på lika villkor med enskilda advokatbyråer. 

Det finns 33 allmänna advokatbyråer. Tre av byråerna har fillalkontor 
på annan ort. Vid de allmänna advokatbyråerna finns 302 tjänster, varav 
152 för advokater och annan juristpersonal samt 150 för övrig personal. 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 
advokatbyråerna. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 106 

Anslaget Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet är ett för
slagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 1 000 kr. Under 
anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamheten vid de all
männa advokatbyråerna. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 
likviditetsproblem för uppdragsverksamheten förfogar de allmänna ad
vokatbyråerna över en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Den uppgår f.n. 
till 7 milj. kr. 

Domstolsverket har i en komplettering till anslagsframställningen 
utrett konsekvenserna för de allmänna advokatbyråerna av bespa

ringarna på rättshjälpsområdet. Utredningen visar att antalet ärenden 
om allmän rättshjälp sjönk kraftigt under år 1982 samtidigt som uppdra
gen utanför rättshjälpsområdet ökade i ungefär motsvarande mån. 
Domstolsverket räknar med att kostnadstäckningen för de .allmänna 
advokatbyråerna sammantagna, som budgetåret 1981 /82 var 97 pro
cent, för budgetåret 1982/83 skall bli 98-99 procent. Domstolsverket 
avser att bl.a. genom personalnedskärningar åstadkomma kostnads

minskningar, som medför att man för budgetåret 1983/84 åter skall 
uppnå full kostnadstäckning, allt under förutsättning att villkoren för 
byråernas verksamhet inte förändras mera väsentligt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

2 639 079 
2 550 000 
2 350 000 

Från anslaget utgår driftbidrag till de allmänna advokatbyråerna, 
framför allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 
2 350 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder domstolsverkets förslag och hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1983/84 an

visa ett förslagsanslag av 2 350 000 kr. 

F 5. Vissa domstolskostnader m.m. 

1981/82 Utgift(l) 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

41 567 367 
31 000 000 
38 000 000 

( 1 ) Anslaget F 5. Ersättning åt vittnen m. m. Jämför anslciget F 6. 
Diverse kostnader för rättsväsendet. 
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Från anslaget betalas vissa kostnader för rättegångsväsendet vid de 
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostads
domstolen samt arrende- och hyresnämnderna. Bland dessa kostnader 
kan nämnas ersättning av allmänna medel till vittnen, målsägande, 
tolkar och konkursförvaltare samt kostnader för personundersökning i 
brottmål. 

Genom förordningen ( 1982 :805) om ersättning av allmänna medel till 
vittnen m.m., som trädde i kraft den l november 1982, har genomgripan
de förändringar gjorts i reglerna om hur ersättningen till vittnen, målsä
gande m.fl. skall beräknas. De nya reglerna innebär att man inoni ramen 
för en i stort sett oförändrad anslagsbelastning torde kunna undanröja 
vissa orättvisa eller oskäliga effekter av de tidigare gällande reglerna. De 
nya vittnesersättningsreglerna gäller även för den som kallas med stöd 
av lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att domstolsverket efter en änd

ring i lagen ( 1964:542) om personundersökning i brottmål, som träder i 
kraft den l januari 1983, har bemyndigats att utfärda en taxa för person
undersökningar i brottmål. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 38 milj. kr. och 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa domsto/skostnader m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 38 000 000 kr. 

F 6. Diverse kostnader för rättsväsendet 

1982/83 Anslag(l) 
1983/84 Förslag ( 1 ) 

8 000 000 
4 000 000 

(1) Beträffande tidigare utgift, se anslaget F 5. Vissa 
domstolskostnader m. m. 

Från anslaget bestrids en rad kostnader för rättegångsväsendet i den 
mån de inte hör under anslaget F 5. Vissa domstolskostnader m.m. I vissa 
fall bestrids från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. 

Från detta anslag bör betalas även .kostnaderna för ersättning till de 
av regeringen förordnade ledamöterna av advokatsamfundets disciplin
nämnd. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 4 milj. kr. och 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Diverse kostnader.för rättsväsendet för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G I. Justitiekanslern 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

2 411 497 
2 723 000 
2 728 000 
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Justitiekanslern (J K) är regeringens jurist, bevakar statens rätt och har 
tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. Han fullgör också 
vissa uppgifter enligt bl.a. tryckfrihetsförordningen, 8 kap. rättegångs
balken, datalagen ( 1973 :289, omtryckt 1982 :446) och lagen ( 1977 :20) om 
TV-övervakning. 

1982/83 Beräknad ändring-1983/84 

JK Föredraganden 

Personal 
Summa 10 

Anslag 
Förvaltningskostnader 2 308 000 + 24 000 + 20 000 

(därav lönekostnader) (2 143 000) (+ 10 500) (- 9 000) 
Lokalkostnader 400 000 
Engångsanvisning 15 000 - 15 000 - 15 000 

Summa 2 723 000 + 9 000 + 5 000 

JK 

Verksamheten hos J K har under budgetåret 1981 /82 drivits i samma 
former som tidigare. Antalet ärenden har i stort sett varit oförändrat. 

I. Huvudförslag 2 732 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 68 800 kr. 
3. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär att JK i minskad om~ 

fattning kan anlita extra föredragande vid handläggning av större ären
den. 

Föredragandens ÖYerväganden 

För nästa budgetår bör medel för JK:s verksamhet beräknas med ut
gångspunkt i JK:s huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 
att till Justitiekanslern för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av 2 728 000 kr. 
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G 2. Fideikommissnämnden 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

397 163 
405 000 
409 000 
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Fideikommissnämnden handlägger ärenden enligt lagen ( 1963 :583) 
om avveckling av fideikommiss och permu_tationslagen ( 1972 :205). 
Nämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter. För nämn
dens kansli finns en kanslichef. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Fideikommissnämnden 

1982/83 

2 

390 000 
(364 000) 

15 000 

405 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Nämnden 

+ 3 000 

+ 3 000 

Föredraganden 

+ 1 000 
(+ 1 000) 
+ 3 000 

+ 4 000 

Det totala antalet inkommande ärenden har under de senaste åren varit 
tämligen konstant. Antalet ärenden som rör avveckling av fideikommiss 
beräknas öka successivt. Minskningen av antalet permutationsärenden 
förväntas fortsätta. 

I. Huvudförslag 408 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 11 500 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för fideikommissnämndens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 
Jag vill redan nu anmäla att fideikommissnämndens kansli bör kunna 

avvecklas den I juli 1984 i samband med att den nuvarande kanslichefen 
pensioneras. Kanslifunktionen bör från den tidpunkten utövas av kam
markollegiet. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regering
en i denna fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
förelår riksdagen 
att till Fideikommissnämnden för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 409 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 

G 3. Centralnämnden för fastighetsdata 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

28 586 643 
31 900 000 
34 830 000 
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Centralnämnden för fastighetsdata (C FD) har till uppgift att bygga 

upp fastighets- och inskrivningsregi_ster som förs med hjälp av automa
tisk databehandling (ADB). 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en överdirektör. 

Inom nämnden finns fem enheter, en teknisk enhet, en fastighets

registerenhet, en inskrivningsregisterenhet, en utvecklingsenhet och en 

administrativ enhet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

CFO Föredraganden 

Personal 
Summa 88 

Anslag 
1. Förberedelser för 

genomförande av be-
slutande reformer 4 500 000 - 145 000 

2_ Reformgenomförande 10 400 000 + 115 000 
3. Produktion 19 000 000 +3 830 000 

Summa 33 900 000 +3 800 000 

Avgår intäkter under 
anslaget 2 000 000 + 800 000 

Summa 31 900 000 +3 000 000 +2 930 000 

CFD 

I anslagsframställningen föreslås att fastighetsdataprojektet under bud

getåret 1983/84 drivs vidare enligt de riktlinjer som riksdagen har fast

ställt för perioden 1982/83 - 1986/87. Detta innebär att verksamheten 
koncentreras på att säkerställa en fortsatt stabil drift av driftsystemet och 

på reformgenomförande. Reformarbetet kommer under budgetåret 

1983/84 att pågå i Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län. F.n. 
överförs i genomsnitt 215 000 fastigheter om året. Förberedelsearbetet 

kan påbörjas i fler län. 
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Allt eftersom fastighetsdatasystemet förs in i nya områden växer au

tomatiskt arbetet med driften av systemet, bl.a. vad gäller expediering av 

handlingar i inskrivningsärenden och uppbörd av stämpelskatter och 
expeditionsavgifter. Till viss del kan de ökande produktionsuppgifterna 
lösas genom automatisering. Så planeras ske med hanteringen av utgå
ende handlingar. 

CFD beräknar medelsbehovet till 34 900 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har under våren 1982 (prop. 1981/82:123 bil. 2, CU 1981/ 

82:37, rskr 1981/82:318) antagit riktlinjer för fastig

hetsdataverksamheten för en andra etapp av reformen, omfattande bud

getåren 1982/83 - 1986/87. Riktlinjerna innebär bl.a. att det har lagts fast 

en ekonomisk ram avseende det ökade medelsbehovet på 12,3 milj. kr. 

i prisläget hösten 1981 för etappens sista fyra år. 
Domstolsverket, statens lantmäteriverk och CFD lämnade i en skri

velse till regeringen den 4 juni 1982 ett förslag till geografisk inriktning 

av projektet. Enligt förslaget skulle reformen vid utgången av budgetåret 
1986/87 vara helt genomförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, 

Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs samt Gävle

borgs län samt delvis genomförd i Älvsborgs län. Regeringen beslutade 

den 16 september 1982 att de tre myndigheterna i sitt planeringsarbete 

för reformens andra etapp skall utgå från att reformen skulle ha i 

huvudsak den geografiska inriktning som redovisades i myndigheternas 

skrivelse. 

Driften av fastighetsdatasystemet sköts av datamaskincentralen för 
administrativ databehandling (DAFA) genom dess filial i Gävle. Stats

kontoret har i en rapport föreslagit att CFD skall sköta driften av 
systemet. Jag avser att efter viss kompletterande utredning senare åter
komma till regeringen i denna fråga. 

Expeditionsavgifterna inom inskrivningsväsendet höjdes den I juli 
1982 så att de nu även täcker de kostnader för överföring till och drift av 
fastighetsdatasystemet som hänför sig till inskrivningsregistret. Härige

nom tillförs staten intäkter som motsvarar drygt hälften av CFD:s an
slag. 

Jag beräknar med tillämpning av huvudförslaget i fråga om admini

strationskostnader medelsbehovet för C FD för budgetåret I 983/84 till 

34 830 000 kr. Detta belopp ryms inom och står i överensstämmelse med 

den fastlagda kostnadsramen. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 
att till Centralnämnden.för fastighetsdata för budgetåret I 983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 34 8.30 000 kr. 
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G 4. Datainspektionen 

1980/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

5 678 719 
1 000 
1 000 
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Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet att utfärda 
licens enligt datalagen ( 1973 :289, omtryckt 1982 :446) samt att pröva 
frågor om tillstånd och att utöva tillsyn enligt datalagen, kreditupplys
ningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en 
generaldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för licens- och till
ståndsärenden, en enhet för tillsynsärenden samt ett sekretarjat för in
formation och administrativa uppgifter. 

Personal 
Summa 

Anslag 

Utgifter 
1. Licens- och 

tillstånds-
verksamhet 

2. Tillsyns-
verksamhet 

3. Information 

Summa 

Uppbördsmedel 
Inkomster vid 
datainspektionen 

Nettoutgift 

1981 /82 
Utfall 

30 

4 721 599 

1 901 998 
1 397 

6 624 994 

-946 275 

5 678 719 

1982/83 

31 

3 201 000 

3 447 000 
283 000 

6 931 000 

-6 930 000 

1 000 

Beräknad ändring 
1983/84 

Datainspek- Före-
tionen draganden 

+1 

+103 000 + 45 000 

+278 000 + 82 000 
+ 71 000 + 24 000 

+452 000 +151 000 

-451 000 -150 000 

1 000 1 000 

Tillståndsverksamheten innefattar tillståndsprövning enligt datala-
gen, kreditupplysningslagen och inkassolagen samt handläggning av de 
anmälningar för licens som avses i 2 § dataförordningen (1982 :480) 
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Tillsynsverksamheten omfattar tillsyn enligt de tre nämnda lagarna. 
lnformationsprogrammet omfattar information om främst innebörden 
av de tre lagarna till de registeransvariga, allmänheten och utlandet. 

Datainspektionen 

Sedan den 1 juli 1973, då datainspektionen inrättades, fram till den 30 
juni 1982 har ca 37 400 ärenden av alla slag kommit in. Under samma tid 
har ca 36 300 ärenden avgjorts. Antalet nya ärenden första halvåret 1982 
var ca I 500. Detta innebär en ökning med ca 20 'Yo i förhållande till 
motsvarande tid 1981. Balansen har trots detta kunnat hållas på 1981 års 
låga nivå. 

Inspektionens resurser har under budgetåret 1981 /82 använts också 
för myndighetens medverkan i en rad utredningar och arbetsgrupper. 
Det internationella samarbetet har ökat i intensitet och omfattning och 
krävt stora resurser. 

Den I juli 1982 ändrades datalagen och från samma tidpunkt gäller en 
ny dataförordning och en ny avgiftsförordning. Genom författ
ningsändringarna förändrades datainspektionens verksamhet väsent
ligt. Sammanfattningsvis kan sägas att datalagen ändrades på så sätt att 
en licensplikt för alla registeransvariga infördes och att tillståndsplikten 
inskränktes. Den nya avgiftsförordningen innebär att alla licenshavare 
skall betala en årlig avgift till inspektionen. Detta innebär i sin tur att 
datainspektionen måste införa ett ADB-system för registrering och de
bitering av licenser. Kostnaderna för datainspektionens verksamhet 
skall från och med budgetåret täckas av dels licensavgifterna dels debi
teringen per handläggningstimme i tillståndsärenden. 

Datainspektionen har f.n. inga möjligheter att bedöma hur många 
licenser som kommer att utfärdas under budgetåret 1982/83. Det går inte 
heller att bedöma hur många tillståndsärcnden som kommer att hand
läggas enligt den nya ordningen. Mot denna bakgrund är det svårt att 
göra en mera detaljerad anslagsframställning för budgetåret 1983/84. 
Inspektionen räknar med att behöva återkomma med kompletteringar 
till anslagsframställningen när effekterna av förändringarna bättre kan 
bedömas. 

Resurser har under budgetåret 1981 /82 avdelats för att ta fram allt det 

informationsmaterial m.m. som behövs för att den nya datalagen skall få 
genomslagskraft. Målet med reformen har inte varit att försämra integ
ritetsskyddet utan snarare att förbättra detta. Den minskade tillstånds
prövningen måste därför ersättas av bl.a. ökade informationsinsatser. 

Datainspektionen begär för budgetåret 1983/84 personalförstärk
ningar med en halv tjänst för handläggare ( + 70 476 kr.) Vidare begär 
inspektionen ökade medel för tryckkostnader ( + 40 000 kr.), resor ( + 
25 000 kr.) och personalutbildning ( + 60 000 kr.). 

8 Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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Föredragandens överväganden 

De ändringar i datalagstiftningen som trädde i kraft den I juli 1982 
kommer att medge en rationalisering av verksamheten vid datainspek
tionen. Resurserna kommer att kunna koncentreras på sådana person
register som är särskilt känsliga från integritetssynpunkt. Inspektionen 
kommer också att kunna öka sin tillsynsverksamhet och den verksamhet 
som avser olika klagoärenden som kommer in till inspektionen. Att fullt 
ut bedöma konsekvenserna av ändringarna i regelsystemet för inspektio

nens totala verksamhet går ännu inte. Det av inspektionen bedrivna 
interna rationaliseringsarbetet bör ta sikte på de nya möjligheter till 

effektivisering som lagändringarna och avgiftsbeläggningen ger. 
För nästa budgetår bör utgifterna för datainspektionens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i inspektionens huvudförslag. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Datainspektionen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

5 354 548 
5 527 000 
5 873 000 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har till uppgift att främja brottsföre
byggande insatser inom olika områden av samhällsverksamheten samt 
att verka för en samordning av samhällets och enskildas insatser mot 
brott. 

BRÅ leds av en styrelse. Hos rådet finns ett kansli, som förestås av en 
kanslichef. Inom kansliet finns en utredningsenhet och en forskningsen
het. Till rådet är knutna en vetenskaplig grupp samt ett varierande antal 
arbetsgrupper. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnaderl 
Lokalkostnader 

Summa 

1982/83 

19 

4 392 000 
(3 535 0001 
1 135 000 

5 527 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Brottsföre- Före-
byggande rådet draganden 

+122 000 Aö ,;;.'.ii '+176 ooo 
(+ 36 0001 , . (+ 36 0001 
+240 000 +170 000 

+362 000 +346 000 . 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 115 

Brottsförebyggande rådet 

I. Huvudförslag 5 772 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 362 000 kr. 
3. Rådet förordar att besparingen enligt huvudförslaget, 117 000 kr., 

görs under anslaget G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostna
der. 

Föredragandens överväganden 

Den besparing som skulle ha följt vid en tillämpning av huvudförslaget 
har tagits upp under anslaget G 6. Brottsförebyggande rådet: Utveck
lingskostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 5 873 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 5 873 000 kr. 

G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

4 249 702 
3 772 000 
3 782 000 

Reservation 176 218 

Från anslaget betalas kostnader för utrednings- och utvecklingsarbete 
samt för information. 

Brottsförebyggande rådet 

I. Huvudförslag 3 918 000 kr. 
2. Prisomräkning m.m. 226 000 kr. 
3. I huvudförslaget förordar rådet en minskning av verksamheten, som 

skulle ge en besparing med 80 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Den besparing som skulle ha följt av en tillämpning av huvudförslaget 
för anslaget G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader tas, 
som jag har nämnt i anslutning till det anslaget, ut under förevarande 
anslag. 

Med hänsyn till vad jag har anfört beräknar jag behovet av medel 
under anslaget för nästa budgetår till 3 782 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsförehyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 3 782 000 kr. 

8* Riksdagen 1982183. l sam/. Nr 100. Bilaga4 
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G 7. Bokföringsnärnnden 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1 131 473 
1 335 000 
1 342 000 

116 

Bokföringsnämnden, som inrättades den I juli 1976, har till uppgift att 
främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och 
offentliga redovisning. 

Nämnden består av ordförande och nio andra ledamöter. För varje 
annan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Hos nämnden finns 

ett kansli med en chef. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Nämnden Föredraganden 

Personal 
Summa 3 

Anslag 
Förvaltningskostnader 1 278 000 +15 400 + 2 000 

(därav lönekostnader) (856 000) (+ 2 000) 
Lokalkostnader 57 000 + 4 800 + 5 000 

Summa 1 335 000 +20 200 + 7 000 

Bokföringsnämnden 

I. Huvudförslag I 355 200 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 47 900 kr. 
3. De besparingar som nämnden har redovisat enligt huvudförslaget 

innebär att nämnden inte kan fullfölja sina projektplaner i planerad takt. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för bokföringsnämndens verksamhet be
räknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bokföringsndmnden för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av I 342 000 kr. 
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G 8. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1 804 817 
2 028 000 
2 414 000 

117 

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt brotts
skadelagen ( 1978 :413) om ersättning för skador på grund av brott 
Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra· 
ledamöter. Nämnden biträds av ett kansli. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 
Summa 10 

Anslag 
Förvaltningskostnader 2 027 000 

(därav lönekostnader) (1 505 000) 
Lokalkostnader 1 000 

Summa 2 028 000 

Brottsskadenämnden 

I. Huvudförslag 2 398 000 kr. 

Brottsskade
nämnden 

+121 000 
(-) 

+292 000 

+413 000 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 413 000 kr. 

Före
draganden 

+ 94 000 
(+ 16 000) 
+292 000 

+386 000 

3. De besparingar som brottsskadenämnden redovisar innebär att 
anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 43 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten inom brottsskade
nämnden beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 414 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2 414 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 

G 9. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6 085 262 
6 000 000 
6 500 000 
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Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen 
(1978:413) för skador på grund av brott. 

Brottsskadenämnden yrkar en höjning av anslaget med 500 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder brottsskadenämndens förslag och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 
att till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 6 500 000 kr. 
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H. DIVERSE 

H I. Svensk författningssamling 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

5 284 689 
6 600 000 
7 000 000 

119 

Från anslaget betalas kostnaderna för bl.a. tryckning av Svensk för
fattningssamling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Si•enskförfattningssamling för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 7 000 000 kr. 

H 2. Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens område 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

106 161 
60 000 
60 000 

Reservation 192 957 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvalt
ningsrättsliga publikationer. Nämnden skall enligt sin instruktion 
(1946:412) främja tillkomsten av vägledande litteratur på förvaltnings
rättens område. Statens inkomster av verk, som har utarbetats eller 
utgetts med bidrag från detta anslag, avräknas från anslaget. 

Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer beräknar 

medelsbehovet till 120 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till utgivande av litteratur påförvaltningsrättens område för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 60 000 kr. 

H 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

980 142 
1 350 000 
1 750 000 

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellek
tuella ägenderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av 
privaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för inter
nationell privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostnader med 
anledning av FN :s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 

Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna 
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för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi samt medel till ett svenskt 
bidrag till det FN-anknutna kriminalpolitiska institutet i Helsingfors. 

Anslaget bör under nästa budgetår uppgå till 1 750 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för bud

getåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1 750 000 kr. 

H 4. Stöd till politiska partier 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

7g 690 640 
79 500 000 
79 500 000 

Medelstilldelning sker enligt lagen ( 1972 :625) om statligt stöd till 
politiska partier. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Städ till politiska partier för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 79 500 000 kr. 

H 5. Allmänna val 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

12 331 222 
69 445 000 

360 000 

Från anslaget betalas statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, 
val kuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myn
digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskatteverket, som är central val myndighet, föreslår att anslaget för 
budgetåret 1983/84 tas upp med 360 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder riksskatteverkets förslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna val för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

360 000 kr. 
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Bilaga 4.1 

Statistiska uppgifter jämte kommentarer om 
brottsutvecklingen samt om verksamheten inom polisen, 
åklagarmyndigheterna, de allmänna domstolarna och 
kriminalvården m.m. 

1 Brottsutvecklingen 

Det antal brott mot brottsbalken som har kommit till polisens kännedom 
har ökat under 1960- och 1970-talen. Under den senaste tioårsperioden 
har ökningen varit mycket kraftig. År 1968 uppgick antalet brott mot 
brottsbalken till omkring 490 000 medan antalet år 1981 uppgick till 
drygt 760 000. Även anmälda brott mot annan lagstiftning har ökat 
under denna tid. 

År Antal anmälda Antal anmälda brott 
brottsbalksbrott mot annan lagstiftning 

1968 493 926 73 137 
1969 480 979 130 286 
1970 563 138 92 904 
1971 614 150 99 672 
1972 598 681 92 448 
1973 547 542 107 841 
1974 570 610 104 666 
1975 643 405 112 000 
1976 683 279 115 949 
1977 716 367 127 993 
1978 683 646 119 629 
1979 698 171 117 937 
1980 760 911 167 366 
1981 760 614 175 211 

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden ökat i 
genomsnitt med 3,5 procent per år medan brott mot annan lagstiftning 
ökat med omkring 6,5 procent per år. För antalet registrerade brott mot 
lagstiftning utanför brottsbalken kan mycket starka variationer iakttagas 
mellan olika år. 

Den årliga förändringen i antalet anmälda brott under åren 1971 -
1980 resp 1972 - 1981 är i genomsnitt 

.• 
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1980 1981 

Våldsbrott + 4, 6 % + 3, 9 % 
därav misshandel + 4, 1 % + 3, 7 % 
därav rån + 8,2 % + 6,3 % 

Tillgreppsbrott + 2.2 % + 2,5 % 
därav inbrottsstöld + 1,8 % + 1,8 % 
därav bostadsinbrott + 3,8 % + 2,8 % 
därav inbrott i vind, källare + 1,5 % + 1,6 % 
därav motorfordonstillgrepp - 0, 7 % - 0,5 % 

Bedrägeribrott + 8,5 % + 9,8 % 
Övriga brottsbalksbrott + 5, 1 % + 4,8 % 

därav skadegörelsebrott + 6,6 % + 5,6 % 

Utvecklingsenheten inom brottsförebyggande rådet (BRÅ) har ut

arbetat en rapport över brottsutvecklingen (BRÅ rapport 1982:4). Däri 
ges bl.a. en översikt över utvecklingen under senare år i fråga om brott 
som har kommit till polisens kännedom. Rapporten innehåller däremot 
inte några prognoser över antalet brott som kan väntas komma till 

polisens kännedom under de närmaste åren. Hänsyn har tagits till denna 
rapport i den följande redogörelsen. 

Planerings- och budgetsekretariatet inom departementet följer utveck
lingstendenserna på vissa punkter i förfarandet hos myndigheterna, 
främst brottmålsprocessen i vid mening. Härvid studeras uppgifter i 
brottsanmälan, åtalsbeslut, dom och beslut om intagning i anstalt i 
kriminalvården. 

I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott 
mot brottsbalken. I tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda år 
1968 och senare. Siffrorna för perioden 1968 - 1981 är tagna direkt ur 
statistiska centralbyråns (SCB :s) definitiva årsstatistik. De siffror som 
an_ges för år 1982 är preliminära beräkningar som bygger på statistik för 
tiden januari - augusti 1982. 

1.1 Våldsbrott 

År Totalt Därav rån Därav misshandel 

1968 44 176 1 192 16 816 
1969 45 173 1 297 17 842 
1970 45 489 1 511 18 385 
1971 45 607 1 701 17 651 
1972 46 442 2 027 18 119 
1973 47 053 2 150 17 487 
1974 53 094 2 296 19 899 
1975 55 127 2 336 21 509 
1976 55 248 2 697 21 378 
1977 59 047 3 374 23 596 
1978 60 158 3 461 22 868 
1979 61 170 3 075 23 171 
1980 64 733 3 427 24 668 
1981 65 986 3 228 24 314 
1982 74 000 3 500 28 300 

-' :i 
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Begreppet våldsbrott används här i en vid bemärkelse. Till våldsbrott 
räknas som i den officiella statistiken brott mot liv och hälsa samt andra 
gärningar som innebär direkt fara för individen. I dessa brott inräknas.
förutom fullbordade gärningar, även försök och förberedelser. 

Den långsiktiga utvecklingen av våldsbrotten avviker från de andra 
brottsserierna. Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare låg 
länge på en i stort sett oförändrad nivå. Det är först vid mitten av 
1960-talet som en stegring påbörjades. Under drygt I 0 år ( 1964-1975) har 
detta inneburit ungefär en fördubbling av antalet polisanmälda vålds
brott. 

Särskilt om rån 

År 1981 anmäldes 3 228 rån. Av dessa var 87 procent riktade mot 

privatpersoner. Antalet rån år 1981 utgjorde knappt en halv procent av 
samtliga anmälda brottsbalksbrott. Rånen har visat en hög ökningstakt 

under 1960- och 1970-talen. De är sålunda ungefär femton gånger fler i 
dag än vid början av 1950-talet. År 1981 innebär en viss nedgång i antalet 
anmälda rån jämfört med året innan. För 1982 tyder emellertid de 
preliminära siffrorna på en viss uppgång. 

Gaturån är den dominerande formen av rån. Andelen rån med skjut
vapen har legat på omkring I 0 procent under de senaste tio åren. 

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån, under år 
1981 149 inbegripet försök och förberedelse. De leder· emellertid till 
mycket stora förluster. Huvuddelen av rånen, ca 80 procent, klassificeras 
i statistiken som "annat rån". Denna grupp är mycket heterogen. 

Särskilt om misshandel 

Fr.o.m. år 1975 har antalet misshandelsbrott ökat med omkring 3 000 
eller i genomsnitt med 2,1 procent per år. Under år 1981 noterades 
emellertid en viss minskning, låt vara obetydlig. För 1982 däremot pekar 
de preliminära siffrorna på en kraftig ökning av antalet anmälda miss
handelsbrott. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte tidigare har träffat 
eller på annat sätt känt den som utförde misshandeln har ökat kraftigt 
under senare år. Antalet har stigit med närmare I 500 fall eller ungefär · 
15 procent under åren 1976 - 1980 och utgjorde år 1981 7 318. Ungefär 
4 procent av fallen avser grov misshandel medan 96 procent redovisas i 
gruppen övrig misshandel. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte har känt gärnings
mannen är högst i Storstockholm. Där är antalet fall 16 per I 0.000 

invånare. Motsvarande siffra är för Göteborg I 0, för Malmö 12 och för 
övriga riket 6. Samtliga siffror avser situationen år 1981 enligt SCB :s 
preliminära årsstatistik. 
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1.2 Tillgreppsbrott 

År Totalt Därav in- Inbrott i Inbrott i Därav mo-
brotts- lägenhet vind eller torfordons-
stöld eller villa källare tillgrepp 

1968 340 501 98 450 9 045 14 429 49 840 
1969 334 671 90 885 9 263 14 794 51-154 
1970 397 945 108 626 11 020 19 504 57 740 
1971 460 154 135 088 14 833 24 673 62 862 
1972 455 545 128 310 16 223 21 453 54 466 
1973 402 532 115 899 14 956 17 058 47 549 
1974 411 466 115 391 15 787 17 930 47 475 
1975 473 337 134 470 20 124 24 453 55 279 
1976 511 196 150 180 22 250 34 253 62 352 
1977 528 900 155 863 22 247 31 017 62 703 
1978 501 050 144 944 21 244 22 207 56 706 
1979 495 472 140 054 17 678 22 107 49 265 
1980 524 316 139 944 20 385 22 516 48 914 
1981 522 427 137 168 20 014 22 845 46 672 
1982 541 500 135 700 20 800 25 900 48 900 

Särskilt om inbrott 

Inbrotten har under 1960- och 1970-talen uppgått till ca 20 procent av 

samtliga brottsbalksbrott. Ökningstakten har varit något lägre och sam
tidigt ojämnare under den senaste tioårsperioden än tidigare. År 1981 är 
andelen inbrott ca 18 procent. 

Antalet inbrott har minskat sedan år 1977. De preliminära siffrorna 
för år 1982 pekar också på en viss minskning. Utvecklingen har ganska 
betydande regionala variationer. 

Särskilt om motorfordonstillgrepp 

Flertalet motorfordonstillgrepp avser fullföljt tillgrepp av personbilar 
eller försök härtill. 

Antalet tillgrepp per I 0 000 registrerade motorfordon har sjunkit nå
got under det senaste decenniet. En del av biltillgreppen torde kunna ses 

som inslag i en yrkesmässig och organiserad hantering av begagnade 

bilar. 
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1.3 Bedrägeribrott 

År Checkbedrägeri Övriga bedrägeri-
brott 

1968 21 808 49 586 
1969 23 210 38 350 
1970 39 337 36 663 
1971 23 810 38 846 
1972 7 315 43 845 
1973 4 926 44 561 
1974 5 800 45 449 
1975 7 069 43 930 
1976 8 279 45 064 
1977 9 228 48 676 
1978 5 667 47 202 
1979 6 394 65 599 
1980 10 867 92 911 
1981 10 685 89 288 
1982 11 700 100 100 

Bedrägeribrotten har ökat mycket kraftigt under så gott som hela 
1960-talet. I tillväxten av antalet bedrägerier under 1960-talet spelade 
checkbedrägerierna en viktig roll. År 1970 uppgick dessa till 40 000 eller 
55 procent av alla bedrägerier. 

Antalet checkbedrägerier minskade kraftigt till följd av en ändring år 
1971 av kreditinstitutionernas regler om checkgaranti. Bland bedrägeri
brotten svarar dock fortfarande checkbedrägerierna för en avsevärd 
andel, även om ökningen under senare år varit starkast för andra former 
av bedrägerier och bedrägligt beteende, t.ex. överskridande av eget kon
to och bedrägeri mot allmänna kommunikationer, näringsställen resp. 
försäkringskassor. 

För den kraftiga ökningen 1979 svarar flera olika brottsliga förfaran
den. Störst roll spelar troligen bedrägerier i samband med erhållande av 
bostadsbidrag. Samma sak gäller för ökningen under år 1980. 

Särskilt intresse tilldrar sig bedrägerier som begås med hjälp av konto
och kreditkort och bedrägerier som riktar sig mot försäkringsbolag. Från 
och med år 1979 särredovisas dessa i statistiken. Kredit- och kontokorts
bedrägerierna fördubblades från år 1979 till år 1980. Antalet kredit- och 
kontokortsbedrägerier år 1981 uppgår till 18 705. Jämfört med år 1980 är 
detta en ökning med 28 %. Statistiken för 1982 tyder på att denna höga 
nivå bibehålls eller att ökningen fortsätter. Antalet anmälda bedrägerier 
mot försäkringsbolag är litet. Siffran för år 1981 är 704. Ökningen från 
föregående år är emellertid hela 21 %. 

9 Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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1.4 Övriga brottsbalksbrott 

År Övriga brotts
balksbrott 

1968 37 855 
1969 39 575 
1970 43 704 
1971 45 733 
1972 45 534 
1973 48 470 
1974 54 801 
1975 63 942 
1976 63 492 
1977 70 516 
1978 69 569 
1979 69 536 
1980 68 087 
1981 72 248 
1982 74 100 

Därav skadegörelse
brott 

28 815 
29 933 
33 882 
37 102 
37 007 
39 338 
45 771 
54 760 
54 901 
62 330 
61 305 
60 877 
59 057 
62 873 
63 700 

126 

Till övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott också · 
ett stort antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom 
någon av de tidigare berörda kategorierna. 

Särskilt om skadegörelse 

Ökningstakten för skadegörelsebrotten har varit kraftig t.o.m. år 1977. 
År 1981 var antalet skadegörelsebrott 62 873, nära 6 procent av samtliga 
brottsbalksbrott. De preliminära siffrorna för 1982 tyder på en viss 
ökning. 

En mycket stor andel av dem som döms för skadegörelsebrott är 
tonåringar. En betydande del av skadegörelsen drabbar skolorna. 

Närmare 20 procent av de registrerade skadegörelsebrotten drabbar 
stat, landsting och kommuner. Denna form av skadegörelser orsakar 

samhället betydande kostnader. I en rapport, som gjorts på uppdrag av 
rikspolisstyrelsen, beräknas denna kostnad uppgå till minst I 00 milj. kr. 

redan år 1976. 

- -.. 
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l .5 Narkotikabrottslighet 

År Antal Antal personer Därav antal som 
anmälda som lagförts godkänt straff-
narkotika- för narkotika- föreläggande 
brott brott eller dömts 

1973 21.005 3. 839 2. 130 
1974 18. 926 3. 654 2. 192 
1975 21. 110 4. 108 2. 341 
1976 17.879 4. 164 2. 395 
1977 20. 753 4. 319 2. 563 
1978 20. 655 4. 395 2. 604 
1979 22. 615 3. 822 2. 620 
1980 59. 447 5. 421 4. 220 
1981 67. 587 8. 347 6. 990 
1982 72. 800 

Antalet anmälda narkotikabrott har legat på en relativt stabil nivå 
under 1970-talet. Under år 1980 ökade antalet anmälda brott dramatiskt. 
Under år 1982 beräknas antalet anmälda brott öka ytterligare med 
omkring 8 procent. 

Statistiken över antalet personer lagförda för narkotikabrott utgör ett 
komplement till siffrorna över antalet anmälda brott. Det totala antalet 
personer som meddelats åtalsunderlåtelse, godkänt strafföreläggande 

eller dömts för brott mot narkotikastrafflagen har under 1970-talet va
rierat mellan 3 500 och 5 500 årligen. Av dessa har 2 000 - 4 000 godkänt 

strafföreläggande eller dömts, medan omkring I 500 har fått åtalsunder
låtelse. Antalet åtalsunderlåtelser har minskat fr.o.m. 1979 och var år 
1981ca1 350. 

Huvuddelen av dem som godkänner strafföreläggande eller döms, ca 
2 900 år 1980, lagförs för brott som avser cannabispreparat. Samma år 
avsåg lagfäringen i ca I 100 fall centralstimulantia, i knappt 400 fall 
opiater m.m. 

1.6 Den fortsatta utvecklingen 

Inom departementet gjorda beräkningar pekar på en fortsatt uppgående 
trend för huvuddelen av brottsbalksbrotten. 

Beräkningarna bygger på en analys av utvecklingen av antalet anmäl
da brott under en femtonårsperiod. Hänsyn har också tagits till den 
väntade befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Andra faktorer 
har inte kunnat beaktas. Beräkningarna har gett följande procenttal för 
den genomsnittliga årliga förändringen under de närmaste åren, om inte 
nuvarande trend bryts. 

Prognos för perioden 1983 - 1987. 
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Beräknade förändringar i brott som anmälts till polisen 

Hela perioden Per år 
procent procent 

Våldsbrott 12.0 2.9 
därav misshandel 10. 7 2.6 
därav rån 18.3 4.3 

Tillgreppsbrott 9. 5 2. 3 
därav inbrottsstölder 8. 2 2. 0 
därav bostadsstölder 14.4 3.4 
därav inbrott i vind, källare 9.3 2.3 
därav motorfordonstillgrepp - 2.2 - 0.6 

Bedrägeribrott (exkl. 17. 7 4.2 
checkbedrägeri) 

Övriga brottsbalksbrott 13.4 3. 2 
därav skadegörelse 15. 8 3. 7 

Summa brott mot brottsbalken 10. 0 2. 5 

Det bör framhållas att det är en mycket vansklig uppgift att göra 
prognoser på detta område. Brottslighetens utveckling beror av en 
mängd olika faktorer inom samhället som inte kunnat tas med i beräk

ningen. 

2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, de allmänna 
domstolarna och kriminalvården 

I det följande redovisas vissa siffror avseende verksamhet och arbetsbe
lastning inom rättsväsendet. Uppgifterna härrör i huvudsak från de 
analyser som regelbundet görs i departementet. Siffrorna tas därvid i stor 
utsträckning från rättsväsendets informationssystem (RI). Vissa siffror 
är tagna direkt ur myndigheteternas anslagsframställningar. 

Arbetet inom de olika myndigheterna inom rättsväsendet hänger myc
ket intimt samman. I huvudsak går kedjan från polis, via åklagare och.· 
domstolar till kriminalvård. 

Antalet brott som anmäls till polisen är över 900 000 per år. Den 
siffran omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfärdar ordningsfö
relägganden. Antalet sådana förelägganden är 200 000 per år. Siffran 
omfattar inte heller flertalet strafförelägganden. 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. I ungefär 
40 procent av fallen kan en misstänkt person knytas till brottet. Andelen 
uppklarade brott varierar med olika brottstyper. Uppklaringen växlar 
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även mellan skilda delar av landet. För misshandel och andra våldsbrott 
uppgår andelen uppklarade fall till drygt 60 procent, medan endast 15 
procent av inbrottsstölderna klaras upp. Ungefär vart tredje rån och tre 
av fem bedrägeribrott blir uppklarade. 

Åklagarna fattar beslut om åtal mot ungefär 80 000 personer årligen. 
Till detta kommer drygt 90 000 personer för vilka åklagare meddelar 
strafförelägganden. Åklagarna beslutar om åtalsunderlåtelser i ca 20 000 
fall per år. Antalet avskrivna och nedlagda mål är omkring 60 000 per år. 

Allmän domstol dömer varje år omkring 15 000 personer till frihets
berövande påföljd. Antalet personer som döms till böter är knappt 
40 000. Andelen frihetsstraffvarierar starkt mellan olika brottstyper. Vid 
rattfylleri ådöms fängelse i tre fall av fyra. För rån och grovt rån är 
motsvarande siffra 64 procent och för grov misshandel omkring 68 
procent. För grovt narkotikabrott döms till frihetsberövande påföljd i 
närmare 93 procent av fallen. Andelen domar med frihetsberövande 
påföljd har ökat för flera olika brottskategorier under senare tid. 

År 1980 var genomsnittliga längden av ådömda frihetsstraff i första 
instans 3,5 månader. Variationerna är dock avsevärda mellan olika slag 
av brott. För grovt narkotikabrott ligger t.ex. genomsnittet på närmare 
två år och för narkotikabrott i övrigt på omkring fem månader. För rån 
är motsvarande siffra ett år och två månader, för grov misshandel ett år 
och tre månader, för grov stöld sju månader, för motorfordonstillgrepp 
tre månader och för rattfylleri drygt en månad. 

Brottsutredning och lagföring tar vanligen ganska lång tid. Genom
snittstiden från det att ett brott har begåtts till dess att dom har avkunnats 
är närmare elva månader. Tiden mellan dom och intagning i anstalt 
inom kriminalvården är i genomsnitt drygt fyra månader för icke häk
tade personer. 

2.1 Polisväsendet 

Statistiken över antalet ingripanden och utryckningar inom polisväsen
det bygger på de s.k. ingripandemeddelandena (I M). Statistiken utgör ett 
komplement till siffrorna för antalet anmälda brott när det gäller att 
bedöma arbetsbelastningen inom polisväsendet, och då främst inom 
övervakningsverksamheten. I M utfärdas så snart ett polisingripande . 
sker. Antalet ingripanden framgår av nedanstående sammanställning. 
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Ar Antal ingripandemeddelanden 

1975 987 324 
1976 1 042 190 
1977 1 115 570 
1978 1 130 534 
1979 1 161 375 
1980 1 184 211 
1981 1 161 470 

2.2 Åklagarna 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna och de allmänna domsto

larna påverkas av antalet aninälda brott och andelen därav som klaras 

upp. Den är vidare beroende av bl.a. förändringar i lagstiftningen. Till 

belysning av arbetsbelastningen hos åklagarna anges i följande tabell 

antalet misstänkta personer i mål hos åklagare under de senaste åren. 

Period Antal personer i Antal mål i utgående balans 

Hål om brott Övriga Totalt ·Därav mål om 
på vilket mål brott på vil-
fängelse ket fängelse 
kan följa kan följa 

1975 135 200 310 000 61 039 37 701 
1976 136 266 294 229 57 074 37 282 
1977 139 350 202 323 65 083 36 678 ' 
1978 144 379 133 325 61 039 38 098 
1979 146 426 107 745 53 820 40 995 
1980 172 986 112 422 63 663 50 798 
1981 178 123 121 294 65 762 50 467 
1981 första 88 600 58 029 
1982 halvåret 83 313 60 991 

Som framgår av tabellen har antalet bötesmål minskat kraftigt under 

de senaste åren fram t.o.m. år 1979. Detta förklaras i första hand av att· 

felparkering och fylleri har avkriminaliserats. För dessa brott användes 

strafförelägganden i viss utsträckning. Efter dessa avkriminaliseringar 

har emellertid antalet strafförelägganden i andra fall ökat, eftersom 

möjligheter att använda strafföreläggande vidgats. 
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2.3 Domstolsväsendet 

2.3. I Domstolarnas arbetsläge 

(I uppgifterna om tingsrätterna och länsrätterna är antal över I 000 
avrundade till jämna hundratal) 

1979 1980 1981 1981-01-01 1982-01-01 
--06-30 --06-30 

Allmänna domstolarna 

Högsta domstolen 
Inkomna mål 11) 2 746 3 186 3 364 1 756 1 818 
Avgjorda mål(2) 2 696 2 992 3 262 1 764 1 689 
Utgående balans 1 546 1 730 1 800 1 715 1 926 

Hovrätterna 
Inkomna mål 13 920 . 14 805 16 256 8 245 9 151 
Avgjorda mål 13 670 14 624 15 868 7 909 8 979 
Utgående balans 4 881 5 025 5 386 5 313 5 544 

Tingsrätterna 
Inkomna tvistemål och brottmål 137 700 144 800 151 100 73 200 77300 
Avgjorda tvistemål och brott-

mål 135 300 141 000 147 800 73 600 77 900 
Utgående balans tvistemål och 

brottmål 53 000 56 400 59 600. 55 900 58 600 
Inkomna fastighetsmål ,4 900 4 700 5 300 2 700 3 700 
Avgjorda fastighetsmål 4 500 5 300 5 200 2 500 2 900 
Utgående balans fastighetsmål 3 100 3 000 3 100 2 700 3 900 
Inkomna mål om lagsökning 66 500 76 000 86 300 39 900 45 500 
Inkomna mål om betalnings-

föreläggande 347 700 417 000 444 900 210 600 226. 200 
Inkomna domstolsärenden 19 600 20 800 20 800 10 300 10 300 
Avgjorda domstolsärenden 19 700 20 700 20 700 10 300 9 600 
Utgående balans domstols-

ärenden 6 500 6 500 6 400 6 400 7 100 
Inskrivningsärenden 2 010 100 1 894 700 1 902·700 900 900 984 500 
Gravations- och äganderätts-

bevis 669 900 584 600 597 000 277 900 324 700 

( 1) inkl. skrifter 
(2) utom skrifter 
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1979 1980 1981 1981-01-01 1982-01-01 
--06-30 -06-30 

Allmänna förvaltningsdomstolarna 

Regeringsrätten 
Inkomna mål 5 296 4 280 4 390 2 209 
Avgjorda mål 5 572 4 443 4 269 2 350 
Utgående balans 3 289 3 114 3 232 2 967 

Kammarrätterna 
Inkomna mål 20 636 20 197 25 263 12 906 
Avgjorda mål 22 891 20 503 22 559 11 010 
Utgående balans 

Länsrätterna 
Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

1977 /78 

224 300 
192 800 
214 800 

1979 

12 702 

1978/79 

212 800 
184 800 
241 500 

1980 

Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. 

Bostadsdomstolen 
Inkomna mål 609 702 
Avgjorda mål 633 678 
Utgående balans 277 302 

Hyresnämnderna 
Inkomna ärenden 34 972 44 176 
Avgjorda ärenden 28 714 39 853 
Utgående balans 15 217 18 675 

Arrendenämnderna 
Inkomna ärenden 1 198 1 222 
Avgjorda ärenden 1 310 1 038 
Utgående balans 612 786 

12 402 15 147 14 311 

1979/80 

173 600 
143 000 
262 600 

1980/81 

162 400 
199 000 
224 400 

1981 1981-01-01 
--06-30 

596 319 
669 299 
201 307 

35 577 18 201 
40 360 22 869 
13 978 14 193 

1 137 570 
1 152 650 

747 679 

2 396 
2 281 
3 343 

15 697 
12 091 
18 772 

1981 /82 

238 500 
189 500 
274 000 

1982-01-01 
--06-30 

338 
293 
249 

16 023 
17 632 
11 777 

856 
766 
786 
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2.3.2 Särskilt om brottmålen 

Period Tingsrätterna 

Antal brott- Inkomna därav mål som enligt 
mål i balans brottmål tingsrättsinstruktionen 

(1979:572) kan hand-
läggas av notarie 

1975 29 314 99 800 31 984 
1976 28 737 97 132 30 480 
1977 27 913 86 255 21 467 
1978 24 461 79 625. 15 854 
1979 23 941 74 863 10 185 
1980 25 035 77 586 10 834 
1981 26 587 80 312 11.792 
1981 första 24 213 38 834 5 534 
1982 halvåret 25 508 41 242 6 281 

Av tabellen framgår att mål som kan handläggas av tingsnotarie 
minskat kraftigt under senare år. Antalet övriga brottmål vid tingsrätter
na har ökat liksom antalet mål som fullföljs till hovrätt. 

År Hovrätterna Antal brottmål i 
Inkomna brottmål balans 

1976 5 314 
1977 5 684 
1978 5 864 
1979 6 199 
1980 6 613 
1981 6 948 
1981 första 3 711 
1982 halvåret 3 706 

2.4 Kriminalvården 

4 271 
4 248 
4 637 
2 151 
2 155 
2 327 
2 342 
2 375 

Antalet intagna i kriminalvårdsanstalter har successivt minskat fram till 
år 1976, vilket medförde att eu stort antal anstaltsplatser lades ned. 
Under senare år har emellertid beläggningen ökat kraftigt. Denna ök
ning beror bl.a. på att antalet dömda till längre fängelsestraff och den 
genomsnittliga strafftiden har stigit. 
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År Kriminal vårdsanstal ter Häkten Frivård 
Högsta Antal klienter 

Nyintagna Högsta beläggning den 1 okt. 
under året beläggning 

1975 11 157 3 787 752 16 357 
1976 10 920 3 285 809 16 293 
1977 10 521 3 330 776 16 168 
1978 11 208 3 479 832 16 298 
1979 11 414 3 601 887 15 741 
1980 12 272 3 603 1 003 15 750 
1981 13 346 3 750 1 099 16 612 
1982 3 783 1 108 17 767 

Under senare år har intagningarna i kriminalvårdsanstalterna ökat kraf
tigt. Köproblem har uppstått eftersom antalet tillgängliga platser inte har 
räckt till. 

I samarbete med kriminalvårdsstyrelsen undersöker justitiedepar
tementet olika metoder för att bedöma behovet av anstaltsplatser inom 
kriminalvården på kort och lång sikt. 

När det gäller att bedöma behovet av platser på kort sikt har studierna 
visat att anstaltsbeläggningen kommer att öka ytterligare under de när

maste sex månaderna. 
Beträffande behovet av anstaltsplatser på fem års sikt visar prelimi

nära beräkningar på en kraftig uppgång i behovet av anstaltsplatser 
under den kommande femårsperioden. Även om hänsyn tas till de effek
ter som det nyligen presenterade förslaget till s.k. halvtidsfrigivning får 
från den I juli 1983 visar gjorda kalkyler på en kraftigt stigande trend. 
Det är därför osäkert om platsantalet vid nuvarande och projekterade 
anstalter kommer att förslå mot slutet av perioden. 

3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

3.1 Olika typer a-v åtgärder 

Samhällets åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt beroende på 
syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas 
mellan olika ändamål kan en gruppering göras på följande sätt. 

Förebyggande åtgärder riktade m.ot personer som inte är föremål för 
rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om 
sådana åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i före
byggande syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än 
rättsväsendets myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialvårds- och ar
betsmarknadsmyndigheterna. 

Ö11en1akni11g av regele.fierlemaden. Den syftar till att dels förhindra 
brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 
Gruppen omfattar även exempelvis tull- och beskattningsmyndigheter-
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nas kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras resp. 
verksamhetsområden efterlevs. 

Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsförfarandet som krävs 
för att fatta beslut om reaktion mot brott. 

Verkställandet av påföljder. Åtgärder av detta slag hör hemma i kri
minalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t.ex. exeku

tionsväsendet i fråga om böter. 
Rehabiliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som syftar till att ge 

personer som begått brott bättre förutsättningar till anpassning i samhäl
let. Åtgärder av detta slag vidtas av kriminalvårdsmyndigheterna och av 
organ inom socialvårds-, arbetsmarknads- och utbildningsområdena. 

Forskning och uti•eckling som är direkt målinriktad mot problem som 

rör åtgärder mot brott. 
Samhället satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock inte 

möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för åtgär
der av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område satsas 
stora resurser inom annan statlig verksamhet vilka, åtminstone delvis, 
har till syfte att förebygga och bekämpa brott. Även kommuner, lands
ting och näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen för ändamålet. 

Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsväsendet, dvs. i första 
hand inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna domstolarna och 
kriminalvården, har emellertid kunnat beräknas. 

De har fördelats på nämnda åtgärdsgrupper. I vissa fall har schablo

ner använts eftersom beräkningsunderlaget är osäkert. 
All polisverksamhet utom den som har samband med tillstånds

givning, passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses 
som ett led i samhällets åtgärder mot brott. Hit hör också åklagarväsen
dets och kriminalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsen
dcts verksamhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsen
det som var avsedd för åtgärder mot brott uppgår till 5,6 miljarder kr. för 
budgetåret 1982/83. I figur I är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. 
Beloppet omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och 
statliga kommitteer eller anslag för byggnadsverksamhet. 

Som framgår av figur I uppgår kostnaderna för förebyggande åtgär
der till närmare 55 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens 
undervisning i skolorna i lag och rätt samt i trafik. Hit hör också BRÅ:s 
verksamhet utom den rena forskningen och utvecklingen. I detta sam
manhang bör framhållas att kostnaderna för brottsskadenämnden inte 
till någon del medräknats. 

Övervakningen av regelefterlevnaden avser polisens över
vakningsverksamhet och beräknas kosta 2 282 milj. kr. 

Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder i 
brottmålsförfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarväsendet 
samt domstolarna. Av beloppet I 896 milj. kr. faller I 302 milj. kr på 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 136 

polisväsendet, 215 milj. kr. på åklagarväsendet och 379 milj. kr på 
domstolsväsendet, inklusive rättshjälpskostnader. 

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats 
som verkställandet av påföljder. Denna grupp av kostnader beräknas till 
I 383 milj. kr. 

Den forskning och utveckling inom departementets område som tar 
sikte på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 13,8 milj. kr., varav 
omkring 8,4 milj. kr avser anslag till brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) 
verksamhet. I beloppet ingår inte den forskning och utveckling som är 
knuten till kommitt~er inom departementet. 

I jämförelse med föregående år har det totala beloppet för rättsväsen
dets åtgärder mot brott ökat med I 0,5 procent. 

Förebyggande 
åtgärder 
55milj.kr. 

Forskning och 
utveckling 
14milj.kr. 

Overvakning av 
regelefterlevnaden 
2 282 milj. kr. 

Verkställande av 
påföljder och re
habiliterande Atgärder 
1 383 milj. kr. 

Brottsutredning 
och andra åtgärder 
i brottmAlsförfarandet 
1 896 milj. kr. 

Fig. I: Kostnader för åtgärder mot brott inom justitiedepartementets 
område budgetåret 1982/83. 

3.2 Personalresurserna 

Den I juli 1965 då polisväsendet förstatligades var antalet polismans
tjänster 11 700 och antalet tjänster för övrig personal i polisväsendet 
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2 I 00. Motsvarande siffror för budgetåret 1982/83 var drygt 16 I 00 resp. 
knappt 4 400. 

Antalet polismanstjänster har alltså ökat med över 4 000 efter förstat
ligandet. För att få en bild av den faktiska utvecklingen i fråga om 
personalläget måste man emellertid ta hänsyn till en rad faktorer. En av 
dessa är arbetstidsförkortningen. Uttryckt i ärsarbetskrafter har omkring 
2 200 polismanstjänster bortfallit sedan förstatligandet på grund av ar
betstidsförkortning. 

Utbildningsverksamheten har ökat kraftigt sedan är 1965. Det finns 
emellertid inte uppgifter som belyser detta för hela perioden efter för
statligandet. Enbart frän budgetåret 1971172 till 1975176 har den sam

manlagda utbildningsverksamheten inom polisväsendet, exkl. den 
grundläggande utbildningen för polismännen, ökat frän drygt 150 000 

till ca 243 500 utbildningsdagar per är. Uttryckt i årsarbetstid motsvarar 
detta en ökning frän 715 till I 160 arbetskrafter. 

De uppgifter som återgetts nu ger vid handen att resursförstärkningen 
sedan är 1965 har varit begränsad när det gäller personal som är tillgäng
lig för faktisk polistjänstgöring. Samtidigt måste naturligtvis beaktas att 
polisens arbete i hög grad har underlättats genom att utrustningen och 
utbildningen har förbättrats. Den renodling av polismannens arbete som 
har skett genom att uppgifter i stor utsträckning har överflyttats till 
administrativ personal har också haft betydelse. Ett annat led i utveck
lingen som bör nämnas är de större bevakningsföretagens kraftiga ex
pansion under början och mitten av 1970-talet. 

Polisaspirant antas som extra polisman (epm) och genomgår under de 
första tio månaderna en grundläggande utbildning, den s.k. grundkur
sen, vid polisskolan i Ulriksdal. 

Under de andra och tredje utbildningsären fullgör polisaspiranten 
praktiktjänstgöring, s.k. alterneringstjänstgöring. 

Praktiktjänstgöringen fullgörs på olika enheter i polisdistriktet. Först 
mot slutet av tjänstgöringen på en enhet anses aspiranten böra anförtros 
att utföra enklare ärenden mera självständigt. Den som fullgör alterne
ringstjänstgöring kan därför inte tas i anspråk i samma utsträckning som 
en fullt utbildad polisman. 

Sedan alterneringstjänstgöringen avslutats, är polisaspiranten färdig
utbildad. Han är behörig att söka extra ordinarie polismanstjänst tre är 

efter det han började som aspirant. 
Balans bör i princip föreligga mellan rekryteringen av polisaspiranter 

ä den ena sidan och tjänster och avgångar på grund av pension eller av 
annan orsak ä den andra. En sådan balans har tidigare varit svär att 
åstadkomma. I 1978 års budgetproposition redovisades emellertid en 

metod för att beräkna behovet av polisaspiranter. Antalet vakanser inom 
polisväsendet minskar nu successivt. Läget i september 1982 framgår av 
följande tabell. 
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Sammanställning över personalläget m.m. vid polisväsendet 1982-09-01 
(polispersonal utom chefskarriären) 

Antal Antal Epm med Brist/ Alt-tjg vid 
tjänster vakanser fullgjord överskott 

alt-tjg exkl. Krim. - Ordn. - S:a 
(motsv. I alt-tjg avd avd 1 tg 

Sthlms pd 2 939 123 122 1 143 285 428 
Gbgs pd 1 377 54 41 13 91 . 89 180 
Halmö pd 896 28 52 + 24 32 77 109 
Övriga pd 10 638 367,5 384 + 16, 5 383 338 721 

Summa 15 850 572,5 599 + 26, 5 649 789 1 438 

Antalet anställda inom åk lagarväsendet har ökat i begränsad utsträck
ning efter förstatligandet år 1965. Antalet tjänster är nu knappt I 200, 
varav drygt 600 är åklagartjänster. 

När det giiller de allmänna domstolarna saknas en löpande redovis
ning som visar hur stor del av personalresurserna som tas i anspråk för 
brottmålen. Stickprovsundersökningar har emellertid lett fram till att 
denna andel är omkring 35 procent. Även om uppgifter saknas om hur 
andelen har förändrats under de senaste tio åren är det sannolikt att 
variationerna inte har varit särskilt stora. Antalet tjänster vid de allmän
na domstolarna är nu omkring 4 200, varav omkring I 000 domartjäns

ter. 
Kriminalvården har nu drygt 5 700 tjänster. Av dessa är omkring 4 550 

placerade vid kriminalvårdsanstalterna och omkring 800 inom frivår
den. Under den senast~ tioårsperioden har kriminalvården tillförts drygt 
800 tjänster. Av dessa har omkring 275 placerats inom frivården. Antalet 
lekmannaövervakare inom frivården har under tioårsperioden minskat 
med omkring 2 800 från omkring 12 000 till omkring 9 200. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

ANDRA HUVUDTITELN 
5 I Lagstiftningsfrågor 

16 2 Åtgärder mot brott 
30 3 Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

A. Justitiedepartementet m. m. 

33 Statsrådsberedningen 
34 Justitiedepartementet 
35 Kommitteer m. m. 
35 Extra utgifter 
35 Information om lagstiftning m. m. 

B. Polisväsendet 

36 Rikspolisstyrelsen 

Summa 

38 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande 
av brott mot rikets säkerhet m. m. 

38 Statens kriminaltekniska laboratorium 
40 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
47 Lokala polisorganisationen: Utrustning 
49 Inköp av motorfordon m. m. 
52 Underhåll och drift av motorfordon m. m. 
53 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 
55 Diverse utgifter 
55 Byggnadsarbeten för polisväsendet 

139 

Anslag kr. 

13942000 
44 870 000 
20 000 000 

I 050 000 
I 000 000 

80 862 000 

225 640 000 

127 707 000 
18 172 000 

3 825 304 000 
13 626 000 
52 343 000 

193 006 000 
I 000 

5 000 000 
I 000 

Summa 4 461 790 000 

C. Åklagarväseildet 

60 Riksåklagaren 8 564 000 
61 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 227 091 000 

Summa 235 655 000 

D. Domstolsväsendet m. m. 

65 Domstolsverket 45 310 000 
76 Allmänna domstolarna 845 000 000 
79 Allmänna förvaltningsdomstolarna 289 470 000 
82 Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 33 940 000 
84 Utrustning till domstolar m. m. 7 500 000 
84 Byggnadsarbeteri för domstolsväsendet 11000000 

Summa I 232 220 000 

E. Kriminalvården 

88 K riminalvårdsstyrelsen 79 909 000 
89 Kriminalvårdsanstalterna I 222 561 000 
95 Frivården 194 450 000 
98 Maskin- och verktygsutrustning m. m. 19 100 000 
98 Engångsanskaffning av inventarier m. m. 22 400 000 
98 Utbildning av personal m. fl. 11 375 000 
99 Byggnadsarbeten för kriminalvården 27 500 000 

Summa I 577 295 000 
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F. Rättshjälp m. m. 

I 04 Rättshjälpskostnader 
I 04 Rättshjälpsnämnderna 
106 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 
I 06 Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 
106 Vissa domstolskostnader m. m. 
I 07 Diverse kostnader för rättsväsendet 

140 

170 000 000 
9 680 000 

I 000 
2 350 000 

38 000 000 
4 000 000 

Summa 224 031 000 

G. Övriga myndigheter 

I 08 Justitiekanslern 
I 09 Fideikommissnämnden 
11 O Centralnämnden för fastighetsdata 
112 Datainspektionen 
114 Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 
115 Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 
116 Bokföringsnämnden 
117 Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 
118 Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av 

brott 

Summa 

H. Diverse 

119 Svensk författningssamling 
119 Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens 

område 
119 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
120 Stöd till politiska partier 
120 Allmänna val 

Summa 

2 728 000 
409 000 

34 830 000 
I 000 

5 873 000 
3 782 000 
I 342 000 
2 414 000 

6 500 000 

57 879 000 

7 000 000 

60 000 
I 750 000 

79 500 000 
360 000 

88 670 000 

Summa för justitiedepartementet 7 958 402 000 

Datoriserad fotosättning 
LiberTryck Stockholm 1982 255976 
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Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

V crksamhetsområde 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 

förhållandet till och överenskommelser med andra stater. utrikeshandel, 

exportfrämjande. Sveriges deltagande i internationella organisationer. in

ternationellt utvecklingssamarhete. skydd av svenska m~dborgares intres

sen i främmande länder, information om Sverige i utlandet m.m. Dessa 

ärenden spänner över ämnesområden av allmänpolitisk. handelspolitisk. 

biståndspolitisk, ekonomisk, kommersiell, rättslig, social, humanitär och 

kulturell natur. 
Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 113 lönade 

utlandsmyndigheter och 438 olönade konsulat. Styrelsen för internationell 

utveckling (SIDA) samt Svenska institutet och vissa andra statsunder

stödda organ såsom Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

(SIPRI) och utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje huvud

titeln. 
Genom departcmcntsreformen och integreringen av delar av handelsde

partementet i utrikesdepartementet ut vidgas verksamhetsområdet att om
fatta handelspolitiska frågor, nordiskt samarbete. exportfrämjande åtgär

der, exportkreditgarantier samt kontroll av tillverkning och utförsel av 

krigsmateriel. Därmed kommer en i flera avseenden ännu effektivare sam

ordning av bl.a. de exportfrämjande uppgifterna att möjliggöras. Dcparte

mentsrcformen medför även organisatoriska förändringar och en överfö

ring av personal till utrikesdepartementet. I fortsättningen kommer bl.a. 

kommerskollcgium, exportkreditnämnden, importkontoret för u-landspro

dukter. Sveriges exportråd och handelssckretcrarna samt stöd till inter

amerikanska utvecklingsbanken (IDB) att tillhöra departementets verk

samhetsområde. 
Den totala anslagsökningen blir till följd av dessa åtgärder större än vad 

den annars skulle ha blivit. Icke desto mindre präglas förslaget för budget

året 1983/84 av stor återhållsamhet i de samlade utgifterna. 

I Riksdagt'll 1982183. I .mm/. Nr 100. Bilai;a 5 
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Utrikesförvaltningen 

Inom det vida verksamhetsområde som utrikesförvaltningen spänner 

över har arbetsuppgifterna blivit allt viktigare och mer omfattande. Mot de 

ökade kraven på bevakning. rapportering. exportfrämjande insatser, kon

sulär service m.m. ställs stagnerande resurser. Detta innebär ett fortlö

pande Ö\'ersyns- och omprövningsarbete, vilket tar sig flera uttryck. 

På personalsidan görs en hård prioritering bland tillgängliga resurser. 

Omdisponeringar av tjänster vid utlandsmyndigheterna är en ständigt på

gående process och utgör samtidigt ett viktigt led i departementets bespa

rings- och rationaliseringsarbete. En överföring av resurser kan i detta 

sammanhang förutses från de största till de mindre, men hårt belastade 

utlandsmyndigheterna i politiskt och kommersiellt intressanta områden. 

särskilt i Sydostasien och Mellanöstern. 

Parallellt med denna utveckling genomförs förändringar bland utlands

myndigheterna genom nedläggningar. minskningar och nyetableringar. 

Exempel på det senare är den under budgetåret 1982/83 nyupprättade 

beskickningen i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Generalkonsulaten i 

San Francisco. Sao Paulo och Antwerpen befinner sig under nedläggning, 

medan ambassaderna i Kinshasa och Montevideo har minskats. Vidare 

föreslås att konsulatet i Rotterdam läggs ned. samtidigt som behov av nya 

lönade konsulat konstateras i Vancouver, Malaga och Jcddah. 

Som en följd av överenskommelsen år 1982 att upprätta diplomatiska 
förbindelser mellan Sverige och Vatikanstaten/Heliga Stolen kommer ett 

stockholmsbaserat sändebud att utnämnas under innevarande budgetår. 
Jämte hemtagning av sändebudstjänsten i Kinshasa innebär detta en fort
satt försiktig utbyggnad av systemet med stockholmsbaserade ambassa

dörer. Dessa kommer därmed att uppgå till fem och de betjänas av ett 

särskilt kansli. 
En intern utredning från år 1981 har angivit vissa riktlinjer för de långsik

tiga besparingarna. De uppsatta målen har hittills uppnåtts och t.o.m. 

överträffats på lokal- och bostadssidan. Detta arbete kommer att fullföljas 

som ett inslag i den fortlöpande omprioriteringen av resurserna. 

Som ett led i strävan att höja förvaltningen.i· ejfrktil'itet och delvis som 

ett led i uppföljningen av den nu avslutade UD-utredningen kommer ett 

antal reformer och insatser att genomföras. Dessa avser bl.a. införande av 

verksamhetsplanering samt förändringar i utbildnings- och rckryterings

systemet. 
Dessutom öppnar den snabba tekniska utvecklingen inom kommunika

tions- och kontorsinformationssystem nya möjligheter till en rationell och 

<;nabb hantering av det växande informationsflödet. Dessa möjligheter 

kommer att tas till vara på bästa sätt i takt med att departementets kompe

tens byggs upp och breddas. Exempel på en sådan insats är den fortsatta 
utbyggnaden av departementets eget radionät. 
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Handläggningen ar 11tliinningsiirenden är en starkt ökande ärendegrupp 

vid många utlandsmyndigheter. Detta har sin bakgrund i utlänningsförord

ningens krav på att uppehållstillstånd skall ordnas före inresan till Sverige, 

vilket bl.a. innebär att utlandsmyndigheterna övertar visst utredningsarbe

te från polisdistrikten i Sverige. Därigenom kan antalet utlänningsärenden 

som måste handläggas här i landet minska, samtidigt som stora besparingar 

görs av statsverket och kommuner i Sverige. För att säkerställa en ratio

nell hantering av dessa ärenden föreslås att vissa extra resurser ställs till 

förfogande för bl.a. utbildning av den utsända personalen samt för utsända 

vikarier och språkkunniga tjänstemän från Sverige. 

Valutakur.rntvecklingen utgör en betydande osäkerhetsfaktor för utri

kesförvaltningen. vars verksamhet i särskild hög grad påverkas av kursför

ändringar. Situationen präglas av en ogynnsam kursutveckling för flera av 

de för departementets vidkommande tunga valutorna. Eftersom en mycket 

stor del av anslagen är direkt eller indirekt utlandsberoende. har en viss 

uppräkning av anslagen skett med hänsyn till valutakursutvecklingen. 

Nedrustningssträvanden 

Det spända internationella läget. den fortsatta kapprustningen i världen 

och satsningen på nya vapensystem har resulterat i ett växande intresse för 

freds- och nedrustningsfrågor. Det finns en stark svensk opinion till för

mån för fortsatt svenskt engagemang i arbetet för nedrustning. 

Sverige tar aktiv del i de nedrustningsförhandlingar som äger rum i 

Förenta Nationerna (FNl i New York. vid nedrustningskonferensen i 

Geneve och inom ramen för den europeiska säkerhets- och samarbetskon

ferensen i Madrid. Forskningen vid försvarets forskningsanstalt (FOAJ. 

SIPRI och utrikespolitiska institutet är i detta sammanhang av betydelse 

för att upprätthålla den svenska kompetensen på området. 

Ett aktivt folkligt engagemang i freds- och nedrustningsfrågor är en 

annan viktig förutsättning för effektiva svenska insatser vid internationella 

förhandlingar. Folkrörelser och andra ideella organisationer har under de 

senaste åren ökat sina aktiviteter i fredsfrågor och kan göra betydelsefulla 

insatser för att informera och bilda opinion. Utöver det organisationsstöd 

som redan utgår. föreslås därför att särskilda medel anslås för bidrag till 

informationsprojekt efter särskild ansökan. 

Internationellt utvecklingssamarbete 

Den fördjupade krisen i världsekonomin har hårdast drabbat uc' fatti

gaste befolkningsgrupperna i de fattigaste länderna. Inkomstklyftorna mel

lan och inom länderna vidgas. Det internationella gåvobiståndet har stag

nerat. Det är därför väsentligt att Sverige trots det utomordentligt an

strängda budgetläget fortsätter att ta sitt internationella ansvar och står 

fast vid enprocentsmålet. 
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Bist~ndet under budgetåret 1983/84 föresläs öka med 477.6 milj. kr. till 

6 622.6 milj. kr. I syfte att minska budgetbelastningen har vissa omdispo

neringar gjorts inom biståndsramen. Av ökningen på 477 .6 milj. kr. finansi

eras 227.6 milj. kr. genom att ointecknade reservationsmedel tas i anspråk. 

Därigenom har den anslagsökning som föreslås riksdagen kunnat begrän

sas till 250 milj. kr. 

Av biståndsanslagen går en knapp tredjedel till bistånd via de internatio

nella organisationerna (multilateralt bistånd) och knappt två tredjedelar till 

bistånd genom SIDA. 

Några av huvudpunkterna i förslagen: 

- En kraftig ökning av anslagsposten för u-krediter. från 300 till 500 milj. 

kr.. vilket möjliggör en viss ökning av u-kreditvolymen. trots att inter

nati\lnella överenskommelser om ökat gåvoelement kraftigt fördyrat 

u-krediterna. I propositionen presenteras också huvuddragen för en ny 

institution som i framtiden skall handha u-krediterna. 

- Ökad tonvikt läggs vid det tandprogrammerade biståndet. Väsentliga 

ökningar föreslås av tandramarna och av vissa andra anslag, t.ex. stödet 

till enskilda organisationers biståndsprojekt. För att ge utrymme åt 

dessa prioriterade områden föreslås nedskärningar av vissa andra bilate

rala anslagsposter. 

- Biståndet skall i ökad grad inriktas pä att höja effektiviteten inom de 

direkt produktiva sektorerna i mottagarländerna. Tonvikt liiggs vid lant

bruk och landsbygdsut veckling samt upprustning av befintliga industrier 

och anläggningar i mottagarländerna. 
- Biståndet till Latinamerika ökar, bl.a. anslagen för Nicaragua och för 

humanitärt bistånd i Latinamerika. 

- Fortsatt satsning på södra Afrika. 

- Skärpt kontroll av biståndets effektivitet. 

En ny form av mera generella samarbetsavtal kommer att prövas som 

ett instrument för att samordna Sveriges relationer med ett eller ett par 

enskilda u-länder. 

Utrikeshandel och exportfrämjande 

Ett viktigt mål för den ekonomiska politiken är att återställa balansen i 

den svenska utrikeshandeln. För delta krävs förbättrad konkurrenskraft 

inom industrin. Den i oktober 1982 genomförda devalveringen har skapat 

förutsättningar för företagen att öka sina exportansträngningar och själva 

svara för en större andel av finansieringen. Bl.a. mot denna bakgrund 

föreslås t.v. inga ytterligare medel för stöd till svensk prqjektcxport. 

Sammantaget innebär detta en viss minskning av anslagna medel till den 

exportfrämjande verksamheten. Genom omfördelning under anslaget kan 

dock en förstärkning av de mest angelägna insatserna göras. 
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Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 framgår av följande sam-

manställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag För-
1982/83 1983/84 ändring 

A. Utrikesdepartementet m. m. 739, I 888,0 +148.9 
B. Bidrag till vissa internationella 

organisationer 99.4 243,3 1 +143,9 1 

C. Internationellt ut-
vecklingssamarbete 6145, 12 6 395.1 3 +250.0 

D. Information om Sverige i utlandet 71,7 79,5 + 7.8 
E. Utrikeshandel och exportfrämjande 4 233,6 +233,6 
F. Diverse 32,9 35.1 + 

.., .., ........ 
Totalt för utrikesdepartementet 7088,2 7874,6 +786,4 

1 Inkl. 68,6 milj. kr. avseende anslag som t. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats 
handclsdepartementets bilaga till budgetpropositionen. 
2 Exkl. avräkningar (82.9 milj. kr.) mot biståndsramen. 
J Exkl. avräkningar ( 145 milj. kr.) mot biståndsramen samt förbrukning av ointeck 
nade reservationsmedel (227.6 milj. kr.). 
4 Berörda anslag hart. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementet! 
bilaga till budgetpropositionen. 
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UTRIKESDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

6 

Föredragande: Statsrådet Bodström samt statsrådet Lundkvist såvitt avser 

frågor under littera A. punkt 8 och littera B. punkt 2. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser utrikesdepar

tementets verksamhetsområde. 

Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEMENTET M.M. 

Inledning 

Utrikesförvaltningens arbetsuppgifter har i nuvarande internationella 

klimat blivit allt viktigare och mer omfattande. Det spända internationella 

läget och vårt närområdes ökade betydelse innebär att vår egen säkerhets

politiska situation kräver skärpt uppmärksamhet. Ambassadernas rappor

tering och kontaktskapande verksamhet fyller här en viktig uppgift. 

Utrikesförvaltningen är utrikespolitikens instrument. Sveriges interna

tionella profil och aktiva utrikespolitik kräver resurser såväl personellt 

som materiellt. exempelvis inom nedrustningens område. Vårt utsatta 

ekonomiska läge och det osäkra handelspolitiska klimatet i världen under

stryker vikten av intensifierade insatser för exportfrämjande. handelspoli

tisk bevakning och internationellt samarbete. Resandet och den ökande 

svenska närvaron utomlands innebär större krav på konsulär service vid 

våra ambassader och konsulat. Reglerna om invandringen till Sverige 

innebär nya och grannlaga arbetsuppgifter för våra utlandsmyndigheter. 

Vår utrikesförvaltning skall främja svenska intressen i världen. Vi bör 

därför erinra oss att det i ökande grad är viktigt att förklara inte bara 

svensk utrikespolitik utan även centrala inrikespolitiska och ekonomiska 

skeenden. 

Mot denna utveckling ställs oförändrade eller något minskande perso

nalresurser. En hård prioritering av dessa resurser blir därför nödvändig. 

Särskilda krav ställs idag på de relativt små myndigheterna i vissa 

u-länder. särskilt i Sydostasien och Mellanöstern där exportfrämjandet är 

en central uppgift. En ökning av resurserna där kan endast ske genom 

omdisponeringar från i för~ta hand de största utlandsmyndigheterna. Mot 

denna bakgrund avser jag göra en särskild genomgång av bemanningen vid 

dessa utlandsmyndigheter. 
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Departementets besparingar drivs enligt de riktlinjer som har lagts fast i 

en intern besparingsutredning från december 1981. Enligt denna utredning 

skall utrikesdepartementet spara 50 milj. kr. i realt penningvärde under 

åren 1982/83-1986/87. varav ca 25 milj. kr. på lokal- och bostadssidan. 

Hittills gjorda besparingar har bl.a. medfört att ett antal utlandsmyndig

heter har lagts ned eller minskats. Trots mycket oförmånliga valutakurs

förändringar har utrikesdepartementet genom en målmedveten sparsamhet 

uppfyllt de hittillsvarande sparmålen. Jag avser att fortsätta besparingsar

betet och bedömer det som möjligt att på lokal- och bostadssidan t.o.m. 

överträffa tidigare satta mål. 

Kravet på besparingar innebär en positiv utmaning att genomföra re

former i syfte att höja förvaltningens effektivitet. Under år 1982 och 1983 

verkställs bl.a. följande insatser: 

- Ett flexibelt och enkelt system för verksamhetsplanering; 

- Förändringar i rekryteringssystemet. som siktar till att säkerställa bästa 

möjliga kompetens på alla nivåer; 

- Ökad satsning på utbildningen inom förvaltningen och bättre integrering 

av utbildningen med personalplaneringen; 

- Intensifierad försöksverksamhet med planeringssamtal; 

- Ökad uppmärksamhet på familjefrågorna när det gäller utlandsstatio-

nerad J'.lersonal. 

Departementsrt.:formen innebär att utrikesdepartementet får överta de 

uppgifter på handelspolitikens och exportfrämjandets områden som tidi

gare åvilat handelsdepartementet. Därmed kommer bl.a. Sveriges export

råd att föras till utrikesdepartementets verksamhetsområde. varigenom en 

ännu effektivare samordning av de exportfrämjande uppgifterna kan ge

nomföras. 
Departcmentsreformen och integrationen av vissa delar av det fömtva

randc handclsdepartementet i utrikesdepartementet medför även organisa

toriska förändringar och en överföring av personal till utrikesdepartemen

tet. Detta återspeglas i budgetpropositionen bl.a. i form av att en ny littera 

E. för utrikeshandel och exportfrämjandefrågor har införts. Föregående 

års littera E. har sålunda blivit littera F. Diverse. 
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A 1. Utrikesförvaltningen 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

580405231 
650576000 
7592040001 

8 

1 Inkl. 526 000 kr. för attache/ambassadråd för tull- och handelspolitiska frågor 
(överfört från handelsdepartementet). 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Representationsbidrag till departementschefen 
Representations- och hyresbidrag till vissa 

tjänstemän i utrikesdepartementet 
Utlandstillägg m. m. 
Skatter, avgångsvederlag m. m. 

för av vederbörande utlands
myndighet anställd personal 

Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
Telekommunikationer, drift 
Expenser 
Utbildningsverksamhet 
U ppdragsverksamhet 

1982/83 

664 
555 

12193 

243 481 000 
30000 

87000 
65625000 

5 560000 
6050000 

38116000 
8 892000 

235190000 
1699000 

18130000 
25010000 
2 705000 

I 000 

650576000 

Beräknad änd
ring 1983/84 

Föredraganden 

- 12 
- 6 

+ 20545000 
of 

of 
+ 21125000 

+ 1410000 
+ 950000 
+ 12584000 
+ 508000 
+ 42060000 
+ 531000 
+ 2070000 
+ 6400000 
+ 445000 

of 

+ 108 628 ooo• 
2 Ändringenjämfört med budgetåret 1982/83 uppgår till -2; siffran räknas dock upp 
till - I med hänsyn till attache/ambassadråd för tull- och handelspolitiska frågor, 
som överförts från handelsdepartementet. · 
3 Siffran inkluderar inte befattningar för lokalanställd personal vid utlandsmyndig
heterna (drygt 800 personer). 
4 Härav beräknas 59, I milj. kr. på grund av valutakursförändringar. 

Sveriges lönade utlandsmyndigheter redovisas i en förteckning som fogas som 
bilaga 2 till protokollet i detta ärende. 

VD-utredningen 

VD-utredningen tillsattes genom regeringsbeslut i juni 1978. 
Utredningen har avgivit fyra delbetänkanden under samlingsbeteckning

en "Den framtida utrikestJänsten" och därmed avslutat sitt arbete. 
I det fiJrsta de/betänkandet (Ds UD 1980: 1) behandlas en rad centrala 

personalpolitiska frågor, ökad specialisering, riktad rekrytering, chefsut
bildning, meritbedömning m.m. inom ramen för en enhetlig utrikestjänst. 

I det andra de/betänkandet (Ds VD 1981: 1 J redovisas de svenska huvud
intressenternas syn på utrikesförvaltningen samt behovet av planering av 
utlandsmyndigheternas verksamhet. 
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Utredningen framhåller att tanken på att finna former för en ökad plane

ring av viss del av verksamheten ingalunda är ny. Tidigare propåer härom 

och vad utredningen själv har funnit leder fram till förslag om ett enkelt 

och flexibelt system för verksamhetsplanering som avses utformas så det 

blir ett praktiskt hjälpmedel i det löpande arbetet vid utlandsmyndighe

terna. 

I det tredje delhetiinkandet (Ds UD 198 I :2) redovisas administration vid 

utlandsmyndighet, handelsfrämjande verksamhet, det konsulära arbetet 

vid utlandsmyndigheterna samt sido- och växeltjänstgöring. 

I fråga om utrikesförvaltningens handelsfrämjande insatser, som redan 

idag är en väsentlig del av förvaltningens verksamhet, föreslår utredningen 

en ökad satsning. Detta förutsätter bl.a. en förändring av basrekrytering 

och en väsentligt utvidgad utbildning. 

Utredningen har gjort en omfattande analys av den konsulära organisa

tionen och dess arbetsuppgifter. Den har därvid funnit' att nuvarande 

organisation syns väl anpassad till behovet och föreslår därför inga genom

gripande förändringar. 

Frågan om sido- och växeltjänstgöring behandlas på flera ställen i utred

ningen. Utredningen påpekar. att stora fördelar skulle kunna nås för utri

kesför".'altningen och andra berörda intressenter genom ett utbyte av 

tjänstemän med andra myndigheter och organisationer och förordar att 

möjligheter härtill systematiskt utnyttjas. 

I detfjiirde och sista delhetiinkandet (Ds UD 1982: 1) behandlas samord

ning av fältverksamheten, alternativa former för Sveriges representation 

samt samordning av utrikesförbindelserna. Beträffande fältverksamheten 

konstaterar utredningen, att den integration av biståndskontoren i ambas

saderna som inleddes 1973 visat sig vara mer problematisk än som förut

setts. Utredningen föreslår bl.a. vissa ändringar i instruktionen för utrikes

representationen i syfte att klarare fastlägga alt biståndskontor utgör en 

integrerad del av beskickning. Härigenom hoppas utredningen bl.a. kunna 

undanröja den oklarhet som funnits råda om ansvarsfördelningen mellan 

beskickningschef och biståndskontorschef. 

I frågan om samverkan mellan specialattacheer och övrig ambassadper

sonal menar utredningen, att dess tidigare förslag om verksamhetsplane

ring kan bidra till att främja denna och underlätta för beskickningschefcn 

att uppfylla sitt ansvar för att myndighetens verksamhet bedrivs på bästa 

möjliga sätt. 

Bland alternativa former för Sveriges representation i andra länder anser 

utredningen, att pågående försöksverksamhet med hemmabaserade men i 

utlandet ackrediterade ambassadörer under vissa förutsättningar kan vara 

ett alternativ till sidoackreditering. Sistnämnda bör dock förbli huvudfor

men för bevakning av svenska intressen i länder där fast representation 

saknas. Regionambassader i bemärkelsen koncentrati.on av befintliga re

surser till en central regionmyndighet anser utredningen inte vara en realis

tisk tanke. 
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Jag noterar med tillfredsställelse att VD-utredningens arbete har slut
förts och att ett omfattande underlag jämte förslag och rekommendationer 
nu föreligger. Utredningens förslag bereds f.n. inom departementet. 

Valutakursutvecklingen 

Genom verksamhetens karaktär och utbredning är utrikesförvaltningen 
extra känsligt för förändringar i valutakurserna. Merparten av utrikesde
partementets kostnader bestäms direkt eller indirekt i utländsk valuta och 
påverkar därigenom anslagsbelastningcn. Detta gäller givetvis för sådana 
kostnadsslag som lokalhyror och lokalanställdas löner utomlands m.m. 

men också en rad andra poster som rör exempelvis tjänstemännens ut
landslöner, sjukvård, rese- och tlyttkostnader. Därutöver får valutakurs
förändringarna fullt genomslag vad beträffar bidragen till internationella 
organisationer och påverkar även ett antal andra utlandsberoende anslag 
under tredje huvudtiteln. 

Utvecklingen av valutakurserna det senaste året har inneburit en ökad 

påfrestning på anslagen. Redan före 1982 års devalvering måste kursut
vecklingen därför betecknas som ogynnsam för anslagen under tredje 
huvudtiteln. Detta gäller i synnerhet den amerikanska dollarn som är en i 
sammanhanget mycket tung valuta. 

Mot denna bakgrund har jag därför funnit det nödvändigt att vidta en 
viss uppräkning av berörda anslag. Sammanfattningsvis kan sägas att 
ungefär hälften av uppräknings behovet under littera A., en avsevärd del 
under littera B. samt en mindre del under littera D. och E. kan tillskrivas· 
valutakursförändringarna. 

Utrikesdepartementet 

Utöver de organisatoriska förändringar som föranleds av departements
reformen vill jag anmäla att systemet med stockholmsbaserade ambassa- · 
dörer utvidgas ytterligare i enlighet med riktlinjerna i VD-utredningen. 
Genom den förutsedda utnämningen av ett sändebud till Vatikanstaten/ 
Heliga Stolen samt genom omdisponering av sändebudstjänsten i Kinshasa 
till Stockholm för bevakning av Zaire samt Centralafrikanska Republiken, 
Folkrepubliken Kongo, Gabon, Kamerun och Ekvatorialguinea kommer 
det från år 1983 att finnas fem stockholmsbaserade sändebud. Ett särskilt 
kansli under ledning av en kanslichef har inrättats för dessa ambassadörer. 

Genom hemtagningar av tjänster vid utlandsmyndigheterna har utrym

me skapats för en förstärkning av departementets politiska avdelning. 

Även den administrativa avdelningens organisation ses över i samband 
med en genomgång av möjligheterna till ökat datorstöd i personal- och 
ekonomiadministration. Därvid förs diskussioner om departementets 
ADB-organisation och planering på ADB-området i syfte att få ett fastare 
grepp om den tekniska utvecklingen, UD:s behov, arbetet med kravspeci
fikationer, utbildning och säkerhet. 
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Jag fäster stor vikt vid departementets utbildningsinsatscr. Dessa kom

mer att utökas. särskilt vad avser den förberedande chefsutbildningen. 

För att säkerställa att införandet av systemet med verksamhets planering 

i utrikesförvaltningen leder till den avsedda målinriktningen och effektivi

seringen i verksamheten har jag bedömt det som angeläget att en särskilt 

utsedd tjänsteman svarar för systemets gradvisa utbyggnad och uppfölj

ning. Ifrågavarande tjänst har tillkommit genom omdisponering från ut

landsmyndigheterna. 

Utrikesrepresentationen 

Sverige och Vatikanstaten/Heliga Stolen har under år 1982 överenskom

mit att upprätta diplomatiska förbindelser. 

Under innevarande budgetår har en beskickning upprättats i Abu Dhabi i 

Förenade Arabemiraten. Ambassaden förestås av en t.f. charge d'affaires 

under ledning av ambassadören i Kuwait. Denna nyetablering i ett område 

av stort politiskt och kommersiellt intresse kan ses som ett exempel på den 

fortlöpande omprioritering av resurser som äger rum inom departementet. 

Tillämpningen av denna strategi är också ett viktigt led i departementets 

besparingsarbete. Sålunda har generalkonsulatet i Houston lagts ned. me

dan generalkonsulaten i San Francisco. Sao Paulo och Antwerpen är under 

nedläggning. Den utsända personalen i Montevideo har hemstationerats. 

vilket innebär att den fortsatta bevakningen av Uruguay sker från ambas

saden i Buenos Aires. Ambassaden i Kinshasa är under nedtrappning. Jag 

förordar vidare att det lönade konsulatet i Rotterdam läggs ned under 

budgetåret 1983/84. Ytterligare nedläggningar eller minskningar av ut

landsmyndigheter kan bli aktuella. 

Samtidigt är det uppenbart att nya behov av representation i utlandet 

ständigt uppkommer och på bästa möjliga sätt måste tillgodoses. Jag för

utser bl.a. att ett lönat konsulat måste inrättas i Vancouver i samband med 

den honoräre konsulns avgång under budgetåret 1983/84. Genom omdispo

nering av annan tjänst samt konsulära intäkter beräknas merkostnaden för 

statsverket bli ringa. Av samma skäl som i fallet Vancouver torde det bli 

nödvändigt att inrätta en lönad myndighet i Malaga, där verksamhetens 

omfång ökat starkt. 

Vidare kommer behov att uppstå av ett lönat konsulat i Jeddah i sam

band med att ambassaden år 1984 flyttar över till Riyadh. 

I syfte att möjliggöra en flexibel planering och ett rationellt utnyttjande 

av den utsända personalen inom ramen för den fortlöpande omprioritering

en av resurserna ämnar jag föreslå att vissa medel avdelas för nya lokalan

ställda tjänster. Förstärkningsbehoven finns främst vid de mindre utlands

myndigheterna på intressanta exportmarknader eller vid myndigheter med 

ökad arbetsbelastning på grund av de nya reglerna för invandring. 
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Extra re sur.ser .får handliiggningen ai· utlii1111ingsärende11 

Utlänningsförordningens krav på att uppehållstillstånd skall ordnas före 

inresan till Sverige innebär att utlandsmyndigheterna övertar visst utred

ningsarbete från polisdistrikten i Sverige. Vidare beräknas antalet ärenden 

hos statens invandrarverk <SIV) och regeringen minska. En sådan tendens 

har redan kunnat konstateras. Vid flera utlandsmyndigheter har denna nya 

ärendegrupp fått stor omfattning. Hittills har dessa grannlaga arbetsuppgif

ter i stort klarats utan någon personalförstärkning, vilket i sig innebär en 

betydande produktivitetsvinst. 

Enligt vad jag erfarit, kommer föredraganden för invandrarfrågor i ar

betsmarknadsdepartementet senare idag att understryka den stora betydel

se utlandsmyndigheterna har för det nya systemets effektivitet och fram

hålla att ju snabbare och säkrare dessa uppgifter kan utföras. desto större 

blir möjligheterna att upprätthålla respekten för regleringen av invandring

en till Sverige. 

Den ökande arbetsbelastningen vid vissa utlandsmyndighcter samt ar

betsuppgifternas känsliga natur gör det enligt min mening nödvändigt att 

sätta in vissa extra resurser för att säkerställa en effektiv handläggning. 

Det gäller att ge den utsända personalen grundläggande utbildning i och 

praktisk orientering om förfarandet. Detta inbegriper utsändandet av vika

rier från invandrarvcrket för tjänstgöring vid utlandsmyndigheterna under 

semesterperioder och toppbelastningar. Dessa vikariat kan kombineras 

med utbildningsinsatser samtidigt som SIV:s personal erhåller värdefull 

erfarenhet från fältet. För dylika vikariat och utbildningsbesök bör 0.5 

milj. kr. reserveras. 
Jag finner det också motiverat att I milj. kr. avsätts för att möjliggöra att 

språkkunniga tjänstemän utsänds för tjänstgöring vid särskilt hårt belas

tade myndigheter. Även dessa tjänstemäns kunnande bör kunna utnyttjas i 

utbildningssammanhang. 

Kommunikationer och teknisk utl'eckling 

I utrikesförvaltningens verksamhet utgör hanteringen av information ett 

mycket viktigt inslag. Detta ställer stora krav på säkra och snabba kom

munikationer och jag anser det viktigt att departementet nära följer den 

tekniska utvecklingen så att driften blir så rationell som möjligt. Utbyggna

den av utrikesförvaltningens eget radionät kommer att intensifieras under 

de närmaste tre åren. 
Utrikesförvaltningen bör också tillgodogöra sig den senaste tidens om

fattande utveckling på kontorsautomatikcns område. 

Möjligheterna att utnyttja ADB-stöd i departementets ekonomi- och 

personaladministrativa verksamhet är föremål för utredning och försöks

verksamhct. Under innevarande budgetår kommer ett datorstött diariefö

ringssystem att införas på UD:s arkiv. 

Den utveckling som jag har tecknat pekar på behovet av en förstärkning 
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av departementets kompetens på ADB-området och på behovet av ökad 

utbildning om dessa frågor inom utrikesförvaltningen. 

Med hänvisning till vad jag i det föregående anfört. hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrikesförraltningen för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 759 204 000 kr. 

A 2. Utlandstjänstemännens representation 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8051371 

8900000 

11280000 

Reservation 586110 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksam

het, som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvalt

ningen och av tjänstemän i utrikesdepartementet som, utan att omstatio

neras, tas i anspråk för tjänstgöring utomlands. Ersättningsbeloppen fast

ställs av departementschefen. 

Anslaget hör med hänsyn till stigande kostnader och valutakursföränd

ringar räknas upp med 2 380 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utlandstjänstemännens representation för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 11280000 kr. 

A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepre
sentationen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

16 519 888 

20 500 000 

31700000 

Reservation 14 978 051 

Uppförandet av den nya ambassadanläggningen i Lagos liksom om- och 

tillbyggnaden av anläggningen i Peking har avslutats under hösten 1982. 

Det av regeringen beslutade uppförandet av en ambassadanläggning i 

Riyadh beräknas påbörjas under våren 1983. Byggtiden har beräknats till 

18 månader vilket medger inflyttning under senare delen av år 1984. 

Hyresmarknaden och hyresbeståndet i Riyadh är sådant att det är lönsamt 

att låta uppföra personalbostäder i egen regi. För ändamålet har saudiska 

myndigheter anvisat tomter utanför ambassadanläggningen. I avvaktan på 

byggnadsprogram föreslås en preliminär kostnadsram härför om 7 milj. kr. 

Ombyggnaden av ambassadfastigheten i Helsingfors beräknas starta 

under andra kvartalet 1983. Ombyggnaden syftar till att återflytta kansliet 

och att skapa ändamålsenliga bostäder inom byggnaden. Sedan komplette-
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rande tekniska utredningar verkställts och förslagshandlingar kostnadsbe

räknats. bedöms kostnaderna bli 20 milj. kr. för ett ombyggnadsprojekt. 

som omfattar hela byggnaden inklusive yttre underhåll. 

Systemhandlingar avseende den av regeringen beslutade upprustningen 

av fastighetskomplexet vid Park Avenue i New York kommer att redovisas 

under första halvåret 1983. Byggstart beräknas till hösten 1983. Med hän

syn till det allmänna kostnadsläget och valutakursförändringar föreslås att 

projektets kostnadsram skrivs upp till 18 milj. kr. i prisläge 82-01-01. 

För Diverse objekt budgetåret 1983/84 föreslås en höjd kostnadsram med 

I milj. kr. till 6 milj. kr. Kostnadsramen avses omfatta köp av chefsbo

städer och övriga bostäder samt genomförande av smärre upprustningsar

beten. 
Under rubriken Tillkommande pr<~jekt. nya myndi1:heter m.m. föreslås 

en kostnadsram om 9 milj. kr. att ställas till regeringens förfogande. Upp

räkningen med 4 milj. kr. avser beräknade köp av bostäder för biståndsper

sonal. 

Föredragandens överväganden 

Det är nödvändigt att det planerade uppförandet av ambassadanlägg

ningen i Riyadh följer den uppgjorda tidplanen. 

Både av ekonomiska och praktiska skäl finner jag det angeläget att 

upprustningsarbetena i Helsingfors kommer till utförande snarast. I avvak

tan på att omfattningen av ombyggnaden närmare utreds är jag beredd att 

föra upp en preliminär kostnadsram om 20 milj. kr. 

Jag anser att den av byggnadsstyrelsen projekterade ombyggnaden i 

New York bör påbörjas snarast för att möjliggöra en begränsning av kost

naderna för i dagsläget inhyrda lokaler. 
Under rubriken Diverse objekt 1983/84 har medel beräknats för bl.a. 

mindre upprustningsarbeten samt förvärv av bostäder för utsänd personal. 

Jag föreslår att för dessa ändamål anvisas oförändrat belopp. 5 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84. 

Den under rubriken Tillkommande projekt, nya myndigheter m .m. före

slagna köpramen är avsedd att på sikt minska utrikesförvaltningens lokal

kostnader. Medlen avses stå till regeringens förfogande och endast utnytt

jas för köp av fastigheter eller hyresrätter för personal inom utrikesförvalt

ningen och SIDA när regeringen bedömer sådana köp särskilt gynnsamma 

och medel för köp inorh övriga anslag saknas. De 4 milj. kr. som föreslås 

bli avsatta för köp av bostäder åt biståndspersonal bör avräknas mot 

ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. 

De redovisade kostnadsramarna för ambassadanläggningen i Riyadh och 

fastigheten i New York kan behöva justeras med anledning av den genom

förda devalveringen och dollarkursens utveckling. Jag föreslår därför att 

regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att slutligen fastställa kost

nadsramarna sedan resultaten av entreprenadupphandlingarna är kända. 
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Jag förordar att ~edel för budgetåret 1983/84 anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning 

Investeringsplan (I 000-tal kr) 

l:lyggnadsobjekt Kostnadsram 

81-01-01 82-01-01 

Slutredovisade projekt 
per 82-06-30 6991 6991 

Projekt färdigställda 
före 81-07-01 men ännu 
ej slutredovisade 37400 37400 

Lagos, ny ambassad-
anläggning 24 700 26000 

Beijing (Peking), 
om- och tillbyggnad 12300 12300 

Riyadh, ny ambassad-
anläggning 30000 33 600 1 

Helsingfors. ombygg-
nad ambassadfästig-
heten 4000 20000 1 

New York, ombyggnad 
Park Avenue 14300 180001 

Riyadh. uppförande 
av bostäder 7000 1 

Div. objekt. t. o. m. 
1980/81 7 1092 7 1092 

Div. objekt 81/82 4 7802 4 7802 

Div. objekt 82/83 5000 5 000 
Div. objekt 83/84 5000 
Tillkommande projekt 

nya myndigheter 5000 7000 
Projekteringskostnadcr 
Erfarenhetsmässig re-

ducering av medels-
behovet 

151580 190180 

1 Preliminär kostnadsram 
2 Exkl. slutredovisade projekt 
3 Inkl. pr~jcktering för New York 500000 kr 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr) 

Medelstillgäng 

l:lchållning 1982-07-01 15 000 (avrundat) 
Anslag 1982/83 20500 
Förslag 1983/84 31700 

Summa 67200 

Medelsförbrukning 

Faktisk 
t. o. m. 
82-06-30 

6894 

37 121 

24952 

8 583 

1336 

3980 
I 13 

12493 

84228 

Beräknad för 

82/83 83/84 

100 

I 000 48 

3 000 700 

5000 12000 

2700 4800 

2000 6500 

3 000 

3 012 117 
4067 600 
5000 

5000 

5000 9000 
3000 3000 

-3 379 -8065 

30500 36700 

Beräknad mcdclsförbrukni1 

1982/83 30500 
1983/84 36700 

67200 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om bygg11adsarhete11 

m.m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregåen

de. 
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2. bemyndiga regeringen att besluta om kostnad.~ramar för ambas

sadanläggningen i Riyadh och fastigheten i New York efter verk

ställda entreprenadupphandlingar, 

3. till Inköp. uppförande och isttlndsiittande av fastigheter 

för utrikesrepresentationen för budgetåret 1983/84 anvisa ett re

servationsanslag av 31 700 000 kr. 

A 4. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10549402 

12 150000 

13220000 

Reservation 6314926 

Medel som anvisas under detta anslag används för nyanskaffning, ersätt

ning och underhåll av kansli- och bostadsinventarier samt viss beredskaps

och säkerhetsutrustning för utrikesrepresentationen. Huvuddelen av an

slaget disponeras av byggnadsstyrelsen. Genom återhållsamhet med er

sättnings- och nyanskaffningar samt nedläggning av några utlandsmyn

digheter beräknas byggnadsstyrelsens medelsbehov minska något i reala 

termer. 
En mindre del av anslaget, som disponeras av utrikesdepartementet, 

avser underhåll och utbyte av kontorsmaskiner, installation av tarmanlägg

ningar i ombyggda eller nya kanslilokaler liksom även lokala kommunika

tionssystem i personalbostäder på orter med stora säkerhetsproblem samt 

viss beredskapsutrustning för utlandsmyndigheter i oros- eller jordhäv

ningshotade områden. 
Anslaget föreslås öka med I 070 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inventarier för beskickningar. delegationer och konsulat för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 13 220 000 kr. 

A 5. Kursdifferenser 

1981/82 Inkomst 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2445080 

1000 

I 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 

kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursdifferenser för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 
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A 6. Ersättning åt olönade konsuler 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4059759 

5740000 

7 540000 

17 

Anslaget används för s.k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade kon

suler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis 

skall finnas på svenska olönade konsulat. Från anslaget bestrids även 

utgifter som de olönade konsulerna har i fullgörandet av sina uppgifter. 

De olönade konsulerna gör värdefulla insatser för Sverige bl.a. med 

bistånd till sjöfolk och andra svenska medborgare. exportfrämjande, infor

mationsverksamhet m.m. De erhåller inga ersättningar för sina arbetsinsat

ser. 

En volymmässig ökning av anslagsbehovet förutses genom indragningar 

av lönade myndigheter, vilka har genomförts eller planeras i besparings

syfte. Indragningarna medför ofta krav på upprättande av olönade myndig

heter varigenom anspråk på s.k. kontorskostnadsbidrag kan uppkomma. 

Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader och valutakursföränd

ringar räknas upp med I 800 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt olcJnade konsuler för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 7 540 000 kr. 

A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell orga

nisation 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

21349336 

27705000 

32550000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för förhandlingar med andra 

stater och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. 

Anslaget administreras av utrikesdepartementet för hela regeringskansliets 

räkning. 

Den föreslagna uppräkningen motsvarar endast inträffade och aviserade 

prishöjningar och förutsätter en fortsatt minskning av resandefrekvensen. 

En dylik minskning har redan uppnåtts genom en begränsning av antalet 

utresande deltagare i internationella möten och förhandlingar. I görligaste 

mån används utsänd personal vid utlandsmyndigheterna för deltagande i 

och bevakning av internationella möten och förhandlingar. Den senare 

möjligheten kan dock på sikt komma att begränsas genom de indragningar 

och omdisponeringar av utsänd personal som har gjorts eller kan bli 

aktuella inom ramen för besparingsprogrammet. 

2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bila1:115 
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Med hänsyn till stigande kostnader samt inträffade valutakursföränd
ringar bör anslaget räknas upp med 4 845 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internatio

nell organisation för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 
av 32 550 000 kr. 

A 8. Kostnader för nordiskt samarbete1 

1981/82 (utgift 

1982/83 (Anslag 

1983/84 Förslag 

65226) )1 

500000) 1 

600000 
1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet 

inom ramen för nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och nordis

ka ministerrådets ställföreträdarkommitte samt för deltagande i vissa and

ra former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska samarbetet. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för nordiskt samarbete för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr. 

A 9. Kostnader för vissa nämnder m.m. 1 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

85544 

200000 
5000002 

1 Anslaget A 8. t.o.m. budgetåret 1982/83. 
1 Varav 300 000 kr. överförts från handelsdepartementet. 

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för bl.a. nämnden för 

konsulära sjöfolks- och sjöfartsärenden, utrikesdepartementets antag

ningsnämnd samt möbleringsrådet. 

Av det föreslagna beloppet avser 300 000 kr. handelsprocedurrådet. 

Detta inrättades den I juli 1975 genom avtal mellan svenska staten och 

Sveriges industriförbund. Ett nytt avtal. som reglerar rådets verksamhet, 

trädde i kraft den I juli 1980 och gäller t.o.m. den 30 juni 1985 (prop. 

1979/80 bil. 14, NU 1979/80:34, rskr 1979/80:224). Enligt avtalet skall 

staten bidra med 300 000 kr. per år. Näringslivets bidrag är av samma 

storleksordning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 
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A 10. Kommitteer m.m. 1 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000672 

900000 
2 1000002 

1 Anslaget A 9. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Reservation 

2 Varav I 300 000 kr. överförts från handelsdepartcmentel. 
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890381 

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för bl.a. den nyinrättade 

arbetsgivardelegationen för utrikesdepartementet, folkrättsdelegationen. 

nedrustningsdelegationen samt för brådskande utredningar på nedrust

ningsområdet. 

Av det föreslagna beloppet avser 1 300 000 kr. kommittcer inom utrikes

handeln och exportfrämjandet bl.a. sydafrikakommitten, beredningsgrup

pen för översyn av tullagstiftningen samt två utredningar inom exportfräm

jandets område. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 2 100 000 kr. 

A 11. Extra utgifter1 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

545634 

380000 

5650002 

1 Anslaget A 10. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Reservation 

2 Varav 165 000 kr. överförts från handelsdepartementet. 

167147 

Anslaget används för att bestrida vissa utgifter som ej kan belasta andra 
anslag till exempel utmärkelser och ordnar, vissa konferenser och semina

rier; Av det föreslagna beloppet har 165 000 kr. överförts från handelsde
partementet avseende extra kostnader på utrikeshandelns och exportfräm

jandets områden. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Er:tra utg(fter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 565 000 kr. 

A 12. Kostnader för officiella besök m. m.1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5 467 508 

4300000 

5000000 
1 Anslaget A 11. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Anslaget utnyttjas för kostnader i samband med besök i Sverige av 

utländska statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer, som bör 
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visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll samt för 

vissa kostnader i samband med svenska officiella besök och statsbesök i 

utlandet. Anslaget bör med hänsyn till den förväntade belastningen räknas 

upp med 700 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader fiir officiella besök m .m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 

A 13. Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m. 1 

1981/82 Utlåning 

Amortering 

Ränteinkomst 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4146830 

4442664 

673935 

7700000 

7700000 
1 Anslaget A 12. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Reservation 4965 461 

Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemännens behov av kredit i 

samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lån (prop. 

1963:75 s. 100, SU 1963:125, rskr 1963:298). 

Merparten av medlen disponeras för s.k. allmänna lån om högst 30 000 

kr. i samband med tjänstemans förflyttning utomlands eller mellan två 
utrikes stationeringar. Då synnerliga skäl föreligger får lån beviljas även 

för medelsbehov som har uppkommit under löpande stationering utom

lands utan direkt samband med förflyttning. Lånen skall amorteras inom 

tre år och löper f.n. med en räntesats på riksbankens diskonto plus tre 

procentenheter. 

- En mindre del av anslaget disponeras för särskilda lån om högst 10 000 

kr. till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av möbler och andra 

inventarier (s.k. möbellån). Längsta amortcringstid är fem år, men i övrigt 

gäller samma villkor som för de s.k. allmänna lånen. Det totala lånebelop

pet för de två låneformerna får tillsammans normalt ej överskrida 40 000 

kr. 

Jag anser att dessa lån utgör ett betydelsefullt personalpolitiskt instru

ment. Lånebehoven betingas helt av utlandstjänstens krav och uppkom

mer genom det förllyttningssystem som är en förutsättning för utrikesför

valtningens verksamhet. Hänsyn till dessa faktorer bör tas vid fastställan

det av lånevillkor och lånebelopp. 

Mot denna bakgrund har regeringen beslutat att höja högstbeloppen för 

de s.k. allmänna lånen från 30 000 kr. till 40 000 kr. samt för de s.k. 

möbellånen från 10 000 kr. till 15 000 kr. från den I januari 1983. Samtidigt 

införs en uppläggningsavgift för nya lån. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 21 

Anslaget kan, trots de höjda lånebeloppen, föras upp med oförändrat 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till personal inom utrikesfiirvalt11ingen m.m. för budget
året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 7 700 000 kr. 

A 14. Vissa förvaltningskostnader för utrikeshandel och exportfrämjande 

m.m. 1 

1981/82 (Utgift 

1982/83 (Anslag 

1983/84 Förslag 

16146124)1 

16015000)1 

16015000 
1 Nytt anslag som t.o.m. budgetåret 1982/83 benämndes AI. Handelsdepartementet 
under elfte huvudtiteln. 

Med anledning av att förslag om vissa ändringar i departemcntsorganisa
tionen kommer att behandlas våren 1983 har anslaget förts upp med oför
ändrat belopp. I samband med dessa förändringar kommer anslaget att 
fördelas på berörda huvudtitlar. 

Med hänvisning till vad jag i det föregående anfört, hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vissa förvalt

ningskostnader för utrikeshandel och exportfrämjande m.m. för 

budgeiåret 1983/84 beräkna ett förslagsanslag av 16 015 000 kr. 
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER 

B 1. Förenta Nationerna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

71313222 

59340000 

129010000 
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Sveriges ordinarie bidrag till FN:s reguljära budget för kalenderåret 1983 

har ännu inte fastställts men beräknas till 59,5 milj. kr. med en oförändrad 

bidragsandel om 1.31 procent. Denna andel kan komma att justeras något, 

då FN:s generalförsamling fastställer en ny bidragsskala. Under samma 

förutsättning kan det svenska bidraget för år 1984. dvs. budgetåret 1983/84. 

uppräknas till 64,4 milj. kr. 

Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta Östern (UNDOFJ. som på 

beslut av FN:s säkerhetsråd upprättades i oktober 1973 och som sedan den 

I juni 1982 har en svensk chef. har beräknats till knappt 32 milj. dollar för 

år 1982. För budgetåret 1983/84 beräknas kostnaderna för Sveriges del 

uppgå till 3,4 milj. kr. 

I mars 1978 beslutade FN :s säkerhetsråd att sända en freds styrka till 

södra Libanon <UNIFIL). I februari 1982 beslöt säkerhetsrådet att utöka 
truppstyrkan i Libanon från 6 000 till 7 000 man. Den totala kostnaden har 
för år 1982 beräknats till 172 milj. dollar. På grund av den rådande situa
tionen i Libanon kan inget säkert sägas om fredsstyrkans framtida ställning 
och uppgifter. Under förutsättning att en mandatförlängning kommer till 
stånd, kan Sveriges bidrag för budgetåret 1983/84 beräknas uppgå till 20,3 

milj. kr. 
Finansieringen av FN:s fredsbevarande verksamhet på Cypern (UNFI

CYPJ har länge varit otillfredsställande och trots frivilliga bidrag från flera 

länder, däribland Sverige, samt vissa kostnadsbesparingar och rationalise

ringar har FN ~tt växande underskott för denna verksamhet. Under de 

senaste sex åren har kostnaderna för UNFICYP fyrdubblats, medan det 

svenska bidraget varit oförändrat. Totala kostnaden år 1982 beräknas till 

närmare 110 milj. dollar. Mot denna bakgrund bör det svenska bidraget för 

budgetåret 1983/84 räknas upp med 50 000 dollar till 450 000 dollar motsva

rande ca 3,2 milj. kr. 
FN:s plan för ett fritt Namibia kan komma att förverkligas, i vilket fall 

t:n fredskår (UNTAGJ med både civila och militära enheter kommer att 
insättas för övervakning av vapenstillestånd, genomförande av val m.m. 

Kostnaderna för UNT AG torde komma att ligga i storleksordningen 400 

milj. dollar för ett år. Det svenska bidraget för budgetåret .1983/84 kan 

preliminärt beräknas uppgå till 37 .8 milj. kr. 
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Eftersom Sveriges åtaganden om bidrag till FN alltid görs.i US dollar är 

anslaget svårberäknat. Förutom den nya Namibia-insatsen föreligger ett 

uppräkningsbehov som huvudsakligen är att hänföra till höjd dollarkurs 

och nedskrivningen av den svenska kronan. Enbart devalveringen ger 
upphov till en merkostnad av ca 18,4 milj. kr. 

Anslaget bör med hänsyn till vad jag i det föregående anfört räknas upp 
med 69 670 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenta Nationerna för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 129 010 000 kr. 

B 2. Nordiska ministerrådets allmänna budget 1 

1981182 (Utgift 52 106 774) 1 

1982/83 (Anslag 59 200 000) 1 

1983/84 Förslag 59 200 000 
1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådets allmänna 
budget anvisats ett förslagsanslag av 59 200 000 kr. Nordiska ministerrå

dets allmänna budget omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalen

deråret. Nordiska ministerrådet fastställde den 24 mars 1982 ministerrå

dets allmänna budget för år 1983. I statsbudgeten för budgetåret 1982/83 

har medel anvisats för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för 

ministerrådets allmänna budget under år 1983 (prop. 1981/82:208. UU 
1981/82:24. rskr 1981/82:348). Budgeten för år 1984 kommer att behandlas 
under våren 1983 inom Nordiska ministerådet. Jag avser senare att föreslå 
regeringen att vid 1982/83 års riksmöte lägga fram en särskild proposition 
om anslag för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets 
allmänna budget under år 1984. I avvaktan härpå bör anslaget föras upp 
med oförändrat belopp. 

Jag hemställer därför att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska minis

terrådets allmänna budget för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 59 200 000 kr. 
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B 3. Europarådet1 

1981/82 Utgift 

I 982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

9 453 847 

12 448 000 

13 900 000 
1 Anslaget B 4. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

24 

Storleken av Sveriges bidrag till den ordinarie budgeten för budgetåret 

1983/84 kan beräknas till ca 11 milj. kr. 
Förutom bidrag till Europarådets ordinarie budget tillkommer utgifter 

för amortering av byggnadslån, obligatoriska och frivilliga bidrag till euro

peiska ungdomsfonden, det europeiska farmakopesamarbetet, kapital

teckning och årliga löpande kostnader för deltagande i Europarådets fond 

för bosättning och regional utveckling, samt för bidrag till den s.k. Pompi

dougruppen för narkotikabekämpning. 

Anslaget bör med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag och med 

hänsyn till valutakursförändringarna räknas upp med I 452 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europarådet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av 13 900 000 kr. 

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (0ECD) 1 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

14 759 707 

18 600 000 
20 700 000 

1 Anslaget B 2. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Sveriges bidrag till OECD avser aktiviteter som redovisas under två 

huvudavdelningar i OECD:s budget. Dels upptas kostnader för organisa

tionens sekretariat samt arbetet i dess olika kommitteer angående ekono
miskt och handelspolitiskt samarbete, miljövård, utvecklingssamarbete 

m.m. Dels upptas kostnaderna för verksamheten inom vissa till OECD 

anslutna organ såsom det internationella energiorganet (IEA), OECD:s 

utvecklingsinstitut (Development Centre), atomenergiorganet (NEA) samt 

dess programbibliotek och centrum för sammanställning av neutrondata, 

europeiska bolaget för kemisk behandling av bestrålat atombränsle <Euro

chemic), centrum för utbildningsforskning (CERI) och europeiska trans

portministerkonferensen <ECMT) samt vissa andra program, såsom väg

forskningsprogrammet, skolbyggnadsprogrammet och det speciella pro

grammet för kemikaliekontroll. 

Anslagsbclastningen budgetåret 1981/82 uppgick till 14.8 milj. kr., varav 

5 milj. kr. avsåg Eurochemic-projektet och återstoden ca 9,8 milj. kr. 

utgjorde Sveriges ordinarie bidrag till OECD för verksamhetsåret 1982. 
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För budgetåret 1982/83 uppskattas OECD-bidraget till drygt 12 milj. kr. . . 

och bidraget till Eurochemic till 5.6 milj. kr. 
Organisationens budget för verksamhetsåret 1984 har ännu inte fast

ställts. Med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag samt med hänsyn 
till valutakursförändringarna bör anslaget för budgetåret 1983/84 räknas 

upp ,med 2 100 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) för budgetåret i983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

20 700 000 kr. 

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) 1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

8 045 484 
8 500 000 

10 500 000 
1 Auslaget B 3. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Enligt gällande bidragsskala skall Sverige betala 27, 79 procent av den 
fastställda budgeten för EFTA för budgetåret 1982/83. Detta motsvarar 
med hänsyn till valutakursförändringarna en anslagsbelastning av ca 9,8 
milj. kr. 

Organisationens budget för budgetåret 1983/84 fastställs i juni 1983. Med 
ledning av tillgängligt beräkningsunderlag och med hänsyn till valutakurs
förändringar finner jag att anslaget bör räknas upp med 2 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europeiska frihandelssammanslutningen ( EFTA) för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 10 500 000 kr. 

B 6. Byråer för handels- och råvarufrågor m. m. 1 

1981182 (U ,gift 

1982/83 (Anslag 
1983/84 Förslag 

5 604 403) 1 

5 521 000) 1 

6 906 000 
1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio
nella organ. För budgetåret 1983/84 torde medel beräknas enligt följande. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 26 

1982/83 Beräknad 
ändring 
1983/84 

I. GATT-organisationen 2456000 . + 555000 
2. Internationella rådet för sam-

arbete på tullområdet 495000 + 72000 
3. Internationella tulltariff-

byrån 94000 + 19000 
4. Internationella kaffeorganisationen 

OCO) (prop. 1962: I bil. 12 s. 281) 316000 + 171000 
5. Internationella kakaoorganisa-

tionen (ICCO) (prop 1973:36) 52000 + 26000 
6. Internationella rådgivande bomulls-

kommitten OCACl (prop. 1951:47) 31000 + 39000 
7. Internationella gummistudiegruppen 

(IRSGJ (prop. 1966: I bil. 12 s. 168) 56000 + 14000 
8. Internationella naturgummi-

organisationen (INROJ 
(prop. 1979/80: 107) 25000 + 7000 

9. Organisationen för de järnmalms-
exporterande länderna (APEFJ 
(prop. 1975/76:24 300000 + 77000 

10. Internationella studiegruppen 
för bly- och zinkfrågor (LZ) !prop. 
1960: I. bil. 12 s. 284) 50000 + 28000 

11. Internationella tennrådet 
(!TT) (prop.1981/82: 117) 40000 + 31000 

12. Organisationen för intellektuell 
äganderätt, internationella byrån 
(WIPO/BIRPI) (prop. 1956: I bil. 12 
s. 161. 1963:1, bil. 12 s. 152) 1564000 + 336000 

13. Internationella byrån i Paris 
för utställningar !prop. 1947: I 
bil. 12 s. 156) 32000 + 10000 

14. Övrigt 10000 of 

5521000 +1385000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

~öreslår riksdagen 
att till Byråer för handels- och råvarl{frågnr m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 6 906 000 kr. 

B 7. Internationell råvarulagring 1 

1981/82 (utgift 

1982/83 (Anslag 

1983/84 Förslag 

3 057 744) 1 

I 000 000) 1 

2 500 000 
1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartcmentets bilaga 
till budgetpropositionen. · 

Sverige deltar i två internationella råvaruavtal, som syftar till att stabili

sera råvarupriserna genom bl.a. internationella buffertlager som finansi
eras genom bidrag från medlemsländerna. 
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1979 års internationella naturgummial'tal trädde i kraft år 1980 (prop. 

1979/80:107, NU 1979/80:40, rskr 1979/80:273). Sammanlagt har Sverige 
hittills bidragit med ca 4.6 milj. kr. till buffertlagerkontot. Ytterligare 

bidrag kan aktualiseras. Den svenska andelen kan uppskattas till högst 2.5 

milj. kr. för budgetåret 1983/84. 
Det ~jätte internationella tennavtalet trädde provisoriskt i kraft den 1 

juli 1982 (prop. 1981/82:117. NU 1981/82:32. rskr. 1981/82:247). Sverige 

deltar för första gången i detta avtal. Under budgetåret 1982/83 har Sverige 

efter begäran från det internationella tennrådet. i enlighet med avtalet, 

inbetalat ett bidrag om ca 3,4 milj. kr. till buffertlagerkontot. Några kost

nader för tennavtalet förutses f. n. icke för budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Internationell råvarulagring för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 500 000 kr. 

B 8. Övriga internationella organisationer m. m. 1 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

354 548 

480 000 

530 000 
1 Anslaget B 5. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Under detta anslag beräknas bidrag till bl.a. Permanenta skiljedomsto

lens internationella byrå i Haag, det internationella institutet för de mänsk

liga rättigheterna i Strasbourg (Fondation Rene Cassin). Haag-akademien 
för internationell rätt. lnternationellajuristkommissionen i Geneve och det 

internationella institutet för humanitär rätt i San Remo. Vidare utgår 
ersättning för vissa kostnader för COST-samarbetet inom den europeiska 
gemenskapen (tekniskt-vetenskapligt samarbete). 

Sedan budgetåret 1977/78 har över detta anslag även anvisats medel att 
användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella, icke-statliga orga

nisationer (NGO) samt forsknings- och studiegrupper m.m. (jfr prop. 
1976/77: 100 bil. 6, sid 14). Stödet går i första hand till enskilda organisatio
ner och rörelser som verkar för mänskliga rättigheter, fred och nedrust

ning. Den årliga medelsramen för dessa bidrag sänktes budgetåret 1981/82 i 

besparingssyfte från 500 000 kr. till 300 000 kr. Med hänsyn till kostnadsut

vecklingen och valutakursförändringarna bör denna medelsram räknas upp 

med 50 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Öl'riga internationella organisationer m.m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 530 000 kr. 
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C. INTERNATIONELLT UTVECKLINGS
SAMARBETE 

U-LÄNDERNAS AKTUELLA SITUATION 

Krisen i världsekonomin 

28 

Den världsekonomiska krisen djupnar. Alla länder påverkas, rika som 
fattiga. Recessionen är mera utdragen än någon gång efter andra världskri
get. Det ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan världens länder sprider 
nu stagnation i stället för välstånd. Världshandeln fortsätter att minska. 

Inkomstklyftorna mellan och inom länder vidgas. De svaga grupperna i 
de fattiga länderna drabbas hårdast. En miljard människor lever i extrem 

misär. 
Rustningskostnaderna i både i- och u-länder slukar en allt större del av 

de resurser som skulle behövas för att bekämpa massfattigdomen. Värl
dens årliga militärutgifter överstiger 700 miljarder dollar, vilket är nästan 
tjugofem gånger mer än det totala u-landsbiståndet. I-länderna svarar för 

ca tre fjärdedelar av de samlade rustningskostnaderna, men ökningstakten 
har under det senaste decenniet varit snabbast i Tredje världen. 

De globala ekonomiska svårigheterna fördjupas genom att några stora 
industriländer för en nationell politik, som inte tar hänsyn till dess interna
tionella verkningar. 

Växande budgetunderskott bekämpas med en ensidig åtstramningspoli
tik. En restriktiv penningpolitik i syfte att bekämpa inflationen har höjt de 
reala räntorna till rekordnivåer. Den outnyttjade produktionskapaciteten 
växer och nyinvesteringarna sjunker. 30 miljoner människor är utan arbete 
i industriländerna. Den anpassning som sker genom att efterfrågan begrän
sas i de flesta länder motverkar en internationell ekonomisk återhämtning. 

Den tilltagande protektionismen i industriländerna hotar främst de mer 
utvecklade länderna i Tredje världen, vars export utgörs av mer förädlade 
produkter. Hittills har dessa länders ekonomiska utveckling ändå varit 

relativt framgångsrik. 
Krisen har spritts till de fattigare u-länderna främst genom en stor 

nedgång i efterfrågan på råvaror, som kraftigt pressat ner deras exportin
täkter. Världsmarknadspriserna på ett flertal råvaror (exkl olja) har i reala 
termer nått sin lägsta nivå på decennier. Fört ex Tanzania har prisutveck
lingen på exportgrödor varit så ogynnsam att landet idag måste sälja fyra 

gånger så mycket bomull eller tio gånger så mycket tobak som för tio år 

sedan för att kunna köpa en lastbil. 
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Skuldbördan 

Budgetunderskott, sjunkande exportintäkter och stigande kostnader för 

oljeimporten har tvingat allt fler u-länder att ta lån på de internationella 

kapitalmarknaderna. Detta har hittills varit möjligt genom ett stort utbud 

av likvida medel från de oljeexporterande länderna, vilka förmedlats av 
internationella bankkonsortier. 

Prisfallet på olja - i kombination med minskad efterfrågan - under det 

senaste året väntas emellertid väsentligt reducera oljeländernas tidigare 

stora bytesbalansöverskott. Alla prognoser visar däremot att de oljeimpor

terande u-ländernas stora underskott kommer att bestå. 

De kommersiella bankernas omfattande utlåning till u-länder och öst

stater har varit förenad med höga vinster men samtidigt med stora risker. 

Riskerna för uteblivna återbetalningar växer mycket snabbt. V-ländernas 

sammanlagda skuldbörda uppgår idag till drygt 600 miljarder dollar. Unge

fär hälften utgörs av krediter till Latinamerika. Mexico ensamt har en 

utlandsskuld av ungefär samma storlek som hela östeuropa sammantaget, 

ca 80 miljarder dollar. 

Sedan 1973 har de oljeimporterande u-ländernas räntebetalningar stigit 

från 5 till 50 miljarder dollar. Flertalet låntagarländer i Tredje världen 

tvingas inrikta sin utvecklingspolitik på export för att klara räntor och 

amorteringar. Detta gäller även de fattigaste länderna med en nominellt 

sett låg skuldsättning. Möjligheterna att betala tillbaka lånen har under

grävts genom de senaste årens mycket höga ränteläge och den stora 

kursuppgången på amerikanska dollar. Både låntagare och långivare står 

inför ett alltmer svårlöst dilemma. De privata bankerna visar ökad oro. 

Långa och medellånga lån som förfaller ersätts med allt kortfristigare 

utlåning. I ett växande antal fall har privatbankerna tvingats ge anstånd 
med återbetalning av förfallna lån. De minst kreditvärdiga bland u-län
derna trängs först undan från kreditmarknaderna. 

Några mer långtgående åtgärder för att möta denna situation har de 
internationella finansinstitutionerna inte kunnat vidta. Inte minst USA har 

motsatt sig den ökning av dessa institutioners resurser som läget påkallat. 
Konkurrensen om krediter på gynnsamma villkor i institutioner som Inter
nationella valutafonden (IMF) och Världsbanken har därmed ytterligare 

skärpts. Samtidigt har det internationella gåvobiståndet stagnerat. En mar

kant förskjutning av de bilaterala biståndsflödena till rikare och kommer

siellt mer intressanta u-länder har skett under senare år. Sedan 1976 har 
biståndet till de fattigare u-länderna sjunkit med 5% i reala termer. 

Alla prognoser för 80-talet visar stora behov av utländsk finansiering av 
u-ländernas bytesbalansunderskott. Gåvobistånd. privata resursflöden, di

rekta investeringar, lån från internationella finansieringsorgan och olika 

former av förmånliga krediter måste komplettera. inte ersätta, varandra. 
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Kral' pä interna reformer 

U-ländemas stora och bestående underskott kan inte finansieras enbart 

genom tillskott av utländska resurser. En i många fall smärtsam ekono

misk-politisk anpassning kommer att krävas. 

På det nationella planet bottnar problemen ofta i val av utvecklingsstra

tegi och inrikespolitiska svårigheter att vidta nödvändiga förändringar. 

I många länder har en snabb industrialisering drivits fram med få anknyt

ningar till lokalt näringsliv. Satsningarna har ofta beslutats utan tillräcklig 

hänsyn till marknadens storlek, tillgänglig te.knisk och administrativ exper

tis och behov av utländsk valuta för import av råvaror och reservdelar. 

Nya projekt har prioriterats framför befintliga anläggningar. ofta under ett 

betydande tryck från biståndsgivare. lndustriutvecklingen har i många fall 

fått ske på bekostnad av investeringar i jordbruket. 

Särskilt alarmerande är utvecklingen i det afrikanska jordbruket. Totalt 

har världens produktion av livsmedel ökat, men i Afrika söder om Sahara 

sjönk den under 1970-talet med 10% per invånare. Orsakerna är många. 

Jordbruket i tropikerna är särskilt utsatt för naturens nyckfullhet. Åter

kommande torka och missväxt drabbar skördarna i många länder. Bris

tande hänsyn till grundläggande ekologiska samband ökar sårbarheten. 

Befolkningstillväxt och flykt från landsbygden sker i snabb takt. Produkti

viteten inom jordbruket är extremt låg. Bristen på infrastruktur och insats

varor är skriande. 

Tungrodd central planering. brister i den ekonomiska politiken och 

snedvriden prisstruktur har förlamat produktion och distribution av jord

bruksvaror och orsakat nya importkrävande konsumtionsmönster. 

Det internationella biståndet 

Den av OECDs biståndskommitte (DAC J publicerade statistiken över de 

totala biståndsutbetalningarna till u-länder och multilaterala organisationer 

visar att utbetalningarna å~1981 uppgick till 35.6 miljarder dollar mot 38.5 

år 1980, en minskning räknat i dollar med 7 ,5o/c. 
Av biståndet år 1981 svarade de länder som ingår i DAC (se tabell l) för 

25.6 miljarder dollar. en minskning med nästan 2 miljarder dollar eller 7% 

jämfört med 1980. DAC-ländernas bistånd under 1981 motsvarade 0.35% 

av dessa länders bruttonationalinkomst. 

Biståndet från givarländerna inom OPEC - Saudiarabien. Förenade 

Arabemiraten, Kuwait, Qatar, Nigeria. Irak, Libyen. Algeriet och Vene

zuela - uppgick år 1981 till 7 .8 miljarder dollar. vilket motsvarar 1,46% av 

dessa länders BNI. jämfört med 9, I miljarder dollar år 1980. Sovjetunion

ens och de östeuropeiska staternas biståndsutbetalningar uppgick båda 

åren till omkring 2 miljarder dollar. Detta motsvarar 0.14% av dessa 

länders sammanlagda BNL 
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En följd av den omläggning av u-kreditsystemets finansiering som jag 

förutser är att kostnaderna för systemet i ökad utsträckning belastar bi

ståndsanslaget. Jag räknar därför med att hålla reservationsmedel, som 

finns tillgängliga vid ingången av budgetåret 1983/84, i beredskap för att 

möjliggöra omläggningen. 

U-kreditutredningen förutses redovisa förslag till utformning och admi

nistration av u-kreditsystemet med utgångspunkt i vad jag skisserat ovan. 

De medel jag räknar med att hålla i beredskap avses göra det möjligt att 

genomföra dessa förslag, i den mån de godtas av regering och riksdag, 

redan vid ingången av budgetåret 1984/85. 

BITS' administrativa kostnader 

Personal 
Anslag 

Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1982/83 

8 

1900000 
(I 305 000) 

200000 

2100000 

Beräknad förändring 1983/84 

Beredningen 

+3 

+550000 
( + 355 000) 
+ 50000 

+600000 

Före
draganden 

+l 

+255000 
(+ 162000) 
+ 50000 

+305000 

De ökade anslagen för u-landspolitiska insatser innebär en ökad belast

ning på BITS kansli, som redan nu är hårt ansträngt. Beredningens kansli 
bör därför tillföras en ny handläggartjänst. inom ramen för den omdispone

ring av personalresurserna som sker inom utrikesdepartementets huvudti

tel. Beredningens administrativa kostnader under 1983/84 beräknas till 

2 405 000 kr. 

SWEDFUND 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder. SWEDFUND, inrätta
des 1978 som en självständig statlig stiftelse (prop 1977 /78: 135, UU 
1978/79: I, rskr 1978179:9). Fondens ändamål är att främja tillkomst och 
utveckling av industrier i u-länder i samarbete med svensk industri. Fon
den skall prioritera programländer, men kan även medverka i projekt i 

andra länder. vars utvecklingspolitik ligger i linje med målen för det svens

ka utvecklingssamarbetet. 

Fonden beviljades av riksdagen ett grundkapital på 100 milj kr samt rätt 

att mot statsgaranti låna upp ett belopp motsvarande högst tre gånger det 

inbetalda grundkapitalet. Fondens investeringar kan vara i form av aktie

kapital, lån eller garantigivning. SWEDFUNDs styrelse har beslutat om 16 

olika projekt i 13 länder. Utöver dessa 16 projekt pågår förstudier av 

ytterligare 20 projekt. 
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för ett 30-tal u-länder. Merparten av dessa medel har avsett program

länder. U-krediterna har visat sig fylla ett angeläget behov i många 

u-länder med vilka ett vidgat svenskt samarbete är av ömsesidigt intresse. 

För Sverige har kreditgivningen inneburit att svenska företag kunnat få 
order i en omfattning som inte annars varit möjlig. 

Som en följd av en internationell överenskommelse har gåvoelementet i 

en u-kredit höjts från lägst 15 till lägst 25 %. Främst som en följd därav har 

kostnaderna för subventioneringen av u-krediterna stigit kraftigt. Jag för

ordar mot den bakgrunden att anslagsposten för u-krediter beräknas till 

500 milj kr, vilket medger en bibehållen eller måttligt ökande kreditvolym 

jämfört med innevarande budgetår. 

Beredningen har föreslagit att utfästelse om biståndsmedel skall kunna 

lämnas upp till 1,5 gånger det belopp som anvisats. Erfarenheterna visar 

att en tredjedel av kreditutfästelserna inte utnyttjas. Eftersom det dessut

om tar lång tid från det en kredit godkänts till att avtal kan slutas skulle 

beredningens förslag innebära ett effektivare medelsutnyttjande. Jag föror

dar därför att BITS ges rätt att godkänna utfästelser om biståndsmedel till 

1,5 gånger det belopp som anvisats för det enskilda budgetåret. Utbetal

ningarna under budgetåret får emellertid inte överstiga det anvisade me

delsbeloppet. 
I enlighet med innevarande års budgetproposition skall samtliga u-kre

diter till programländer som beviljas from 1982/83 garanteras mot bi
ståndsanslagen. Hittills har regeringen lämnat utfästelse om sådan garanti 

för sex krediter. BITS förordar i anslagsframställningen att beredningen 
skall bemyndigas fatta beslut om biståndsgaranti i kreditärenden som avser 
programländer om kreditbeloppet uppgår till högst 25 milj kr. Jag anser att 
denna fråga bör övervägas inom den utredning för utvärdering av u-kredit
systemet (<lir 1982:37) - u-kreditutredningen - , som har tillsatts i enlighet 
med vad som förutskickades i prop 1981/82: 100, bil 6. 

U-kreditutredningens arbete beräknas vara avslutat under innevarande 
budgetår. Redan nu har emellertid kunnat konstateras att finansieringen av 

u-kreditsystemet kan behöva ändras. Utgångspunkten bör härvid vara att 

bistå u-länderna i deras ansträngningar att mobilisera ökade resurser för 

sin ekonomiska utveckling. Det är samtidigt önskvärt att genom denna 

verksamhet utveckla det svenska handelsutbytet med u-länderna. Utifrån 
denna principiella syn bör en omläggning av finansieringen, som tillvaratar 

de positiva erfarenheterna av den nuvarande kreditgivningen, syfta till att 

åstadkomma ett sammanhållet system för u-kreditgivning och för risk

täckning av denna verksamhet. 

Det innebär bl a att krediterna för fattigare länder bör kunna ges högre 

gåvoelement än som hittills förekommit. Vidare bör risktäckningen, mot 

reserver uppbyggda för ändamålet och ytterst mot biståndsanslagen, kun

na utsträckas även till andra länder än programländerna för svenskt bilate

ralt bistånd. 
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berörda länderna underlag för att bedöma olika projekts bärkraft och för 

att planera och göra framställning om deras finansiering. En indirekt effekt 

av konsultstödet är att svenska företag har fått möjlighet att leverera till 

projekt, som identifierats genom konsultinsatser. Hittills har konsultstu

dier, som finansierats inom det tekniska samarbetet, lett till upphandling i 

Sverige för minst 100 milj kr. Denna upphandling har i vissa fall finansi

erats med u-krediter. 

Projekt som identifierats inom det tekniska samarbetet bör även i framti

den kunna komma ifråga för finansiering med u-krediter. Sådana projekt 

bör även kunna finansieras på gåvobasis i länder, som exempelvis Cuba, 

som på grund av begränsad återbetalningsförmåga inte lämpar sig för 

u-kreditgivning. Hittills har denna möjlighet varit begränsad. Endast Do

minikanska Republiken och Jamaica har erhållit finansiellt stöd som för

stärkning av det tekniska samarbetet. 

Jag förordar att finansiering av projekt idt>ntifierade inom det tekniska 

samarbetet skall kunna förekomma i en omfattning motsvarande högst en 

tredjedel av anslagsposten för tekniskt samarbete. Finansieringen skall 

avse varor och tjänster upphandlade i Sverige. Omfattningen av finansi
eringen av varje enskilt projekt får avgöras från fall till fall med hänsyn till 

mottagarlandets förmåga att självt planera och använda den utrustning 

som finansieras. 

Det tekniska samarbetet, som är inriktat på i huvudsak mindre fattiga 

u-länder, omfattar fn 15 länder. Jag räknar med att en viss utvidgning av 

denna länderkrets skall kunna göras. Det gäller i första hand Bolivia, med 
vilket tekniskt samarbete bör kunna påbörjas under budgetåret 1983/84. 

Det är avsikten att i inledningsskedet ge Bolivia ett engångsbidrag från 

anslagsposten Katastrofer mm. 
För den verksamhet inom det tekniska samarbetet som bedrivs av 

svenska institutet förordar jag en höjning av medelsanvisningcn för pro
grammet för person- och erfarenhetsutbyte med u-länder till 2,7 milj kr och 

för kulturutbyte med u-länder till 2,0 milj kr. Vidare bör medel om 1,5 
milj kr anvisas under 1983/84 för den treåriga försöksverksamhet. med 
stipendier för sökande från. u-länder som skall administreras av svenska 
institutet enligt beslut av regeringen. 

Jag förordar att anslagsposten tekniskt samarbete, exklusive BITS' ad

ministration, beräknas till totalt 87 595 000 kr för budgetåret 1983/84. Av 

detta belopp tas 30 milj kr i anspråk av ointecknade reservationsmedel 

efter budgetåret 1981/82. 

V-krediter 

Efterfrågan på u-krediter har ökat kraftigt från ca 30 ansökningar under 

första halvåret 1981 till nästan 50 under motsvarande period 1982. Med 
beslut om gåvoelement på totalt ca 350 milj kr har sedan u-kreditsystemet 

infördes i december 1980 ca 1,5 miljarder kr kunnat utfästas i kreditbelopp 
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u-kredit - för Botswana och Kenya - innebärande att olika svenska 

företag kan konkurrera om leveranser till projekten. Utfästelsen till Ke

nya, för kraftverksprojektet Kiambere. på totalt 300 milj kr i kreditbelopp, 

motsvarande en anslagsbelastning på 100 milj kr. är den största enskilda 

utfästelsen under u-kreditsystemet. 

Garanti mot biståndsanslaget har hittills under budgetåret 1982/83 bevil

jats för u-krediter till Angola, Botswana, Kenya, Nicaragua och Zim

babwe. En garanti för ett mindre kreditbelopp har också beslutats för 

Cuba. Garantiutfästelse lämnades dessförinnan genom särskilt beslut av 

regeringen för en kredit vardera till Moc;ambique. Sri Lanka och Tanzania. 

Det sammanlagda garantibeloppet för dessa åtaganden beräknas till ca en 

miljard kr, varav ca 320 milj kr resulterat i förbindelser och resten utgörs av 

utfästelser. Häremot står en säkerhetsreserv på 43 milj kr, varav knappt en 

tredjedel utgörs av premier och återstoden av anslagsmedel. 

BITS' administrativa kostnader 

Beredningen framhåller i sin anslagsframställning att det tekniska samar

betet är administrativt krävande. Budgetåret 1981/82 lämnades bidrag till 

ca 110 olika insatser i 15 länder. Antalet handlagda u-krediter mer än 

tredubblades från 1980/81 till 1981/82 och den snabba ökningen har fortsatt 

under 1982/83. 
Beredningen framhåller att dess administrativa kapacitet är låg i förhål

lande till verksamhetens omfattning. F n består beredningens kansli av sex 

handläggare och två assistenter. Det är enligt beredningen nödvändigt med 
en förstärkning för 1983/84 med två nya handläggartjäsnter och en ny 
assistenttjänst. 

Övrigt 

Svenska institutet har föreslagit att 695 000 kr skall anvisas för budget
året 1983/84 för att täcka personal- och administrationskostnader i sam

band med mottagande i Sverige avs k FN-stipendiater. 1982/83 anvisades 
650000 kr för ändamålet, under anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamar

bete, anslagsposten Särskilda program. Under samma anslagspost upptogs 

l .5 milj kr för vissa utredningar mm. som också förs till detta anslag from 

1983/84. 

Föredraganden 

Tekniskt samarbete 

Erfarenheterna av det tekniska samarbetet är goda. En ökad tonvikt bör, 

som också beredningen förordat. ges till stöd för konsultinsatser och för 
utbildning. Genom utbildningsstödet sker överföring av kunskap och tek

nologi till u-länderna samtidigt som det skapar goda kontakter mellan 

institutioner och företag i u-länderna och i Sverige. Konsultstödet ger de 
6 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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gramländer ske mot anslaget C2. Bilateralt utvecklingssamarbete. Om 

skadefall inträffar på u-krediter garanterade mot biståndsanslaget skall 

emellertid regleringen i första hand ske från den för ändamålet upprättade 

säkerhetsreserven, som förvaltas av EKN. Denna består av riskpremier 

som inbetalats av garantitagaren samt vissa medel anvisade från reserva

tioner på biståndsanslagen. 
V-krediter används för att finansiera utvecklingsfrämjande projekt i 

länder med vilka Sverige bedriver tekniskt samarbete, programländer för 

svenskt bilateralt bistånd och andra u-länder vars utvecklingspolitik ligger 

i linje med de svenska biståndspolitiska målen. Krediterna är bundna till 

upphandling i Sverige. 

Det aktuella läget för u-krediter framgår av följande: 

Anslag 1980/81 
Anslag 1981/82 
Anslag 1982/83 

Reservationsmedel 
från posten Bredare 
samarbete · 
efter 1979/80 
efter 1980/81 

Avgår utbetalningar 
1981/82 

Utfästelser om 
gåvoelement, totalt 

Disponibelt för 
utfästelser under 
återstoden av 
1982/83 

60 milj kr 
120 milj kr 
300 milj kr 
480 milj kr 

23 milj kr 
_12milj kr 
522 milj kr 

_11 milj kr 
507 milj kr 

333 milj kr 

174 milj kr 

De utfästelser och utbetalningar som gjorts på totalt ca 350 milj kr har 
möjliggjort en kreditvolym på ca 1,5 miljard kr eller beställningar på ca 1,8 
miljard kr. V tbetalningarna under 1981 /82 på 15 milj kr beräknas öka till 

ca 150 milj kr under 1982/83. 
Krediterna har använts för finansiering av utrustning för bl a skogsindu

stri. livsmedelsindustri, byg~nadsmaterialindustri, kraftförsörjning. mine

ralutvinning samt transporter och kommunikationer. Några krediter avser 

konsulttjänster. 

V-krediter, motsvarande ca 25% av de totala utfästelserna, har beviljats 

för leverans till sex länder med vilka Sverige bedriver tekniskt samarbete: 

Algeriet. Cuba, Ecuador, Egypten. Portugal och Tunisien. Ca 65% av 

utfästa u-krediter har avsett programländer: Angola. Botswana. Bangla

desh. Etiopien, Indien, Kenya, Lesotho, Moc;ambique. Nicaragua, Tanza
nia och Zimbabwe. V-krediter har också tillstyrkts för leveranser till 

Burma och Kina. I två fall har regeringen lämnat förhandsutfästelse om 
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mellan sex och tolv månader från det en kredit godkänts till avtal kan 

slutas. 
I syfte att förenkla det administrativa arbetet och förkorta beslutstiden 

föresli\.r beredningen att den skall bemyndigas fatta beslut om biståndsga

ranti och garantivillkor i kreditärenden som avser programländer för 

svenskt bistånd i de fall kreditbeloppet understiger 25 milj kr. 

Beredningen förordar dessutom att 25 milj kr av medlen för tekniskt 

samarbete skall få utnyttjas som finansiellt stöd till sådana utvecklingspro

jekt i länder med tekniskt samarbete, där u-krediter ej kan utnyttjas. 

Tekniskt samarbete 

Det tekniska samarbetet omfattar stöd till konsultstudier, institutions

samarbete. bilaterala utbildningsinsatser, internationella kurser i Sverige, 

försöksutrustning samt personutbyte. Under 1981/82 har stöd utgått till i 

första hand tolv länder, nämligen Algeriet. Costa Rica, Dominikanska 

Republiken, Ecuador. Egypten. Jamaica, Cuba, Nigeria. Pakistan, Portu

gal, Sudan och Tunisien. I verksamheten ingår också ett utbildningssamar

bete med Irak, Kina och Mexico. 

Till det tekniska samarbetet hänförs också det finansiella stöd som 

hittills utgått till Dominikanska Republiken och Jamaica. Det uppgick till 

JO milj kr för vartdera landet under 1981/82. Under innevarande budgetår 

förutses detta stöd bli ungefär lika stort och användas för förstärkning av 

det tekniska samarbetet. 

För 1981/82 anvisades 80 milj kr för det tekniska samarbetet, varav 1,7 
milj kr för beredningens administrativa kostnader. Utbetalningarna på 43 
milj kr avsåg främst konsultinsatser, internationella kurser och finansiellt 
stöd. För 1982/83 anvisades 75 milj kr för det tekniska samarbetet. En höjd 

utbetalningstakt förutses under detta budgetår. 
Svenska institutet disponerar under budgetåret 1982/83 2,5 milj kr för ett 

program för person- och erfarenhetsutbyte med u-länder samt 1.2 milj kr 

för ett försöksprogram för kulturutbyte med u-länder. För budgetåret 
1983/84 har institutet förordat en uppräkning till 2.7 milj kr respektive 2,0 

milj kr. En treårig försöksverksamhet med stipendier för sökande från 

u-länder, som administreras av svenska institutet, har inletts. Medelsbeho

vet för budgetåret 1983/84 är 1,5 milj kr. 

V-krediter 

U-krediter är sådana reguljära statsstödda exportkrediter som genom 

subventionering med biståndsmedel kan lämnas på mjukare villkor till 

vissa u-ländcr. Krediterna lämnas av AB Svensk Exportkredit. Under 

detta anslag finansieras endast biståndssubventioneringen, det sk gåvoele

mentet. 
V-krediterna garanteras av exportkreditnämnden. From budgetåret 

1982/83 skall risktäckningen för eventuella skadcfall på u-kreditcr till pro-
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C 9. Övriga u-landspolitiska insatser mm 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

58989000 

377150000 

563195000 

78 

I det ovan angivna anslagsbeloppet för 1982/83 ingår 2150000kr, som i 

regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 upptagits under anslaget 111C2. 

Bilateralt utvecklingssamarbete, anslagsposten Särskilda program. delpos

terna FN-stipendiater (650000 kr) och Utredningar mm ( 1.5 milj kr). 

Utöver ovan angivna förslag för budgetåret 1983/84 kommer under 

nämnda budgetår att på anslaget disponeras ytterligare 30 milj kr av oin

tecknade reservationsmedel efter budgetåret 1981 /82. 

Stöd till u-landspolitiska insatser lämnas av beredningen för internatio

nellt tekniskt samarbete (BITS), vars uppgift är att genom tekniskt samar

bete (tidigare benämnt bredare samarbete) utvidga och stärka Sveriges 

förbindelser med vissa u-länder med vilka Sverige ingått samarbetsavtal 

eller liknande former av överenskommelser. BITS tar vidare ställning till 

utnyttjandet av anslagsmedel avsatta för u-krediter (tidigare benämnda 

särskilt förmånlig kreditgivning till u-land). Även importkontoret för 

u-landsprodukter (IMPOD), som främjar u-ländernas export till Sverige, 

och fonden för industnellt samarbete med u-länder ISWEDFUND), som 

stöder industriutveckling i vissa u-länder. lämnar u-landspolitiskt stöd. 

Viss verksamhet inom ramen för det tekniska samarbetet administreras av 

svenska institutet. Det gäller stipendier och utbytesprogram. inriktade på 

u-länder. 

BITS' anslagsframställning 

Beredningen föreslår att anslaget för tekniskt samarbete för budgetåret 

1983/84 skall uppgå till 90 milj kr, varav 2, 7 milj kr för beredningens admi

nistrativa kostnader. Beredningen föreslår att 450 milj kr anvisas för u-kre

diter. dvs biståndsmedel som används för subventionering av reguljära 

statsstödda exportkrediter för vissa u-länder. 

Beredningens förslag innebär en ökning av det tekniska samarbetet med 

15 milj kr från budgetåret 1982/83 och med 150 milj kr för u-krediter. 

Förslagen har beräknats med hänsyn bl a till den v~xande efterl"rågan på 

dessa typer av stöd. Medelsbehovet för u-krediter förutses möjliggöra · 

kreditutfästelser på sammanlagt ca 1.5 miljarder kr. vilket i stort motsvarar 

beräknade utfästelser under innevarande år. 

Dessutom föreslår beredningen att utfästelse om biståndsmedel skall 

kunna lämnas motsvarande 1,5 gånger det belopp som anvisas. eftersom ca 

en tredjedel _av utfästelserna inte utnyttjas och det dessutom normalt tar 
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C 8. Lån till personal inom biståndsförvaltningen 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3 276000 

4500000 
4 750000 

Reservation 

77 

1407 335 

Medlen används för långivning till kontraktsanställda inom det svenska 

personalbiståndet samt utsänd personal vid biståndskontoren. Lån beviljas 
för att täcka kostnader i samband med förflyttning till utrikes ort. 

Anslaget C8. upptar statens bruttokostnader för långivningen. Under 

budgetåret J 982/83 beräknar SIDA att till stats verket inleverera ca 4 milj kr 
i inbetalda räntor och amorteringar. Dessa medel redovisas på budgetens 

inkomstsida. 
Regeringen har i december 1982 beslutat att höja maximibeloppen för 

SID As långivning till 40000 respektive 45 000 kr beroende på familjestor
lek. En uppläggningsavgift har införts för nya lån. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lån till personal inom biståndsförl'altningen anvisa ett reser

vationsanslag på 4 750 000 kr. 
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C 7. Nordiska afrikainstitutet 

1981/82 Utgift 
1982/83 ·Anslag 

1983/84 Förslag 

2 240041 
2290000 
2655000 

76 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 
Anslag 

Förvaltnihgskostnader 
(varav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Institutet 

8 

1823000 
(I 097000) 

467000 . 

2290000 

Institutet Före-
draganden 

+l of 

+213000 +250000 
(+193000) 1+175000) 
+115000 +115000 

+328000 +365000 

Institutet framhåller i sin anslagsframställning att intresset för At'rika 

åter ökar. Institutet räknar med att efterfrågan på institutets tjänster kom

mer att öka från statliga myndigheter. folkrörelser och allmänheten. 

Institutets styrelse anser att inriktningen av verksamheten är väl ägnad 
att möta ökade krav på dokumentation och information om afrikanska 

förhållanden. Institutet föreslår en ny tjänst som forskarassistent, vissa 
förstärkningar av bibliotekets resurser samt en nordiskt finansierad tjänst 

som redaktör. 

Föredraganden 

Enligt min mening är Nordiska afrikainstitutet en mycket värdefull till
gång för det svenska u-landskunn_andet. 

Av statsfinansiella skäl kan jag dock ·inte biträda institutets förslag till 
nya tjänster. Om institutets styrelse anser det motiverat bör dock personal
förstärkningar kunna finansieras av institutets samlade intäkter av verk

samheten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag på 2 655 000 kr. 
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- fördela anslag för u-landsforskning i Sverige 
- ta initiativ till forskningsinsatser inom området för u-landsforskning. 
Ett centralt mål för verksamheten är att stärka nationell forskningskapa

citet i u-länder. Detta sker bl a i samarbete mellan dessa och svenska 
forskningsinstitutioner. SAREC har fn slutit avtal om direkt forsknings

samarbete med tretton u-länder. Tyngdpunkten i de närmaste årens verk
samhet kommer att ligga på att fördjupa detta samarbete snarare än att 

ytterligare vidga tänderkretsen. Antalet gemensamma forskningsprojekt 
mellan svenska institutioner och u-landsinstitutioner fortsätter att öka. 

Merparten av SARECs resurser går dock fortfarande till stöd åt interna
tionella forskningsprogram inom främst befolknings-, hälso- och jord

bruksområdet. Dessa planeras 1983/84 erhålla ca50% av SARECs budget. 
F n slutförs inom SAREC en fördjupad genomgång av forskningen inom 
flera av de större internationella forskningsprogrammen. 

Under budgetåret 1981182 uppgick de totala utbetalningarna under ansla
get u-landsforskning till 127 milj kr. Den ingående reservationen 1982/83 

utgör 36 milj kr, varav 16 milj kr är avtalsfästa. Kostnaderna för sekretaria
tet och SARECs administration ligger kvar på samma nivå som tidigare, 

dvs 3% av budgeten. 

SAREC föreslår att en forskningssekreterartjänst med särskild inrikt
ning på energiforskning inrättas. 

Föredraganden 

För budgetåret 1983/84 föreslår jag att anslaget för styrelsen för u-lands
forskning skall uppgå till 160 milj kr, varav 5 125 000 för SARECs förvalt
ningskostnader. 

SARECs insatser har utvecklats till en viktig och självständig kompo
nent i vårt totala utvecklingssamarbete med u-länderna. Det växande 
tandinriktade samarbetet har visat sig vara ett värdefullt komplement till 
SIDAs verksamhet. 

Av statsfinansiella skäl kan jag emellertid inte biträda SARECs förslag 
att inrätta en ny forskningssekreterartjänst med särskild inriktning på 
energiforskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att: 
I. godkänna de riktlinjer för u-landsforskning som jag förordat i det 

föregående. 
2. till Styrelsen för u-land~forskning (SAREC) för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 160000000kr. 
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Inom anslaget har jag, förutom pris- och löneomräkning, beräknat vissa 
ökade hyreskostnader för dessa kompletterande lokaler under 1983/84 
samt 1,5 milj kr för upprustning av en befintlig förläggningsbyggnad. 

Jag anser det inte motiverat att föreslå några nya tjänster vid nämnden 
för u-landsutbildning. I den mån nämnden anser att den utvidgade verk
samheten kräver personalförstärkningar bör tjänster i första hand inrättas 
och finansieras av nämndens samlade intäkter. 

Det är ännu oklart om de förmåner som utbetalas till eleverna vid 
Sandöskolan är att betrakta som skattepliktig inkomst. För den händelse 
att elevförmånerna kommer att bedömas som skattepliktiga har jag beräk

nat ett särskilt påslag på 700 000 kr på posten Elevförmåner. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nämnden för u-landsutbildning för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag på 17 825 000 kr. 

C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

127355770 

149875000 

160000000 

Reservation 34633 254 

Personal 
Anslag 

Förvaltnings kostnader 
(varav lönekostnader) 
Programverksam het 

SAREC 

1982/83 

19 

4875000 
(3047000) 

145000000 

149875000 

Beräknad ändring 1983/84 

SAREC 

+1 

+ 725000 
(+ 403000) 

. + 14400000 

+15125000 

Före
draganden 

of 

+ 250000 
(+ 30000) 
+ 9875000 

+10125000 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) föreslår en höjning av anslaget 
till 165 milj kr för budgetåret 1983/84. Detta innebär en ökning med 15,1 
milj kr i förhållande till innevarande budgetår. 

SARECs uppgift är att främja forskning som kan underlätta för u-län
derna att utvecklas mot ökat självbestämmande samt ekonomisk och soci

al rättvisa. Detta innebär att 
- främja forskning och bevaka forskningsfrågor inom områden som är 

betydelsefulla för u-länderna och för utvecklingssamarbetet 
- handlägga frågor rörande samarbete med och biståndsfinansierat stöd 

till u-länderna på forskningens område samt stöd till u-landsinriktade inter

nationella forskningsprogram 
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C 5. Nämnden för u-landsutbildning 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

Personal 
Anslag 

Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
Elevförmåner 
Lokalkostnader 

Nämnden 

12783183 
13945000 

17825000 

1982/83 

33 

8095000 
(5840000) 
1400000 
4450000 

13945000 

Beräknad ändring 1983/84 

Nämnden 

+s 

+ 798000 
(+ 613000) 
+ 115000 
+I 050000 

+I 963000 

Före
draganden 

of 

+ 215000 
(+ 170000) 
+ 815000 
+2850000 

+3880000 

I anslagsframställningen betonar nämnden för u-landsutbildning att San

döskolans nya och utvidgade arbetsuppgifter kräver en förstärkning av 

skolans resurser, framför allt vad gäller lokaler och personal. Lokalsitua
tionen bedöms som mycket otillfredsställande. 

Nämnden betonar också att skolan måste ges en administrativ bas som 
svarar mot den nya verksamhetens behov. Nämnden föreslår därför att 
fem nya tjänster inrättas. 

Föredr'a[tanden 

Enligt min uppfattning är det ännu för tidigt att göra någon mera definitiv 
bedömning av resultaten av den nya och utvidgade verksamhet som be
drivs vid Sandöskolan enligt de riktlinjer som riksdagen fastställt 
(prop 1980/81: 117, UU 1980/81 :23, rskr 1980/81 :271). Mitt intryck är dock 
att verksamheten fått en god start. Jag avser att under budgetåret 1983/84 
inleda en utvärdering av Sandöskolans verksamhet. I samband därmed 
kommer även överväganden att göras om SIDAs nuvarande kursgård i 
Uppsala. 

Jag delar helt nämndens uppfattning om den otillfredsställande lokalsi

tuationen vid Sandöskolan. Nämnden har vid flera tillfällen uppvaktat 
regeringen om behovet av att bygga en helt riy skola för nämndens behov. 
Eftersom verksamheten i sin nya form ännu inte pågått mera äri ett knappt 
år anser jag det idag för tidigt att ta ställning till behovet av helr nya 
lokaler. Enligt min mening bör Sandöskolans akuta lokalbehov i första 

hand tillfredsställas genom om- och tillbyggnader inom den befintliga ·an
läggningen. Chefen för försvarsdepartementet har i sin anmälan till stats
budgeten för budgetåret 1983/84 upptagit inedet för sådana komplettering

ar. 
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landprogrammerade biståndet. Detta har nödvändiggjort betydande ned

skärningar i andra bilaterala anslagsposter. Dessa nedskärningar innebär 

samtidigt att en inte oväsentlig administrativ kapacitet kan frigöras inom 

SIDA. 
Under de senaste tio åren har SIDAs biståndskontor förstärkts, både 

kvalitativt och kvantitativt. Jag anser att erfarenheterna av denna decen

tralisering är positiva. Förstärkningen av biståndskontoren bör därför fort

sätta. SIDA har tex rätt att inom myndighetsanslaget omdisponera perso

nalresurser från hemmamyndigheten till biståndskontoren. Ett närmare 

samarbete med ambassadernas allmänna avdelning, tex vad gäller poli

tiska och ekonomiska analyser. bör enligt min uppfattning också kunna 

frigöra resurser vid biståndskontoren för arbetsuppgifter, som är direkt 

relaterade till samarbetsprojekten. 

En direkt förstärkning av personalresurserna anser jag dock vara nöd

vändig för biståndet till Nicaragua. SIDA har idag ingen representation vid 

ambassaden i Managua och personalresurserna för handläggning av bi

ståndsärenden bör förstärkas. Jag föreslår därför att en ny handläggar

tjänst tillförs SIDA med placering vid ambassaden i Managua. Denna 

ökning möjliggörs genom en omdisponering av personalresurserna inom 

utrikesdepartementets huvudtitel. 

En stor del av SIDAs myndighetsanslag betalas i utländsk valuta. Ut

vecklingen av valutakurserna är därför en betydande osäkerhetsfaktor i 

verksamheten. Jag har därför funnit det nödvändigt att för fasta kostnader i 
utländsk valuta, tex lokalkostnader utomlands. medge en ytterligare upp

räkning om totalt 6,9 milj kr för valutakursförändringar. 
I budgetförslaget ingår också 780000 kr för inköp av ADBcutrustning 

och 750000 kr för SID As kostnader för telegramtrafik via utrikesdeparte
mentets sambandscentral. 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan till statsbudgeten 

för budgetåret 1983/84 under Gemensamma frågor tagit upp frågan om den 

statliga revisions verksamheten. bl a en ändrad organisation av revisions
kontoren. Som stöd för förslaget ligger riksrevisionsverkets rapport Den 
statliga revisionsverksamheten. Förslaget innebär att SIDA inte längre blir 

värdmyndighet för något revisionskontor. Jag beräknar därför inga medel 
för denna verksamhet under anslaget. 

SIDAs myndighetsanslag har i övrigt beräknats enligt huvudalternativet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 147050000kr. 
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C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

120514712 
130738000 
147050000 

71 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

SIDA Före-
draganden 

Personal 420 +9 +I 
Anslag 

Förvaltningskostnader 92463 000 + 8685000 + 8210000 
(varav lönekostnader) (67720000) (+ 2 238 000) (+ 828000) 
Lokalkostnader, hemma-
myndigheten 9290000 145000 - 970000 
Lokalkostnader, bistånds-
kontoren 15 335 000 + 2800000 + 5222000 
Utlandstillägg m. m. 13000000 + 2 500000 + 4500000 
Revisionskontor 650000 + 35000 - 650000 

130738000 +13875000 +16312000 

SIDA 

SIDA understryker att bristen på beredningskapacitet - trots'hårdhänta 
rationaliseringar - är ett allvarligt hinder för att med god effektivitet kunna 
förmedla en växande biståndsvolym till u-länderna. Eftersom SIDAs myn
dighetsanslag ligger inom biståndsramen innebär ökningar av SIDAs per
sonalstyrka inga ökade kostnader för statsverket. betonar SIDA. 

I anslagsframställningen föreslår SIDA nio nya tjänster. SIDA har dess
utom utanför anslagsframställningen begärt ytterligare tre nya tjänster för 
ett biståndskontor i Managua, Nicaragua. SIDAs förslag till personalför
stärkningar uppgår därmed till totalt elva tjänster, varav åtta vid bistånds

kontoren. 
Efter devalveringen i oktober 1982 har SIDA också begärt kompensation 

för devalveringen med sammanlagt 7 milj kr. Kompensationen avser ökade 
kostnader för direkt utlandsberoende poster. 

Föredraganden 

Kravet på en mycket hård utgiftsprövning i den statliga verksamheten 
kan inte göra något undantag för biståndsmyndigheterna. Det faktum att 

SIDAs myndighetsanslag ligger inom biståndsramen är, enligt min mening, 
inte något skäl att undanta SIDA från de generella kraven på stor sparsam

het och fortsatta rationaliseringar. 
Förstärkningar av SIDAs beredningskapacitet bör därför i första hand 

sökas genom omprioriteringar inom nuvarande verksamhet. Som jag tidi
gare anfört bör tyngdpunkten i det bilaterala biståndet läggas vid det 
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C 3. Information 

1981/82 Utgift 21 729941 Reservation 391762 

1982/83 Anslag 22000000 

1983/84 Förslag 23000000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för att sprida upplysning i Sverige 

om situationen i u-länderna samt om Sveriges insatser för att bidra till 

utvecklingen i u-länderna. Ungefär en tredjedel av anslaget används för 

SIDAs egen informationsverksamhet och två tredjedelar går.till enskilda 

organisationers u-landsinformation. 

SIDA 
SIDA betonar att informationsanslaget under de tre senaste budgetåren 

höjts med sammanlagt !0%. vilket i reala termer innebär en betydande 

urholkning av anslaget. I anslutning till anslagsframställningen har SIDA 

också presenterat en rad omfattande utvärderingar av informationsverk

samheten. 
SIDA föreslår att anslaget höjs från 22 till 25 milj kr. Höjningen bör 

fördelas proportionellt mellan SIDAs egen informationsverksamhet och 

information via enskilda organisationer. 

Föredraganden 

De riktlinjer för u-landsinformationen. som riksdagen antog I 979, ligger 
fast (prop 1978/79:113, UU 1978/79:30, rskr 1978/79:395). I informations~ 
verksamheten bör särskilt uppmärksammas det växande ömsesidiga bero
endet mellan rika och fattiga länder samt de konkreta resultaten av svens

ka biståndsinsatser. 
Storleken på informationsanslagct måste dock noga avvägas mot andra 

angelägna behov inom biståndet. Jag förordar en ökning av informations

anslaget från 22 till 23 milj kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnf<1rnzation för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsan

slag på 23 000 000 kr. 
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bör samtidigt koncentreras till sådana insatser i vilka den svenska resurs
basen ges möjlighet att utvecklas. Det gäller i synnerhet inom områden 
som anpassad teknologi och utvecklande av nya biståndsmetoder. 

Jag föreslår att 155 milj kr avsätts för insatser under anslagsposten 
Särskilda program under budgetåret 1983/84. 

Medelsbehovet för rekrytering och utbildning av fältpersonal under 
budgetåret 1983/84 beräknas till 24 milj kr. Jag ser positivt på det stöd som 

SIDA har lämnat under det gångna året till vissa programländers myndig
heter i deras egen rekrytering av svensk och annan utländsk personal. 
Genom ökat stöd för sådan sk dircktrekryteririg kan Sverige medverka till 
att förstärka och utveckla programländernas egen organisation och kapaci
tet för personalrekrytering. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer och bidrag för bilateralt utvecklingssamar
bete genom SIDA, som jag i det föregående har förordat 

2. till Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 3 669 650 000 kr. 
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efter en katastrof eller liknande händelse är ofta kortsiktigt. För många av 

de drabbade som förlorat hem och möjlighet till egen försörjning är dock 
hjälpbehoven mera långvariga. Jag förordar därför att katastrofbistånd 

också lämnas för att i ett övergångsskede tillgodose behovet av återupp
byggnad och annan rehabilitering. 

Flera programländer för svenskt bistånd har till följd av återkommande 

naturkatastrofer som torka. översvämningar och insektsangrepp eller på 

grund av sitt ansträngda ekonomiska läge mer eller mindre regelbundet fått 

bidrag från anslagsposten utöver de för utvecklingssamarbetet anvisade 

medelsramarna. Katastrofbiståndet har i dessa fall ofta gällt livsmedel. 

Orsakerna till livsmedelsunderskotten och tänkbara åtgärder att komma 

till rätta med dem måste utredas i varje enskilt fall. Jag välkomnar därför 
att SIDA tillsatt en livsmedelsgrupp med uppgift att granska framställning

ar om bilateralt livsmedelsbistånd och att utarbeta riktlinjer på detta områ
de. Jag finner det också angeläget att livsmedelsläget i särskilt utsatta 

programländer dryftas vid de återkommande biståndsöverläggningarna. 

Det är självfallet angeläget att katastrofbiståndet snabbt når fram till 

människor i nöd, samtidigt som noggrann planering och uppföljning är 

nödvändiga för biståndets effektivitet. Jag välkomnar därför att inom 

SIDA under 1981/82 företagits en översyn av katastrofbiståndet och sär

skilt dess arbetsformer som utmynnat bl a i krav på bättre underlag för 

beslut och för bedömning av behovet av svensk medverkan. 

Av medel från an slagsposten finansieras även bistånd till den västafri

kanska republiken Sao Torne e Principe. För budgetåret 1983/84 föreslår 

jag lägst 3 milj kr för detta ändamål. 
Inom anslagsposten har betydande reservationer uppkommit. Med hän

syn härtill finner jag att anslagsposten under budgetåret 1983/84 kan be

gränsas till 240,6 milj kr. 
I överensstämmelse med vad jag anfört i infedningsavsnittet om en 

starkare betoning av landprogrammeringsprincipen ser jag det som angelä
get att öka det landinriktade biståndet inom det bilaterala anslaget. Ett 

uttryck för denna strävan är att minska insatserna under anslagsposterna 
Särskilda program och Mark- och miljövård samt enerf?i . Jag finner det 
likaså följdriktigt att anslaget mark- och miljövård samt energi upphör och 

att insatserna inom dessa områden återförs till anslagsposten Särskilda 

program, ur vilken de bröts ut budgetåret 1981/82. Avsikten är dock inte 
att skära ned eller avbryta insatser som inletts eller planeras under an slags

posten mark- och miljövård samt energi utan dessa skall ingå som en 

delpost inom Särskilda program. Liksom hittills bör huvuddelen av bistån

det på dessa områden inrymmas i tandramarna. 

Som ett resultat av en översyn som SIDA gjort av den ämnesinriktade 

verksamheten har insatserna knutits fastare till det tandprogrammerade 

samarbetet och koncentrerats till färre ämnesområden. Enligt min mening 

bör_ytterligare ansträngningar göras på den inslagna vägen. Verksamheten 
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Sverige kommer att verka för att också andra givare i ökad utsträckning 

lämnar bidrag för sådana insatser. 

Under anslagsposten Regionala insatser har stöd lämnats till dels den 

Östafrikanska utvecklingsbanken (EADB), dels det regionala ekonomiska 

samarbetet mellan de majoritetsstyrda staterna i södra Afrika (SADCCl. 

Samarbetet mellan dessa stater (Angola, Mö<;:ambique, Zimbabwe Bots

wana. Tanzania, Lesotho, Swaziland, Malawi och Zambia) syftar till att 

minska beroendet av Sydafrika. 

Samarbetet mellan SADCC-staterna har hittills koncentrerats till trans

porter och kommunikationer. Även inom andra sektorer, där ett intensi

fierat regionalt samarbete nu förbereds, har Sverige goda möjligheter att 

lämna bistånd tex för industri ut veckling, energiförsörjning, utbildning, 

miljö- och markvård samt livsmedelsförsörjning. 

Jag förordar att beloppet för anslagsposten Regionala insatser höjs till 

115. milj kr för budgetåret 1983/84 och att SIDA i sin fortsatta beredning av 

SADCC-insatser bör räkna med en planeringsram på 110 milj kr för budget

åren 1984/85 och 1985/86. Resterande belopp kan vid behov användas för 

bl a fortsatta bidrag till EADB. Inom anslagsposten kan också inrymmas 

stöd till Mekong-kommitten. 
Bistånd med medel från anslagsposten Enskilda or{?anisationer är ett 

effektivt redskap i utvecklingssamarbetet och ett värdefullt komplement 

till det av SIDA administrerade biståndet. Enskilda organisationers insat

ser når ofta de fattigaste och mest utsatta grupperna i u-länderna och 

bedrivs med låga administrationskostnader. De enskilda organisationernas 

arbete och engagemang bidrar dessutom till ökad förståelse för utveck

lingsfrågor bland allmänheten i Sverige. 

Medelsbehovet under budgetåret 1983/84 beräknas till 215 milj kr. Jag 

välkomnar SIDAs ansträngningar att uppnå ökad effektivitet och admini

strativa förenklingar genom att teckna ramavtal med de större organisatio

nerna. senast med Svensk volontärsamverkan (SVSJ och Svenska handi

kapporganisationernas biståndsstiftelse (SHIA). Jag vill också erinra om 

möjligheten att ge direkta bidrag till kvinnoorganisationer i u-länder 

Anslagsposten Katastrofer mm används 

- för hjälp åt människor i u-liinder som drabbats av naturkatastrofer 

eller väpnade och politiska konflikter 

- för extra bistånd till länder som erhåller svenskt utvccklingsbistånd 

och vilkas försörjning och utveckling hotas av oförutsedda händelser 

- för bistånd till katastrolberedskap och förebyggande insatser 

- som allmän reserv inom det bilaterala anslaget 

Flyktingar och hemlösa är en av de största mottagargrupperna av kata

strofbistånd. Stora hjälpbehov föreligger i Centralamerika, Pakistan och 

Libanon. I Afrika finns uppskattningsvis 5 milj hemlösa, varav många 

lever under mycket svåra levnadsförhållanden. I Sydostasien kvarstår 

biståndsbehoven för hemlösa och på annat sätt utsatta kampucheaner. 

Katastrofbistånd för att tillmötesgå människors akuta försörjningsbehov 
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I fråga om Bangladesh, Indien och Swaziland anser jag oförändrade 

medelsramar vara tillräckliga för att genomföra pågående och planerade 

program. 

Beträffande Indien sker sedan några år tillbaka en gradvis ökning av det 
ändamålsbestämda biståndet med särskild inriktning på fattiga grupper. 

Genomförandet har emellertid fördröjts och utbetalningarna försenats. 

Samtidigt har nya långsiktiga stora projekt inom vattenförsörjning och 

skogsbruk nyligen inletts eller skall inledas under innevarande år. Därför 

fanns vid innevarande budgetårs ingång betydande outnyttjade medel. Jag 

anser därför att medelsramen kan hållas på oförändrad nivå under budget

året 1933/84. Jag finner det dock motiverat att u-krediter i större omfatt

ning än vad som skett under innevarande budgetår används i utvecklings

samarbetet med Indien. Särskilt lämpade för sådan u-kreditgivning är 

enligt min mening projekt inom energisektorn. 

Övriga anslagsposter 

Anslagsposten Vissa landprowamkostnader upptar skatter och sociala 

avgifter för fältpersonah som erläggs i Sverige. Medelsbehovet för 1983/84 

beräknas vara något mindre än tidigare år. 
Senare tids utveckling i Centralamerika har inneburit nya krav på re

surser till anslagsposten Humanitärt bistånd i Latinamerika. Krigen i El 

Salvador och Guatemala fortsätter utan att någon förhandlingslösning fn 

är i sikte. Som en följd av inbördeskrigen är flera hundra tusen människor 

flyktingar i regionen och kanske en miljon människor hemlösa i sina egna 
länder. Jag finner en höjning av anslagsposten angelägen. Det är min 

förhoppning att också andra biståndsgivare skall öka sina humanitära 

anslag till regionen. Det betydande svenska biståndsengagemanget under
lättar för Sverige att lämna ett bidrag till ansträngningarna att lösa konflik
terna i regionen på politisk väg. 

Det humanitära biståndet fördelas efter förslag från den av regeringen 
tillsatta beredningen för humanitärt bistånd. Företräde bör lämnas åt insat

ser som bidrar till att motverka följderna av politiskt förtryck. 
Humanitärt histänd i södra Afrika _utgår främst som stöd åt befrielserö

relserna African National Congress (ANC). som verkar för ett Sydafrika 
fritt från apartheid, och South West Africa People"s Organization 

<SW APO), som arbetar för ett självständigt Namibia, samt som flykting

stöd genom olika FN-organ och enskilda organisationer. På grund av 

förhållandena i Namibia och Sydafrika finns anledning räkna med att 

flyktingströmmen och därmed hjälpbehoven kommer att vara av minst 

samma omfattning som under budgetåret 1982/83. Vidare förutser jag inom 

Sydafrika fortsatta behov av rättshjälp samt familje- och studiestöd. Med 

hänsyn till anslagsutnyttjandet kommer ett oförändrat anslag på 140 milj kr 

att vara tillfyllest. Utöver detta belopp kan medel ur katastrofposten 

liksom hittills vid behov utnyttjas för humanitära insatser i södra Afrika. 
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Program/änder 

Beträffande Angola, Bangladesh, Indien, Kenya. MorambiquP, Tanza
nia och Zambia finner jag att lägre medelsramar än de av SIDA föreslagna 
är tillräckliga för att genomföra pågående och planerade program under 

budgetåret 1983/84. 

Den svåra försörjningssituationen i Mo<;ambique motiverar en fortsatt 

ökning av det svenska stödet samtidigt som kraven på biståndspersonalens 
säkerhet och effektivitet upprätthålls. Som en tillfällig åtgärd kan omför
delningar av medel från projektbistånd till importstöd komma att övervä

gas. 
Försörjningsläget och säkerhetssituationen i Angola har allvarligt för

sämrats sedan sommaren l 98 l, då den sydafrikanska aggressionen och 
subversionen mot landet trappades upp. Jag finner det därför angeläget att 
hålla beredskap för vissa extra insatser i Angola utöver den föreslagna 

tandramen. 
Den svåra ekonomiska situationen i Tanzania gör ett fortsatt starkt 

biståndsengagemang från svensk sida angeläget. Biståndet bör i högre grad 
inriktas på en konsolidering och upprustning av befintliga projekt. Endast i 

undantagsfall bör nya projekt inledas. Den ekonomiska krisen i landet kan 
också göra det angeläget att i ökad utsträckning omfördela medel från 
projektbistånd till importstöd för att få fram nödvändiga leveranser av 
reservdels- och underhållsutrustning och råvaror. Det bör betonas att en 
sådan förändring av biståndets inriktning endast får bli tillfällig. Den kan 
emellertid även komma att bli aktuell i andra mottagarländer. I dessa 
sammanhang bör tillfälliga svenska insatser i form av bundet importstöd 
också kunna komma ifråga. De bör emellertid genomföras i nära samråd 
med andra givare. 

Höjningarna ·av medels ramarna för Etiopien. Kap Verde, Laos, Sri 

Lanka, Swaziland. Vietnam och Zimbabwe följer SIDAs förslag. 
Den relativt sett kraftiga ökningen av medelsramen för Sri Lanka beror 

på det sexåriga insatsavtal om stöd till vattenkraftverket Kotmale, som 
ingicks i juli 1982 i enlighet med riksdagens beslut (prop 1981/82:215, 

UU 1981/82:28, rskr 1981/82:426). Detta insatsavtal innebär att stödet till 
Kotmale-projektet under budgetåren 1982/83-1987 /88 uppgår till totalt 
l 088 milj kr, varav 190 milj kr avser budgetåret 1983/84. 

Med hänsyn till den stora reservationen på Vietnam har jag i år funnit 
den av SIDA föreslagna höjningen tillräcklig. 

När det gäller BotJwana, Guinea-Bissau, Lesotho och Nicaragua före
slår jag högre medelsramar än dem som upptagits i SIDAs förslag. Höj
ningarna är avsedda att ge utrymme för utvecklingssamarbete i huvudsak
ligen oförändrad omfattning. I fråga om Botswana och Nicaragua har jag 
beaktat ländernas biståndsbehov i förening med hög kapacitet att ta emot 
och tillgodogöra sig bistånd. 

5 Ribdagen 1982183. I Jam/. Nr 100. Hi/aga 5 
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Tabell 4. Bilateralt utvecklingssamarhete genom SIDA budgetåren 1982/83-1983/84 
<milj. kr.) 

Medelsram Förslag till medelsram 1983/84 
1982/83 

SIDA Föredraganden Förändring 

Angola 100 110 105 + 5 
Bangladesh 145 150 145 0 
Botswana 70 70 80 + 10 
Etiopien 85 100 100 + 15 
Guinea-Bissau 60 60 65 + 5 
Indien 340 365 340 0 
Kap Verde 40 45 45 + 5 
Kenya 125 135 130 + 5 
Laos 55 60 60 + 5 
Lesotho 20 22 25 + 5 
Moi;ambique 230 260 255 + 25 
Nicaragua 50 60 75 + 25 
Sri Lanka 155 210 210 + 55 
Swaziland 10 10 10 0 
Tanzania 440 465 460 + 20 
Vietnam 345 365 365 + 20 
Zambia 165 180 175 + 10 
Zimbabwe 110 125 125 + 15 
Pakistan 15 - 15 
Vissa landprogramkost-
nader 35 30 30 5 

Totalt landprogram-
mera! bistånd 2595 2822 2800 +205 

Regionala insatser 100 150 115 + 15 
Humanitärt bistånd i La-
tinamerika 100 120 110 + 10 
Humanitärt bistånd i söd-
ra Afrika 140 160 140 0 
Särskilda program 1 232.9 243 155 77,9 
Katastrofer m. m. 300.8 315 240,62 - 60.2 
Enskilda organisationer 190 215 215 + 25 
Rektrytering och utbild-
ning av fältpersonal 19· 24 24 + 5 

Totalt ö1·riga anslagspos-
ter I 082,7 1227 999,6 83,I 

Totalt bilateralt 1111•eck-
lingssamarbete genom 
SIDA"' 3677,7 4049 3799,64 +121,9 

1 Anslagsposten inrymmer även den anslagspost som under 1982/83 benämndes 
Miljö- och markvård samt energi. 
2 Varav 130 milj. kr. tas i anspråk av ointecknade rescrvationsmedel efter budget
året 1982/83. 
] Tekniskt samarbete och u-krediter, som under 1982/83 benämndes Bredare samar
bete respektive Särskilt förmånlig kreditgivning till u-land. samt två delposter om 
totalt 2, I milj. kr. under anslagsposten. Särskilda program har överförts till ett nytt 
anslag. C 9 Ovriga u-landspolitiska insatser m. m. 
4 Av denna summa utgörs 3 669,6 milj. kr. av det föreslagna anslaget C 2. för 1983/84 
och 130 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel enligt not 2 ovan. 
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ökning på 120 milj kr möjliggörs genom att 130 milj kr av ointecknade 
reservationsmedel efter budgetåret 1981/82 tas i anspråk under budgetåret 

1983/84. Genom denna ökning. och en omfördelning av medel från övriga 

anslagsposter under C 2., har programländernas medelsramar kunnat vid

makthållas och även öka något i förhållande till det totala biståndet genom 

SIDA under innevarande budgetår. 

För programländer, vissa landprogramkostnader. regionala insatser och 
humanitärt bistånd till flyktingar och befrielserörelser föreslår jag samman

lagt 3 170 milj kr motsvarande 47% - 3% mer än under innevarande bud

getår - av de totala biståndsanslagen. Härav utgör ca hälften bistånd och 

insatser i södra Afrika. 
Jag kommer senare att föreslå ökade anslag även för tekniskt samarbete 

och u-krediter genom BITS inom ramen för det nya anslaget C 9. Om dessa 

medel inräknas uppgår det totala bilaterala biståndet genom SIDA och 

BITS till 65% av den totala biståndsramen. 

Avvecklingen av det långsiktiga utvecklingssamarbetet med Pakistan 

kommer att fullföljas, varvid biståndet genom SIDA ersätts av tekniskt 

samarbete genom BITS. Utvecklingssamarbetet med Nicaragua och Zim

babwe bör planeras enligt samma långsiktiga principer som gäller för 

programländerna i övrigt. Därutöver förutser jag fn inga förändringar i 

kretsen av programländer. 
Biståndets ämnesfördelning och inriktning har behandlats i ett tidigare 

avsnitt. Jag har därvid föreslagit att ökad tonvikt ges åt det direkta utveck

lingssamarbetet med programländerna och att vissa förändringar och ned
skärningar genomförs beträffande det icke landprogrammerade biståndet. 
Medelsramarna för samarbetet med mottagarländerna bör ses som ett 
uttryck för en strävan att bibehålla en i huvudsak oförändrad aktivitets
nivå, samtidigt som behoven och möjligheterna att nå målen för samarbe

tet beaktas. Stor vikt måste fästas vid mottagarlandets möjligheter att 

tillgodogöra sig biståndet. 
Vid bedömning av mottagningskapaciteten bör hänsyn tas till förekoms

ten av outnyttjade biståndsmedel från föregående och löpande budgetår, 

men också till en rad andra faktorer som samarbetslandets planering och 

egna resurser för genomförande av biståndsprogram. Jag har funnit detta 

naturligt främst med tanke på att utvecklingssamarbetet med de flesta 

mottagarländerna är långsiktigt. Medelsramar, som är avpassade efter 

samarbetsländernas mottagningskapacitet. bidrar också till att medlen an

vänds på ett sätt som motsvarar kraven på ökad effektivitet i biståndsgiv

ningen. Med denna utgångspunkt kan medelsramarnas utveckling för de 

enskilda samarbetsländerna utfalla olika under skilda budgetår utan att det 

behöver vara ett uttryck för förändringar i viljan att samarbeta med det ena 

eller andra landet. 
Förslagen till medelsramar för mottagarländer och andra ändamål fram

går av tabell 4. 
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C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA 

1981/82 Utgift 3 210731481 

1982/83 Anslag 3 6 77 627 000 

1983/84 Förslag 3669650000 1 

Reservation 

62 

1704861868 

1 Härutöver kommer 130 milj kr av ointecknade rcservationsmedel efter budgetåret 
1981182 att tas i anspråk under budgetåret 1983/84 

SIDA 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) föreslår för budgetåret 

1983/84 en höjning av biståndet genom SIDA med 369,2 milj kr till 

4 049 milj kr. SID As förslag bygger på antagandet att biståndsanslagen för 

budgetåret 1983/84 skall motsvara 1.014% av bruttonationalinkomsten 

(BNI) för 1983. SIDA har vidare utgått från en oförändrad fördelning av 

biståndsanslagen för multilaterala och bilaterala ändamål. SIDAs förslag 

begränsar sig till de anslagsposter som disponeras av styrelsen, dvs ansla

get C2. 
SIDA framhåller att u-ländernas ekonomiska situation fortsätter att för

sämras och förordar en fortsatt satsning på landsbygdsutveekling som ett 

medel att nå de svagare grupperna. Biståndet bör i ökad utsträckning 

inriktas på insatser för att vidmakthålla den existerande produktionsappa

raten snarare än på nyinvesteringar. 

Flera mottagarländer har stora problem av institutionell och organisato

risk art, vilka bla yttrar sig i svårigheter med livsmedelsförsörjningen. 

SIDA förordar en fortsatt dialog med mottagarländerna i dessa frågor och 

ett utökat förvaltningsbistånd. Enligt SIDA bör landramsmcdel för livsme

delsförsörjning i första han9 användas för att öka den egna produktionen 

av basföda och endast undantagsvis för livsmedelsimport. 
SIDA framhåller vikten av att svenska resurser i ökad omfattning med

verkar i biståndet. Samtidigt pekar SIDA på att den egna administrativa 

kapaciteten är hårt ansträngd och utgör en begränsning då det gäller att 

uppnå de biståndspolitiska målen. Mot denna bakgrund föreslås en för

stärkning av SIDAs resurser för planering och genomförande av biståndet. 

SIDA föreslår inga .. nya samarbetsländer under budgetåret 1983/84. Sam

arbetet med Pakistan föreslås upphöra med utgången av budgetåret 

1982/83 i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. Styreisen föreslår en höj

ning av landramarna med ca 10% .. Mindre procentuella höjningar föreslås 

för Bangladesh, Indien. Tanzania och Vietnam. För Mo<;ambique, Nicara

gua och Zimbabwe föreslås en något större höjning än genomsnittet. Oför

ändrade ramar föreslås för Botswana, Guinea-Bissau och Swaziland. 

Föredraganden 

För budgetåret 1983/84 föreslår jag bidrag till bilateralt utvecklingssam

arbete genom SIDA, som tillsammans uppgår till 3 799,6 milj kr. Denna 
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Jag hemställer att- regeringen föreslår riksdagen att 

J _ godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, 

som jag har förordat i det föregående 

2. godkänna de gjorda utfästelser. som jag angivit i det föregående 

3. bemyndiga regeringen att göra en särskild kapitalökning i Asia

tiska utvecklingsbanken och delta i bankens allmänna kapitalök

ning i enlighet med vad jag föreslagit i det föregående 

4. bemyndiga regeringen att delta i Asiatiska utvecklingsfondens 

tredje påfyllnad med ett totalt bidrag på 252 220 700 för budget

åren 1983/84-1986/87 
5. bemyndiga regeringen att ingå avtal om ett svenskt bidrag till 

finansieringen av ett internationellt sjöfartsuniversitet i enlighet 

med de riktlinjer och förbehåll som jag tidigare angett, och att 

kostnaden skall belasta anslagsposten Övriga multilaterala bi

drag 

6. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden. som 

jag härutöver har föreslagit i det föregående 

7. till Bidrag till internationella histåndsprogram för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 807 000 000 kr. 
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effektiv institution. väl anpassad att genomföra utvecklingsprojckt under 
de speciella omständigheter som de·små karibiska ö-länderna befinner sig 

i. Detta sker lämpligast genom ett bidrag till den gemensamma specialfon

den som avses kunna börja sin verksamhet ljanuari 1984. Den exakta 
storleken av ett sådant bidrag kan idag inte beräknas men det torde komma 

att bli ca I milj dollar, dvs ca 7 ,5 milj kr, per år. 

Som jag redovisat tidigare genomgår FNs utvecklingsprogram fUNDP) 

för närvarande en allvarlig resurskris. En räddningsoperation kan bli aktu

ell under 1983. Med hänsyn till den vikt Sverige tillmäter UNDP bör vi ha 

beredskap att ge UNDP ett extra bidrag i samband med en sådan rädd

ningsoperation. Jag har därför reserverat 20 milj kr för detta ändamål. Jag 

har också reserverat 10 milj kr för extra bidrag till UNICEF och 5 milj kr 

för extra flyktingbistånd genom UNRWA eller UNHCR. Om den multila

terala reserven är tillräcklig vid utgången av budgetåret 1982/83 bör även 

bidraget till IDA ökas med 20 milj. kr. 
Sverige har under budgetåren 1980/81- 1982/83 gett bidrag till FN för 

vetenskap och teknik för utveckling med sammanlagt 38 milj kr. Förhand

lingar pågår om ett permanent finansieringssystem. Sverige har spelat en 

aktiv och pådrivande roll i dessa förhandlingar. Vårt bidrag bör därför ligga 

kvar på en hög nivå. Den exakta storleken får emellertid bestämmas med 

hänsyn tagen till bl a andra givarländers insatser 

Den internationeila sjöfartsorganisationen (!MO) har utarbetat ett för

slag till internationellt ~jöfarts1111i1-ersitet, som skall drivas i IMOs regi. 

Universitetet skall ge högre utbildning på sjöfartsområdet och därmed 

stärka de regionala utbildningscentra som finn~> i en rad u-länder. Man 

anser att den infrastruktur som krävs för en sådan institution endast kan 

sökas i ett i-land och att den nedlagda sjöbefälsskolan i Malmö är väl 

lämpad för detta ändamål. Malmö kommun har utfäst sig att ställa lokaler 
och utrustning till IMOs förfogande. Enligt IMOs planer beräknas univer
sitetet påbörja sin verksamhet den I juli 1983. 

Sverige har. med förbehåll för riksdagens godkännande. utfäst sig att 
finansiera en tredjedel av driftskostnaderna för universitetet - dock högst 

I milj dollar per år. En förutsättning är att täckning för återstående kostna
der kan skaffas fram genom IMOs och UNDPs försorg. Medelsbehovet för 
budgetåret J 983/84 beräknas till 7 ,5 milj kr. 

Liksom under tidigare budgetår bör också vissa andra multilate;a/a 

bidrag belasta denna anslagspost. Som exempel kan nämnas årsbidrag till 

Röda Korsets internationella kommitte. FNs center föi transnationella 

företag (CTNC). FNs boende- och bebyggelsecenter !HABITAT). FN-uni

versitetet och FNs kvinnofond. Jag beräknar att ca 17 ,5 milj kr behövs för 

sådana bidrag. 
Efter de bidrag jag nyss föreslagit beräknar jag att den multilaterala 

reserven efter budgetåret 1983/84 kommer att uppgå till ca 20 milj kr. 
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år sedan budgetåret 1979/80. Under treårsperioden 1982/83- 1984/85 har 
Sverige-utlovat ett årligt bidrag på 10 milj kr. Sverige bör, med förbehåll för 

riksdagens godkännande, lämna en utfästelse om ett bidrag på minst 10 

milj kr för budgetåret 1985/86. 

Importkontoret fi.)r u-landsprodukter ( IM POD) 

För budgetåret 1982/83 anslogs ett belopp på 4 398 000 kr till importkon

toret för u-landsprodukter IIMPOD). För budgetåret 1983/84 föreslår jag 

ett anslag på 5 500 000 kr. Denna ökning gör det möjligt för IMPOD att bl a 

påbörja viss verksamhet som berör lä~dcr utanför programlandskretsen. 

Gemensamma fonden 

Under budgetåren 1981/82 och 1982/83 har totalt 13,5 milj kr anslagits för 

att täcka Sveriges första bidrag till fonden. Bidragets storlek är fastställt i 

valutaenheten SDR och kommer att utbetalas strax efter avtalets ikraftträ

dande. På grund av växelkursförändringar krävs ytterligare I milj kr. 

Övriga multilaterala bidrag 

Budgetåret 1982/83 18 775 000 

Budgetåret 1983/84 22009025 

Utöver ovan föreslagna anslag kommer 67.6 milj kr av ointecknade 
reservationsmedcl efter hudgetåren 1981182 och 1982/83 att tas i anspråk för 

Övriga multilaterala bidrag under 1983/84. 

Anslagsposten Övriga multilaterala bidrag används till bidrag till en 

mångfald olika organisationer. Den är också en reserv i den multilaterala 
budgeten. 

Under budgetåret 1983/84 finns behov av medel för att finansiera bl a 

följande insatser. 
Mot bakgrund av det svenska intresset att stödja de karibiska länderna 

lämnade Sverige 1981 ett bidrag om sammanlagt 26 milj kr till Karibiska 

utvecklinr:sbankens särskilda utvccklingsfond. Bidraget fördelades på bud
getåren 1981/82 och 1982/83 med 13 milj kr per år. Fonden baseras på 

bidrag från enskilda länder och används för utlåning på gynnsamma villkor 

till de fattigaste medlemsländerna. För närvarande pågår diskussioner 

inom banken om att slå ihop den särskilda utvecklingsfonden med övriga 

specialfonder inom banken, vilket skulle skapa större effektivitet. Den nya 

gemensamma specialfonden skall finansieras genom bidrag vid regel

bundna påfyllnader enligt samma modell som gäller för IDA och de regio

nala utvecklingsfonderna. Det totala bidragsbehovet för den första påfyll

nadsperioden 1984-87 har beräknats till ca 100 milj dollar. 

Sverige bör fortsätta stödja Karibiska utvecklingsbanken. som är en 
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narie bidrag för budgetåret 1983/84 (verksamhetsåret 1983) på 55 milj kr. 

Samma belopp har med motsvarande förbehåll utfästs för budgetåren 

1984/85 och 1985/86. 

En del av bidraget för 1982/83 (35 milj kr) betalades ut som förskott i 
december I 981 eftersom organisationen på grund av sitt akuta krisläge stod 

inför hotet att tvingas inställa sin undervisning. Ett liknande förskott för 

1983/84 kan komma att aktualiseras. 

FNsflyktingkommissarie (UNHCR) 

Organisationen har i takt med de senaste årens ökade flyktingströmmar 

blivit en allt viktigare kanal för bistånd till flyktingar världen över. 

Det beräknas idag finnas drygt 10 milj flyktingar, inklusive personer som 

tvingats lämna sina hem av andra än politiska skäl. Ca hälften av dessa 

finns i Afrika, framförallt på Afrikas Horn. samt i Sudan, Zaire och södra 

Afrika. 
I Asien finns de största flyktinggrupperna i Pakistan (över två miljoner) 

och i Sydostasien. Antalet flyktingar i Centralamerika har ökat under det 

senaste året och uppges riu närma sig 300000. Flertalet flyktingar i området 

kommer från El Salvador. 

UNHCRs totala budget för verksamhetsåret 1983 beräknas uppgå till 

425 milj dollar, en sänkning med 5 milj dollar jämfört med 1982. 

Budgetåret 1982/83 (verksamhetsåret 1983) lämnade Sverige ett bidrag 

på 60 milj kr till UNHCRs reguljära program. I september 1982 utgick ett 

extra bidrag på 30 milj kr för insatser i bl a Pakistan. Centralamerika och 
Sudan. Även kommande år förutses behov av extra bidrag bl a från kata

strofanslaget, i första hand till reguljära programmet som under senare år 

svarat för en ökande del av verksamheten - nära 90% enligt beräkningarna 

for 1983. 

Sverige har, med förbehåll för riksdagens godkännande, för budgetåret 
1983/84 (verksamhetsåret 1984) utfäst ett oförändrat bidrag om 60 milj kr 

till UNHCRs reguljära budget. För budgetåret 1984/85 (verksamhetsåret 
1985) har, med samma förbehåll, utfästs ett lika stort belopp. 

Internationella fami/jeplaneringsfederationen ( IPPFJ 

Sverige slöt 1981 det senaste avtalet med IPPF om fortsatt stöd med 

sammanlagt 150 milj kr för perioden 1981/82-1983/84. Enligt detta avtal 

skall Sverige bidra med 60 milj kr för budgetåret 1983/84. Frågan om ett 

nytt avtal skall behandlas under 1983 på grundval av den utvärdering av 

organisationens verksamhet som jag nyss berört under avsnittet om FNs 

befolkningsfond (UNFPA). 

VNCTADIGATTs internationella handelscentrum (/TC) 

Sveriges bidrag till UNCTAD/GATTs internationella handelscentrum 

<ITC) höjdes budgetåret 1982/83 till I 0 milj kr efter att ha varit 8 milj kr per 
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/11ternationella heredskapslagret m· livsmedel för katastrofinsatser (!EFR) 

Sverige har åtagit sig att årligen under den treårsperiod som går ut 

1983/84 hålla 40000 ton svenskt vete samt 1250 ton vegetabilisk olja i 

beredskap för akuta nödhjälpsinsatser. Det svenska katastroflagret utgör 

en del av IEFR. som enligt FNs rekommendationer skall uppgå till minst 

500000 ton livsmedel. 

Sveriges bidrag ställs i huvudsak till WFPs förfogande. Sverige lämnar 

även WFP ersättning för uppkomna fraktkostnader. 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag ett medclsbehov på sammanlagt 88 

milj kr inkl lagring och frakt, för nödvändig påfyllnad av det svenska lagret 
med vete och vegetabilisk olja. 

Sveriges åtaganden inom livsmedelsbiståndet är delvis kvantitativa, var

för den exakta kostnaden inklusive frakt är svår att förutsäga. Eventuella 

extra medelsbehov bör bestridas från anslagsposten Övriga multilaterala 

bidrag. 

Övriga organisationer 

Budgetåret 1982/83 179 400 000 

Budgetåret 1983/84 191500000 

varav 
FNs hjälpprogram för 

Palestina-flyktingar (UNRWA) 
FNs flyktingkommissarie <UNHCRJ 

Internationella federationen för 

familjeplanering <lPPFJ 
UNCT AD/GA TTs internationella 

handelsccntrum (ITC J 
Importkontoret för 
u-Iandsprodukter (IMPOD) 

Gemensamma fonden 

55 000000 
60000000 

60000000 

10000000 

5500000 
l 000000 

FNs hjälpprogram för Palestina-flyktingar ( UNRWA) 

Organisationen har under många år haft stora ekonomiska problem. 

Situationen försämrades ytterligare i juni 1982 i samband med israels 

invasion av Libanon, då flera flyktingläger förstördes. 

Sveriges bidrag till UNRWA budgetåret 1982/83 (verksamhetsåret 1982) 

uppgick till 55 milj kr. Därutöver har UNRWA erhållit drygt 10 milj kr för 

katastrofinsatser i Libanon. 
UNRWA uppskattar medelsbchovet för 1983 till 271 milj dollar, vilket 

innebär en höjning med 16% jämfört med innevarande år. 

Sverige har, med förbehåll för riksdagens godkännande, utfäst ett ordi-
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Internationellt livsmedelsbistånd 

Budgetåret l 982/83 205 000 000 

Budgetåret I 983/84 232 000 000 

varav 

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 81000000 

Bidrag enligt 1980 års konvention 

om livsmedelshjälp (FAC) 63000000 

Internationella beredskapslagret 

av livsmedel för katastrofinsatser 

(IEFR) 88000000 

Världslh·smedelsprogrammet (WFP) 

56 

Erfarenheterna av Sveriges samarbete med WFP är goda. Samarbetet 

har därför efterhand byggts ut. Förutom det ordinarie bidraget stöder 

Sverige programmet genom att kanalisera övrigt multilateralt livsmedels

bistånd samt viss katastrofhjälp genom WFP. 

Sverige verkar för att en större andel av världens sammanlagda livsme

delsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall spela en aktiv roll i 

katastrofsammanhang. Det är en allmän uppfattning bland givarländerna 

att WFPs samordning av livsmedelsleveranser i de internationella hjälpak

tionerna i tex Kampuchea och Somalia genomförts effektivt. 

WFPs bidragsmål för perioden 1983-84 är 1200 milj dollar. Sverige har. 

med förbehåll för riksdagens godkännande, utfäst 78 milj kr årligen för 

budgetåren 1983/84 och 1984/85. Två tredjedelar av bidraget är bundet till 

upphandling i Sverige. 

Mottagarländerna skall normalt svara för de lokala kostnaderna för 

transportfordon. enkla jordbruksredskap. köksutrustning mm. Detta kan 
inte finansieras över WFPs reguljära resurser för den händelse att motta

garlandet inte kan svara för dessa kostnader. I sådana fall måste WFP 

förlita sig på särskilda bidrag. om inte projekten skall bli lidande. 

Jag föreslår därför att ett separat kontantbidrag om 3 milj kr till WFP för 

sådana särskilda kostnader lämnas också 1983/84. Budgetåret 1982/83 an

vände WFP nästan hela bidraget till att köpa svenska lastbilar och special

utrustade släpvagnar. 

1980 ärs konvention om livsmedelshjälp ( FAC! 

Samtliga länders åtagande uppgår till 7 ,6 milj ton spannmål årligen. 

Konventionen har nyligen förlängts med tre år till och med den 30 juni 

1986. 

Det svenska hidraget kanaliseras genom WFP och består av 40000 ton 

vete, som levereras i form av mjöl. För täckande av frakt- och administra

tionskostnader får WFP ett särskilt bidrag. 

Jag föreslår ett bidrag för budgetåret 1983/84 på 63 milj kr. 
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att genom en särskild kapitalökning återställa Sveriges andel till den tidi
gare nivån. 

Den asiatiska bankgruppen har under 1970-talet fått en inriktning som 
mera än tidigare överensstämmer med svenska biståndsprinciper. En tred
jedel av resurserna går till jordbruk, en fjärdedel till energi. Hälso- och 

sjukvård, utbildning. vattenförsörjning och stadsutveckling svarar tillsam
mans för ca 20%. Banken strävar efter att nå de fattigaste befolkningsgrup
perna i låntagarländerna. 

Sveriges kostnad för den särskilda kapitalökningen uppgår till 28 milj kr 
under en fyraårsperiod. För budgetåret 1983/84 föreslår jag därför ett 
bidrag på 14500000 till Asiatiska utvecklingsbanken, varav 7,5 miljkr 
avser deltagandet i den tredje allmänna kapitalökningen och 7 milj kr den 
särskilda svenska kapitalökningen. 

Förhandlingarna om tredje påfyllnaden av Asiatiska utrecklingsfondens 

(AsDF) resurser avslutades i april 1982. Givarländerna skall bidra med 

3.2 miljarder dollar under fyraårsperioden 1983-86. Påfyllnaden innebär 
·att utlåningen i reala termer förblir oförändrad jämfört med den andra 
påfyllnadsperioden. 

Sveriges andel är 1,37%. Med reservation för riksdagens godkännande 
har regeringen utfäst ett totalt bidrag på 252 220 700 kr under fyra år. För 
1983/84 föreslår jag ett bidrag på 63 055 175 kr. 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) 

Budgetåret 1982/83 61000000 
Budgetåret 1983/84 50000000 

IF ADs första påfyllnad omfattar åren 1981-83 och trädde i kraft i juni 
1982. Genom att inbetalningen av USAs bidrag försenats är det tveksamt 
om det under 1983 är möjligt att överenskomma om en andra påfyllnad för 
perioden 1984-86. Det kan därför bli nödvändigt att, som för IDA. göra ett 
övergångsarrangemang för 1984 i avvaktan på att överenskommelse för en 

längre period kan slutas. 
IF ADs verksamhet är viktig för att förbättra fattiga befolkningsgruppers 

livsmedelsförsörjning. Jag föreslår därför ett bidrag på 50 milj kr under 

budgetåret 1983/84. Medlen kan användas för Sveriges deltagande i ett 
övergångsarrangemang eller som en del av en påfyllnad för en längre 

tidsperiod. 
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Regionala utvecklingsbanker 

Budgetåret 1982/83 

Budgetåret 1983/84 

varav 

150585 225 

182410975 

Afrikanska utvecklingsfonden 

Asiatiska utvecklingsbanken 

Asiatiska utvecklingsfonden 

104855 800 

14500000 

63055175 
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Överenskommelsen om medlemskap för icke-regionala länder i Afri

kanska utrecklingsbanken (AfDB) ratificerades av de nordiska länderna 

den 7 september 1982. Den beräknas träda i kraft under första halvåret 

1983. 
Genom denna utvidgning ökar bankens resurser väsentligt. För perioden 

1982-:86 beräknas utlåningen uppgå till fyra miljarder dollar, varav 60% till 

de fattigaste länderna. Ca 50% föreslås gå till ekonomisk och social infra

struktur som vattenförsörjning, eiektrifiering och transporter samt ca 30% 

till jordbruk. 

Sverige har åtagit sig att inbetala 25% av sin andel i bankens kapitalök

ning, vilket motsvarar 91 408 518 kr. Inbetalningen skall ske i fem lika stora 

årsbidrag. Medlen för de två förstaårsbidragen om vardera 18281704kr 

har anslagits under budgetåren 1980/81 och 1981 /82. Eftersom tidsplanen 

för inbetalningarna har förskjutits behöver inga medel anslås för budget

året 1983/84. 
Förhandlingarna om en tredje påfyllnad av Afrikanska utvecklingsfvn

den (AfDFJ avslutades i februari 1982. De 25 givarländerna överenskom att 

tillföra AfDF närmare 1 060 milj dollar under treårsperioden 1982-84. 

Utlåningen i reala termer blir därmed oförändrad. 

Sveriges andel av påfyllnaden är 5,46%, en liten minskning jämfört med 

förra påfyllanden. Den svenska utfästelsen uppgår till totalt 329 711600 kr 

för perioden 1982-84. Av detta belopp har 120000000kr inbetalats under 

budgetån::t 1982/83. 
För den <tndra inbetalningen föreslår jag ett anslag om 104 855 800 kr för 

budgetåret 1983/84. 
Den sista inbetalningen till Asiatiska utvecklingsbankens (AsDB) andra 

kapitalökning skedde under budgetåret 1980/81. Diskussionerna om en 

tredje allmän kapitalökning har ännu inte avslutats. Bankledningen har 

föreslagit an kapitalet ökas med 125% för perioden 1983-87, och att IO% 

skall inbetalas till banken. Överenskommelse om kapitalökningen torde 

komma att träffas under 1983, förmodligen på en något lägre nivå iin vad 

bankledningen föreslagit. Medelsbehovet för Sveriges deltagande i kapital

ökningen knn för budgetåret 1983/84 uppskattas till 7 ,5 milj kr. 

Eftersom Sverige inte deltog i den första kapitalökningen 1971 sjönk 

Sveriges andel av kapitalet från 0,41 till 0, 17%. Jag anser det nu motiverat 
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I samband med Världsbankens årsmöte 1982 uppnåddes en överenskom

melse om extrabidrag till IDA under budgetåret 1983/84 för att upprätthålla 

IDAs verksamhet på en rimlig nivå mellan den sjätte och den försenade 

sjunde påfyllnaden. Samtliga givarländer utom USA utfäste sig att till

skjuta extrabidrag på sammanlagt knappt 2 miljarder dollar. Varje givar

lands extrabidrag skall uppgå till minst en tredjedel av det totala bidraget 

under den sjätte påfyllnaden. För svensk del innebär överenskommelsen 

ett extrabidrag till IDA om minst 499 080 000 kr under budgetåret 1983/84. 

Överenskommelsen anger två alternativa möjligheter för att kanalisera 

extrabidragen. Det ena alternativet är en särskild fond kopplad till IDA och 

med upphandlingen begränsad till bidragsgivarna och IDAs ti-landsmed

lemmar. Det andra alternativet är ett konto inom IDAs ram. där IDAs 

normala upphandlingsregler tillämpas. Till skillnad från vad som är fallet 

med IDA-kontot ger bidrag till den särskilda fonden inte några ytterligare 

röster i IDA. På svenskt initiativ har också en mellanform skapats. Den ger 

möjlighet för dem som ger bidrag till IDA-kontot att delta i upphandlingen 

inom den särskilda fonden mot att man avstår från rätten till ytterligare 

röster. 

Sverige liksom hittills ytterligare fem länder - Canada, Danmark, 

Frankrike, Italien och Norge - har deklarerat sin avsikt att kanalisera 

extrabidragen genom den särskilda fonden. Sveriges skäl är den vikt vi 

tillmäter efterlevnaden av internationella överenskommelser. Det multila

terala biståndssamarbetets fortbestånd och principen om flerårsutfästelser 

skulle allvarligt hotas om brott mot ingångna avtal inte fick någon påföljd. 

Förhandlingarna om en sjunde påfyllnad av IDAs resurser inleddes i 

slutet av 1982. Målet är att nå en överenskommelse till Världsbankens 
årsmöte hösten 1983. Förhandlingarna gäller främst nivån på IDAs verk

samhet under perioden 1984/85-1986/87 och bidragsfördelningen mellan 

givarländerna. Även vissa frågor om formerna för I DAs resurstillförsel och 

en förändring av IDAs utlåningsvillkor kommer att aktualiseras. Förhand

lingarna förutses bli mycket svåra och komplicerade. 

Vid Sveriges överväganden om nivån på vårt extrabidrag har en bedöm

ning gjorts av IDAs inriktning och effektivitet. I jämförelse med DAC-län

dernas bilaterala bistånd går en avsevärt högre andel av IDAs resurser till 

de fattigaste länderna och till jordbruk och landsbygdsut veckling. 

Jag föreslår ett bidrag på 499 080000 kr till IDA för budgetåret 1983/84. 

Samtidigt vill jag dock betona att IDAs verksamhet ligger väl i linje med de 

svenska biståndspolitiska målen. IDA är dessutom ett mycket effektivt 

biståndsorgan. I en tid då IDA lider stor brist på resurser finns det därför. 

enligt min mening, anledning att för budgetåret 1983/84 överväga ett extra

bidrag. som överstiger den fastställda miniminivån. Om det visar sig att 

den multilaterala reserven under anslagsposten Övriga multilaterala bidrag 

är tillräcklig efter utgången av budgetåret 1982/83 bör bidraget till IDA 

under budgetåret 1983/84 ökas med 20 milj kr. 
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tioner som får svenskt stöd. Denna åtgärd är också en del av förberedel

searbetet inför den särskilda FN-konferens om befolkningsfrågan som 

kommer att äga rum under 1984, tio år efter befolkningskonferensen i 

Bukarest. 

Sverige har, med förbehåll för riksdagens godkännande, utfäst ett bidrag 

till FNs hefolkninl{.~fond ( UNFPAJ om 48 milj kr för budgetåret 1983/84. 

Med samma förbehåll har utfästs bidrag om sammanlagt 96 milj kr för 

budgetåren 1984/85 och 1985/86. 

FNs barnfond (UNICEF) 

Budgetåret 1982/83 140 000 000 

Budgetåret 1983/84 140000000 

All biståndsverksamhet kräver en förankring hos människorna själva för 

att långsiktiga effekter skall kunna uppnås. UNICEFs verksamhet vägleds 

av denna princip. UNICEF förlitar sig i ökande grad på lokala experter, 

institutioner och organisationer. Syftet är att ge hjälp till självhjälp, base

rad på barnens och mödrarnas behov. Under senare år har ökad uppmärk

samhet ägnats projekt i u-ländernas snabbt växande storstadsslum, vilket 

går tillbaka på ett svenskt initiativ. Jag anser att denna verksamhet är ett 

viktigt komplement till den betoning som Sverige i det bilaterala utveck

lingssamarbetet lägger vid landsbygdsutveckling. 

Sverige har, med förbehåll för riksdagens godkännande, utfäst ett bidrag 

till UNICEF om 140 milj kr för budgetåret 1983/84. Med samma förbehåll 

har utfästs bidrag om sammanlagt 280 milj kr för budgetåren 1984/85 och 

1985/86. 

Dessutom har 10 milj kr reserverats under anslagsposten Övriga multila

terala bidrag för ett extra bidrag till UNICEF under budgetåret 1983/84. 

Internationella utvecklingsfonden (IDA) 

Budgetåret 1982/83 537240000 

Budgetåret 1983/84 499080000 

I slutet av 1979 träffades överenskommelse om en sjätte påfyllnad av 

ID As resurser för treårsperioden 1980/81-1982/83. 

I början av 1982 stod det klart att USA skulle utsträcka inbetalningarna 

av sina bidrag från överenskomna tre till åtminstone fyra år och att en 

sjunde påfyllnad av IDAs resurser skulle kunna _börja gälla tidigast från 

)juli 1984. Utan motåtgärder skulle IDA därmed drabbas av en mycket 

drastisk nedskärning av utlåningskapaciteten under budgetåret 1983/84. 
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varande utveckling endast uppfyllas till mellan 55 och 60%. I reala termer 

ligger programmet 25% under nivån för åren 1977-81. 

Verkningarna för FN-systemet som helhet är inte mindre allvarliga. 

Erfarenheterna av fackorganens samordningsproblem under 1960-talet led

de till att UNDP gavs en samordnande roll för FN-systemets tekniska 

bistånd som central fond för fackorganens biståndsverksamhet. UNDPs 

fältorganisation skulle också ge service åt alla fackorgan. Dessa skulle 

därmed inte behöva bygga upp separata - och dyrbara - fältorganisa

tioner. 
Under 1970-talet sjönk andelen UNDP-finansierat bistånd inom FN-fa

miljen från 43% till 21 %. En ytterligare minskning kan medföra en återgång 

till en alltmer splittrad FN-organisation. UNDP har redan tvingats att dra 

ned sin organisation betydligt. En ytterligare neddragning torde inte vara 

möjlig utan en förändring av UNDPs roll i FN-systemet. 

Sverige har för budgetåret 1983/84 utfäst ett bidrag om 360 milj kr samt -

med förbehåll för riksdagens godkännande - ett bidrag om tillsammans 

720 milj kr för budgetåren 1984/85 och 1985/86. 

UNDPs nuvarande resurskris kan göra en räddningsoperation nödvän

dig under 1983. Sverige bör ha beredskap att ge UNDP ett extrabidrag. Jag 

har därför reserverat 20 milj kr för detta ändamål under anslagsposten 

Övriga multilaterala bidrag. 

UNDP spelar också en viktig roll i uppföljningen av FNs konferens om 

de minst ut1·ecklade länderna. Genom sin särskilda verksamhet i dessa 

länder kan UNDP bidra till att få till stånd och samordna nya biståndsflö

den till de minst utvecklade länderna. Verksamheten finansierar också 

biståndsinsatser utöver ordinarie anslag inom UNDP för dessa länder. 

Sverige har utfäst att under de tre budgetåren 1982/83-1984/85 öka sitt 

bidrag till UNDPs särskilda verksamhet i dessa länder med 15 milj kr till 50 

milj kr per år. För budgetåret 1985/86 har - med förbehåll för riksdagens 

godkännande - utfästs ett bidrag om 35 milj kr. 

FNs kapita/11tveck/i11gs.fimd (UNCDFJ ger finansiellt och tekniskt bi

stånd till de minst utvecklade länderna. Efter en omorganisation har nu 

fonden möjlighet att långsiktigt planera verksamheten och öka genomfö

randetakten. Sverige har. med förbehåll för riksdagens godkännande. ut

fäst ett bidrag på 32 milj kr för vart och ett av de tre budgetåren 1983/84-

1985/86. 
Sverige har traditionellt spelat en pådrivande roll för att få till stånd 

internationella insatser på befolkningsområdet. Sverige var också den 

förste bilateralc givaren på området. Sveriges bistånd på befolkningsområ

det har dock alltmer förskjutits mot internationella program. Det är angelä

get att Sveriges fortsatta stöd kan bygga på en välgrundad bedömning av 

effektiviteten hos de olika multilaterala kanalerna. Under 1983 kommer 

därför det totala svenska biståndet på befolk.ningsområdct att ses över. 

inklusive en utvärdering av effektiviteten hos de internationella organisa-



Prop. 1982/83:100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 50 

Tabell 3. Multilateralt bistånd 1982/83 och 1983/84 fördelat på organisatitiner 
(milj. kr.) 

Anslag Förslag Förändring. 
1982/83 1983/84 

lnternationel/t /i1•smcdelsbistånd 
Yärldslivsmedelsprogrammet (WFPJ 75.0 81,0 + 6,0 
1980 års konvention om livsmedelshjälp 
ffACJ 55.0 63,0 + 8,0 
Internationella beredskapslagret av livs-
medel för katastrofinsatser (IEFRl 75,0 88.0 +13,0 

205,0 232,0 +27,0 

Öl'riga organisationer 
FNs hjälpprogram för Palestinaflykting-
ar(UNRWAJ 55,0 55,0 0 
FNs flyktingkommissarie (UNHCRJ 60.0 60,0 0 
Internationella federationen för familje-
planering (IPPFl 50,0 60.0 +10.0 
UNCTAD/GATTs internationella han-
delscentrum !ITCl IO,O 10.0 0 
Importkontoret för u-landsprodukter 
({MPOD) 4.4 5,5 + I. I 
Gemensamma fonden 1.0 1,0 0 

180,4 191,5 +II,l 

Övri1:a multilaterala bidrag 45,0 89,5 1 +44.5 

Totalt 1841,22 1874,6' +33,4 

1 Varav 40,0 milj. kr. tas i anspråk av ointecknade reservationsmedel efter budget
året 1981/82 och 27,6 milj. kr. efter budgetåret 1982/83, totalt 67.6 milj. kr. 
2 Av denna summa utgjordes 1767 milj. kr. av anslag för 1982/83 och 74,2 milj. kr. 
av ointecknade reservationsmedel efter budgetåret 1981/82. 
'Av denna summa utgörs 1807 milj. kr. av det föreslagna anslaget för 1983/84 och 
67.6 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel enligt not I ovan. 

FNs utvecklingsprogram (UNDP), kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 
och befolkningsfond (UNFPA) 

Budgetåret 1982/83 

Budgetåret 1983/84 

varav 

Ordinarie bidrag till UNDP 

Bidrag till UNDPs verksamhet 

i de minst utvecklade u-länderna 

Kapitalutvecklingsfonden (UNCDF) 

Befolkningsfonden (UNFPA) 

475000000 

490000000 

360000000 

50000000 

32000000 

48000000 

FNs utvecklingsprogram (UNDPJ är FN-systemets centrala källa för 

finansiering av tekniskt bistånd. Inflation. stigande dollarkurs och stagne

rande bidrag har, som jag tidigare framhållit, försatt organisationen i en 

allvarlig resurskris. Planeringsramarna för mottagarländerna kan med nu-
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biståndet har dock de senaste åren sjunkit. Samtidigt har många andra 
länder ökat sina andelar. Idag har tex de andra nordiska länderna större 

andelar multilateralt bistånd än Sverige. En multilateral andel av det 

svenska biståndet. som väsentligt un~erstiger det traditionella riktmärket 

på en tredjedel av biståndsanslagen, skulle försvaga vårt stöd för de 

internationella organisationerna och deras arbete till stöd för tredje värl

dens utvecklingsansträngningar. 

Det måste dock understrykas att Sverige som stor multilateral bidragsgi

vare har ett särskilt ansvar för att medlen används effektivt och i överens

stämmelse med mål som mottagarländerna delar. Det är också viktigt att 

upprätthålla strikta krav på effektivitet både inom organisationerna och i 

deras biståndsinsatser. 

Jag föreslår att anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram för 

budgetåret 1983/84 ökar med 40 milj kr till I 807 mi)j kr. 

Liksom under budgetåret 1982/83 kommer vissa multilaterala bidrag att 

finansieras genom att ointecknade reservationsmedel tas i anspråk. De 
sammanlagda bidragen till internationella biståndsprogram under 1983/84 

uppgår därmed till I 874,6 milj kr, varav 1807 milj kr är anslag för budget

året 1983/84 och 67 ,6 milj kr tas i anspråk av ointecknade reservationsme

del. Bidragen fördelas enligt följande: 

Tabell 3. Multilateralt bistånd 1982/83 och 1983/84 fördelat på organisationer 
(milj. kr.) 

Anslag Förslag Förändring 
1982/83 1983/84 

FNs operati1·a verksamhet 
FNs utvecklingsprogram (UNDP) 410.0 410.0 0 
varav 
- ordinarie bidrag 355,0 360.0 + 5,0 
- UNDPs verksamhet i de minst 

ut vecklade länderna 50,0 50,0 0 
- UNDPs energikonto 5,0 - 5,0 
FNs kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 32.0 32.0 0 
FNs befolkningsfond !UNFPAJ 48,0 48.0 0 
FNs barnfond (UNICEF) 140,0 140,0 0 

630,0 630,0 0 

1 ni ernationel/a finan.1 iering sprogram 
Internationella utvecklingsfonden 
!IDA) 537,2 499,I -38.1 
Internationella finansieringsbolaget 
(IFC) 32.0 -32,0 
Afrikanska utveckiingsbankcn (AfDB) 
Afrikanska utvecklingsfonden (AIDF) 120,0 104,9 -15,I 
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) 14.5 +14,5 
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDB) 30,6 63,I +3~.5 
I ntemationella jordbruks ut vecklings-
fonden (IFADJ 61.0 50,0 -11,0 

780,8 731,6 -49,2 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilai:a 5 

/ 
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fattiga stater ges möjlighet att framföra sina synpunkter och medverka i 

beslutsprocessen - om dock inte alltid i önskvärd utsträckning. l många 

fall har de internationella organisationerna lyckats bättre än många bilate
rala program med att få till stånd en aktiv och givande dialog med motta
garländerna om biståndets inriktning och genomförande. 

U-länderna själva fäster också stor vikt vid de internationella organens 

bistånd. Deras bidrag till UNDP-stödda projekt är större än i-ländernas. 

Samtidigt engageras u-länderna själva i arbetet genom att UNDP, enligt 

principer som bl a Sverige varit med om att driva fram, följer mottagarlän

dernas utvecklingsplanering genom den sk land programmeringen. Därige

nom avses landet få ett bättre underlag för långsiktiga beslut och en garanti 

för att erforderliga resurser kommer att finnas tillgängliga. Härtill kommer 

att multilaterala organ skall beakta ekonomiska kriterier ()Ch krav på 

effektivitet men skall avhålla sig från politiska bedömningar. 

FN-biståndet har dock splittrats genom ett ökat utnyttjande av direktbi
drag till olika fackorgan. Effekten har bl a blivit att UNDPs och land pro

grammeringens roll i samordning och finansiering försvagats, samtidigt 

som tendenser till konkurrens och stridigheter inom FN-systemet ökat. Att 

koncentrera bidragen till UNDP kan därför ses som en motsvarighet till 

den ökade tonvikten som landprogrammen ges i det bilaterala biståndet. 

I den mån fackorganen via sina reguljära budgetar kan ge ett betydande 

tekniskt bistånd bör detta givetvis uppmuntras. Däremot bör givarländerna 
undvika att slentrianmässigt kanalisera resurser till olika specialfonder. 

Den minskning som i det följande föreslås för stödet till SIDAs ämnesinrik
tade verksamhet skall också ses i detta perspektiv. 

Sverige verkar för att det multilaterala biståndet skall få en inriktning 

som ligger i linje med Sveriges biståndspolitiska mål. tex kraven på social 

rättvisa och ekonomisk utjämning. Sverige har bl a ställt sig bakom Världs
bankens och Internationella utvecklingsfondens (JDAs) anstr~ingningar att 
inrikta låneverksamheten på de fattigare befolkningsgrupperna och på 

länder som för en politik i folkllertalets intresse. Under 1970-talct har 
också IDA medvetet inriktat sin verksamhet på landsbygdsutveckling och 
mera uppmärksammat aspekter som berör sysselsättning och inkomstför
delning. Studier har visat att IDAs mera socialt inriktade verksamhet har 

en ekonomisk avkastning och en effektivitet som inte står Världsbankens 

efter. 

Sverige har också framgångsrikt verkat för att FNs utvecklingsprogram 

(UNDPJ i högre grad skall inrikta sitt bistånd på fattigare grupper och 

länder. Huvuddelen av UNDPs resurser går numera till de fattigare u-län

derna. Genom särskilda bidrag stöder vi även UNDPs verksamhet i de 

minst utvecklade u-länderna. 

Sverige har traditionellt tillhört de multilaterala organens stora bidrags

givare. I flera av organisationerna uppgår våra bidrag till en betydande 

andel av de totala resurserna. Den multilaterala andelen av det svenska 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 

C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1451304336 

1767000000 

1 807 000 0002 

Reservation 

47 

2 205 691427 1 

1 Varav ca 1,86 miljarderkr är skuldsedlar till IDA, de regionala utvccklingsban
kema och internationellajordbruksutvecklingsfonden (IFAD). 
2 Härutöver kommer 67,6 milj kr av ointecknade reservationsmedel efter budget
åren 1981182 och 1982/83 att under budgetåret 1983/84 tas i anspråk under anslaget. 

Inledning 

En bristande biståndsvilja hos främst vissa stora givarländer har lett till 

en allvarlig resurskris hos de internationella biståndsorganisationerna. 

Den ekonomiska krisen märks främst hos FN-organen för tekniskt bi

stånd eftersom deras finansiering bygger på ettåriga. frivilliga bidrag. I 

utvecklingsbankerna och deras fonder märks följderna först på längre sikt 

eftersom deras resurser är överenskomna för tre-fyra år åt gången och 

utbetalas med flera års fördröjning. Problemet för utvecklingsfonderna är i 

första hand att deras möjlighet att göra utfästelser om nya lån beskärs när 

bidragen minskar och inte erläggs i avtalad tid. 

Genom FN-systemet lämnas bistånd till alla u-länder. även dem som 

annars lätt skulle falla utanför bilaterala program. Inte minst för Sverige, 

som starkt betonar den internationella solidariteten. är detta ett viktig skäl 

för vårt stöd till FN. 

FN-systemets tekniska bistånd - med UNDP som central finansierings

källa - har stor betydelse för att bygga upp de institutioner och den 

kunskapsbas som krävs för att u-länderna skall kunna tillgodogöra sig 

kapital investeringar. Av FN s anställda är en betydande del verksamma i 

u-länderna, som läkare eller sjukvårdspersonal. biståndsarbetare inom 

jordbruk eller industri eller som experter inom förvaltningarna. 

I många fall uppnås också det bästa resultatet om internationella insatser 

samordnas genom FN-organen, tex när det gäller att hejda befolkningstill

växten, utveckla nya och förnybara energikällor, hälsovårdskampanjer, 

forskning och vissa miljöproblem. Livsmedelsbristen i många länder kan 

motverkas genom multilaterala insatser i form av både livsmedelsleveran

ser för att möta akuta underskott. och stöd till natio'nella åtgärder för att 

öka livsmedelsproduktionen. 

Många gånger framstår FN framför allt som ett forum för att behandla 

politiska tvister. Det är viktigt att också komma ihåg att en stor del av FNs 

och fackorganens arbete ägnas åt att stödja u-ländernas utvecklingsan

strängningar. FNs bistånd är ett betydelsefullt stöd för fred och säkerhet 

inte bara i de fattiga länderna utan också för Sverige. Vårt stöd till FNs 

biståndsverksamhet är därför också ett stöd till arbetet för fred och säker

het i världen och måste ses som en helhet. De internationella organisatio

nerna är en viktig samarbetskanal. inte minst därför att också små och 
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anslagsposter har, trots den kraftiga höjningen a·1 anslagsposten för u-kre
diter, landramarnas andel av det totala biståndet kunnat hållas oförändrad. 
Jag kommer också att föreslå en väsentlig ökning av stödet till enskilda 

organisationers biståndsprojekt. 
Det multilaterala anslaget för 1983/84 tillåter - tillsammans med att 

ointecknade reservationer tas i anspråk - vissa ökningar av anslagen även 
utöver de bidragsökningar jämfört med budgetåret 1982/83 som tidigare 

utfästs till olika internationella organ. 

De övriga an~lagen, främst de administrativa, har prövats med stor 
restriktivitet. SIDA och beredningen för internationellt tekniskt samarbete 
(BITS) föreslås få en viss ökning av sin personalstyrka. vilket kunnat ske 
genom en omdisponering av personalresurserna inom utrikesdepartemen
tets huvudtitel. På myndigheterna har i övrigt huvudalternativet tillämpats. 

Planeringsramarna för biståndet under budgetåren 1984/85 och 1985/86 

bör utgöra en i förhållande till budgetåret 1983/84 oförändrad andel av 
bruttonationalinkomsten. 

Jag föreslår dessutom att ett nytt anslag inrättas. C 9. Övriga u-landspo

litiska insatser mm. Till detta anslag förs samtliga de poster under anslaget 
C2. som enligt regleringsbrevet för 1982/83 inte disponeras av SIDA. Det 
gäller u-krediter, BITS' administrativa kostnader, tekniskt samarbete samt 
två poster under anslagsposten Särskilda program, FN-stipendiater och 
Utredningar mm. Efter denna budgettekniska förändring bör anslaget C 2. 
ges benämningen C 2. Bilateralt utvecklingssamarbcte genom SIDA. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för det svenska utvecklingssamarbetet 
som jag förordat i avsnittet Biståndets omfattning, inriktning och 
genomförande 

2. inrätta ett nytt anslag, C9. Ö1·riga 11-landspalitiska insatser mm 
med det innehåll som jag tidigare redovisat 

3. ändra benämningen på anslaget C 2. till Bilateralt ufl'eck/ings

samarbete genom SIDA. 
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· uppstått. I syfte att minska belastningen på statsbudgeten föreslår jag att 

200 milj kr av ökningen på 450 milj kr finansieras genom att ointecknade 

rcservationsmedel efter budgetåret 1981/82 tas i anspråk under budgetåret 

1983/84. Av dessa 200 milj kr faller 40 milj kr på C I., 130 milj kr på C 2. och 

30 milj kr på anslaget C 9. Därutöver föreslår jag att ytterligare 27 ,6 milj kr 

av ointecknade reservationsmedel på anslaget C I. efter budgetåret 1982/83 

tas i anspråk för bidrag under 1983/84. Summan av de bidragsökningar för 

budgetåret 1983/84 som jag senare kommer att föreslå blir därmed 477,6 

milj kr medan den faktiska belastningen på anslagen C 1.-C 9. ökar med 

250 milj kr. 

En betydande del av biståndsanslagens ökning faller på särskilt förmån

lig kreditgivning till u-länder, de sk u-krediterna. Den föreslagna ökningen 

av anslags posten till 500 milj kr räcker för att åstadkomma en oförändrad 

eller måttligt ökande kreditvolym i jämförelse med budgetåret 1982/83, då 

även reservationsmedel använts för detta ändamål. 

Inom det bilaterala anslaget har tyngdpunkten lagts på det land program

merade biståndet. Genom betydande nedskärningar av andra bilaterala 

Tabell 2. Biståndsanslag 1980/81-1983/84 (milj. kr.) 

Anvisat Anvisat Anvisat Förslag 
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

c I. Bidrag till internationella 
bistandsprogram 1 471.0 1707,0 1767,0 1807,01 

c 2. Bilateralt utvecklingssamar-
hete genom SIDA 3 IOl.9 3 483,6 3 677,6 '3 669,6~ 

c 3. Information 20.9 22.0 22,0 23,0 
C4. Styrelsen för internationell 

utveckling (SIDA) 113.0 114.5 130.7 147.0 
c 5. Nämnden för u-landsut-

bildning 11.5 13.9 13,9 17,8 
C6. Styrelsen för u-landsforskning 

<SAREC) 125.0 138.7 149,9 160.0 
c 7. Nordiska afrikains.titutet 1,9 2, I 2,3 2.7 
c 8. Lån till personal inom 

~iståndsförvaltningen 3.5 4.0 4.5 4.7 
C9. Ovriga u-landspolitiska 

insatser 151. l 182.0 377.2 563.23 

Biståndskostnader som 
finansieras över andra 
huvudtitlar eller anslag 15.2 52,2 82.9 145.0 

5015,0 5720,0 6228,0 6540,04 

Förändring 
1982/83-
1983/84 

+ 40,0 

- 8.0 
+ 1,0 

+ 16.3 

+ 3,9 

+ 10,I 
+ 0,4 

+ 0,2 

+186.l 

+ 63,0 

+312 

1 Härutöver kommer 40 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter budgetåret 1981/82 och 27,6 milj. kr. 
efter budgetåret 1982/83 - totalt 67 .6 milj kr. - att under 1983/84 tas i anspråk för hidrag under anslaget C I. 
De totala bidragen uppgår därmed till 1874.6 milj. kr. 
~ Härutöver kommer 130 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter budgetåret I 98 li82 att under I 9!n/ 
84 tas i anspråk för bidrag under anslaget C 2. De totala bidragen uppgår därmed till 3 799.6 milj. kr. 
' Härutöver kommer ytterligare 30 milj. kr. av ointecknade reservatinnsmcdcl efter budgetåret 1981/82 att 
under 1983/84 tas i anspråk för bidrag under anslaget C 9. De totala bidragen uppgår därmed till 593.:! milj. kr. 
4 Härutöver kommer - enligt noterna 1-3 ovan - ytterligare 227 .6 milj. kr. av ointecknade reservationsme
del att tas i anspråk under 1983/84. 
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Anslagsutveckling 

Under de senaste budgetåren har biståndsramen beräknats som 1.014% 

av den beräknade bruttonationalinkomsten <BNIJ för det kalenderår. un

der vilket budgetpropositionen läggs fram. Förslagen i SIDAs anslagsfram

ställning för budgetåret 1983/84 bygger på ett antagande om att samma 

biståndsram skall gälla för 1983/84. 

I det besvärliga statsfinansiella läget måste statsutgifterna för budgetåret 

1983/84 underkastas en mycket hård prövning, där något undantag inte kan 

göras för biståndsanslagen. Jag kommer därför att föreslå vissa omdispo

neringar inom biståndsramen i syfte att minska budgetbelastningen samti

digt som Sverige kan stå fast vid sitt åtagande att avsätta 1 % av landets 

resurser för utvecklingsamarbete med u-länderna. 

Biståndsramen för 1983/84 har beräknats som I o/c av den beräknade 

bruttonationalinkomsten <BNIJ för kalenderåret 1983. Ramen blir därmed 

6 740 milj kr, vilket innebär en ökning med 512 milj kr jämfört med bi

ståndsramen under budgetåret 1982/83. 

På samma sätt som under tidigare budgetår ingår i denna ram vissa 

utgifter för bistånds- och u-landsverksamhet. som i statsbudgeten belastar 

andra huvudtitlar eller anslag. För 1983/84 föreslår jag att totalt 145 milj kr 

för sådana ändamål avräknas mot biståndsramen. en ökning med 62 milj kr 

jämfört med budgetåret 1982/83. 

I beloppet om 145 milj kr ingår följande poster: 

- de avräkningar som gjordes under budgetåret 1982/83, omräknade till 

aktuellt prisläge - 94 milj kr. 

- SIDAs andel av den köpram. som finansieras över utrikesdeparte

mentets huvudtitel. anslaget A 3. Inköp. uppförande och iståndsättande av 

fastigheter för utrikesrepresentationen - 4 milj kr. 

- kostnaderna för det svenska FN-sjukhuset i Libanon, som finansieras 

över utrikesdepartementets huvudtitel, anslaget B I. Förenta Nationerna 

- 35 milj kr, 

- u-ländernas andel av de gäststipendier, som finansieras över utrikes-

departementets huvudtitel, anslaget D 1. Svenska institutet - 1,5 milj kr. 

- råvaruavtal under utrikesdepartementets huvudtitel - 8,5 milj kr, 

samt 

- avgifter till det internationella atomenergiorganets <IAEAs) fond för 

tekniskt samarbete med u-länder, som finansieras över industrideparte

mentets huvudtitel - 2 milj kr. 

Sedan 145 milj kr avräknats från biståndsramen återstår till biståndsan

slagen inom littera C. Internationellt utvecklingssamarbete totalt 6 595 

milj kr, en ökning med 450 milj kr jämfört med motsvarande anslag under 

budgetåret 1982/83. 

Under senare år har utnyttjandegraden av de olika biståndsanslagen 

tenderat att sjunka, varför betydande ackumulerade reservationer har 
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ditutredningen. Den har i uppdrag att utvärdera det nuvarande systemet 

och komma med förslag till framtida former för sådan kreditgivning <dir 

1982:37). I det nuvarande systemet medverkar bl a flera biståndsorgan. För 

sina ställningstaganden måste utredningen göra en allmän bedömning av 

behov och möjligheter vad gäller u-landspolitisk samordning. Enligt min 

mening bör utredningens slutsatser kunna vara av stort värde för regering

ens fortsatta överväganden om de organisatoriska formerna för Sveriges 

framtida u-landspolitik. 

SIDAs- nuvarande organisation infördes för mer än tio år sedan. Sedan 

dess har betydande förändringar skett i det svenska biståndets volym, 

inriktning och organisation samtidigt som vi fått större erfarenhet av vad 

som krävs för att genomföra framgångsrika biståndsinsatser. 

Mot denna bakgrund anser jag tiden nu mogen att se över också SIDAs 

organisation. Jag avser därför att tillsätta en utredningsman, samt en 

referensgrupp med representanter för bl a SIDA och utrikesdepartementet, 

med uppgift att bl a studera ansvarsfördelningen mellan utrikesdeparte

mentet, SIDA och övriga biståndsorgan vad gäller biståndets samordning 

och ledning, SIDAs tjänstesystem, möjligheterna att på olika sätt möta 

SIDAs växande behov av teknisk kompetens mm. En sådan utredning bör 

också pröva möjligheten att genom organisatoriska förändringar kunna 

utnyttja SIDAs enheter för inköp och personalrekrytering även i andra 

länder än programländerna och även för andra svenska u-landspolitiska 

organs behov. 

Samfinansiering 

Samfinansiering och andra former av bistån·dssamarbete med andra gi

vare kan i vissa fall erbjuda betydande fördelar. Samarbetet kan leda till ett 

tillskott i resursflödet till vissa mottagarländer och förbättra förutsättning

arna för att genomföra stora projekt. 

Sveriges samarbete med Världsbanken och Internationella utvecklings

fonden \IDA) var omfattande fram till mitten av 1970-talct. I takt med att 

SIDAs kapacitet att bereda och genomföra projekt byggdes ut minskade 

samarbetets omfattning. Banken har under senare tid tagit åtskilliga initia

tiv för att öka samfinansieringen. Vissa med Sverige jämförbara givar

länder har engagerat sig i en ökad samfinansiering med Världsbanken. 

Också från svensk sida bör en utvidgning av biståndssamarbetet med 

banker. eftersträvas, i den mån detta gagnar biståndets effektivitet. 

Det är. enligt min mening, önskvärt att samfinansiering och annat samar

bete med arab- och OPEC-staternas biståndsorgan utökas. Det är väl känt 

att dessa gärna ser att en sådan utökning kommer till stånd. Vidare bör 

möjligheterna för ett närmare biståndssamarbete med europeiska gemen

skapen !EG) prövas. 
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Biståndsinspektören har under 1982 gjort egna sammanfattande gransk
ningar av biståndet till Laos och Etiopien. Hans rapporter har i båda fallen 
- tillsammans med SIDAs förslag- legat till grund för regeringens bedöm
ningar och beslut inför förhandlingar med respektive land om nytt samar
betsavtal. 

I den uppmärksammade rapporten om biståndet till Laos noterar inspek
tören många och svåra problem i biståndets planering och genomförande. 
Det gäller bl a stora brister i service och underhåll av levererad utrustning, 
villkoren för den svenska personalen i Laos och bristen på utländsk valuta 
för att importerat ex reservdelar och drivmedel. De problem som bistånds
inspektören pekar på togs upp i förhandlingarna med Laos och vissa 

förbättringar har skett. 
I rapporten om biståndet till Etiopien ger inspektören en i huvudsak 

positiv bild av det svensk-etiopiska utvecklingssamarbetet. Mottagnings
kapaciteten är hög och de etiopiska myndigheterna utnyttjar på det hela 
taget biståndet väl. Särskilt positiva är resultaten inom miljö- och mark
vård. där tex programmen för terrassering och skogsplantering varit fram
gångsrika. Mot bakgrund av bl a inspektörens rapport kommer jag senare 

att föreslå en höjning av landramen för Etiopien. 
Biståndsinspektören ägnar även uppmärksamhet åt de internationella 

organisationernas effektivitet och arbetar för närvarande med en studie av 
de olika organisationernas system för utvärdering av den egna verksamhe
ten. 

Jag välkomnar de ansträngningar som nu görs inom SIDA för att ytterli
gare förbättra utvärderingen av det svenska biståndet. Även inom utrikes
departementet kommer arbetet med att utvärdera det svenska biståndet att 
ha hög prioritet. Biståndsinspektörens arbete har hittills avsatt goda resul
tat. Enligt min uppfattning bör denna arbetsmetod vidareutvecklas så att 
denna typ av utvärderingar blir ett normalt inslag i biståndets berednings
process. Även i framtiden kommer det dock att finnas behov av att låta 
utomstående experter granska biståndets planering och genomförande. En 
möjlighet, som bör prövas, är att UD och SIDA gemensamt gör större 
utvärderingar av samarbetet med vissa programländer och att utomstående 
experter. konsulter och forskare engageras i arbetet. 

Biståndets organisation 

I sitt betänkande med anledning av prop 1978/79: 113 om bl a biståndets 
organisation betonade utrikesutskottet (UU 1978/79:30) behovet av att 

samordningen mellan olika i biståndet engagerade organ fortlöpande blir 
uppmärksammat och att ''regeringen tar de initiativ som kan erfordras för 

att komma till rätta med eventuellt rådande eller uppkommande brister 

därvidlag ... Detsamma bör gälla organisation och ledningsmetoder för vart 
och ett av dessa organ." 

För en typ av bistånd tillsatte regeringen i juli 1982 en utredning. u-kre-
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Samarhetsavtal 

Ett målmedvetet och effektivt samarbete med· u-länderna kräver en 
samordnad u-landspolitik. Under senare år har flera organ tillkommit med 
specifika uppgifter i Sveriges samarbete med u-länderna. Detta speglar 
vårt breda u-landsengagemang och vår strävan att - till ömsesidig nytta -
ytterligare fördjupa relationerna till u-länder. 

Tillkomsten av nya u-landspolitiska organ reser frågan om hur vår 
u-landspolitik skall samordnas. För att få en bättre uppfattning om detta 
har en arbetsgrupp med representanter för olika departement detaljstu
derat vårt samarbete med ett begränsat antal u-länder. Gruppens slutsats 

hittills är bl a att samordningen mellan berörda svenska intressenter bör 
förbättras. I vissa fall anser arbetsgruppen att samarbetsavtal kan vara en 
lämplig form. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 

Sverige bör driva en konsekvent och samordnad politik gentemot enskil
da u-länder. Jag anser att åtgärder i detta syfte bör vidtas med ledning av 
de slutsatser som arbetsgruppen kommer fram till. Ja'g hoppas att under 
det kommande budgetåret med ett eller ett par u-länder kunna pröva en 
form av mer generella samarbetsavtal, som omfattar ett vidare fält än 
hittills av relationerna mellan Sverige och ifrågavarande u-länder. 

Utvärdering 

SIDA 

Inom SIDA pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra systemet för 
planering, kontroll, uppföljning och utvärdering av biståndsinsatser. Nya 
riktlinjer har, som jag nyss berört. fastställts för ben:dning av importstöd i 
syfte att ge SIDA större möjligheter att påverka. SIDA söker även att i 
högre grad styra projektstödet genom en mera aktiv svensk medverkan. 
Kraven har skärpts vad gäller rapportering och redovisning av hur medl.en 
använts. 

Under 1981/82 har SIDA bl a gjort två land ut värderingar <Tunisien och 
Cuba) samt ett antal större projektutvärderingar, bl a av Vinh Phu-projek
tet (Bai Bang), stödet till afghanska flyktingar i Pakistan, stöd till undervis

ning i Botswana och institutionssamarbete med Portugal. Resultatet av 
utvärderingarna redovisas fortlöpande i en ny skriftsserie, Bistånd utvär

derat. 
I sin anslagsframställning betonar SIDA att arbetet med utvärdering 

även i fortsättningen skall bedrivas med en hög ambitionsnivå. Särskild 
vikt kommer att fästas vid utvärdering av sektorsstöd, ett fungerande 
dokumentationssystem och information till allmänheten om biståndets re

sultat. 

Utrikesdepartementet 

Inom utrikesdepartementet följer biståndsinspektören fortlöpande det 

utvärderingsarbete som utförs inom såväl det bilaterala som det multilate

rala biståndet. 
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nas stiger siffran till över 50%. Till detta kommer ett obekant återflöde via 

svenska dotterföretag utomlands. De multilaterala organisationernas inköp 

från dessa svenska dotterföretag registreras nämligen som leveranser från 

dotterföretagets värdland. 
Skillnaderna i återflöde är mycket stora mellan olika organisationer. 

Andelen svenskt återflöde är stor, och stigande, från de organ, vars verk

samhet främst består av långivning. För Världsbanken och de regionala 

utvecklingsbankerna gäller detta såväl leveranser av varor som expertbi

stånd. Inom UNDP och FNs fackorgan. som huvudsakligen ägnar sig åt 

tekniskt bistånd, är det _svenska deltagandet i programmen fortfarande 

under genomsnittet för givarländerna. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 har SIDA redovisat en 

lång rad åtgärder som SIDA och andra myndigheter vidtagit i syfte att öka 

inslaget av svenska varor och tjär..ster i både det bilaterala och det multila

terala biståndet. Åtgärderna omfattar bla olika former av samarbete med 

Exportrådet, information och utbildning för såväl svensk biståndspersonal 

som det svenska näringslivet, samarbete med SUKAB, Överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar samt ett förbättrat kontaktnät med de upphandlande 
myndigheterna i mottagarländer och inom FN-systemet. 

Jag välkomnar de åtgärder som SIDA och andra myndigheter vidtagit 

och finner dem ligga väl i linje med regeringens strävan att öka inslaget av 

svenska varor och tjänster i biståndet. På sikt bör det ändamålsbestämda 

biståndet öka. i första hand på det obundna importstödets bekostnad, 

vilket kommer att bidra till ett ökat återflöde. Det bundna importstödets 
volym bör ligga kvar på ungefär samma nivå som under innevarande 

budgetår. Jag vill dock betona att denna strävan att öka andelen svenska 

varor och tjänster i biståndet aldrig får innebära att man gör avsteg från 

biståndspolitikens grundprinciper eller på andra sätt försämrar biståndets 
kvalitet. .Återflöde är inte - och får heller inte bli - något biståndspolitiskt 
mål. 

Även om vårt ekonomiska utbyte av en ökad andel svenska varor och 
tjänster i biståndet trots allt är marginellt, anser jag att ett utökat svenskt 

engagemang i biståndets planering och genomförande framför allt kan leda 
till högre effektivitet och bättre kontroll. 

Som jag nyss nämnt bör en ökande del av det svenska biståndet inriktas 

på lantbruk och landsbygdsutveckling. För denna typ av projekt är återflö

det av naturliga skäl ganska litet. Detta får dock aldrig vara något skäl till 

återhållsamhet med denna typ av bistånd. 

Det finns också skäl att i detta sammanhang erinra om att u-krcditer och 

tekniskt samarbete. vilka redovisas under anslaget C 9 .. har avsevärt stör

re betydelse för återflödet än en förändring av bindningsgraden inom 

gåvobiståndet. 
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Enligt min uppfattning är importstödet en viktig och användbar bistånds

form. Importstöd kan framför allt vara en effektiv - och ibland till och 
med nödvändig - stödform för länder med akuta struktur- och bytesba

lansproblem. I sådan situation befinner sig flera av våra afrikanska motta

garländer, främst Tanzania och Mrn;ambique. Däremot bör importstödets 

andel av landramen fortsätta att minska för länder som Indien och Bangla

desh. 

Importstödet förutsätter dock att Sverige i större utsträckning än tidi

gare medverkar i planering, upphandling och genomförande. Ett sådant 

fördjupat engagemang anser jag vara nödvändigt för att importstödet skall 

uppfylla rimliga krav på effektivitet. Mot denna bakgrund finner jag det 

också naturligt att det obundna importstödet på sikt minskar. 

Även om Sveriges medverkan bör förstärkas i importstödet är det samti

digt angeläget att importstödet förblir en flexibel biståndsform. Jag anser 

det därför rimligt att hålla gränsen mellan importstöd och ändamålsbestämt 

bistånd något obestämd. SIDA bör från fall till fall avgöra vilken typ av 
beredning som är erforderlig. 

Återflöde 

En stor del av Sveriges bistånd - ca 40% - kommer tillbaka till Sverige 

genom att biståndsmedel används för att köpa svenska varor och tjänster. 

Detta brukar kallas biståndets återflöde. Endast en tredjedel av återflödet 

hänför sig till det sk bundna biståndet, dvs biståndsmedel som enligt avtal 

med mottagarlandet måste upphandlas i Sverige. 
Av det bilaterala biståndet beräknar SIDA att återflödet är 46%. Av 

återstoden går 40% till inköp i u-länder, varav hälften utgör lokala kostna
der i mottagarländerna. Endast 14% av det bilaterala biståndet används för 
inköp i andra i-länder än Sverige. För budgetåret 1981/82 motsvarar det en 
summa på ca580 milj kr, vilket är mindre än en halv procent av hela den 
svenska exporten. 

Storleken på återflödet varierar starkt från land till land. Det finns heller 

inget entydigt samband med andelen bundet bistånd. Trots att andelen 

bundet bistånd är låg för länder som Vietnam och Tanzania är ändå 

återflödet mycket högt, i Vietnams fall ca80%. Återflödet är lägst från 

länder där det svenska biståndet är huvudsakligen inriktat på jordbruk och 
landsbygdsutveckling. 

Förutom det betydande återflödet från stora industri- och anläggnings

projekt i biståndet. tex Vinh Phu-projektet (Bai Bang) i Vietnam eller 

Kotmale-projektet i Sri Lanka, består huvuddelen av återflödet av svenska 

leveranser av livsmedel, pappersmassa och papper, fordon, maskiner för 

verkstäder samt transporter och försäkringar. 

Det är mycket svårt att mäta storleken på återflödet av Sveriges multila

terala bistånd. Det registrerbara återflödet motsvarar ungefär en tredjedel 

av det multilaterala anslaget. Om leveranser till Världsbanksprojekt inräk-
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Importstödet omfattar såväl kapitalvaror som konsumtionsvaror. I de 

fall då importstöd används för tekniskt avancerad utrustning deltar SIDAs 

sektorbyråer i inköp och bistår vid introduktion av utrustningen. Uppfölj

ningen av hur utrustningen utnyttjas och underhålls har dock varit bristfäl

lig. I biståndsavtalen stadgas normalt ingenting om hur importstödet skall 

utnyttjas. I vissa fall anges inom vilka huvudområden som importstödet 

ska användas. I andra fall har dock särskilda importstödsavtal ingåtts 

(Kenya. Tanzania, Sri Lanka). Under senare år har importstödet alltmera 

kompletterats med konsulttjänster i anslutning till upphandling och leve

rans. 

Gränsen mellan importstöd och projektstöd är ofta oklar. I en del fall har 

importstöd utnyttjats för projektliknande ändamål, tex rehabilitering av 

industrier i Bangladesh eller upprustning av kommunikationer och trans

porter i Angola. Den väsentliga skillnaden ligger normalt i beredningen och 

i givarens grad av engagemang i projektets genomförande. 

I budgetpropositionen 1980/81: 100 angav regeringen - med riksdagens 

instämmande - vissa principer för importstödet. Under budgetåret 

1981/82 har SIDA på basis av riksdagens beslut utarbetat föreskrifter för 

tillämpningen av de nya riktlinjerna för importstödet. De innebär en ökad 

svensk medverkan i planering och genomförande. Importstöd får heller 

inte användas för större eller långsiktiga projekt utan en grundlig prövning 

av SIDA. Samtidigt betonas i SIDAs föreskrifter att importstödet skall 

förbli en flexibel typ av bistånd. 

Enligt SIDA skall importstödets innehåll anges i samarbetsavtalen och 

skall omfatta en eller flera av följande komponenter: 

- finansiering av varuimport och därtill knutna tjänster, 

- konsulttjänster, som ej är knutna till varuleveranser. 

- hjälp med livsmedelsförsörjningen. företrädesvis insatsvaror för att 

öka landets egen jordbruksproduktion. 

- budget- och bytesbalansstöd. Denna form skall dock utnyttjas restrik

tivt och endast om mottagarlandet har extrema bytesbalansproblem. 

- kreditsubventioner vid u-krediter. 

I enlighet med de J:Wa riktlinjerna regleras i avtalen från och med budget

året 1982/83 importstödets sammansättning i en årlig upphandlingsplan. I 

denna skall anges för vilka ändamål importstödet skall användas, vem som 

upphandlar. eventuella konsultstudier som skall föregå upphandlingen etc. 

Vid SIDAs beredning av importstöd skall mottagarlandets kapacitet noga 

beaktas vad gäller upphandling, lagring. service och underhåll. 

Genom dessa regler anser SIDA att risken minskat för att Sverige, utan 

grundlig prövning. skall engageras i större projekt eller att importstödet 

används för import av en så komplicerad utrustning att den ej kan handhas 

av mottagarlandet. I länder där risken för felanvändning är stor får import

stödet enbart utnyttjas för råvaror, reservdelar. byggnadsmaterial, och 

enklare utrustning. 
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den av olika typer av folkliga organisationer i syfte att mobilisera breda 
befolkningsgrupper i utvecklingsansträngningarna. Enligt min mening kan 

svenska folkrörelser och enskilda organisationer här spela en viktig roll. 

En ökad satsning på landsbygdsutveckling kräver. som SIDA understry

ker. en m~ra aktiv svensk medverkan i projekten. Mot bakgrund av den 

brist på svensk expertis som SIDA redovisat bör SIDA målmedvetet satsa 
på att bredda och fördjupa det svenska kunnandet - såväl inom SIDA som 

hos svenska myndigheter. institutioner och företag. De insatser som ge

nomförs med medel från anslagsposten Särskilda program bör i första hand 

ha detta syfte. 

I dialogen med programländerna kan Sverige inte heller underlåta att 

beröra de politiska och institutionella förutsättningarna för livsmedelspro
duktion och landsbygdsutveckling, somt ex prispolitiken påjordbrukspro

dukter, valet av teknologi, fördelningen av stödåtgärder mellan stora och 

små brukningsenheter eller effektiviteten hos de organ som distribuerar 

insatsvaror och köper upp spannmål från bönderna. Sverige kan naturligt

vis inte göra anspråk på att få diktera dessa avgöranden, som ofta är 
inrikespolitiskt känsliga i de länder som vi samarbetar med. Men vi bör 

redan på ett tidigt stadium klargöra. att samarbetet kan komma att hämmas 

eller rent av avbrytas. om statsmakterna i mottagarlandet inte för en politik 

som skapar förutsättningar för att de planerade verksamheterna skall lyc

kas. 

Importstöd 

Det svenska biståndet lämnas antingen som projekt- eller scktorsstöd. 
sk ändamålsbestämt bistånd, eller i form av importstöd. I det senare fallet 
är medlen inte avsedda för något specifikt projekt eller program utan 

disponeras rclativt fritt av mottagarlandet för import av varor och tjänster. 
som är väsentliga för landets utvecklingsansträngningar. 

Importstödet tar i anspråk 40% av det landprogrammerade biståndet. Av 

de 19 programländerna under 1981/82 fick alla utom fyra (Botswana. Etio
pien, Lesotho och Swaziland) importstöd. För sju av de 19 länderna 

uppgår importstödet till mer än hälften av landramen: Angola. Bangladesh, 

Indien. Kap Verde, Laos, Somalia och Sri Lanka. Av landramen för 

Tanzania och Moc;ambique går mer än en fjärdedel till importstöd. På 

grund av dessa båda länders svårigheter att utnyttja mera projektstöd 

kommer andelen importstöd troligen att förbli hög intill dess att de akuta 

svårigheterna övervunnits. 

Till en början gavs importstöd framför allt till två kategorier av länder: 

- länder där brist på utländsk valuta ansågs vara ett allvarligt utveck

lingshinder (Bangladesh. Indien. Sri Lanka), 

- nya programländer, främst de forna portugisiska kolonierna, där 

försörjningsläget vid självständigheten var svår~ och där bristen på admi

nistrativ kapacitet gjorde det svårt att identifiera långsiktiga utvecklings

projekt. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 36 

Landprogrammering är dock en mycket krävande teknik. Den kräver 

goda kunskaper om mottagarländerna. tex en realistisk bedömning av 

landets organisatoriska och administrativa kapacitet att ta emot bistånd. 

Landprogrammerat bistånd kräver också en aktiv och kompetent svensk 

medverkan i samarbetets· samtliga faser. 

Jag anser att en större del av SIDAs kapacitet bör ägnas åt landprogram

men och samarbetet med programländerna. Statsmakterna bör visa stor 

återhållsamhet i att ålägga SIDA arbetsuppgifter utanför landprogrammen. 

Jag kommer därför i det följande också att föreslå vissa förändringar och 

nedskärningar av det icke landprogrammerade biståndet. 

Landsbygdsut1·eckling 

Av jordens en miljard fattigaste människor - dem som Världsbanken 

definierar som absolut fattiga - lever 90% på landsbygden och är syssel

satta i jordbruk eller därtill knutna näringar. 

Mot den bakgrunden anser jag det självklart att en växande andel av 

såväl det bilaterala som det multilaterala biståndet hör inriktas på lands

bygdsutveckling. Förutom jordbruksinsatser rymmer begreppet lands

bygdsutveckling också en rad andra områden av stor betydelse för lands

bygdsbefolkningens levnadsvillkor: jordbruksrådgivning, krediter, miljö

och markvård, hälsovård, utbildning, vägar och transporter, energiproduk

tion, småindustri osv. 

I sin anslagsframställning redovisar SIDA en rad problem. som är för

knippade med satsningen på landsbygdsutveckling, bl a dessa: 

- Mottagarländerna har i regel otillräcklig teknisk och administrativ 

förmåga att effektivt utnyttja såväl landets egna resurser som tillskott 

genom bistånd. Framför allt saknas vägar, traw;portsystem. energi och 

annan infrastruktur. En utbyggnad på dessa områden är en förutsättning 
för långsiktig landsbygdsutveckling, betonar SIDA. 

- Kvinnornas roll i utvecklingsprocessen måste uppmärksammas mera. 

Många insatser inom jordbruket har försummat att ta hänsyn till kvinnor

nas roll somjordbruksproducenter, främst i stora delar av Afrika, där det i 

första hand är kvinnorna som brukar jorden. 

- Tillgången på svensk expertis är otillräcklig. Det är av stor vikt, 

betonar SIDA, att den svenska resursbasen på detta område förbättras. 

Jag anser att det övergripande målet för det svenska stödet till lands

bygdsutveckling bör vara att skapa sysselsättning och höja produktivite

ten, främst hos småbrukarna. Ingen varaktig förbättring av de fattigare 

gruppernas levnadsvillkor är dock möjlig utan deras egen medverkan i 

projektens planering, utformning och genomförande. SIDAs erfarenheter 

tex i Kenya, visar också att möjligheterna att vinna småbrukarnas medver

kan i program för miljö- och markvård är särskilt stora om dessa program 

samtidigt höjer produktiviteten hos de små och medelstora brukningsenhe

terna. Sverige bör därför på olika sätt stödja tillkomsten och uppbyggna-
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genom biståndssatsningar på vägar och broar. Oljeberoendet har kunnat 

nedbringas g!'!nom en ökad inhemsk energiproduktion. På många av dessa 
områden har svenskt kunnande effektivt utnyttjats till ömsesidig nytta. 

1980-talcts ekonomiska problem i u-länderna ställer en rad nya krav, 
både på mottagar- och givarländerna. Många av Sveriges programlilnder 

har tvingats till - eller kommer att tvingas till - drastiska och smärtsamma 
nedskärningar i sina utvecklingsplaner. 

För Sverige och andra givarländer innebär kr~sen i mottagarländerna att 

frågan om prioriteringar i biståndet måste ställas med ökad skärpa. Givar

na måste vara beredda att med mera lyhördhet och flexibilitet skräddarsy 

biståndet efter varje lands behov. Erfarenheterna visar också att Sverige 

måste vara berett att föra en mera aktiv dialog med mottagarländerna om 

insatsernas inriktning och utformning. 

Tonvikten i biståndet bör under de närmaste åren läggas vid att höja 

effektiviteten inom de direkt produktiva sektorerna i programländerna. En 

ökad andel av biståndet bör gå till jordbruk och landsbygdsutveckling. 

Inom industrin bör insatserna i första hand syfta till att höja effektiviteten i 

befintliga industrier och anläggningar. Detta kan inte ske enbart genom 

leveranser av reservdelar och insatsvaror utan kräver också åtgärder för 

underhåll, personalutbildning, konsultinsatser, förbättrad företagsledning 

etc. Jag anser att ett utökat svenskt personalbistånd - både för att genom

föra biståndsprojekt och för att bistå mottagarlandets förvaltning - bör 

kunna spela en viktig roll i detta sammanhang. 

Landprogrammering 

Det landprogrammerade biståndet är, enligt min mening. den typ av 
utvecklingssamarbete som bäst och effektivast kan uppfylla 80-talets krav 
på flexibilitet och fördjupat engagemang. I det budgetförslag. som jag i det 

följande kommer att framlägga. ges också en ökad tonvikt åt det direkta 
utvecklingssamarbetet med programländerna. 

Sverige har sedan länge valt landprogrammering som arbetsmetod för 

samarbetet med programländerna. Utgångspunkten för landprogrammc

ringen är den medelsram som riksdagen godkänt för mottagarlandet. Ge

nom landprogrammeringen tillförsäkras mottagarlandet möjlighet att styra 

utnyttjandet av biståndet samtidigt som detta, i samarbete mellan parterna, 

kan anpassas efter mottagarlandets utvecklingspolitik och administrativa 

kapacitet och efter Sveriges resurser och intresse att aktivt medverka i 

biståndets genomförande. 
Erfarenheterna av landprogrammeringen är, på det hela taget, goda. 

Landprogrammeringen bygger på en helhetssyn på utvecklingen i motta

garländerna och är en central del i en solidarisk biståndspolitik. Den ger 

också möjlighet till långsiktighet och stabilitet i biståndet och är en förut

sättning för att på ett effektivt sätt utnyttja SIDAs kapacitet och den 

svenska resursbasen. 
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utvecklingsfonderna har visserligen nya resurser överenskommits, men på 
en lägre nivå än önskvärt. Man har endast kunnat enas om att låta verk

samheten fortgå på oförändrad nivå under de kommande tre-fyra åren. 

BISTÅNDETS OMJ<'ATTNING, INRIKTNING OCH GENOM
FÖRANDE 

Prioriteringar i Sveriges bistånd 

Det är uppenbart att 1960-talets högt ställda förväntningar om snabba 

framsteg i kampen mot världsfattigdomen inte uppfyllts. trots ett växande 

biståndsflöde från de rika länderna. 

Tjugo års erfarenheter av Sveriges utvecklingssamarbetc med u-län

derna visar med all önskvärd tydlighet att allt biståndssamarbcte måste 

vara långsiktigt. Det finns inga genvägar till utveckling. Bistånd är inte -

och kan inte vara - mera än ett komplement till u-ländernas egna utveck

lingsansträngningar. 

Vid bedömningen av biståndet och dess resultat måste man också kom

ma ihåg att bistånd i större skala är en ny företeelse. Många av våra 

mottagarländer har varit självständiga i mindre än tio år och de har inlett 

sina utvecklingsansträngningar mitt i den djupaste ekonomiska kris som 

världsckonomin upplevt sedan 1930-talet. 

För många länder är den ekonomiska krisen nu så djup att den ekono

miska överlevnaden står på spel. De har hamnat i en ond cirkel. där brist 

på utländsk valuta tvingar fram en nedskärning av importen, sänker indu

strins kapacitetsutnyttjande och därmed minskar tillgången på konsum
tionsvaror. Det betyder i sin tur att det blir mindre intressant för bönderna 
att försöka öka inkomsten av sin jordbruksproduktion, eftersom det finns 
alltför få varor att köpa. Korruption. smuggling och laglöshet tilltar. Väx
ande svarta marknader för livsmedel och andra nödvändighetsvaror upp
står med priser, som är alldeles för höga för de fattigaste befolkningsgrup
perna. 

Denna negativa utveckling präglar flera av de svenska programländerna, 

vilket hänger samman med att vårt bistånd inriktats på de fattigare och 

mest utsatta staterna. Dessa länders handlingsmarginaler är små. och 

misstag i planering och förvaltning får allvarliga konsekvenser för försörj

ningen. De bakslag som inträffar bör ses mot denna bakgrund och bör inte 

läggas till grund för att allmänt döma ut de utvecklingsstrategier som 

hittills tillämpats. 
Trots alla problem har Sveriges bistånd i mer än två decennier bidragit 

till att skapa varaktiga förbättringar i miljoner fattiga människors levnads

villkor, tex genom förbättrad sjukvård, undervisning och tillgång till rent 

vatten. Många flaskhalsar i u-ländernas infrastruktur har kunnat avhjälpas 
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beträffande handel, utveckling, finansiella och monetära frågor, råvaror 

inklusive livsmedel samt energi. Sveriges linje under de långdragna förbe

redelserna har varit att den globala ronden snarast bör inledas. men också 

att i väntan därpå snarast få igång konkreta förhandlingar i ordinarie 

internationella fora om brådskande och angelägna ämnen som livsmedels

och energiförsörjning, resursöverföringar till u-länderna och handel. 

Förhandlingsrondens öde är fortfarande oklart. Resultatlösa konsulta

tioner har pågått oavbrutet under 1982 och kommer att fortsätta under 

1983. Huvudkonflikten gäller de existerande institutionernas (IMFs. 

Världsbankens. GATTs mfl) roll i förhandlingarna och vilka nya förhand

Jingsorgan som skall skapas.tex för energifrågor. 

Det ministermöte som i november 1982 ägde rum inom GATT har 

beskrivits både som en begränsad framgång och som ett misslyckande. 

Skillnaden i bedömningen beror i stor utsträckning på de förväntningar 

som de deltagande länderna hade. I ministermötets slutdokument åtar sig 

deltagarna att söka stärka frihandeln, men flera det'egationer. bl a EG, 

gjorde tolkningsuttalanden som innebär att åtagandet kan uppfattas som 

mindre kategoriskt. Vad gäller handeln mellan i-länder och u-länder fat

tades inget beslut om en kommande förhandlingsrunda, vilket länge disku

terades. men slutdokumentet anvisar dock en procedur som på sikt kan 

leda till att sådana förhandlingar upptas. 

FNs sjätte konferens om handel och utveckling ( UNCT AD VI) i Bclgrad 

i juni 1983 torde bli en viktig prövning av den politiska viljan till verkliga 

framsteg i förhandlingarna hos såväl i-länder som u-länder. Om den globala 

ronden inte inleds blir UNCT AD VI den enda större nord/syd-förhandling

en under 1983. Läget inför UNCTAD VI beskrivs närmare i inledningen till 

littera E. Utrikeshandel och exportfrämjande. 

Det multilaterala histåndssamarhetet 

Den ekonomiska krisen har också satt tydliga spår i de multilaterala 

utvecklingsorganens finansiella situation. 

Bidragen till FN-organisationernas biståndsarbete har inte ökat i takt 

med vare sig behoven eller inflationens och valutakursernas utveckling. 

FNs centrala organ för tekniskt bistånd, UNDP, har tvingats anpassa sin 

programplanering till en betydligt lägre bidragsnivå iin planerat. Resurskri

sen gör det också allt svårare för UNDP att spela den samordnande roll i 

FN-systemet som UNDP ålades i början av 1970-talet. 

Världsbanken och dess särskilda organ för bistånd till de fattigaste 

länderna, IDA, liksom de regionala utvecklingsbankerna och -fonderna. 

har under de senaste året haft allvarliga resursproblem. USA har intagit en 

mera återhållsam inställning vad gäller bidrag till multilaterala utvccklings

bankcr. Eftersom USA inte fullgjort sina åtaganden har det. först efter 

stvra insatser av övriga givarländer, blivit möjligt för IDA att fortsätta sin 

verksamhet - om iin på reducerad nivå. För de afrikanska och asiatiska 

3 Riksdagen 1982183. I .mm/. Nr IUO. Bilaga 5 
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stånd. En rad givarländer som Frankrike. Japan, Finland och Italien har 

dock utlovat betydande ökningar av sitt bistånd under de närmaste åren. 

Sverige måste. tillsammans med andra länder. fortsätta insistera på att 
alla länder - i väst och i öst - gör förnyade ansträngningar att nå det 

uppställda 0, 7%-målet. 

Biståndets andel av de totala flödena från DAC-länderna till u-länderna 

har sjunkit markant. I stället har andelen privata flöden (privata direktin

vesteringar, portföljinvesteringar och exportkrediter) ökat. I början av 

1970-talet svarade biståndet och det privata flödet för vardera ca40% av de 

totala flödena. Idag är de privata flödenas andel 60% och biståndets 30%. 

Det är i detta läge av yttersta vikt att biståndet förbehålls de fattigaste 

u-länderna, som i stor utsträckning saknar möjlighet att dra till sig privata 

flöden. 

Krisen i det internationella utvecklingssamarbetet 

Förhandlingarna mellan rika och fattiga länder - nord/syd-dialogen 

Mot den bakgrund som jag nyss redovisat är det angeläget att dialogen 

mellan rika och fattiga länder intensifieras. Det ömsesidiga beroendet 

mellan ländergrupperna gör att världsekonomins och underutvecklingens 

problem endast kan lösas genom samarbete. 

Den nord/syd-dialog som skulle kunna lägga grunden för ett sådant 

samarbete har under det senaste året dessvärre varit en besvikelse. De 

förhoppningar som i någon mån väcktes genom det sk Cancun-mötet 
hösten 1981 har inte infriats. Dialogen har i stället präglats av låsta posi

tioner och vid enstaka tillfällen öppen konfrontation mellan i-länder och 
u-länder. Det internationella förhandlingsklimatet vad gäller nord/syd-frå
gor har inte på länge varit så dåligt som för närvarande. 

Några av orsakerna till denna situation är uppenbara: den djupa och 
långvariga internationella konjunkturnedgången, svårigheter inom den sto
ra och splittrade u-Iandsgruppen att nå enade förhandlingspositioner samt 

en ökande tendens hos de större västliga i-länderna att koncentrera sig på 
de mest näraliggande problemen och söka lösningar i mer begränsade 

kretsar. 
Sakfrågorna i nord/syd-dialogen stod därför under 1982 ofta tillbaka för 

ofruktbara diskussioner av taktisk natur om procedurproblem eller institu

tionella frågor. Detta gällde i hög grad de alltjämt pågående försöken att 

enas om formerna för och innehållet i den tänkta sk globala förhandlings

ronden inom FNs ram. Bakom de formella och taktiska dispositionerna 

ligger naturligtvis åsiktsskillnader i sakfrågor. ideologiska klyftor samt de 

större i-ländernas obenägenhet att i dagens ekonomiska situation gå u

länderna till mötes. 
Den globala förhandlingsrondens syfte är att uppnå enighet om åtgärder 
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Tabell I: Biståndet 1979-1981 från DAC-Iänderna, OPEC, Sovjetunionen och Öst
europa uttryckt som procent av bruttonationalinkomsten (BSI) 

1979 19!\0 1981 

DAC-liindema 
Nederländerna 0,98 1.03 1.08 
Sverige 0.97 0,78 0,83 
Norge 0,93 0.85 0.82 
Danmark 0,76 0.72 0.73 
Frankrike 0,35 0.38 0.73 
Belgien 0.57 0,50 0,59 
Österrike 0.19 0.23 0.48 
Förbundsrepubliken Tyskland 0.44 0.43 0.46 
Canada 0.48 0.43 0.43 
Storbritannien 0.53 0.35 0.43 
Australien 0,53 0.48 0.41 
Nya Zeeland 0.33 0.33 0.29 
Japan 0,26 0.32 0,2!\ 
Finland 0.22 0.23 0,28 
Schweiz 0.21 0.24 0.24 
USA 0.20 0,27 0.20 
Italien 0.0!\ 0,17 0,19 

Totalt: 0,35 0,38 0,35 

OPEC-/iindema 1,88 1,80 1,46 

Sovjetunionen och Östeuropa 0,12 0,14 0,14 

För första gången under det senaste decenniet har alltså det internatio

nella biståndet under 1981 väsentligt minskat. Denna nedgång på 7% kan 

dock till en del förklaras dels av att flera bidragsgivare beslutat att uppskju

ta sina utbetalningar till vissa multilaterala organisationer, dels av att 
värdet på de flesta givarländers valutor sjönk gentemot den amerikanska 

dollarn. vilket negativt påverkade den i dollar uttryckta DAC-statistikcn. 

Trots stora ekonomiska och statsfinansiella problem har DAC-ländcrna 

totalt mellan 1975 och 1980 ökat sina biståndsutbetalningar i reala termer 

med i genomsnitt 4,5% per år. 

Denna ökning kan dock på intet sätt dölja det faktum att de högt ställda 

förväntningarna från 1960-talet och början av 1970-talet inte kunnat infrias. 

Endast fyra av DACs 17 medlemsländer, nämligen Danmark. Nederlän

derna, Norge och Sverige, har nått över det av FN uppställda målet att 

avsätta 0,7% av respektive lands BNI till bistånd. (Frankrikes siffra på 

0,73% i tabell I inkluderar överföringar till de franska översjöiska provin~ 

serna. Frankrike har dock tillkännagett sin avsikt att år 1988 uppnå 

0,7%-målet utan att räkna med överföringarna till dessa provinser.) 

DAC-länderna som helhet har bara nått halvvägs till målet. dvs 0,35% av 

dessa länders sammanlagda BNI. 

Den reala ökning om 4,5% per år mellan 1975 och 1980, som jag nyss 

redovisade, döljer dock väsentliga skillnader mellan enskilda DAC-länder. 

USAs bistånd sjönk med hela 26% i reala termer mellan 1980 och 1981 och 

en fortsatt real nedgång förutses. Detsamma gäller Storbritanniens bi-
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Värdet av fondens finansiella åtaganden i de 16 beslutade projekten 
uppgår till 97.5 milj kr. Fondens grundkapital är därmed i det närmaste 
intecknat och man beräknar att inom kort behöva ta den statsgaranterade 

upplåningsrätten i anspråk. Jag föreslår därför att regeringen nu hemställer 
om att riksdagen bemyndigar fullmäktige i riksgäldskontoret att på SWED
FUNDs begäran ikläda staten garanti för lån som fonden, inom givna 

ramar. kan komma att ta upp. 

Övrigt 

För FN-stipendiater och för utredningar mm beräknar jag 695 000 kr 
respektive 2 500 000 kr under budgetåret 1983/84. 

Totalt föreslår jag att ett belopp om 593 195 000 kr anvisas för övriga 
u-landspolitiska insatser mm under budgetåret 1983/84.A v detta belopp 
utgör anslaget C 9. 563 195 000 kr och ointecknade reservationsmedel 

30000000kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjerna för 
övriga u-landspolitiska insatser mm 

2. godkänna den föreslagna medelsanvisningen för de enskilda an

slagsposterna 
3. till Öl'riga u-landspolitiska insatser mm för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 563 195 000 kr 
4. bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten ga

ranti för lån som SWEDFUND kan komma att ta upp inom en 
ram motsvarande högst tre gånger det vid varje tillfälle inbetalda 
beloppet i SWEDFUNDs grundfond. 
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D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET 

D 1. Svenska institutet 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

30 489 804 
33 700 000 
36 800 000 

Reservation 2 757 427 

Personal 

Handiäggande personal 
Övrig personal 

1982/83 

52Y 
37.5 

90,0 

Beräknad ändring 1983/84 

Institutet Före
draganden 

1 Varav 2 tjänster avser utsända vid svenska kulturhuset i Paris. 

Svenska institutet 

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att 
främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder och genom informa

tionsverksamhet i utlandet sprida kännedom om svenskt samhälls- och 
kulturliv, samt svara för verksamheten vid Svenska kulturhuset i Paris 

(Centre Culturel Suedois). Institutet får inom sitt verksamhetsområde mot 
ersättning utföra uppdrag och tillhandahålla produkter och tjänster. 

Institutet leds av en styrelse bestående av institutets direktör och tio 
ledamöter, som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår företrädare 
för utrikes- och utbildningsdepartementen samt för kulturlivet, folkrörel
serna, de fackliga organisationerna och näringslivet. För kontakt med 
samhällsinstitut~ner och andra organ. som har beröring med institutets 
verksamhet, finns rådgivande referensgrupper som tillsätts av styrelsen. 

Den I juli 1982 infördes statlig reglering av anställningsvillkoren för 

institutets personal. 
Svenska institutet begär för budgetåret 1983/84 ett anslag på 36 987 000 

kr. under anslaget lll D 1. 
Därutöver begärs 5 374 000 kr. över anslaget 111 C 9. och 804 000 kr. 

över IX:e huvudtiteln. 
Det begärda anslaget under Ill D 1. skulle innebära en ökning med 

3 287 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. Ökningen avser dels 
prisomräkning med 2 574 000 kr., dels förstärkning av stipendieverksam
heten med 546 000 kr. Vidare ingår 167 000 kr. avseende prisomräknat 
bidrag till Tessin-institutet. vilket budgetåret 1982/83 redovisades under 

IX:e huvudtiteln. 
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Prisomräkningen har genomgående beräknats med utgångspunkt i en 10-
procentig kostnadsökning. För rese- och expensbidrag till svensklektorer 

utomlands samt vissa kostnader hänförliga till bl.a. svenska kulturhuset i 
Paris har dock kostnadsökningen beräknats till 20 procent samt för lokal
hyra i Stockholm till 25 procent. Huvudförslaget har tillämpats för samtliga 
kostnadsslag med undantag av lokalhyror. 

Förstärkningen av stipendieverksamheten avser till övervägande del ett 

återställande av antalet gäststipendier till den nivå som fastställdes genom 
riksdagsbeslut år 1971 (rskr 1971:185). Därutöver ingår kostnaden för en 
utökning av antalet svenska deltagare i den nordiska folkhögskolekursen i 
Manchester, vilken år 1950 tillkom på initiativ av ABF-organisationerna i 
Norden och där Sverige numera har färre deltagare än övriga nordiska 
länder. 

Svenska institutet har senare begärt en uppräkning av anslaget med 
I 274 000 kr. för att kompensera effekten av den svenska kronans ned
skrivning. Institutet hemställer således att anslaget III D I. för budgetåret 

1983/84 uppräknas till 38 261 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar i enlighet med huvudförslaget en sammanlagd ökning av 

anslaget för Svenska institutets verksamhet med 3 100 000 kr. för budget
året 1983/84. För vissa anslagsposter har därvid en uppräkning med en 
bidragsschablon tillämpats. I ökningen ingår en viss uppräkning för valuta
kursutvecklingen. 

Vad gäller de anslag som Svenska institutet disponerar under IX:e 
huvudtiteln hänvisar jag till vad chefen för utbildningsdepartementet kom
mer att anföra senare denna dag. Med anledning av att bidraget till Tessin

institutet fr.o.m. budgetåret 1983/84 överförs från IX:e huvudtiteln till 
förevarande anslag har motsvarande reduktion gjorts vad gäller anslaget 
IXH4. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Svenska institutet för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 36 800 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga S Utrikesdepartementet 

D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

26 767 000 
28 427 000 
31792000 

1982/83 
Anslag 

Beräknad ändring 1983/84 

I. Programverksamhet 
och driftskostnader 

2. Investeringar 
3. Kompensation för 

prisutveckling 
4. Televerkets 

kostnader 

1 1981/82 års prisnivå. 

Sveriges Riksradio AB 

190!00001 

200000 

1572000 

7645000 

An slagsfram
ställning 

+4100000 
of 

+ 555000 

Föredra
ganden 

+ 322000 
of 

+2488000 

+ 555000 

88 

Utlandsprogrammet (UTP) är den enhet inom Sveriges Riksradio AB 
som svarar för program verksamheten för utlandet. UTP skall enligt avtalet 
mellan staten och Sveriges Riksradio AB producera och på annat sätt 
anskaffa och sända ljudradioprogram avsedda för mottagning i utlandet. 
UTP:s program skall främst ge i utlandet bosatta svenskar möjlighet att få 

information om och upprätthålla kontakt med hemlandet samt hos ut

ländsk publik sprida kunskap om Sverige. Radions sändningar till utlandet 
sker på sju olika språk och riktar sig till alla världsdelar. 

Sveriges Riksradio AB begär för budgetåret 1983/84 ett anslag, exklusive 
priskompensation, av 31 510 000 kr. för programverksamheten för utlan
det. Därav avser 8 200 000 kr. ersättning till televerket, inklusive andel av 
kapitalkostnader för den nya mellanvågssändaren i Blekinge, benämnd 
Sölvesborg MV (tidigare Skåne MV). Förslaget skulle innebära en anslags
ökning om totalt 4 655 000 kr., exklusive priskompensation. 

För an slagsposten 1. Programverksamhet och driftskostnader begärs en 

ökning med 4 100 000 kr., varav I 100 000 kr. avser återställning av en del 
av tidigare neddragningar i verksamheten jämte viss kvalitetsförbättring 
samt 3 000 000 kr. kostnader för två nya språkgrupper (polska och arabis

ka). Resterande 555 000 kr. avser höjd ersättning till televerket. 
Sveriges Riksradio AB har senare begärt en uppräkning av anslaget med 

139 000 kr. för att kompensera valutakursförändringar till följd av den 
svenska kronans nedskrivning. 

Föredragandens överväganden 

Kompensation för kostnadsökningar sker för all verksamhet vid Sveri

ges Radio enligt det kombinerade pris- och löneindex som fastställdes av 
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riksdagen med anledning av förslag i 1982 års budgetproposition (prop. 
1981/82: 100 bil. 12 s. 168). 

Kompensationen till UTP för det närmast föregående budgetåret har 
hittills ingått som en del av anslagsposten 1. Programverksamhet och 
driftskostnader. Jag föreslår i det följande att kompensation fr.o.m. bud
getåret 1983/84 avräknas från anslagsposten 3. Kompensation för prisut
veckling för såväl det löpande som det närmast föregående budgetåret. 
Detta förfarande tillämpas redan vad gäller utbildningsradions anslag un

der IX:e huvudtiteln. 
UTP får ur posten 3. tillgodogöra sig kompensation för budgetåren 

1982/83 och 1983/84 enligt nämnda index. Basen för beräkning av kompen
sation för prisutvecklingen kommer under budgetåret 1983/84 att utgöras 
av dels anslagsposten 1. dvs. 19 332 000 kr., dels kompensationen för 
prisutveckling under budgetåret 1982/83. Den d'el av index som gäller 
prisökningar bygger på basbeloppsindex. Det medför även en kompensa
tion för prisökningar till följd av devalvering. Generellt för statsbudgeten 
gäller för budgetåret 1983/84 att sådana ökningar ej skall kompenseras. Jag 

föreslår därför att kostnadskompensation till UTP skall beräknas utan 
hänsyn till kostnadsökningar till följd av 1982 års nedskrivning av den 
svenska kronan. Regeringen bör ges bemyndigande att fastställa det be
lopp som skall frånräknas i samband med beslut om medelstilldclning till 
UTP för budgetåret 1983/84. 

Av anslagshöjningen till televerket, 555 000 kr., avser 405 000 kr. ök
ningen av kapitalkostnaderna för Sölvesborg MV i enlighet med den av 
riksdagen godkända propositionen 1980/81: 125. 

Efter tillämpning av huvudförslaget beräknar jag sålunda en total ökning 
av anslaget med 3 365 000 kr., vari ingår viss uppräkning för valutakursut

vecklingen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1. att bemyndiga regeringen att beräkna kompensation för kost
nadsökningar för UTP:s programverksamhet enligt samma regler 
som kommer att tillämpas för den avgiftsfinansierade program
verksamheten vid Sveriges Radio, 

2. att till Sveri!feS Riksradios programverksamhet för utlandet för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 31 792 000 
kr. 
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D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

8 454 246 
9 595 0001 

JO 900 000 
1 Inkluderar engångsbidrag på 150 000 kr. 

Reservation 

90 

949 286 

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte 
med utlandet som sker i utrikesdepartementets regi (anslagsposten 1. 
Samordnad informationsverksamhet) samt bidrag till Svensk-internatio
nella pressbyrån och Ingenjörsvetenskapsakademien. 

I. Samordnad informations-

1982/83 
Anslag 

verksamhet · 7 087 000 1 

2. Bidrag till Svensk
internationella 
pressbyrån I 573 000 

3. Bidrag till Ingen
jörs vetenskaps-
akademien 935 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Anslagsfram
ställning 

+ 192000 

+506000. 

Före
draganden 

+I 069000 

+ 122000 

+ 114000 

1 Inklusive engångsbidrag på 150 000 kr. för presservice i samband med 1982 års 
allmänna val. 

Svensk-internationella pressbyrån (SIP) distribuerar nyhetsbulletiner på 
nio språk till ca 7 000 utländska tidningar och facktidskrifter. Bulletinerna 
innehåller dels produkt- och företagsinformation. dels allmänna nyheter 
från Sverige. Svensk-internationella pressbyrån begär för budgetåret 
1983/84 ett bidrag med I 765 000 kr. 

lngenjörsvetenskapsadademien (IV A) begär bidrag med sammanlagt 
1 441 000 kr. för avtalsbundet samarbete. främst forskarutbyte. mellan 
IV A och vetenskapsakademier eller motsvarande organisationer i öst
europeiska länder och i Kina. 

För att kompensera effekten av den svenska kronans nedskrivning er
fordras för hela anslaget D 3. en uppräkning med 771 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar enligt huvudförslaget en sammanlagd ökning av anslaget 
med I 305 000 kr. för budgetåret 1983/84. I ökningen ingår viss uppräkning 

för valutakursutvecklingen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Övrig information om S1•erige i utlandet för budgetåret 
1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 10 900 000 kr. 
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E. UTRIKESHANDEL OCH EXPORTFRÄMJANDE 

Inledning 

En politik för stärkt konkurrenskraft 

Som framhålls i finansplanen är det växande underskottet i landets 

utrikesaffärer ett tecken på en allvarlig balansbrist i den svenska ekono

min. 
Ett underskott i de utrikes betalningarna kan övergångsvis accepteras. 

Under efterkrigstiden har sådana underskottsperioder inträffat från tid till 

annan. Dessa har i allmänhet sammanfallit med de internationella lågkon

junkturerna och var då ofta en följd av strävanden att i vårt land föra en 

ambitiös sysselsättningspolitik. 

De underskott som uppstod från och med mitten av 1970-talet har 

emellertid tenderat att bli bestående. De har lett till en kraftig internationell 

upplåning och en växande skuldsättning för hela det svenska folkhushållet. 

Betalningen av räntorna för utlandsupplåningen intecknar nu allt större 

delar av landets exportinkomster. 
En viktig utgångspunkt för regeringens krispolitik har därför varit att 

successivt bringa ned detta underskott. 

Minskade underskott kan åstadkommas på i princip två olika sätt. An

tingen kan det ske genom en radikal åtstramningspolitik, som drar ned den 

inhemska förbrukningen och därigenom även importen. Problemet med en 

sådan politik är emellertid att den leder till en ökning av arbetslösheten och 
till ett lägre utnyttjande av landets produktiva tillgångar. 

En alternativ strategi är att försöka få upp kapacitetsutnyttjandet inom 

industrin och föra en politik. som direkt siktar till att stimulera den utlands
konkurrerande delen av näringslivet. En sådan politik innebär att man på 
kort sikt tvingas göra uppoffringar ifråga om de reala inkomsterna för att 
uppnå högre produktion och sysselsättning. 

Den socialdemokratiska regeringen valde den senare strategin. Första 
steget i den nya politiken. var att skriva ned den svenska kronans värde 

med 16%. vilket skedde den 8 oktober 1982. Men en devalvering kan 

endast utgöra en första grund för en politik som siktar till att återvinna 

balansen i vår utrikeshandel. Den förbättrade konkurrenssituation som 

detta leder till för svensk industri - såväl på exportmarknaderna som på 

hemmamarknaden i förhållande till importen - måste följas upp genom en 

lång rad åtgärder på andra områden. 

Ett viktigt led i en sådan politik är att förstärka de handelspolitiska 

insatserna och effektivisera de exportfrämjande åtgärderna. Det är mot 

denna bakgrund man skall se regeringens beslut om en omorganisation av 
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regeringskansliet. Från och med den I januari 1983 upphör handelsdepar
tementet. De delar av departementet som sysslat med handelspolitik och 
utrikeshandelsfrågor överförs från och med denna dag till utrikesdeparte

mentet. 
Ett syfte med denna departementsreform är att effektivisera de export

främjande insatserna. Det räcker inte med att bara ge svensk exportindust
ri en förbättrad konkurrenssituation. Viktigt är också att följa upp denna 
med konkreta åtgärder som siktar till att underlätta de svenska företagens 

exportansträngningar och finansieringen av deras långsiktiga exportförsälj
ningar. Jag vill i sammanhanget erinra om de överväganden rörande före
tagsstöd som lämnas i finansplanen. 

För att uppnå detta måste de statliga insatserna effektiviseras och kon

centreras. Den nu genomförda departementsreformen leder till en bety
dande effektivisering av handels- och exportpolitiken. Ambassader och 

handelssekreterare kan än bättre samordna sin verksamhet. Den rena 
utrikesrepresentationen kan i större utsträckning länkas in i en exportfräm

jande verksamhet. 
Även exportfinansieringen kan bättre inordnas i de allmänna export

främjande ansträngningarna. Inte minst finns det värdefulla samordnings
vinster att hämta i det närmare samarbete som nu kan inledas mellan den 
sedvanliga exportkreditgivningen och de internationella biståndsinsat

serna. 
Världsekonomin befinner sig visserligen fortfarande i en allvarlig låg

konjunktur. Den allmänna ekonomiska tillväxten har nära nog avstannat. 
Det finns inte många tecken på att en generell vändning till det bättre är att 
vänta inom det närmaste året. De åtgärder som vidtagits inom den ekono
miska politiken har dock förbättrat förutsättningarna för svensk företag
samhet att göra sig gällande på de internationella marknaderna. 

Den dominerande delen av den svenska exporten går till i-landsmark
nader. ett förhållande som kommer att bestå under överskådlig framtid. 
Även relativt små procentvisa ökningar i våra marknadsandelar på dessa 
länder ger stort utslag på vår handelsbalans. 

Tidigare har man ansett stora expansionsmöjligheter föreligga på öst
stats- och u-landsmarknaderna. Den svåra betalningssituation som nu upp
stått för åtskilliga av dessa länder medför att satsningar i framtiden måste 
göras selektivt och inriktas på områden som har en snabbare tillväxt än 

genomsnittet i världsekonomin och länder som har en tillfredsställande 

betalningsförmåga. 
Satsningarna på t.ex. storprojekt i u-världen i form av dammar. bevatt

ningsanläggningar. broar, vägar, elektricitetssystem och telefonnät utgör 
exempel där svensk industri, ofta i kombination med svenska byggföretag, 
har goda möjligheter att göra sig gällande. Internationellt finansierade 
projekt blir särskilt intressanta och devalveringen bör öka möjligheterna 
för svenska företag att med framgång delta i upphandlingen till sådana 

projekt. 
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Medvetna satsningar på t.ex. robotsystem och datorstyrda processer, 

bioteknik och läkemedelsindustri har trots den låga allmänna tillväxten 

ändå goda tillväxtförutsättningar. 
Världsmarknaden för tjänster är stor och växande. Sverige har en rela

tivt sett liten export på denna marknad. Vår växande tjänstesektor innehål

ler därmed en stor tillväxtpotential. 

En sådan medveten satsning på de delar av exportmarknaderna, som 

trots det tryckta läget befinner sig i klar expansion, kan ge ett betydelse

fullt bidrag till den nödvändiga ökningen av den svenska exporten. Men för 

detta krävs det kraftfulla och samordnade insatser över hela fältet. Det nu 

framlagda budgetförslaget har detta som mål. 

Det världsekonomiska läget 

Världsekonomin befinner sig fortfarande i en allvarlig lågkonjunktur. 

Den ekonomiska tillväxten har, räknat som ett världsgenomsnitt, fallit till 

under en procent. Flera länder uppvisar negativ tillväxttakt. Arbetslöshe

ten har antagit alarmerande dimensioner. Antalet arbetslösa i OECD-län

derna beräknas under början av nästa år nå ca 35 miljoner. Problemen har 

komplicerats av kraftiga fluktuationer i växelkurserna på flera viktiga 

valutor. Dollarkursens uppgång har mer än uppvägt den ekonomiska sti

mulanseffekten i Europa av de lägre oljepriserna. Många länder har dragit 

på sig stora budgetunderskott, vilket i vissa stora industriländer föranlett 

en stram penningpolitik. Denna har bidragit till ett högt ränteläge. vilket 

verkat dämpande på privata investeringar och försenat den väntade ekono
miska återhämtningen i industriländerna. 

Någon volymtillväxt i världshandeln ägde inte rum under år 1981, och 

även under år 1982 har utvecklingen varit mycket svag. inte minst i 
handeln mellan industriländerna. En viss expansion äger alltjämt rum i 
handeln med industrivaror. men i långsammare takt. Exporten till de 
oljeproducerande länderna har varit den huvudsakliga motorn i denna 

expansion. Sedan oljeinkomsterna kraftigt fallit är det föga troligt att denna 

draghjälp består. För de oljeimporterande utvecklingsländerna har situa
tionen ytterligare förvärrats. Samtidigt som efterfrågan på deras export
varor försvagats har höjda räntor fördyrat deras upplåning och ökat skuld

bördorna. Det internationella finansiella systemet utsätts för växande 

spänningar. En större restriktivitet i utlåningen och högre riskpremicr kan 

väntas. 

Handelspolitiska utvecklingstendenser 

Benägenheten till internationellt samarbete synes ha minskat trots att 

hehovet av sådant samarbete ökat som en följd av den långvariga och 
djupa recessionen. Motsättningarna om vilken ekonomisk politik som bör 
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föras har accentuerats. Mer än tidigare har skillnaderna markerats mellan 

ett blandekonomiskt synsätt på den ekonomiska politiken och en mera 

renodla.t marknadsekonomisk syn. 

Recessionen har minskat många länders handlingsutrymme vad gäller 

positiv strukturanpassning. Frestelsen har varit stor att lösa omställnings

problemen i vissa sektorer genom protektionistiska åtgärder, något som på 

sikt endast kan förvärra problemen. Samtidigt söker många länder expor

tera sig ur krisen. De försämrade politiska relationerna mellan väst och öst 

har utsatt världshandeln för ingrepp av utrikespolitisk natur. De internatio

nella kapitalinstitutionerna har haft svårt att hantera den aktuella ekono

miska krisen. 

Det internationella handelspolitiska skeendet rymmer flera oroväckande 

tendenser. Antalet handelsbegränsande åtgärder utanför det internationel

la regelsystemets ramar har ökat. Inte minst de stora handelsnationerna 

har bidragit till denna utveckling genom s.k. frivilliga exportbegränsnings

avtal utanför GATT (Allmänna tull- och handelsavtalet). Dylika avtal hotar 

att undergräva GATT:s ställning. Samtidigt kan konstateras att GATT:s 

system för att lösa tvister får allt svårare att klara det ökande antalet 

konflikter som hänskjutits till GATT för avgörande. En stor del av dessa 

konflikter har anknytning till handeln med jordbruksprodukter. 

Tendensen att handelsströmmarna utsätts för sektorvisa regleringar har 

förstärkts sedan EG ingått en uppgörelse som begränsar exporten av 

handelsstål till USA. Väsentliga delar av den internationella stalhandeln är 

därmed föremål för någon form av begränsningsarrangemang. I USA före

ligger krav på utbyggnad av de exportbegränsande åtgärder Japan tvingats 

till på bilområdet. Den japanska bilexporten till vissa EG-länder är också 

föremål för s.k. frivilliga begränsningar. 

En viss bilateralisering av tänkandet har gjort sig gällande. EG:s och 

USA:s stora underskott i handeln med Japan har lett till krav dels på 

importrestriktioner, dels på att Japan såväl begränsar sin export som med 

olika inhemska åtgärder underlättar importen. Japanska avvikelser från 

etablerade regeTsystem har anförts som en av orsakerna till de uppkomna 

underskotten. men även skillnader i industriell konkurrenskraft och felak

tiga växelkurser får anses ha bidragit. 

Frågan om hur Japans industriella offensiv skall mötas kan komma att ge 

upphov till nya handelspolitiska spänningar. På flera håll i Europa synes 

man vara på väg mot ett större mått. av statliga insatser till stöd för 

forskning och utveckling !FoUl. Den nuvarande amerikanska administra

tionen synes däremot frukta att en kapplöpning i offensiva stödåtgärder 

skall bryta ut på FoU-området och få samma handelsomfördelande effek

ter som konkurrensen på exportkreditområdet. 

Frågan om teknologiöverföringar till Sovjetunionen har givit upphov till 

motsättningar mellan USA och Europa som ytterligare försämrat det han

delspolitiska klimatet. 
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Öststaternas försämrade betalningsställning har verkat återhållande på 

handelsutbytet och förstärkt tendenserna till byteshandel. Sådana ten

denser existerar även mellan industriländer och skuldtyngda utvecklings

länder samt på det militärindustriella området, även mellan industriländer
na. 

Svensk handelspolitik 

Sverige är för sin ekonomiska utveckling starkt beroende av handeln 

med omvärlden. Sverige expor1erar idag ungefär en tredjedel av bruttona

tionalprodukten. Ungefär halva industriproduktionen säljs utanför Sveri

ges gränser. Den svenska handelspolitiken inriktas traditionellt på att 

främja frihandeln inom det internationella regelsystemets ramar. Frihan

deln har varit en avgörande förutsättning för den snabba ekonomiska 

utvecklingen under efterkrigstiden och för det svenska näringslivets fram

gångar utomlands. En förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling 

är att den svenska exporten inte utsätts för handelshinder i utlandet och att 

den svenska industrins struktur successivt anpassas till de internationella 

konkurrensförhållandena. En annan förutsättning är att de handelspolitis

ka relationerna mellan länder hålls öppna så att en expansion av världshan

deln underlättas. Utvecklingsländernas ekonomiska situation och möjlig

heter att finansiera sin import är också av stor betydelse för de svenska 

exportmöjligheterna. Särskilt i det svåra internationella ekonomiska läge 
som nu råder är det angeläget, inte minst för mindre handelsnationer, att 

protektionism motverkas och frihandelssystemet försvaras och förbättras. 
Till huvuduppgifterna för den svenska handelspolitiken hör därför att slå 

vakt om det internationella regelsystemet. För små länder som Sverige .är 

det angeläget att tyngdpunkten i internationell handelspolitik ligger i de 
multilaterala organisationerna och inte förskjuts till förmån för bilaterala 
arrangemang. 

Sverige verkade aktivt för att GATT:s ministermöte i november 1982 
skulle resultera i att regclsystemet konsoliderades. Sverige kommer att 

aktivt deltaga i uppföljningen av ministermötet inte minst vad gäller arbetet 
på en ny s.k. skyddsklausul, d.v.s. reglerna för när och hur ett land får 

ingripa mot s.k. marknadsstörande import. Även arbetet på en översyn 

och precisering av existerande regler när det gäller handeln med jordbruks

produkter kommer att kräva ökad uppmärksamhet. Det är även av vikt att 

Sverige deltar i arbetet inom GATT och OECD på att undersöka behovet 

och lämpligheten av liberaliseringsåtgärder inom nya områden som t.ex. 

tjänstehandeln. Sverige bör också verka för en aktiv uppföljning av 

OECD:s studie av de handelspolitiska problem som medlemsländerna 

kommer att möta under 1980-talet. 

I juni 1983 hålls FN :s sjätte konferens för handel och utveckling. UNC

T AD VI. Om en global förhandlingsrunda inom FN:s ram om utvecklings-
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problemen inte kommer till stånd får UNCT AD VI ökad betydelse. Det är 

därför viktigt att konferensen förbereds väl och inriktas på ett begränsat 

antal ämnen som är mogna för konstruktiva förhandlingar och beslut. 

Råvaror. internationell handel med varor och tjänster samt finansiella och 

monetära frågor hör till de områden som står på dagordningen. 

Parallellt med sitt aktiva deltagande i arbetet för en friare världshandel 

har Sverige genom sitt medlemsskap i EFT A och sitt frihandelsavtal med 

EG i hög grad medverkat i de ekonomiska samarbetssträvandena i Västeu

ropa. EG:s och EFT A:s medlemsländer bildar numera ett faktiskt frihan

delsområde för industrivaror. Regeringen avser att verka för att Sverige 

inom ramen för nu gällande associationsform utvecklar de nära förbindel

serna med EG och söker undanröja sådana hinder för handel och ekono

miskt utbyte som ligger utanför tullområdet. I EFT A kan Sverige verka för 

att befästa den frihandel som uppnåtts och få tillfälle till diskussioner i 

ekonomiska och handelspolitiska frågor av gemensamt intresse, speciellt 

då vad avser förhållandet till EG. 

Den nordiska samhandeln är av betydande omfattning. Ett viktigt led i 

strävandena att göra industrin mer konkurrenskraftig är att bereda den 

tillgång till en större hemmamarknad. Sverige kan genom det väl utveck

lade samarbetet i Norden aktivt bidra till en vidare utveckling av den 

nordiska hemmamarknaden. 

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 

Arbetet i GATT. det allmänna tull- och handelsavtalet, har under år 1982 

i hög grad präglats av förberedelserna för det ministermöte som hölls i 

Gcneve den 24-29 november. Ministermötet var det första i GATT på nio 

år och hade tillkommit för att stärka den politiska viljan att motstå det 

växande protektionistiska trycket. Framför allt det ökade antalet skydds

åtgärder utanför GATT, s.k. gråzonsåtgärder. ansågs motivera en politisk 

manifestation för att stärka GATT. I vissa läger, framför allt i USA. fanns 

också förhoppningar om att ministermötet skulle kunna besluta om förbe

redelser för en ny förhandlingsrunda mot slutet av 1980-talet. USA för
sökte i detta syfte föra in nya problemområden som tjänstehandcln. inves

teringsvillkor och högtcknologihandeln i GATT:s arbete samtidigt som 

man ville liberalisera handeln med jordbruksprodukter. Dessutom ville 

man ha en nord-sydförhandling i GATT om marknadstillträde, där de 

nyindustrialiserade utvecklingsländerna förväntades förhandla på reciprok 

basis. EG intog en avvaktande hållning i flertalet av dessa frågor och var 

direkt avvisande vad gällde tanken på liberalisering på jordbuksområdet. 

Sverige prioriterade framför allt ansträngningarna att få bättre insyn i 

och klarare regler för skyddsåtgärder mot marknadsstörande import 

(skyddsklausulenJ. Vidare verkade Sverige för att föra in tjänstehandeln i 

GATT och för förberedelser för förhandlingar med u-länderna, om än med 

ett annat tidsperspektiv och delvis annan inriktning än vad USA föreslagit. 
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Ministermötet kunde endast delvis uppfylla de på sina håll mycket högt 
ställda förväntningarna. En jordbrukskommitte inrättades för att inom två 
år framlägga rekommendationer vad gäller det fortsatta arbetet med en rad 
viktiga och svåra handelsfrågor på detta område. Tjänstehandeln kommer 
också att bli föremål för viss granskning i GATT: också här har en tids
gräns satts för arbetet. En politisk deklaration avgavs som. trots vissa 
tolkningsuttalanden från bl.a. -EG. får anses ha höjt tröskeln för införandet 

av protektionistiska åtgärder något. I u-landsavsnittet beslutades bl.a. att 
man i GATT skulle undersöka vilka åtgärder som kunde vidtas för att öka 
handeln mellan u-länder och i-länder. Detta beslut kan möjligen på sikt 
leda till en förhanding av det slag Sverige verkat för. 

Däremot gjordes inga framsteg i skyddsklausulfrågan. Man kunde en
dast besluta om vissa okontroversiella hållpunkter för fortsatta förhand

lingar. 
Resultatet av ministermötet kan sannolikt inte bedömas förrän efter det 

att man genomfört en del av uppföljningsarbetet. Sverige kommer att spela 
en viktig roll i detta arbete. eftersom Sverige nu övertagit ordförandeska
pet i GATT:s råd, som är det högsta beslutande organet för GATT:s 

löpande arbete. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

Arbetet inom OECD har under år 1982 präglats av att spänningarna på 
det handelspolitiska fältet varit stora. Särskilt tydligt har detta kommit till 
uttryck på stålområdet och i de långdragna förhandlingarna med syfte att 
nå fram till en ny överenskommelse på exportkreditområdet. 

Vid 1981 års ministerrådsmöte fattades beslut om genomförandet av en 
studie av de handelspolitiska problem som medlemsländerna kommer att 
möta under l980~talet. Större delen av OECD:s kommitteer har engagerats 
för att från olika utgångspunkter ge bidrag till arbetet och för att identifiera 
sådana problem. Denna kartläggning låg till grund för diskussioner vid 
1982 års ministerrådsmöte och mynnade ut i beslut om fördjupade studier 
på flera områden. Detta kommer att resultera i att organisationens arbete 
får en starkare handelspolitisk inriktning än tidigare. 

Från svensk sida har förespråkats att organisationen som ett led i arbetet 
att motarbeta protektionistiska strömningar skall sammanställa informa
tion om protektioni_smens kostnader. Vidare har stor vikt lagts vid organi
sationens arbete inom tjänstehandelsområdet. Det är mot den bakgrunden 
tillfredsställande att ministerrådsmötet bl.a. fattade beslut om att lägga 
ökad vikt vid arbetet på att underlätta det internationella tjänsteutbytet 
samt att insamla information om kostnader för protektionistiska åtgärder. 

I stålkommitten har som viktigaste fråga -diskuterats de amerikanska 

handelsåtgärderna på stålområdet. Kommitten genomför vidare studier 
rörande strukturförändringar och sysselsättningsfrågor. 
7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Kommitten för multinationella företag (MNF) och internationella inves

teringar färdigställde under år 1982 en delrapport om det arbete som 

kommitten gjort sedan 1979 års översyn av riktlinjerna för MNF och 
investeringsinstrumenten. Nästa översyn äger rum år 1984. Kommitten 

har vidare påbörjat en kartläggning av investeringsvillkor som påverkar 

handeln. 

Det är ur svensk synvinkel mycket tillfredsställande att deltagarna i det 

s.k. Arrangemanget för exportkrediter efter långdragna förhandlingar lyc

kades nå överenskommelse om en revidering av Arrangemanget, vilken 

innebär en skärpt disciplin på området och en höjning av räntorna. Arbete 

har även inletts på att nå överenskommelse om begränsning av exportkre

ditsubventionerna på områden som nu inte täcks av Arrangemanget. 

Strävandena att upprätthålla och utvidga frihandelssystemet är i hög 

grad beroende av den fortsatta ekonomiska utvecklingen i världen. Utan 

en rimlig tillväxt kommer frihandeln att utsättas för ytterligare påfrestning

ar. Den svenska regeringen verkar därför aktivt inom såväl OECD som i 

andra internationella sammanhang för en samordnad och mer tillväxtfräm
jande politik. 

Nordiskt samarbete 

Det nordiska samarbetet har vuxit fram sedan lång tid tillbaka och förs 
fram på allt bredare front. Det har lett till en serie resultat som idag upplevs 

som naturliga delar i de nordiska ländernas rätts system och samhällsliv. 

Det nordiska samarbetet handlar inte enbart om nya framsteg. Det 
handlar också om att slå vakt om de framsteg som redan gjorts. Det gäller 
trygghetskonventionen. Det gäller den gemensamma arbetsmarknadens 

funktion under rådande lågkonjunkturer. Det gäller tillämpningen inom 
nationell ramlagstiftning så att den inte går i skilda banor i de nordiska 

länderna. m. m. 
Det är av avgörande betydelse för respekten för det nordiska samarbetet 

att det ges en resultatinriktad prägel. att individer och företag får konkret 

nytta av samarbetet. 

I tider då besparingar måste göras i statsutgifterna, har de nordiska 

länderna särskild anledning att samarbeta med varandra. Genom att söka 

gemensamma lösningar i stället för att lägga ner resurser i varje enskilt land 

för att lösa likartade problem. kan en samhällsekonomisk nytta av betydel

se uppnås genom det nordiska samarbetet. Arbetet på att åstadkomma 

nationella besparingar genom att söka nordiska samarbetslösningar bör 

tillvaratas. 
På vissa områden är de nordiska länderna hänvisade till att samarbeta 

för att kunna hålla jämna steg med de större industriländerna. De nordiska 

länderna är vart och ett för litet för att få fram forskare och teknisk 

utrustning på viktiga områden såsom energiforskning. datateknologi. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 99 

grundforskning liksom tillämpad forskning och teknisk utveckling. Den 

arbetsfördelning som åstadkommits och de gemensamma satsningar som 

gjorts i det nordiska samarbetet i detta sammanhang bör föras vidare och 

fördjupas. 
Under senare år har det ekonomiska. industripolitiska. handelsmässiga 

och energipolitiska samarbetet fått allt större betydelse. Nordiska minis

terrådet har ställt upp mål för detta samarbete under rubriken ''Norden 

som hemmamarknad". Den vikt regeringen fäslt!r vid att detta samarbete 

byggs ut och fördjupas anmäldes i prop. 1982/83: 50. Det är regeringens 

uppfattning att de samarbetsprogram, som de nordiska ländernas sam

arbetsministrar utvecklat och de arbetsplaner som industri, och energimi

nistrarna har antagit. skall genomföras i kontakt med arbetsmarknadens 

parter och med näringslivet. Så öppnas möjligheterna för samarbete inom 

olika sektorer och branscher i samhällsekonomin som är av särskilt intres

se från tillväxtsynpunkt. 

Vissa delar av det nordiska ekonomiska samarbetet, särskilt industri

och energisamarbetet. utvecklas bäst genom överenskommelse mellan två 

eller tre länder. Sverige har bl. a. slutit ett avtal med Danmark om införsel 

av naturgas. Med Finland har Sverige arbetat genom en särskild överens

kommelser inom ramen för det nordiska arbetsmarknadssamarbetet. Med 

Norge slöt Sverige i mars 1981 ett avtal om ekonomiskt samarbete. särskilt 

på industri- och energiområdena. Dessa avtal öppnar en möjlighet att ge 

ökat innehåll och ökad dynamik i det nordiska samarbetet. 

I tider av ekonomisk kris kämpar internationellt samarbete i motvind. 

Detta gäller inte i det nordiska samarbetet. bl. a. på grund av den förank

ring det har hos de nordiska ländernas parlament. Det är angeläget att 

denna förankring fördjupas och att samspelet mellan Nordiska rådet och 

nordiska ministerrådet får bästa möjliga organisation. Regeringen fäster 

stort avseende vid den utredning som nyligen tillsatts på nordiskt plan för 

översyn av samarbetsformerna i det nordiska samarbetet. 

De europeiska gemenskaperna (EG) 

Tioårsjubileet av Sveriges och övriga EFT A-länders frihandelsavtal med 

EG har manifesterats med deklarationer av såväl EFTA som EG. Deklara

tionerna avspeglar tillfredsställelse på båda sidor över den hittillsvarande 

utvecklingen och en ömsesidig strävan att ytterligare fördjupa och bredda 

det ekonomiska samarbetet. 

Våra förbindelser med EG har fortsatt att utvecklas positivt under år 

1982 såväl bilateralt som inom EFT A-kretsens ram. Sveriges och gemen

skapens intresse av fortsatta kontakter på hög politisk nivå har markerats 

genom att det första s.k. högnivåmötet i Stockholm år 1981 följts upp av ett 

andra högnivåmöte i Bryssel i juli 1982. Vid överläggningarna berördes 

såväl EG:s interna utveckling som aktuella globala handelspolitiska frågor 

och bilaterala frågor. 
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EG har under år 1982 utnyttjat den möjlighet som frihandelsavtalet ger 

att utlösa tredjelandstull för svensk pappersexport sedan plafondtaken i 

nästan samtliga fall överskridits. Preferenstullarna för svensk pappersex

port till EG har successivt minskats från 12o/c till f.n. 2% (1983). Full 

tullfrihet skall enligt avtalet vara genomförd den I januari 1984. 

I ansträngningarna att förenkla och förbättra ursprungsreglerna i han

deln mellan EFT A- och EG-länderna har ett första steg i riktning mot en 

tillfredsställande lösning nu kunnat noteras. 

Läget på stålmarknaden inom EG präglas av en betydande osäkerhet 

beroende på strukturproblem och de dåliga konjunkturutsikterna. Gemen

skapen beslöt i juni 1982 förlänga gällande produktionsbegränsningar till 

den 30 juni 1983 samt om åtgärder för att höja prisnivån. Prisdisciplinen 

inom EG utsätts alltjämt för stora påfrestningar och beslut om ytterligare 

produktionsnedskärningar och andra åtgärder för att stabilisera markna

den fattades i december 1982. 

Handeln med stål mellan Sverige och EG har kunnat upprätthållas i 

normal omfattning på grundval av Sveriges frihandelsavtal med CECA 1 

samt årliga skriftväxlingar om vissa tolkningar av avtalet som en följd av 

EG:s krisåtgärder på stålområdet. 

Samarbetet med gemenskapen fullföljs och vidareutvecklas även på en 

rad områden utanför frihandelsavtalet som exempelvis det tekniskt-ve

tenskapliga samarbetet inom ramen för European Cooperation in the Field 

of Scientific and Technical Research <COST), där Sverige f.n. förhandlar 

om ytterligare avtal om projekt för teknisk utveckling och tillämpad forsk- · 

ning bl.a. inom träsektorn. Sammankopplingen :tv det svenska datanätet 

och gemenskapens Euronet skedde i september 1982. Särskilda expertmö

ten har vidare under året hållits om bl.a. miljövård, biståndsfrågor, konsu

mentfrågor och transportfrågor. 

Informella ekonomisk-politiska och industripolitiska överläggningar har 

ägt rum vid olika tillfällen. Särskilda samtal om statsstöd inleddes mellan· 

ett antal EFTA-länder och EG år 1981. En uppföljning av dessa samtal för 

Sveriges vidkommande ägde rum i mar·s 1982. 

Tillsammans med övriga EFT A-länder har diskussioner ägt rum med 

EG-kommissionen om EG:s förslag till varumärken samt om åtgärder för 

att minska de tekniska handelshindren i den europeiska samhandeln. 

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTAI 

EFT A-ländernas frihandelsavtal med EG har nu varit i kraft i tio år. 

Avtalen har medfört att vi idag har en västeuropeisk frihandelsmarknad för 

snart sagt alla industrivaror omfattande 17 länder med mer än 300 miljoner 

människor. Denna marknad tar emot mer än 65% av Sveriges export. 

' CECA =Europeiska kol- och stålgemenskapen 
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Inom EFT A fortsätter samtidigt ansträngningarna att vidareutveckla 

frihandeln, bl.a .. genom avveckling av tekniska handelshinder samt förenkc 

Iing av ursprungsreglerna i handeln mellan EFT A- och EG-länderna. Mot 

bakgrund av Portugals och Spaniens förutsedda inträde i EG fortsätter 

diskussionerna om särskilda regler för EFT A-ländernas förhållande till 

dessa länder och gemenskapen under en övergångsperiod efter inträdet. 

Tillämpningen av statsstöd i medlemsländerna granskas. En studie av 

EFTA-ländernas regionalpolitiska problem förestår, liksom en översyn av 

hur EFT A-ländernas multilaterala handelsavtal med Spanien fungerat se

dan det :trädde i kraft år 1980. Blandade kommitten EFTA-Jugoslavien 

möts en gång årligen för diskussion av olika samarbetsfrågor. 

Förenta Nationerna (FN) och Förenta Nationernas konferens för handel och 

utveckling (UNCT AD) 

Den s.k. globala förhandlingsrundan som diskuteras inom FN:s ram har 

behandlats närmare i det föregående under redogörelsen för krisen i det 

internationella utvecklingssamarbetet. På det handelspolitiska området 

blir främst frågorna om handelns betydelse i det ömsesidiga beroendet 

mellan i- och u-länder, liksom det gemensamma intresset att vidmakthålla 

och vidareutveckla ett öppet internationellt handelssystem för svensk del 

de mest intressanta vid en eventu.ell ny global nord-sydrunda. 

Detsamma gäller behovet av att få till stånd en internationell dialog på 

energiområdet mellan producent- och konsumentländer. 

Arbetet inom UNCTAD:s styrelse har under år 1982 präglats av förbere

delserna för konferensens sjätte session som kommer att äga rum i Bel

grad, Jugoslavien den 6-30juni 1983. En preliminär dagordning för konfe

rensen har antagits. USA och Israel röstade dock emot denna. 
Utöver en samlad debatt av allmänekonomisk karaktär, kommer huvud

ämnena att vara råvaror, internationell handel med varor och tjänster samt 

finansiella och monetära frågor. Andra frågor såsom teknologi, sjöfart och 

ekonomiskt samarbete mellan u-länder avses i princip få en mer översiktlig 

behandling. Risken är betydande att den kommande konferensen i nuva

rande ekonomiska och politiska läge inte leder till konkreta resultat av 

betydelse för u-länderna. Därför kommer Sverige så långt detta är möjligt 

att verka för att den får en uppläggning som skapar ett sådant politiskt 

tryck att den verkar som katalysator för reella framsteg. Detta bör förut

sätta att konferensen inriktas på några konkreta och realistiska ämnen. Vid 

tidigare konferenser har detta varit svårt att uppnå. Förberedelserna i 

substansfrågorna pågår i bl.a. Geneve och inom OECD i Paris. U- länderna .. 

kommer i april 1983 att slutligt samordna sina förberedelser för konferen

sen i Buenos Aires. De svenska förberedelserna samordnas i en interde

partemental beredningsgrupp under ledning av statssekreteraren för utri

keshandelsfrågor. 
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En annan fråga som stått i centrum för UNCTAD:s styrelse under det 
gångna året är det ekonomiska samarbetet mellan u-länderna (ECDC). 
Ansträngningarna på att utvidga och formalisera arbetet på ekonomiskt 
samarbete mellan u-länder har under år 1982 varit betydande. V-länderna 

inom den s.k. 77-gruppen har haft ett antal möten inom områden för 
handel. vetenskap och teknik, livsmedel och jordbruk. finanser, kapital
varor och industri. I vad avser handel har gruppen kommit överens om att 
inom UNCT AD:s ram förhandla om tullpreferenser sinsemellan (GSTPJ. 
Vid en session i UNCTAD:s styrelse i oktober 1982 genomdrev u-länderna 
ett beslut som innebär att varje enskilt u-land har vetorätt mot att nya 

länder ansluts till ett program inom ramen för ECDC. Beslutet uppfattades 
av i-länderna som ett brott mot FN:s universalitetsprincip. Förhandlingar 
mellan u-länder om GSTP inleds redan i april 1983 och beräknas pågå 
under minst två år. Den utveckling frågan fått kan. om en förändring i 
beslutet inte kommer till stånd. komma att inverka mycket negativt på 
såväl förberedelserna för UNCTAD VI som konferensens förlopp. 

Försöken att komma vidare i arbetet på en uppförandekod för teknolo
giöverföring har fortsatt under år 1982 i en interrimskommitte. 

De särskilda tullförmåner (s.k. tullpreferenser) för u-länder som Sverige 
införde år 1972 omfattade under år 1981 en handel om totalt 2,2 miljarder 
kr. jämfört med 2,0 miljarder kr. för år 1980. Detta utgör drygt 10% av 
importen (21,6 miljarder kr. år 1981) från de 87 länder och områden som år 
1981 beviljats tullpreferenser. Huvuddelen av importen från dessa länder 
( 16.6 miljarder kr.) är tullfri enligt mest gynnad nationsprincipen. 

Råvaror 

Ansträngn.ingarna att nå internationella överenskommelser i syfte att 
begränsa fluktuationerna i råvarupriserna och därmed trygga utbudet av 
råvaror har endast gjort begränsade framsteg. Arbetet i UNCTAD inriktas 
alltmer på avtal om utvecklingsåtgärder, information och konsultationer. 
Av försörjningsskäl eftersträvar Sverige stabila och förutsägbara priser 
och en icke-diskriminatorisk råvaruhandel. Stabila råvarumarknader ver
kar också intlationshämmande. Det är därför angeläget att ansträngningar
na att nå överenskommelser om prisstabiliserande avtal fortsätter samti

digt som alternativa former för internationellt råvarusamarbete prövas. 
Sverige har ratificerat avtalet om en gtmensam fond för finansiering av 

buffertlager och andra åtgärder för att stödja främst u-ländernas råvarupro

duktion. förädling och handel. Avtalets ikraftträdande har förskjutits. då 
ännu ej tillräckligt antal stater ratificerat avtalet. 

Det sjätte internationella tennavtalet trädde provisoriskt i kraft den I juli 
1982. Avtalet skall bidra till stabilitet på tennmarknaden via buffertlager 
och kvoter. Sverige deltar för första gången i detta avtal. 

1971 års veteavtal skulle ha löpt ut under år 1983 men förlängdes för 
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ytterligare tre år i avvaktan på ett nytt avtal. I likhet med flertalet medlem
mar av det internationella veterådet anser Sverige att ett nytt avtal bör 
innehålla bestämmelser om samordnade lager. 

Förhandlingar om ett nytt sockeravtal inleds år 1983 då gällande avtal 
visat sig otillräckligt. Ett önskvärt mål är att knyta EG till ett nytt avtal. 

Sverige notifierade den 21 september 1982 sitt godkännande av förläng
ningen av 1976 års internationella kaffeavtal t.o.m. september 1983. Inom 

ramen för avtalet infördes hösten 1980 en kvotering av den internationella 
handeln med kaffe. 

Överenskommelse har träffats om ett nytt kaffeavtal avsett att gälla sex 
år från den I oktober 1983. Proposition om Sveriges anslutning till detta 
avtal kommer att föreläggas riksdagen. 

1980 års kakaoavtal har haft stora svårigheter sedan det provisoriskt 
sattes i kraft den I augusti 1981. Skördarna har flera år överstigit konsum
tionen och avtalets prisram har inte kunnat försvaras. Avtalet löper ut den 

31juli1984. 
Naturgummi priset föll hösten I 98 I till en nivå där stödköp i enlighet med 

1979 års internationella naturgummiavtal aktualiserades. Stödköpen upp
går sedan dess till över 200 000 ton och priset har stabiliserats. De svenska 

bidragen till stödköpen har främst på grund av växelkursutvecklingen 
blivit något större än som beräknades i prop. I 979/80: 107 om Sveriges 
anslutning till avtalet och uppgår hittills till närmare 4,6 milj. kr. 

Överenskommelse om ett internationellt juteavtal träffades i oktober 
1982. Proposition om Sveriges anslutning till detta avtal kommer att före
läggas riksdagen. 

Bilaterala frågor på det handelspolitiska, ekonomiska och kommersiella 
området 

Bilaterala kontakter på det handelspolitiska, ekonomiska och kommer
siella området har ökat i omfattning. Kraven på statligt engagemang har 
fortsatt att stiga, inte minst i länder där de ekonomiska problemen blivit 
akuta. Officiella besök och delegationsresor med officiell .prägel har i allt 
större grad kommit att användas i handclsfrämjande syfte. Ett allt starkare 
samband framträder mellan handelspolitiska och ekonomiska kontakter på 
regeringsnivå och kommersiella förbindelser med ett stort antal länder. 

Huvudparten av Sveriges handelsförbindelser regleras som förut av 
multilaterala avtal. Med vissa länder. företrädesvis u-länder och statshan

delsländer, finns härutöver bilaterala handels- eller samarbetsavtal. Många 
av dessa avtal förutser årliga möten mellan avtalsparterna. 

Handeln med statshandelsländerna har under perioden präglats av fal

lande ekonomisk tillväxttakt i dessa länder, tilltagande kreditproblem och 
åtstramning i deras import. Den svenska exporten till statshandelsländerna 
i Östeuropa har sålunda under perioden januari-augusti 1982 sjunkit med 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 104 

12 % jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har importen 
från statshandelsländerna ökat, särskilt av oljeprodukter. Sedvanliga årliga 
handelsförhandlingar har hållits med Sovjetunionen, DDR, Polen, Tjecko

slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Kina. Med Ungern har ett 

nytt långfristigt handelsavtal ingåtts. Handelsavtalen med vissa andra 
statshandelsländer har förlängts. 

Under år 1982 har kommissionsmöten enligt samarbetsavtalen.med 
Egypten och Irak ägt rum. Den svensk-japanska blandade kommissionen 
har hållit sitt tionde möte. År 1983 kommer bilaterala möten sannolikt att 
äga rum med flertalet av de länder med vilka Sverige har samarbetsavtal. 

Från svensk sida har hittills en relativt restriktiv attityd intagits till att 

ingå nya avtal, bl. a. med hänsyn till den administrativa belastning som 
dessa innebär för myndigheter och företag. Kommersiella och handelspoli
tiska fördelar kan dock motivera att nya avtal ingås. 

En översyn av samarbetsavtalens funktion, utformning och administra

tion pågår. 
Amerikanska stålintressen väckte i december 198.1 talan mot stålprodu

center i Sverige och sex andra länder för otillåten subventionering av 
produktionen av specialstål som bl.a. exporteras till USA. Amerikansk 
industri påstods ha lidit skada härav. I september 1982 tog USA initiativ till 
konsultationer med Sverige enligt GAlT:s subventionskod. Vid en första 
konsultationsomgång tillbakavisades från svensk sida den amerikanska 
talan bl.a. med åberopande av att USA ej företett tillräcklig bevisning av 
orsakssambandet mellan importen från Sverige och den påstådda skadan. 
Den amerikanske presidenten har sedan dess beslutat inleda en intern 
marknadsstörningsundersökning. Samtidigt uppmanades .administrationen 
att genom fortsatta konsultationer med berörda länder söka eliminera 
samtliga de förfaranden som man på amerikansk sida anser snedvrider 
handeln med specialstål. Sannolikt är att fortsatta samtal mellan Sverige 
och USA äger rum inom kort. 

Textilier är ett område där man internationellt har erkänt behovet av 
avsteg från en strikt tillämpad frihandelsprincip. Handeln med teko-varor 
regleras i ett specialavtal under GATT - det s.k. multifiberavtalet (MFA). 
Sverige anslöt sig den 20 augusti 1982 till den förlängning av multifiberav
talet (MFA lll), som trädde i kraft :vid årsskiftet 1981/82. 

Sverige har bilaterala textilbegränsningsavtal med 16 länder. Avtalen är i 
tillämpliga fall ingångna inom ramen för multifiberavtalet. Sverige har 

hittills omförhandlat två avtal under MFA lll. De återstående avtalen 
kommer att omförhandlas under år 1983. Förhandlingar med ytterligare ett 
land inleddes under år 1982. Sveriges textilbegränsningsavtal löper. i de 
flesta fall på två år och innehåller en ömsesidig uppsägningsklausul. En 
övergång till längre avtalsperioder övervägs. Härutöver begränsas liksom 
tidigare teko-importen från statshandelsländerna. Kommerskollegium be
vakar fortlöpande utvecklingen av teko-importen till Sverige. 
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Sydafrika 

Genom lagen (1979:487) om förbud mot investeringar i Sydafrika och · 

Namibia begränsas den svenska näringsverksamheten i Sydafrika och 
Namibia i avsikt att öka det internationella trycket på den sydafrikanska 

regimen och påverka dess apartheidpolitik. Regeringen kan bevilja dispens 

för investering sorri avser ersättning av försliten utrustning och som inte 

innebär någon utvidgning av företagens verksamhet i Sydafrika och Nami

bia. En redogörelse för hur företagens verksamhet har utvecklats i Sydafri

ka och Namibia lämnas årligen i särskild skrivelse till riksdagen. 

På begäran av riksdagen· sker en översyn av lagstiftningen om förbud 

mot investeringar i Sydafrika och Namibia m.m. (UU 1979/80:27, rskr 

1979/80:360). I utredningsuppdraget ingår bl.a. att studera möjligheterna 

att vidga sanktionerna mot Sydafrika till andra omr~den än de som nu 
omfattas av lagen. Utredningen är numera parlamentariskt sammansatt. 

Den avses vara avslutad före utgången av år 1983. 

Exportfrämjande insatser 

Den i oktober 1982 genomförda devalveringen har skapat gynnsamma 

förutsättningar för företagen i deras exportansträngningar. De särskilda 

statliga insatserna för att främja svensk export av varor och tjanster, som 

utgör ett komplement till den av regeringen förda allmänna ekonomiska 
politiken, är av väsentlig betydelse för att minska underskottet i bytesba

lansen. Genom det statliga stödet skapas bättre förutsättningar för företa

gen att öka sina egna exportansträngningar och ta till vara de konkurrens

fördelar som devalveringen har skapat. Samtidigt kommer stödet i enskilda 

aktioner att minska då företagen beräknas själva kunna bidra ekonomiskt i 
en större utsträckning än hittills. Bl.a. mot denna bakgrund föreslås t.v. 

inga ytterligare medel för stöd till svensk projektexport. Sammantaget 
innebär detta en viss minskning av medlen till den exportfrämjande verk
samhet som främst bedrivs genom Sveriges exportråd. Genom omfördel
ningar av anslagna medel kan dock en förstärkning göras av de mest 
angelägna insatserna. En utvärdering av det hittillsvarande stödet till 
mindre och medelstora företag har nyligen inletts. 

Samordning av insatser med inriktning på köpstarka marknader kommer 

att eftersträvas. En strävan bör också vara att öka handeln på u-lands

marknader. bl.a. genom ökat återflöde från multilaterala biståndsorgan 
och SIDA. 

Mot bakgrund av tjänstesektorns ökande betydelse och internationalise

ring har regeringen nyligen tillsatt en utredning som bl.a. skall lämna 

förslag på åtgärder för att ytterligare stimulera och utveckla den svenska 

tjänsteexporten. De åtgärder som särskilt har vidtagits för att öka exporten 

av tjänster från statliga myndigheter och bolag förväntas få vissa positiva 
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effekter även för övrig svensk export. Systemet för förmånlig kre_ditgiv
ning till vissa u-länder, som främst har biståndspolitiska syften. förväntas 

också gynna export av varor och tjänster. 

Exportkreditgarantier 

De svenska företagens möjlighet att försäkra sina exportaffärer mot 

risken för uteblivna betalningar och andra förlustrisker, d. v .s. att erhålla 

exportkreditgarantier, är ett viktigt element i exportfrämjandet. Export
kreditnämnden (EKN) svarar för denna garantigivning. Verksamheten 

präglas av en svår balansgång mellan önskan au främja den svenska 

exporten å den ena sidan och behovet att minimera statens risktagande å 

den andra. 
l EKN:s verksamhet ingår förutom normal affärsmässig garantigivning 

(n-garantier) även garantigivning enligt särskilda kriterier vid export med 

ett särskilt samhällsintresse samt vid export av betydelse för u-ländernas 

ekonomiska utveckling (s/u-garantier). För att EKN skall ges möjlighet till 

fortsatt omfattande engagemang på länder som vid tidpunkten för garanti

givningen betraktas som goda risker, föreslås bemyndigande för regering

en att överföra ytterligare medel till s/u-ramen, om så anses erforderligt. 

Tullfrågor 

Tullverket deltar i det internationella samarbetet på tullområdet. främst 
inom ramen för Tullsamarbetsrådet (Customs Cooperation Council-CCC) i 

Bryssel. Inom CCC befinner man sig nu i slutskedet av arbetet med en ny 
varunomenklatur. Det mycket omfattande arbetet med att överföra denna 
nomenklatur till svensk lagstiftning och andra bestämmelser har redan 
påbörjats inom generaltul\styrelsen. 

De nordiska länderna har ingått ett avtal om ömsesidigt bistånd i tullfrå
gor. vilket kommer att underlätta tullmyndigheternas ansträngningar att 

förhindra, utreda och beivra överträdelser av tullagstiftningen. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmateriel i 

landet omfattade 122 enskilda tillverkare vid årsskiftet 1981/82 . Tillverk

ningsvärdet för år 1981var3956 milj. kr. (1982 - 4057 milj. kr.). 
Under år 1982 har ca 1800 ansökningar om utförsel behandlats. Medel

värdet av krigsmaterielexporten under åren 1977-1981 var ca 1,2% av den 

totala exporten under perioden. 

Värdet för under år 1982 beviljade utförseltillstånd uppgår till ca I 9QO 

milj. kr., en ökning med knappt 300 milj. kr. jämfört med år 1981. 
Under år 1982 har riksdagen beslutat om att i lag reglera utförseln från _ 
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riket av krigsmateriel. upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt samt 
anordnande inom riket av militärt inriktad utbildning av utländsk medbor
gare (prop. 1981/82: 196. UU 1981/82: 26. rskr 1981182: 345). Genom lagen 

ersätts 1949 års kungörelse angående förbud mot utförsel från riket av 
krigsmateriel. Lagen ( 1982: 513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, 

m. m. träder i kraft den I januari 1983. 

E 1. Kommerskollegium 1 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

28585893 

29420000 

30267000 
1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor om handelspofitik och utrikeshandel samt vissa frågor i 

samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. 

Kommerskollegium leds av en styrelse. Chef för kollegiet är en general

direktör. som är styrelsens ordförande. Inom verket finns fyra utrikeshan

delsbyråer, en byrå för administrativa frågor, en byrå för inrikeshandel och 
näringsrättsliga ärenden samt ett utredningssekretariat. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd och en CECA2-nämnd 

samt rådgivande nämnder för frågor rörande auktorisation och godkännan
de av revisorer samt för frågor rörande godkännande av tolkar och auktori
sation av översättare. 

En särskild utredare har i betänkandet (Ds H 1982:2) "Att godkänna 
tolkar och auktorisera översättare - en utvärdering" föreslagit en viss 
förändring av kollegiets nuvarande system för godkännande resp. auktori
sation av tolkar och translatorer. Samma ämnesområde berörs i betänkan
det (Ds U 1982: 10) "Reformerad tolkutbildning" och i statskontorets 
rapport ( 1982: 19) ''Översättningsverksamheten i statsförvaltningen'·. Be

tänkandena och rapporten har remissbehandlats. Förslag i frågan kommer 

att redovisas för riksdagen. 

2 CECA = Europeiska kol- och stålgemenskapen 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Kommers- Före-
kollegium draganden 

Personal 

Handläggande personal 105 of of 
Övrig personal 52 of of 

157 of of 

Anslag 

Förvaltningskostnader 23374000 +221000 +265000* 
(därav lönekostnader) (19770000) (-173 000) (- 20000)* 

Lokalkostnader 1945000 +574000 +582000* 
Siirskilda reglerings-

verksamheten 4101000 + 168000 
(förvaltnings-

kostnader) (3479000) (+159000) 
(därav lönekostnader) (2430000) (of) 

\Lokalkostnader) (622000) I+ 9000) 

29420000 +963000 +847000 

* För budgetåret 1983/84 har medel för Särskilda regleringsverksamheten beräknats 
inom anslagspostema Förvaltningskostnader och Lokalkostnader. Posten gäller 
således kollegiets hela verksamhet inklusive den hittillsvarande Särskilda regle
·ringsverksamheten. 

Kommerskollegium 

För budgetåret 1981/82 har kommerskollegium redovisat en resultatana
lys. Med denna som bakgrund står det enligt kollegiets uppfattning klart att 
successivt krympande resurser inte ger verket •Jtrymf!JC att ta på sig nya 
eller utökade arbetsuppgifter. 

Inom det näringsrättsliga arbetsområdet berörs flera verksamhetsgrenar. 
av pågående eller nyligen avslutade utredningar och av nytillkommande 
antingen redan beslutad eller förväntad lagstiftning. För utrikcshandels
verksamheten försvåras möjli_gheten att förutse utvecklingen av den osä
kerhet som i rådande ekonomiska läge karaktäriserar det handelspolitiska 
skeendet i världen. Den relativt lugna handelspolitiska utveckling som 
präglat 1981/82 kan snabbt förändras, varför det är av största vikt att 
kollegiet även under budgetåret 1983/84 kan ges tillskott av resurser efter· 

prövning av regeringen om den allmänna handelspolitiska utvecklingen 

skulle kräva det. 
I. Pris- och löneomräkning m.m. I 567 000 kr. 

I löneomräkningen har medtagits kostnaderna för dels en tjänst i F 20 -
F 25 för revisorsverksamheten (160 000 kr.) dels en personlig tjänst som 
ambassadråd i F 26 ( 196 000 kr.). Båda dessa tjänster har tidigare inrättats 

av regeringen. 
För stiftelsen Öst Ekonomiska Byråns verksamhet begärs i enlighet med 

av stiftelsen till kollegiet ingiven anslagsframställning 794 000 kr. i bidrag, 
varav 180 000 kr. i lönemedel och 614 000 kr. i kontantbidrag. 
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2. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär en minskning av anslaget 

med 604 000 kr. Reduceringen föreslås genomföras genom minskning av 
lönemedel, delvis i samband med avveckling av viss verksamhet. Kollegiet 

föreslår härvidlag att den s.k. bilkreditförordningen upphävs. 
Den personalreducering som erfordras enligt huvudförslaget avser kolle

giet genomföra dels genom indragning av tjänster som kollegiet inrättat, 

dels genom vakantsättning av långtidsvikariat. 
3. Beträffande den särskilda regleringsverksamheten hemställer kolle

giet att återstående 14 arvodestjänster omvandlas till extra tjänster. 

Kollegiet föreslår vidare i ett förenklingsförslag att systemet med en 
speciell utgiftsstat för den särskilda regleringsverksamheten avskaffas och 

hemställer att medel för kollegiets verksamhet inklusive den särskilda 

regleringsverksamheten anvisas under anslagsposterna Förvaltningskost

nader och Lokalkostnader. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget beräknar jag anslaget till 30 267 000 

kr. 

År 1975 inrättades vid kollegiet arvodestjänster i samband med att 

importreglering av. skor infördes och licenskravet för tekovaror utvidga

des. Skoregleringen upphörde efter relativt kort tid. Regleringen av textil
importen däremot har undan för undan utvidgats och licensiering i stålhan

deln införts. Mot bakgrund av utvecklingen mot allt fler avtal om begräns

ning av tekoimporten finns det ingen anledning att nu förutse att importli

censverksamheten kan tillåtas minska. Det är därför sannolikt att den 

ursprungligen temporära verksamheten blir bestående under överskådlig 
tid framöver. Under budgetåret 1982/83 har tio arvodestjänster ombildats 

till extra tjänster. Medel för verksamheten- har anvisats kollegiet under en 
särskild anslagspost, Särskilda regleringsverksamheten. 

Med hänsyn till ovanstående och behovet av att säkerställa en stabilitet i 
verksamheten anser jag det rimligt att resterande 14 arvodestjänster ombil
das till extra tjänster samt att medel för den särskilda reglerings verksamhe
ten fortsättningsvis anvisas inom anslagsposterna Förvaltningskostnader 

och Lokalkostnader. 
Jag delar kommerskollegiets uppfattning att förordningen (1959:575, 

iindrad senast 1979: 1139) med föreskrifter om vissa betalnings villkor vid 

yrkesmässig försäljning av bilar har minskat kraftigt i betydelse som sta

biliserings- och konjunkturpolitiskt instrument. Bilhandeln synes ha sta

biliserats på en nivå motsvarande ungefär två tredjedelar av tidigare om

fattning. Vidare har andelen avbetalningsförsäljningar sedan början av 

1960-talet sjunkit kraftigt. Jag anser därför att den s.k. bilkreditförordning

en bör upphöra att gälla. I denna fråga har jag samrått med chefen för 

ekonomi~ och budgetdepartementen. 

Detta innebär inte att behovet av en restriktiv kreditpolitik har minskat. 
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Tvärtom är det av stor vikt att - i nuvarande ekonomiska situation -

upprätthålla en sådan. Chefen för ekonomi- och budgetdepartementen 

kommer senare denna dag bl.a. uttala sig om vikten av detta. Jag vill 

samtidigt påpeka att när bilkreditförordningen upphävs kommer istället 

konsumentkreditlagen (1977:981) att gälla för den yrkesmässiga försälj

ningen av bilar. Konsumentkreditlagen reglerar bl.a .. kontantinsatsens 

storlek. Regeringen har också möjlighet att med stöd av lagen ( 1975'. 90) 

med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid 

yrkesmässig försäljning av bilar åter införa en reglering av nuvarande typ, 

om förhållanden så skulle kräva. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommersko/legium för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 30 267 000 kr. 

Gränsskyddet för vissa fiskvaror 

I anslutning till det frihandelsavtal som Sverige år 1972 slöt med den 

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC) gjordes från svensk sida 

vissa åtaganden avseende importen av fiskprodukter från EEC (prop. 

1972:135, UU 1972:20, rskr 1972:311). I en till frihandelsavtalet fogad 

skriftväxling den 21 juli 1972 förklarade sig Sverige sålunda berett att för 

frysta fiskfileer samt fisk- och skaldjurskonserver m.m. med ursprung i det 

utvidgade EEC suspendera tullar samt avgifter med motsvarande verkan. 

Ett beslut av EEC:s ministerråd den 29 september 1981 att upphäva den 

suspension av tullen på sill vid import från tredje land som gällt sedan den 

I februari 1971 aktualiserar nu frågan om att helt eller delvis åte1ta de 

angivna svenska åtagandena. 

De svenska åtagandena skall ses mot bakgrund av att Danmark och 
Norgt: i egenskap av blivande medlemsländer i EEC under förhandlingarna 

om frihandelsavtalet framförde mycket starka önskemål om att få behålla 

den tullfrihet som uppnåtts i EFTA och att de ursprungliga EEC-länderna 

bestämt motsatte sig en övt:renskommelse med Sverige som innebar ömse

sidig frihandel på fiskområdet. Om man från svensk sida inte hade accepte

rat den lösning som blev förhandlingarnas resultat, hade alternativet varit. 

att återinföra tullar resp. avgifter med motsvarande verkan för bl.a. fisk

konserver resp. frysta fiskfi!eer gentemot Danmark, Norge och Storbritan

nien. Detta hade äventyrat dels den rätt som Sverige har att direktlanda 

fisk i Danmark enligt t:tt avtal den 5 december 1967. dels den suspension av 

tullen för sill i EEC som infördes den I februari 1971. Sverige har fortfaran

de ett väsentligt intresse av att bibehålla båda dessa förmåner. 

Jag vill samtidigt understryka att de svenska åtagandena inte gjordes 

förbehållslöst. J förhandlingarna klargjordes från svensk sida att man bl.a. 

såg ett samband mellan dessa åtaganden och bibehållandet av EEC:s 

suspension av tullen för sill. Detta samband kom även till uttryck i en 
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särskild note till Danmarks regering i vilken det meddelades att Sveriges 

regering förbehöll sig rätten att ompröva åtagandena i händelse av en 
genomgripande förändring i konkurrensförhållandena inom fiskerinäring

en. Som exempel på sådana ändringar nämndes bl.a. att EEC beslutar 
upphäva suspensionen av tullen för sill eller att den svenska direktland

ningsrätten i Danmark inte längre kan tillämpas. Det bör nämnas att den 

svenska importen från EEC av de varor som berörs av åtagandena i helt 
dominerande utsträckning härrör från Danmark. I värde uppgick den år 

1981 till 223 milj. kr. 

Åtagandena från svensk sida har väckt starkt missnöje hos de svenska 

fiskeriorganisationerna och inom beredningsindustrin. Under den tid som 
förflutit sedan frihandelsavtalet ingicks har dessa upprepade gånger åter

kommit till regeringen med krav på att EEC skulle förmås att acceptera en 

ömsesidig tull- och avgiftsfrihet för berörda produkter. Från svensk sida 

har frågan tagits upp med EEC vid ett flertal tillfällen, bl.a. vid möten med 

den blandade kommitten Sverige-EEC samt vid särskilda expertmöten. 

Från EEC:s sida har dock klargjorts att sådana eftergifter från dess sida 

förutsatte ytterligare svenska åtaganden. 

Jag har redan angivit att det ligger väsentliga svenska intressen i att 

bibehålla både den svenska direktlandningsrätten i Danmark och EEC:s 
suspension av tullen för sill. Frågorna har samband med varandra genom 

att värdet av direktlandningsrätten är beroende av möjligheterna att eko

nomiskt lönsamt kunna avsätta den landade fisken på EEC:s marknad. Jag 

vill också understryka den stora betydelse som den svenska exporten av 

sill till EEC har. Exporten har traditionellt varit omfattande och uppgick år 
1981 till drygt 80.000 ton till ett värde av 177 milj. kr. vilket motsvarade 

mer än 35 % av det svenska fiskets sammanlagda fångstvärde. Av exporten 

går merparten till Danmark medan en mindre del avsätts i Västtyskland. 
År 1981 direktlandades drygt 20.000 ton i Danmark, där sillen i första hand 

används som råvara i den fiskberedande industrin. Exporten till Danmark 
har varit tullfri sedan lång tid före år 1971. då EEC:s silltull suspenderades. 

Vad gäller EEC:s importsystem för sill bör uppmärksammas att tullfri

het utan begränsning till kvantitet bundits i GATT under en del av året, 
nämligen den 15 februari - den 15 juni. Under den återstående perioden. 
den 16juni - den 14 februari. har tullfriheten bundits för en kvantitet på 

34.000 ton. I praktiken har emellertid dessa GATT-bindnirtgar inte haft 

någon betydelse eftersom all import till följd av EEC:s suspension av 

silltullen har ägt rum tullfritt. 

Den 29 september 1981 fattade EEC: s ministerråd utan förvarning beslut 

om att upphäva suspensionen av silltullen. Beslutet kompletterades senare 

med andra beslut som innebär att den tullfria importen av sill från tredje 

land under perioden den 16 juni - den 14 februari begränsas till 84. 700 ton 

under kvotåret 1982/83, till 74.000 ton under kvotåret 1983/84 samt till 

60.000 ton. varav 26.000 ton för tiden 16 juni - 31 december. under 
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kvotåret 1984/85 . I dessa kvantiteter ingår den i GATT bundna tullfria 
kvantiteten på 34.000 ton. Den import som överstiger dessa kvantiteter 
väntas komma att beläggas med en 15-procentig tull. 

De ändrade förhållandena för import av sill till EEC innebär· att förut
sättningarna för den svenska exporten· försämras på ett grundläggande 
sätt. Tidigare kunde den svenska fiskerinäringen långsiktigt räkna med att 
avsätta sina fångster av sill på i stort sett samma villkor som EEC:s 
fiskare. I det nya läget finns det en uppenbar risk för att en del av den 
svenska sillexporten till EEC kan komma att tullbeläggas redan inom en 
nära framtid. Därtill kommer en betydande osäkerhet beträffande de fram
tida avsättningsmöjligheterna. En antydan om sänkta importkvoter på 
längre sikt finns redan genom de successivt lägre kvoter som fastställts för 
kvotåren 1983/84 och 1984/85. Dessa ·kvoter ger inte utrymme för en 
fortsatt tullfri export av svensk sill i traditionell omfattning. Lönsamheten i 
det svenska sillfisket är redan idag hårt pressad och försämrade exportinöj
ligheter kan därför få svåra konsekvenser, bl.a. med· hänsyn till fiskets · 

betydelse för sysselsättningen i de svenska kustregionerna .. 
Från dessa utgångspunkter och med särskild betoning av det samband 

som enligt svensk uppfattning råder mellan en bibehållen tullfrihet för 
exporten av sill från Sverige till EEC och de svenska åtagandena avseende 
import av ifrågavarande fiskvaror från EEC har de svenska synpunkterna 
presenterats inför EEC. I en note till EG-kommissionen den 27 maj 1982 
har klargjorts att en tullbeläggning av svensk sillexport till EEC skulle 
medföra att den svenska regeringen ser sig nödsakad att helt eller delvis 
återta de svenska åtagandena på fiskområdet. Jag vill i sammanhanget 
fästa uppmärksamheten på att sådana svenska åtgärder i sin tur kan ge 
EEC:s medlemsländer anledning att framställa krav på motåtgärder från 
EEC:s sida riktade mot svensk export. Sådana motåtgärder skulle enligt 
svensk mening vara oberättigade. 

Det bör dock ligga i såväl Sveriges som EEC:s intresse att undvika en 
protektionistisk utveckling i samhandeln när det gäller fiskprodukter. Från 
svensk sida har därför betonats att man är beredd att diskutera olika 
lösningar för att komma till rätta med problemen. En tullbeläggning av 
svensk sill kan trots detta bli verklighet inom en nära framtid. Det är 
·nödvändigt att regeringen då kan vidta erforderliga motåtgärder och att 

åtgärderna kan anpassas efter de konsekvenser som EEC:s tullar får för 

Sverige. 
Det nära samband som enligt regeringens mening råder mellan de svens

ka åtagandena och en suspension av silltullen från EEC:s sida har redovi
sats för riksdagen i propositionen angående frihandelsavtalet mellan Sveri
ge och EEC (prop. 1972: 135 s. 18 och 46-47). Ett återtagande helt eller 
delvis av de svenska åtagandena är emellertid - mot bakgrund av den 
stora betydelse som Sveriges handel med EEC har och med tanke på 
riskerna för en negativ kedjereaktion - en fråga av sådan vikt att jag finner 

det påkallat att regeringen nu inhämtar ett godkännande från riksdagen. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att 'riksdagen godkänner att regeringen - för det fall svensk sillex

port till EEC skulle tullbeläggas - får besluta om att under tid 

som regeringen bestämmer återta helt eller delvis de i skriftväx

ling mellan Sverige och EEC den 21 juli 1972 omnämnda svenska 

åtagandena avseende tullar samt avgifter med samma verkan för 

vissa fiskvaror med ursprung i EEC:s medlemsländer. 

Tillfällig handel 

Enligt lagen (1975:985. senast ändrad 1982:512) om tillfällig handel gäller 
som en huvudregel att tillfällig handel får bedrivas endast efter särskilt 

tillstånd. Frågor om tillstånd för svenska medborgare och utlänningar som 

är bosatta här i riket och som har permanent uppehållstillstånd eller är 

medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge prövas av länsstyrel

sen i det län där försäljningen skall äga rum (5 § första stycket). Frågor om 

tillstånd för andra utlänningar prövas av den myndighet som har att pröva 

frågor om tillstånd för utlänning att här i riket idka näring i allmänhet (5 § 

andra stycket). Denna myndighet är i allmänhet länsstyrelsen, vilket fram

går av 1 §förordningen (1968:556. senast ändrad 1982:515) om näringstill

stånd. 
Beslut enligt 5 § lagen om tillfällig handel får överklagas genom besvär 

hos kommerskollegium, om beslutet fattats av länsstyrelsen. och i övrigt 

hos regeringen. Beslut i andra fall enligt lagen om tillfällig handel får 

överklagas hos regeringen genom besvär. 

I praktiken prövas så gott som samtliga ärenden om tillfällig handel i 
första instans av länsstyrelserna. För att få en enhetlig bedömning bör 
besvärsreglerna ändras på så sätt att alla beslut som meddelas av länssty

relsen bör få överklagas hos kommerskollegium, vilken myndighet har en 
betydande sakkunskap när det gäller tillstånd att bedriva olika former av 
näringsverksamhet. Liksom hittills bör möjligheten bestå att ytterst kunna 
få ett ärende prövat av regeringen. Genom att kollegiet förs in som be
svärsinstans kan också regeringen i viss utsträckning komma att avlastas 
ärenden. vilka ofta är okomplicerade. 

Mot denna bakgrund har inom handelsdepartementet upprättats ett för
slag till lag om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel. 

Förslaget är tekniskt okomplicerat. Även i övrigt är förslaget sådant att 

lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

Det upprättade lagförslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som 

bilaga 3. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga förslaget till 

lag om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel. 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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E 2. Exportfrämjande verksamhet 1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 10739529 

183 875 000 

164500000 

Reservation 913830552 

1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 
2 Varav ca 43 milj. kr. är disponerade genom tidigare beslut. 

Inledning 

Under förevarande anslag beräknas medel för den exportfrämjande 

verksamhet som Sveriges exportråd antingen själv utövar eller planerar 

och leder inom handelssekreterarorganisationen och utrikesrepresenta

tionen. 

Följande myndigheter/organ och anslag omfattas av exportfrämjande 

verksamhet. 

Departement Anslag Myndighet/organ/verksamhet 

Utrikesdepartementet A I 
E2 
E3 

E5 
Jordbruksdepartementet I 3 

Finansdepartementet F 5 

Industridepartementet B 3 

B7 

88 

B 16 

B 17 

B 18 

B 21 

G7 

Utrikesförvaltningen (del av anslaget) 
Exportfrämjande verksamhet 
Exportkreditnämnden. täckande av vissa för
luster 
Interamerikanska utvecklingsbanken 
Sveriges turistråd (del av anslaget) 

Exportkreditbidrag 

Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 
(del av anslaget) 
Branschfrämjande åtgärder övrig industri (del 
av anslaget) 
Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin 
(del av anslaget) 
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 
genom AB Svensk Exportkredit 
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 
avseende export av fartyg m.m. 
Ersättning för extra kostnader för förmånliga 
krediter till u-länder 
Kostnader för räntebefrielse vid särskilda 
strukturgarantier för manuell glasindustri (del· 
av anslaget) 
Nämnden för fartygskreditgarantier (del av an
slaget) 

För budgetåret 1983/84 har ca 218 milj. kr. beräknats för exportfräm

jande verksamhet under tredje hu1·1uititeln. 

Under sjunde huvudtiteln har I 000 kr. förts upp under anslaget till 

Exportkreditbidrag avsett för stöd till exportföretag. som har orsakats 
ränteförluster i samband med exportkrediter. 

Under nionde hurndtiteln har ca 50 milj. kr. förts upp under anslaget till 
Sveriges turistråd. Storleksordningen hälften härav utgör en direkt stimu

lans av tjänsteexport. 
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Under tolfte huvudtiteln har för exportfrämjande åtgärder beräknats 

omkring 13 milj. kr. under anslaget till Branschfrämjande åtgiirder för 

övrig industri för träbearbetande. industrin och manuella glasindustrin. 

Härtill kan komma ytterligare medel inom ramen för de branschfrämjande 
åtgärder som senare kommer att föreslås för tekoindustrin. Statens indust

riverk har ansvar för de samlade branschinsatserna medan Sveriges ex

portråd verkställer de beslutade insatserna med undantag för tekostödet 

som industriverket svarar för. Under anslagen till Kostnader för statsstödd 

exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit beräknas I 000 milj. 

kr., till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av 

fartyg m.m. 480 milj. kr. och till Ersättning för extra kostnader för förmån

lig kreditgivning till u-länder 20 milj. kr. Vidare tas delar av statens bidrag 

till regionala utvecklingsfonder m.m. och anslaget till nämnden för far

tygskreditgarantier i anspråk för olika exportfrämjande aktiviteter. 

De på detta sätt beräknade samlade utgifterna för exportfrämjande åt

gärder över statsbudgeten för budgetåret 1983/84 uppgår till storleksord

ningen I 780 milj. kr. vilket är en ökning med ca 30 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. 

Organisation 

Sveriges exportråd inrättades den I juli 1972 genom avtal mellan svens

ka staten och Sveriges allmänna exportförening. Inom exportrådet är 

tillsatt en särskild nämnd med uppgift att besluta om stöd till svensk 

projektexport. 

Exportrådets uppgift är att som centralt organ planera, samordna, mark

nadsföra och genomföra åtgärder för att främja svensk export. För att lösa 

denna uppgift planerar och leder Sveriges exportråd den exportfrämjande 

verksamheten dels vid den specialiserade kommersiella utlandsrepresenta
tioncn, dvs. handelssekreterarna och de handelskamrar i utlandet som har 

slutit samarbetsavtal med rådet, dels inom utrikesrepresentationen. 

25 handelssekreterare finns inrättade. Av dessa är sex placerade i Nord

amerika - Atlanta, Chicago, Detroit, Los Angeles, New York och To

ronto. I Europa finns 14 handelssekretcrare, nämligen i Bryssel, Budapcst, 

Diisseldorf, Haag, Helsingfors, Köpenhamn, London, Madrid, Milano, 

Oslo, Paris, Prag, Wien och Ziirich. På övriga industrilandsmarknader 

finns handelssekreterare i Melbourne och Tokyo. Tre handelssekreterare 

arbetar i utvecklingsländer, nämligen de i Caracas, Jeddah och Mexico 

City. Handelssekrcterarna leder sin verksamhet från fristående handels

kontor. Filialkontor finns i Hamburg, Houston, Montrcal, Stuttgart, Syd

ney och Vancouver. Dessutom bedrivs försök med kommersiell represen

tation i Calgary. Totalt 19 ambassader på särskilt intressanta marknader 

har givits en särskild kommersiell kompetens och tar - liksom handelssek

retcrarna - betalt för vissa av sina exportfrämjande tjänster. Under år 

1983 tillkommer dessutom ambassaden i Abu Dhabi. Samtliga övriga am

bassader, liksom även vissa konsulat, ger allmän exportfrämjande service. 
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En handelskammare i utlandet, den i Sao Paulo, har slutit avtal med 
Sveriges exportråd. 

Sveriges exportråd och handelssekreterarna sysselsätter f.n. ca 170 re
spektive ca 270 anställda. Hos handelssekreterarna utgörs personalen, 

förutom av handelssekreterare, av marknadssekreterare, praktikanter 
(marknadsassistenter) och biträdespersonal . 

FinansierinK 

Enligt avtalet om Sveriges exportråd (prop. 1979/80:16. NU 1979/80:20, 
rskr 1979/80:95) skall exportrådet planera och leda handelssekreteramas 
verksamhet och exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresenta
tionen. Denna uppgift finansieras med medel som staten ställer till förfo
gande. Vidare skall enligt samma avtal staten bidra till exportrådets finan

siering med ett belopp. som motsvarar beräknad skillnad mellan rådets 
kostnader för exportservice till företag med export av mindre omfattning 
och exportrådets abonnemangsavgifter från dessa företag. 

Näringslivets bidrag till finansieringen av Sveriges exportråd utgörs av 
abonnemangsavgifter från företagen till rådet. Sveriges exportråd bedriver 
därutöver uppdragsverksamhet för sina abonnenter mot särskild avgift. 
Abonnemang är en förutsättning för att få tillgång till exportrådets. han
delssekreteramas och utrikesrepresentationens tjänster. Abonnemang är 
också en förutsättning för att erhålla tjänster från statsstödda handelskam
rar i utlandet som har slutit samarbetsavtal med rådet. Exportrådet kan 
dock lämna tjänster till annan än abonnent då syftet är att uppmuntra 
exportfrämjande verksamhet eller att till exportrådet knyta nya abon
nenter. Abonnemang påverkar inte prövningen om stöd till svensk projekt

export. 

Verksamhet 

Exportrådets och handclssekreteramas verksamhet indelas i följande 
verksamhetsgrenar eller program, nämligen exportservice. exportaktioner 
och exportuppdrag. Verksamheten inom exportrådet resp. handelssekre
terarorganisationen redovisas åtskilt. Med exportserl'ice avses de tjänster 

som utförs avgiftsfritt, t.ex. rådgivning till besökande affärsmän, enklare 
varuförfrågningar och rutinkorrespondens liksom viss uppsökande och 

initiativtagande verksamhet. Som har nämnts tidigare finansieras export
rådets exportservice såväl av staten som av näringslivet. Handelssekrete

rarnas exportservice finansieras helt av staten. 
t.,):portaktioner omfattar de tjänster som är avsedda för bransch- eller 

temabundna aktiviteter som stödjer företagens exportansträngningar. Det 
är därvid fråga om kollektiva insatser som syftar till ökade exportintäkter. 

Exportaktionsprogrammet omfattar även åtgärder som särskilt stödjer 
mindre och medelstora företags exportansträngningar. Flertalet export
främjande aktioner finansieras av staten och näringslivet gemensamt. 
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Medlen disponeras av Sveriges exportråd i samråd och samarbete med den 

exportfrämjande utlandsorganisationen. 

Uppdragsverksamheten omfattar de tjänster som exportrådet och han

delssekreterarna utför på särskild beställning och mot särskild avgift för 

enskild abonnent eller myndighet. Vidare räknas de myndighetsuppgifter 

in som har ålagts exportrådet gentemot handelssekreterarna och utrikes

representationen och som finansieras av staten. 

Medlen under förevarande anslag är vidare avsedda för att främja den 

svenska exporten av systemleveranser till stora industri- och anläggnings

projekt (prop. 1978/79:123 bil. 2, NU 1978/79:59, rskr 1978/79:415), samt 

för statligt stöd till konsultföretag vilka arbetar med förstudier eller anbud 

som omfattar vissa utvecklingsprojekt i u-länder. 

Sveriges exportråd 

Medelsbehov (1000-tal kr.) 

Verksamhet 1981/82 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

budget utfall budget Exportrådet Föredraganden 

Exportrådet 
Exportservice 

Anslag 4550 4550 5100 + 500 + 400 
Övriga inkomster 15000 17 300 18000 + 900 + 900 

Exportaktioner 
709W 709761 f\nslag 64900 + 9100 + 9100 

Ovriga inkomster 46100 67 500 53000 + 7000 + 7000 
Exportuppdrag 

Anslag 7300 7300 8900 + 1800 + 1600 
Övriga inkomster 10000 Il 6002 12000 + I 000 + I 000 

Stöd till svensk projekt-
export m.m. 
Anslag 38000 114263 38000 + 7000 -33000 

Summa exportrådet 
f\nslag 120826 94256 116900 + 18400 -21900 
Ovriga inkomster 61100 96400 83000 + 8900 + 8900 

Handelssekreterare 
Exportservice 

Anslag 28198 28198 49798 + 12700 +11700 
Exportaktioner 

f\nslag of of 
Ovriga inkomster 2200 

Exportuppdrag 
f\nslag I 1 I of of 
Ovriga inkomster 31000 32 200 40000 + 4000 + 4000 

Summa handelssekreterare 
Anslag 28200 28 2007 49800 + 12700 +11700 
Övriga inkomster 31000 34400 40000 + 4000 + 4000 

Till regeringens disposition 
Anslag 19324 119845 17 175 - 9975 - 9175 

Ränteinkomster m.m. 
Övriga inkomster 81764 
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Verksamhet 1981/82 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

budget utfall budget Exportrådet Föredraganden 

Outnyttjade medel 
Anslag 42966 

Summa medelsbehov 
~nslag 168350 1387287 183875 + 21125 19375 
Ovriga inkomster 102100 138576 123000 + 12900 + 12900 

1 Varav 7,5 milj. kr. avses för Sveriges turistråds verksamhet. Vidare tillkommer förbrukning av 5 964 000 kr. 
från tidigare lyfta anslagsmedel som ej har utbetalats. 
2 Avser såväl inkomster från uppdrag från företag som från statliga myndigheter (3 866 000 kr.), t.ex. statens 

·industriverk. inom ramen för de s.k. branschstödsprogrammen. 
3 Härtill kommer 26 227 000 kr. i lämnade utfästelser budgetåret 1981/82 som belastar reserverade medel per 
1982-07-01. Dessa reserverade medel belastas också av lämnade utfästelser om tillsammans 12 790 000 kr. från 
tidigare budgetår. 
4 Härtill kommer 2 milj. kr. räntor på anslagsmedel som har tillförts statsbudgeten. 
~ Inkl. 6 648 000 kr. som utgör utbetalningar från anslagets reservation. Del av nämnda belopp avser 
betalningar för dispositioner från budgetåren 1979/80 och 1980/81 avseende stöd till svensk projektexport. 
6 Avser överföringar från ingående reservation till statsbudgetens inkomsttitel. 
7 Härtill kommer ett överskott på I 289 642 kr i handelssekreterarnas samlade verksamhet som tillförs de 
under anslaget reserverade medlen. 

Sveriges exportråds anslagsframställning utgår från anslagsnivån för 
budgetåret 1982/83 med tillägg i huvudsak enbart för kostnadsutveckling
en. Härutöver äskas 8 470 000 kr. för ökade kostnader med anledning av 
införandet av ett nytt lönesystem för personalen inom handelssekreterar
organisationen (prop. 1980/81:100 bil. 14 s. 31 och 1980/81:171, NU 

1980/81 :58, rskr 1980/8 I :426). Genom omfördelningar under anslaget före
slår dock exportrådet enbart 3 I 78 000 kr. i ökade resurser utöver pris- och 
löneomräkning och vissa besparingar (s.k. huvudförslaget). 

Exportrådets förslag följer i huvudsak den inriktning som har lagts fast 
för verksamheten innevarande budgetår. Verksamheten kan dock komma 
att, inom främst OECD-området. inriktas mer mot långsiktigt kontaktska
pande åtgärder från direkt säljfrämjande insatser. Vidare föreslår rådet att 
ca 0.9 milj. kr. anslås för utveckling av den kommersiella kompetensen hos 
utrikesförvaltningens personal. 

I 
För att främja den svenska exporten av systemleveranser till stora 

industri- och anläggningsprojekt samt för stöd till konsultföretag föreslår 
exportrådet en ökning utöver det s.k. huvudalternativet med ca 3,3 milj. 
kr. till 5 milj. kr. 

Exportrådet föreslår vidare att överskott i handelssekrcterarnas verk
samhet skall få fritt disponeras av rådets styrelse som eget kapital i denna 

verksamhet. 
Sveriges exportråd anför att genomförd anpassning av lönesystemet för 

personal inom handelssekreterareorganisationen efter gällande skattelag
stiftning och kollektivavtal har medfört höga bruttolönekostnader, för 
höga för kontorens ekonomiska bärkraft. och föreslår att skattesystemet 
för lokalt anställda svenskar ändras. 
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Sveriges exportråd föreslår en ökning av anslaget med 21 125 000 kr. till 

205 000 000 kr. för budgetåret 19iB/84. 

Exportrådet planerar att inrikta det exportfrämjande stödet till exportak

tioner på främst Nordamerika. Japan, OPEC-länderna och de s.k. 

NIC-länderna (Newly Industrializing Countries). De svenska marknadsan

delarna i dessa länder är mycket små och möjligheterna till att öka försälj

ningen på vissa av dessa marknader bedöms som relativt goda. Samtidigt 

är Västeuropa liksom tidigare den största exportmarknaden vilket fått sitt 

uttryck bl.a. i den stora kommersiella utlandsrepresentationen. Inom Väst

europa avser exportrådet huvudsakligen styra medel till exportaktioner på 

de marknader som prioriteras av företagen. Samtidigt kommer ökad upp

märksamhet ägnas avvägningen mellan olika produktområden vid fördel

ning av medel. 

Föredragandens överväganden 

Sveriges ekonomiska läge gör det angeläget att stödja näringslivets ex

portansträngningar. Huvudansvaret för att vår export utvecklas tillfreds

ställande ligger helt naturligt på företagen. Den av regeringen förda all

männa ekonomiska politiken har bl.a. till syfte att skapa gynnsamma 

förutsättningar för företagen i deras exportansträngningar. Den i oktober 

1982 genomförda devalveringen siktar till att förbättra företagens interna

tionella konkurrenskraft. Även de mer direkta statliga insatserna för att 

främja och stimulera svensk export är dock av väsentlig betydelse. särskilt 

för att ta tillvara de fördelar som står att vinna genom den förbättrade 

konkurrenssituationen. Den förbättrade konkurrensförutsättning som fö

retagen nu har fått gör det enligt min mening naturligt att de själva svarar 

för en ökad del av finansieringen av sina exportfrämjande åtgärder. De 

förbättrade finansiella förutsättningar som i synnerhet exportföretagen har 

fått genom devalveringen har ökat deras möjligheter till detta. 

Sveriges exportråd har i sin verksamhctsplan prioriterat det exportfräm

jande stödet mot sådana marknader där möjligheterna till en ökad försälj

ning bedöms som goda. Jag biträder i huvudsak exportrådets prioritering 

av marknader. Jag vill emellertid samtidigt stryka under nödvändigheten 

av ett genomtänkt samspel mellan olika aktiviteter inom hela det område 

som påverkar våra exportansträngningar. Härvid syftar jag på sådana 

frågor som rör exportkreditgivning, exportkreditgarantier, u-landsbistånd, 

tekniskt-vetenskapligt samarbete m.m. som enligt min mening måste beak-. 

tas inför val av olika exportfrämjande åtgärder. Exportrådets egna bedöm

ningar av sina kort- och långsiktiga insatser på olika marknader måste 

grundas på en värdering av detta samspel, där hänsyn också tas till att 

insatserna koncentreras till betalningsstarka marknader. Jag erinrar om att 

frågan om en ökad samordning av exportkreditgivningen och export

kreditgarantier f.n. bereds särskilt inom regeringskansliet. 
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Sveriges exportråd anför som sin mening att överskott som uppstår i 
handelssekreterarnas verksamhet skall få disponeras fritt av rådets styrel
se som eget kapital inom denna verksamhet. Denna fråga har nyligen varit 
föremål för riksdagens ställningstagande (prop. 1981/82:100 bil. 14, NU 

1981/82:52, rskr 1981/82:427). Jag ser därför ingen anledning att föreslå 
någon ändring av nuvarande ordning på detta område. 

Exportserl'ice utgör en väsentlig del av handelssekreterarnas export
främjande verksamhet. Härvid är den initiativtagande och uppsökande 
verksamheten av särskild betydelse. Jag har mot den bakgrunden beräknat 
en ökning av det 'statliga stödet med 11,7 milj. kr. Sveriges exportråd har i 

sin beräkning av medelsbehovet för handelssekreterarnas exportservice 
begärt full kompensation för de kostnadsökningar som följt av omläggning
en av lönesystemet inom handelssekreterarorganisationen (prop. 

1980/81:100 bil. 14, 1980/81:171 och NU 1980/81:58, rskr 1980/81:426). För 
egen del anser jag att dessa kostnader måste utgöra en naturlig del av 

handelssekreterarnas normala kostnadsbild och därmed inte behöva finan
sieras i särskild ordning. Jag har därtör i min beräkning av medel för 
exportservice och exportaktioner dimensionerat anslagsnivån efter en be
dömd aktivitetsvolym. Hittills lämnad kompensation (prop. 1980/81: 100 

bil. 14, NU 1980/81:58, rskr 1980/81:426 och prop. 1981/82:100 bil. 14, NU 
1981/82:52, rskr 1981/82:527) och nu föreslagen budget får därmed täcka 
statens andel av aktuella kostnader. Exportrådets förslag att skattesyste
met för lokalt anställda svenskar ändras har anknytning till denna fråga. 
Jag är i avvaktan på närmare granskning av frågan inte nu beredd att 
föreslå n:\gon ändring av skattesystemet härvidlag. 

Även det statliga stödet till olika säljfrämjande exportaktioner föreslås 
öka. Som jag har nämnt i det föregående bör dock företagen ta en större 
andel av kostnaderna för sin exportfrämjande verksamhet. Det innebär att 
nuvarande genomsnittliga kostnadsfördelning med hälften statsbidrag och 
hälften företagsfinansiering bör förskjutas mot en ökad andel företagsfi
nansiering i de enskilda aktionerna. Sammantaget innebär detta att aktivi
tetsnivån inom denna verksamhet kan förstärkas samtidigt som subven

tionsgraden minskar. 
En betydande del av den exportfrämjande verksamheten utgörs av det 

särskilda stödet till små och medelstora företags exportansträngningar. En 
särskild utredning (Dir 1982:93) har nyligen tillsatts för att utvärdera det 

under sertare år utökade stödet till dessa företagskategoricr. 

Jag delar exportrådets förslag om förstärkning av resurserna till ans\ags

posten e.!portuppdrag för utveckling av den kommersiella kompetensen 
hos utrikesförvaltningens personal. 

Omfattningen av den svenska tjänsteexporten är ej klart fastställd. Med 
all sannolikhet utgör dock denna sektor en mycket betydande och växande 
exportpotential. Det innebär att den exportfrämjande verksamheten torde 
behöva anpassas bättre till tjänsteexportörernas behov. En utredning (Dir 
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1982:92) har därför nyligen tillsatts för att utvärdera tjänsteexportens om
fattning o,ch lämna förslag på olika åtgärder som kan främja denna export. 

Jag har i likhet med Sveriges exportråd beräknat 5 milj. kr. för stöd till 

konsulte'.'(port avseende förinvesterings- och förprojekteringsstudier. Det 
innebär en ökning med 2 milj. kr .. vilket är en anpassning till anslagsnivån 

förbudgetåret 1981/82. 
Som jag har nämnt i det föregående är det angeläget att subventionsgra

den i stödet till näringslivet minskas. Det gäller också stödet till svensk 

projektexport. Riksdagens beslut (prop. 1978/79: 123. NU 1978179:59. rskr 
1978179:415) innebar att stöd till svensk projektexport skulle kunna lämnas 
under en försöksperiod på fem år. En utvärdering av den hittills genomför
da verksamheten beräknas vara genomförd under våren 1983. I avvaktan 
på denna utvärdering är jag dock inte beredd att förorda ytterligare medel 
för den aktuella verksamheten. Stödet till svensk projektexport kan där
med minska med nuvarande anslagsbelopp om 35 milj. kr. I det fall den 

nämnda utvärderingen skulle föranleda behov av ytterligare stöd till 
svensk projektexport under budgetåret 1983/84 kan medel för detta ända

mål övergångsvis tillgodoses inom ramen för de medel som är reserverade 
under anslaget. 

För särskilda exportfrämjande insatser av olika slag har jag beräknat 
medel till regeringens disposition. Som exempel på åtgärder kan nämnas 
särskilda exportaktioner, bevakning av olika multilateralt finansierade pro
jekt, information. förstärkt kommersiell representation i utlandet och vissa 

turismfrämjande åtgärder. Medlen har också beräknats för stöd till export 
av tjänster från statliga myndigheter. 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag ett minskat medelsbehov av totalt 
19 375 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Exportfrämjande l'erksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 164 500 000 kr. 

E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster 1 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

4 700 193 
I 000 
1000 

1 Anslaget hart. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att inom av statsmakterna 
angivna riktlinjer mot premie bedriva garantigivning för export, varigenom 

staten iklädes ansvar för täckning av vissa risker för utebliven betalning. 
EKN:s garantigivning bedrivs sedan några år inom två i princip åtskilda 
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system -normalgarantisystemct och det s.k. s/u-garantisystemct - för 

vilka gäller separata riktlinjer och ramar för risktagande. 

De två systemen fungerar i många avseenden i nära samverkan och skall 

tillsammans balansera sina kostnader och intäkter. Inom normalsystemet 

eftersträvas en mer affärsmässig inriktning. så att eventuellt uppkom

mande förluster inom s/u-sidan skall kunna balansera s/u-sidans andel av 

de totalt gällande ramarna för garantiåtaganden som hittills begränsats till 

25 o/c. 
Riksdagen uttalade under 1978/79 års riksmöte att EKN årligen borde 

underställa regering och riksdag sin verksamhet för prövning (prop. 

1978179:201. NU 1978/79:51. rskr 1978/79:444). EKN har i en skrivelse till 

regeringen den 14 oktober 1982 inkommit med en redogörelse för utveck

lingen av nämndens åtaganden och skaderegleringar samt en prognos över 

verksamhetens framtida utfall. I skrivelsen framläggs också förslag om 

viss ändring vad gäller nuvarande riktlinjer för garantigivning med avseen

de på s.k. politiska risker. EKN:s skrivelse utarbetades före devalvering

en. Något resonemang om devalveringens effekter finns därför inte i skri

velsen. 

EKN:s skrivelse om 1·erksamheten m.m. 

Utvecklingen har under en rad år präglats av snabbt stigande totala 

åtaganden med en hög koncentration till ett begränsat antal länder. Genom 

de senaste årens negativa utveckling i världsekonomin har verksamheten 

inneburit ett allt större risktagande. Skadeutbetalningarna har ökat. Den 

snabba tillväxten av åtagandena har cryiellertid avtagit och under det senas

te budgetåret har de totala garantiåtagandena förblivit oförändrade vid ca 

65 000 milj. kr. Härav utgjorde normalgaranticngagemanget, som ökade 

under året, närmare 50 000 milj. kr. och s/u-garantiengagemanget, som 

minskade något, ca 16 000 milj. kr. Förbindelserna ökade inom både 

normal- och s/u-systemen till totalt ca 22 000 milj. kr. 

Utvecklingen av EKN:s engagemang redovisas i separat tabell. 

EKN har under det gångna budgetåret för första gången utnyttjat den 

rörliga krediten hos riksgäldskontoret för att täcka skaderegleringar under 

1981 års skuldkonsolideringsavtal med Polen. Under innevarande år har 

det visat sig nödvändigt att äska budgetmedel för att täcka räntekostnader 

på sådana dragningar med hänsyn till frånvaron av skuldkonsolideringsav

tal. 

De bedömningar som EKN gör beträffande potentiella skadefall. åter

vinningar m.m. i en rad för EKN mer betydande länder samt beträffande 

den generella utvecklingen i världsekonomin pekar snarare på större än 

mindre problem. Mot denna bakgrund visar prognoserna över affärsutfal

let på en fortsatt negativ utveckling av resultatet. Vid utgången av budget

året 1983/84 väntas det totala underskottet uppgå till ca I 500 milj. kr., och 

kan därefter öka ytterligare. 
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I 1981/82 års budgetproposition framhölls vikten av att EKN förbättrade 

riskspridningen på olika sätt och såg över premiestrukturen. För att mot

verka en fortsatt negativ resultatutveckling har EKN under året infört en 

rad åtgärder, framför allt betydande premiehöjningar för garantier på mer 

riskfyllda marknader och medelfristiga eller långa krediter. 

EKN anser att även om de nu genomförda inkomstförstärkande åtgär

derna på sikt kan få positiva effekter för EKN:s resultat, ger det aktuella 

läget anledning till allvarliga överväganden beträffande EKN :s fortsatta 

verksamhet i fråga om att ikläda sig nya risker. Sedan reserverna tömts 

som följd av det drastiskt ökade antalet allvarliga skadefall, för vilka 

återvinningsmöjligheterna är diskutabla. är en ökad försiktighet i garanti

givningen oundviklig. 

Varje bedömning av ett lands ekonomiska utveckling som skall fylla 

rimliga anspråk på att vara rättvisande, förutsätter att kreditrisken är 

någorlunda överblickbar. Det förefaller naturligt att normalgarantiverk

samheten till rätt stor del inriktas på sådana överblickbara risker, där 

förutsättningarna för adekvat premieuttag föreligger. 

EKN har emellertid inom normalgarantisystemet successivt byggt upp 

ett omfattande engagemang av långfristiga garantier på länder där det 

överblickbara perspektivet varit gynnsamt vid tillfället för riskbedömning

en. Risken för att flera av dessa länder råkar i betalningssvårigheter med 

långa betalningsuppskov har ökat väsentligt under den senaste tioårsperio

den. Bl. a. mot den bakgrunden är det inte möjligt att låta de långfristiga 

engagemangen inom normalgarantisystemet växa alltför kraftigt ens på 

länder som vid beslutstillfället företer en positiv bild. 

EKN framhåller att ett väsentligt problem är att det även inom ramen för 

s/u-systemet successivt blivit allt svårare att täcka de beloppsmässigt 

större projekten. Framför allt begränsas här utrymmet av kravet på relatio

nen 1 :3 mellan ramarna i de två garantisystemen och ambitionen att nå 

affärsmässighet i de båda systemen sammantagna. 

Generellt speglas här det dilemma som ligger i att EKN i den löpande 

verksamheten nödgas täcka de skadefall som till äventyrs uppstår på 

marknader som under den långa garantitiden råkar i betalningskriser. 

EKN:s resultat påverkas då negativt även om riskbedömningen vid be

slutstillfället var invändningsfri. Det här antydda "volymproblemet" i 

EKN:s garantiverksamhct kan som nämnts komma att hämma svensk 

projektexport. Detta får konsekvenser bl.a. med hänsyn till att EKN torde 

vara tämligen ensam om att täcka denna typ av affärer för den svenska 

exporten. 

Olika svenska företag har för EKN angivit en rad skäl till affärer på 

marknader som EKN anser riskfyllda eller svårbedömda på sikt. Stora 

delar av den svenska industrin tvingas basera sin tillväxt på exportmarkna

derna. Företagen måste i ökad grad satsa på exportförsäljning av mer 

avancerad natur. Konkurrensen internationellt är mycket hård. Företagen 
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anser sig ofta bli tvingade att söka sig ut på de osäkrare marknaderna. där 

de har mindre konkurrenstryck på sig. Inom flera branscher har därför en 

marknadsförskjutning skett från i-länder till u- och öst länder. 

Behovet av att på ett tidigt stadium. som kan vara särskilt riskfyllt. få 

insteg på de potentiellt största marknaderna - typ OPEC och NIC-län

derna - har ansetts särskilt stort hos vissa svenska industrier. En rad skäl 

som åberopas idag hänför sig till referensmotiven, såsom när en viss 

leverans kan tjäna som spjutspets för framtida likartade leveranser eller för 

andra företags insteg på samma marknad. Likaså kan en viss typ av varor 

bli systembindande för köparlandet på lång sikt och låsa marknaden till 

förmån för svensk export. 

Förslag till förändringar av gällande riktlinjer 

EKN anser att bl.a. de av exportföretagen anförda skälen talar för 

bibehållna eller t.o.m. vidgade möjligheter att hos EKN försäkra betydan

de satsningar på u-och östländer. Som nämnts befinner sig EKN emellertid 

idag i en situation där redan gjorda åtaganden i kombination med de 

senaste årens negativa resultatutveckling gör att gällande riktlinjer för 

g·arantiverksamheten ser ut att successivt minska möjligheterna att försäk

ra export av större projekt m.m., som ur samhällsekonomisk synvinkel 

kan vara önskvärd. 

Detta kan tala för att s/u-systemet borde beredas tillräckligt utrymme för 

täckning av beloppsmässigt sett stora risker innefattande långa kredittider 

på länder där riskbilden vid garantins utställande ter sig förhållandevis 

gynnsam i det då överskådliga perspektivet. Sådant ut.rymmc skulle kunna 

beredas genom att begränsningen av s/u-systemets ram till 25 % av den 

totala övergavs i förening med ett accepterande av det rimliga i att ta 

sådana risker som det här är fråga om. Med tanke på den generellt sett 

negativa trenden i världsekonomin innebär ett större utrymme en ökad 

sannolikhet för betydande förluster i EKN :s verksamhet. Enligt EKN :s 

bedömning synes likväl skälen för att överge gällande restriktion inom 

s/u-systemet överväga de riskmässiga nackdelarna. EKN fäster härvid stor 

vikt vid det förhållandet att de utländska konkurrerande instituten inte 

ansett sig böra generellt dra ned den garantigivning som det här är fråga om 

trots den internationella ekonomiska utvecklingen. Sverige skulle alltså 

vid en successiv åtstramning skilja ut sig på ett sätt som bl.a. med hänsyn 

till exportens betydelse för landet knappast kunde anses försvarligt. Det 

kan f.ö. vara väsentligt att institut av EKN:s karaktär i ekonomiskt oroliga 

tider bibehåller ett betydande mått av riskvillighet för att undvika olyckliga 

kedjereaktioner eller marknadsförluster. 

EKN föreslår att regeringen framgent skall kunna dimensionera garanti

givningen under s/u-systemet genom utställande av särskilda årliga ramar 

för produktionen inom en åtaganderam av samma slag som hittills tilläm

pats. Genom en sådan kombination av ramar bör regeringen få möjlighet 
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tillse att det samhällsekonomiskt viktiga stödet håller sig inom rimliga 

bräddar och inte växer så att verksamheten kommer att strida mot vare sig 

internationella överenskommelser eller omsorgen om statsbudgetens ut

veckling. EKN bör själv fastställa och tillämpa rimliga landmässiga be-

. gränsningar inom angivna ramar. Det är härvid angeläget att EKN i görlig 

mån söker medverka till att exportstödet får en sådan inriktning att det 

stimulerar den svenska exportindustrins affärer på kreditvärdiga mark

nader. 

EKN anser att normalgarantiverksamheten bör bedrivas inom en sådan 

generell åtaganderam som hittills angetts för denna verksamhet. Nämnden 

bör vidare kunna uppdra åt chefen för nämnden att i direktion avgöra 

ärenden under normalgarantisystemet inom av nämnden närmare angivna 

begränsningar. Därmed skulle nämnden i plenum ha att avgöra framför allt 

förekommande s/u-ärenden samt riktlinjer och limiter för n-garantigivning

en. Något behov av att nämnden framgent skulle behöva sammanträda i 

skilda sammansättninar skulle därmed ej föreligga. 

Behov av rörlig kredit och ramar för verksamheten 

EKN :s riktlinjer fastlägger bl.a. att EKN inte hör dimensionera sin 

verksamhet med hänsyn bl.a. tagen till världskriser utan främst för täck

ning av skuldkonsolideringar av mer traditionell uppläggning. Idag talar 

mycket för att EKN kommer att möta ett växande antal nya skuldkonsoli

deringar. Om fyra eller fem av dessa skulle avse marknader där EKN har 

stora engagemang skulle behovet av rörlig kredit för att täcka skadefall 

fram till den 30 juni 1984 uppgå till 2 200 milj. kr. För att möta de anspråk 

på skadeutbetalningar som kan uppstå under budgetåret 1983/84 föreslår 

EKN därför en höjning av den rörliga krediten med 600 milj. kr. till 2 200 

milj. kr. 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden avgivits av fullmäktige i Sveriges Riksbank 

och av fullmäktige i riksgäldskontoret. 

Riksbanksfullmäktige anser att den nyligen genomförda devalveringen 

förstärker exportföretagens förmåga att konkurrera på utländska mark

nader varför statens kostnader för exportstimulerande åtgärder hör kunna 

reduceras. I ett sådant perspektiv förefaller det ej rimligt att medge en 

försvagning av EKN:s totala affärsmässiga resultat. Fullmäktige anser inte 

att långsiktiga underskott i verksamheten kan accepteras. 

Riksbanksfullmäktige anser att det trots genomförda förändringar av 

premiestrukturen återstår inadvertenser dels genom att premieökningarna · 

för riskfyllda affärer ej gjorts tillräckligt långtgående. dels genom att vissa 

affärer av särskild storlek eller i övrigt av exceptionell natur ej beläggs med 

högre premiesatser än de som normalt tillämpas. Fullmäktige anser att 

sådana affärer i stället bör premiesättas efter förhandlingar mellan EKN 

och garantimottagaren. 
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Riksbanksfullmäktige stöder det av EKN framlagda förslaget att i hu

vudsak begränsa normalgarantigivningen till exportaffärer med överblick

bara risker. Vissa större affärer som företer en acceptabel riskbild men där 

garantitiden är så lång att varje bedömning över hela tiden måste bli ytterst 

osäker, bör föras över till s/u-systemet. Garantigivningen inom n-systemet 

kan härigenom bibehålla sin klara karaktär av affärsmässighet. 

En överföring av viss garantigivning från n-systemet medför att förlust

riskerna inom s/u-systemet ökar ytterligare. Fullmäktige finner att denna 

utveckling motiverar en förstärkt bcloppsmässig styrning, och inte som 

föreslås i EKN:s skrivelse, en uppmjukning. Fullmäktige föreslår dels att 

de hittillsvarande separata ramarna för maximala åtaganden inom s/u-res

pektive n-systemet bibehålls, dels att en ram för den årliga s/u-garantigiv

ningen inrättas. Fullmäktige betonar vikten av att samtliga ramar sättes så 

snävt att de verkar återhållande vid garantigivningen. Fullmäktige anser 

inte att den totala ramen på 70000 milj. kr. bör höjas men anser att en viss 

omfördelning av totalramen bör ske så att s/u-ramen ökas något medan 

n-ramen i motsvarande mån reduceras. Fullmäktige vill inte motsätta sig 

den föreslagna höjningen av den rörliga krediten i riksgäldskontoret. 

Riksgäldsfullmäktige motsätter sig slopandet av 25-procentsregcln för 

s/u- garantierna mot bakgrund av att den syftar till en ökad inriktning på 

denna typ av garantier. Riksgäldsfullmäktige pekar också på att den senas

te devalveringen borde resultera i att behovet av ytterligare exportsubven

tioner minskat. Enligt fullmäktiges mening vore det önskvärt med en 

kompletterande belysning av devalveringseffekterna innan EKN:s fram
ställning vidarebehandlades. Den fortsatta behandlingen av EKN:s fram

ställan bör även beakta den grad av exportsubventionering som SEK-sys

temet kommer att ge framöver. 

Riksgäldsfullmäktige pekar på att EKN uppskattar sina förluster enligt 

normalprognosen till sammanlagt I 300 milj. kr. under budgetåren 1982/83 

och 1983/84. Den nuvarande krediten skulle enligt EKN:s normalprognos i 

det närmaste räcka för att täcka förutsedda förluster fram till den 30 juni 

1984. Riksgäldsfullmäktige anser därför att ramen tills vidare bör stå kvar 

vid 1 600 milj. kr. 

Föredragandens ören·äganden 

EKN har redogjort för verksamhetens utveckling och de svårigheter 

som kan uppstå de närmaste åren. Aktuella bedömningar av det världs

ekonomiska läget ger inte anledning att vänta en förbättning av de senaste 

årens utveckling. Förhandlingar om senareläggning av skuldbetalningar 

kan väntas uppkomma i ökat antal samtidigt som allt större skadereglering

ar befaras av rent kommersiella skäl. Nämndens reserver i form av fonder 

uppbyggda med premiemedel har under senare år tömts till följd av de 

ökade skadeutbetalningarna. Trots EKN:s strävan att minimera sina un

derskott och på_ sikt även vända utvecklingen, ~ir de förväntade skadeutbe-
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talningarna för de närmaste åren av sådan omfattning att underskott torde 

få täckas med medel över statsbudgeten. 
Garantigivningen har en stor betydelse. för den svenska exporten, inte 

minst för större projekt och systemleveranser vilka utgör en växande del 
av vår export. Jag anser att det är angeläget att även fortsättningsvis aktivt 

stödja sådan export - ofta innebärande stora försäljningsbelopp och långa 

kredittider - för vilken en EKN-garanti i regel är en väsentlig förutsätt

ning. De ekonomiska utsikterna för många av våra exportmarknader, 

särskilt i u-och östländerna. ter sig emellertid än mer osäkra än tidigare. 

Balansgången mellan rimligt risktagande och effektivt stöd till exporten 

genom garantigivning har därmed blivit än svårare. 

Enligt min uppfattning har EKN:s verksamhet hittills mycket väl upp

fyllt kraven på en sådan balans. De ändringar som föreslås nedan moti

veras av förändringar i det internationella ekonomiska läget. I likhet med 

riksbanksfullmäktige och riksgäldsfullmäktige anser jag att sambandet 

mellan EKN och SEK i görlig mån bör beaktas. 

Enligt många banker och exportföretag är det snarare tillgången till 

garantier än storleken av kreditsubventionen som är avgörande för en ökad 

kapitalvaruexport. EKN har otillräcklig kapacitet för garantier för längre 

krediter på relativt kreditvärdiga länder där det svenska åtagandet redan är 

högt. 

Det här antydda volymproblemet i EKN:s garantiverksamhet skulle 

kunna hämma svensk export, eftersom EKN torde vara tämligen ensam 

om att täcka denna typ av affärer för den svenska exporten. Den privata 

marknaden täcker ofta blott kortare risk tider. Detta är i sin tur förklaringen 

till att möjligheterna att genom återförsäkring eller riskdelning sprida ris

kerna inte kan väntas tillräckligt minska det föreliggande volymproblemet. 
EKN bör ges möjlighet till fortsatt omfattande garantigivning på länder 

som _vid tidpunkten för garantigivning betraktas som tillfredsställande 
risker även om den affärsmässiga inriktningen under n-systemet ej gör 
detta möjligt. 

Chefen for industridepartementet kommer i samband med sin anmälan 
av frågan om den statsstödda exportkreditgivningen genom AB Svensk 
Exportkredit att ta upp möjligheterna att minska inslaget av statsstöd i det 

sammanhanget. Möjligheterna för ett vidgat risktagande hos EKN får ses 

mot denna bakgrund. 

Riksdagen har beviljat en totalram om 70 miljarder kr. Inom denna ram 

har 25 %, 17 miljarder kr. avsatts som s/u-ram. Hittills har per 31 oktober 

1982, i form av förbindelser. utfästelser och förhandsbesked med gängse . 

avräkning (resp. 100%, 40%· och 20%) utnyttjats totalt 35 miljarder kr. 

varav 7 miljarder kr. av s/u-ramen. Jag anser det troligt att totalramen mot 

bakgrund av hittillsvarande erfarenheter är något större än vad som erford
ras för EKN :s verk~;i.mhet fram till den 1 juli 1984. Det är dock sannolikt 

att devalveringen skapar utökade exportmöjligheter och att därför efterfrå-
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gan på garantier kan komma att öka. Vidare innebär devalveringen att 

ramen i kronor räknat för de garantier som avser krediter i främmande 

valutor (främst dollar) i praktiken minskar. Jag anser därför att totalramen 

även i fortsättningen bör utgöra 70 miljarder kr. 

Som angivits har av s/u-ramen på 17 miljarder kr. hittills 7 miljarder kr. 

utnyttjats. Det är svårt att avgöra om återstående utrymme är tillräckligt 

för den s/u-garantigivning som kan förväntas tiden fram till den I juli 1984. 

Jag anser att garantiverksamheten inom s/u-ramen bör utformas på ett 

sådant sätt att det är rimligt att räkna med en förbindelsevolym av högst 3 

miljarder kr. i genomsnitt under de närmaste åren. Detta bör medge möjlig

heter till en viss expansion på länder som vid beslutstillfället anses vara 

acceptabla risker. För att säkerställa att utrymme kan skapas härför anser 

_jag att regeringen bör bemyndigas att vid behov inom totalramen på 70 

miljarder kr. överföra ytterligare upp till 5 miljarder kr. till s/u-ramen som 

då kan uppnå till högst 22 miljarder kr. Möjligheterna att öka s/u-ramen 

utan att samtidigt öka totalramen. vilket jag ej anser nödvändigt. kräver att 

relationstalet I :3 mellan s/u-ramen och n-ramen upphäves. I likhet med 

Riksbanken anser jag att EKN:s begäran härom bör villfaras. 

EKN har i sin petita föreslagit att verksamheten inom s/u-ramen bör 

styras genom en bruttoproduktionsram på 13 miljarder kr. under budget

året, varav 3 miljarder kr. avses som reserv. Riksbanken har i sitt remiss

svar hävdat att en sådan produktionsram förefaller "'något i överkant ... Jag 

delar riksbankens uppfattning men anser att det hör överlämnas till EKN 

att utforma verksamheten så att man inom av riksdagen givna totalramar 
kan mot bakgrund av hittillsvarande erfarenheter skäligen räkna med en 

genomsnittlig årlig förbindelsevolym av s/u-typ på högst 3 miljarder kr. Det 

av såväl riksbanks- som riksgäldsfullmäktige angivna behovet av en styr

ning torde tillgodoses genom att en ökning i förhållande till nuläget av s/u

ramen föreslås kunna ske endast efter beslut av regeringen, varvid pröv

ning av verksamheten kan äga rum. Erfarenhetsmässigt kan en relativt 

lång tidsperiod löpa från utfästelsen, som styrs av EKN:s beslut. till 

förbindelse som styrs av när kontraktet slutes. Vidare kan utfallsprocenten 

av givna utfästelser variera starkt. Man bör därför räkna med möjligheten 

av att förbindelsevolym kan variera från år till år även vid en jämn produk

tions volym·. 

Som EKN framhållit i sin petita bör verksamheten inom n-systemet 

driva~ på ett affärsmässigt sätt. EKN :s reservsituation gör en viss ökad 

försiktighet i normalgarantigivningen oundviklig. Verksamheten bör, som 

EKN framhåller. till rätt stor del inriktas på överblickbara risker. där 

förutsättningarna för en adekvat premiesättning föreligger. Det torde inte 

vara möjligt att låta de långsiktiga engagemangen växa alltför mycket ens i 

fråga om länder som vid garantitillfället uppvisar en positiv riskbild. Jag 

del<ir EKN:s uppfattning att det är nödvändigt att tillämpa ett system med 

landlimiter. graderade efter risk och volym. 
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Även verksamheten inom s/u-ramen bör utformas på ett sådant sätt att 

verksamheten långsiktigt går ihop. Premiesättningen måste baseras på 

sammanvägda hänsynstaganden till önskvärdheten av långsiktig affärs

mässighet och till företagens internationella konkurrensmöjligheter. De 

fastställda premierna bör i rimlig grad spegla den risk som kan förutses vid 

beslutstillfället. Möjligheter till flexibel premiesättning och garantitäckning 

bör utnyttjas. Vid större affärer bör man eftersträva en överenskommelse 

mellan aktuella institut (s. k. "Common Iine") i syfte att uppnå så kommer

siella villkor totalt sett som möjligt. Det föreligger en uppenbar risk för att 

betalningsproblem, särskilt vid långa krediter, kan uppstå även för länder 

som vid garantitillfället framstår som goda risker. Det är därför ej rimligt 

att utgå ifrån att premieintäkterna för s/u-garantier skall helt täcka kostna

derna för eventuella betalningsproblem i stor skala. Som EKN uttrycker 

det i sin petita kan detta innebära att ambitionen att "inom viss tid" vända 

ett underskott som uppstår inom s/u-systemet måste bortfalla. 

Vid garantigivning inom s/u-ramen har gällt att garantier kunnat ges så 

länge som möjligheterna att erhålla återbetalning varit större än riskerna 

för att betalning uteblir. Detta kan innebära ett relativt högt risktagande. 

Med den inriktning som nu föreslås för s/u-garantier bör stor restriktivitet 

tillämpas för affärer som redan vid garantitillfället framstår som högriskaf

färer. Tyngdpunkten för utnyttjandet av s/u-ramen bör förskjutas mot 

garantier för stora projekt på länder med relativt god riskbild. Viktiga 

kriterier för garantigivningen bör vara långsiktigt marknadsintresse och 

introduktion av nya produkter. 

EKN anser att chefen för nämnden bör ges i uppdrag att i direktion 

avgöra ärenden under normalgarantisystemet inom vissa av nämnden an

givna begränsningar. Jag delar denna uppfattning. Nämnden skulle då i 

plenum framför allt ha att ta ställning till principiella frågor. limiter för 
n-garantigivningen samt s/u-ärenden. 

I budgetpropositionen år 1982 angavs att högsta engagemang för EKN:s 

del inte får överstiga 10-15 % av de totala åtagandena och att de engage

mang som avser mer riskfyllda länder borde begränsas i relation härtill. 

Härutöver angavs att om speciella skäl förelåg borde regeringen ha möjlig

het att besluta att högsta engagemang för ett visst land får överstiga av 
EKN fastställda gränser. Dessa föreskrifter bör fortsätta att gälla. 

EKN har i sin petita anmält att man, i linje med riksdagens intention, 

vidtagit vissa åtgärder för att öka premieintäkterna och förbättra risksprid

ningen. Sålunda har premiesättningen ändrats så att premier för goda 

risker sänkts medan premier för dåliga risker höjts. Vidare har avtal 

träffats om återförsäkring hos andra försäkringsinstitutioner. Jag välkom

nar denna utveckling och anser att den i lämpliga former bör fortsätta. Som 

ovan angivits bör där så är möjligt en flexibel premiesättning tillämpas. 

Olika möjligheter bör prövas att ingå överenskommelser om riskdelning, 

även med utländska institut. Möjligheterna att på det internationella planet 
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verka för åtgärder som kan minska och fördela riskerna med garantigivning 

bör undersökas. 
Om garantiinstituten i olika länder drar ned sin garantigivning p. g. a. av 

u-ländernas skuldsituation och därav följande risk för skadefall, finns risk 

för negativa återverkningar på den internationella handeln. EKN anger 

som ett skäl till att garantigivningen även i framtiden bör hållas på en rimlig 

nivå att man från svensk sida bör ta sin del av ansvaret för att den 

internationella handeln inte minskar i onödan. Jag delar denna uppfattning. 

Samförstånd härom med andra länders garantiinstitut, med de kommer

siella banker och med internationella institutioner som IMF och Världs

banken bör eftersträvas. 

EKN har fortsatt sitt arbete med att upprättas. k. globalgarantiavtal. Jag 

anser detta vara ett viktigt instrument för EKN: s verksamhet, främst i 

syfte att öka riskspridningen och välkomnar EKN :s strävanden att utveck

la det vidare. Det ligger i systemets natur att tillämpningen för enskilda 

garantier inom ramen för en globalgaranti kan komma att avvika från 

generellt gällande riktlinjer för EKN:s verksamhet. Utformning och 

tillämpning av överenskommelser om globalgarantier bör ske på ett sådant 

sätt att det samlade resultatet .blir i överensstämmelse med de generella 

riktlinjerna. 
EKN har i sin petita begärt att krediten i riksgäldskontoret höjs från 

1600 milj. kr. till 2 200 milj. kr. Krediten har visserligen hittills utnyttjats 

med endast ca 600 milj. kr. Som riksgäldsfullmäktige anmärker skulle den 

nu fastställda krediten i det närmaste räcka för EKN:s behov om normal
prognosen visar sig stämma. Det är dock av stor vikt för EKN:s verksam
het att ha tillgång till en tillräcklig likviditet för att kunna tillgodose oförut
sedda behov. Jag anser därför, i likhet med riksbanken, att den av EKN 
begärda höjningen bör beviljas. 

Under innevarande budgetår har det visat sig nödvändigt att med an
slagsmedcl täcka vissa räntekostnader som uppstått p. g. a. att ingen skuld

konsolideringsöverenskommelse kunnat träffas med Polen för 1982. Dessa 
kostnader har uppgått till 6 milj. kr. och belastar I 000-krönorsanslaget. 

Det kan inte uteslutas att det blir nödvändigt att täcka sådana kostnader 

även under budgetåret 1983/84. I takt med att gäldenärslandet fullgör sina 

skyldigheter skall dessa medel återbetalas. Detta gäller även skaderegle

ringar under den regeringsram för Polen som beslöts i februari 1981. 
Sådana särskilda regeringsbeslut, vari EKN får i uppdrag att garantera 

exportkrediter till ett visst land upp till ett angivet totalbelopp har i excep

tionella fall fattats när det svenska bidraget till en internationell stödaktion 

för ett lands ekonomiska och finansiella återhämtning lämnats i form av en 

exportkreditram. Det kan inte uteslutas att ytterligare sådana aktioner 

kommer att äga rum. 
Det är av stor vikt att följa Sveriges internationella åtaganden även i vad 

avser exportkreditgarantier. Tillämpliga bestämmelser återfinns främst i 
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GATT-avtalets artikel XVI. Enligt EKN:s uppfattning skulle de här an

givna riktlinjerna för garantigivningen inte kunna anses strida mot interna
tionella åtaganden som dessa allmänt tolkas. Det krävs dock att generella 

resultatförbättrande åtgärder vidtas när underskott uppstått och att inga 
risker accepteras som vid beslutstillfället är uppenbart dåliga. Jag anser att 

såväl hittillsvarande riktlinjer och praxis för EKN :s del som här föreslagna 

justeringar ligger i linje med våra internationella åtaganden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för exportkrediter till ett belopp av högst 70 000 milj. kr., varav 

17 000 milj. kr. reserveras för garantigivning vid särskilt sam

hällsintresse och för garantigivning vid export av betydelse för 

u-ländernas ekonomiska utveckling. bemyndiga regeringen att 

överföra ytterligare 5 000 milj. kr. om så anses erforderligt, samt 

häva relationstalet I :3 mellan s/u- respektive n- garantier. 

2. godkänna de ovan föreslagna ändringarna av principerna för ga

rantigivningen. 

3. godkänna att den rörliga kredit i riksgäldskontoret som ställts till 

EKN:s förfogande att vid behov användas för utbetalning av 

ersättningar för förluster från garantiverksamheten enligt de rikt

linjer jag tidigare förordat. höjs med 600 milj. kr. till 2 200 milj. 

kr. 
4. till E1:portkredit11iim11den, täckande av vissa förluster för budget

året I 983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. för vissa förlus
ter som uppstår vid garantigivning enligt de riktlinjer jag förordat 

ovan. 
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--
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----------------------------------------------------------------
1982-08-31 22 153.3 41 126.1 63 279,4 18989.1 29 531.5 48 520.6 3 164.2 11578.2 14 742,4 - 16.4 16,4 
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E 4. Krigsmaterielinspektionen 1 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

717 000 
775 000 
812000 

133 

1 Anslaget hart. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Krigsmaterielinspektionen utövar kontroll över tillverkningen av krigs

materiel och handlägger ärenden rörande tillstånd till export av sådan 

materiel. 
Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet 

skall bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel samt genom 
expeditionsavgifter för tillstånd att utföra krigsmateriel från riket. 

1982/83 Beräknad 
ändring 
1983/84 

Anslag 

Förvaltningskostnader 729000 +31000 
(därav lönekostnader) (702000) (+21000). 
Lokalkostnader, 

förslagsvis 46000 + 6000 

775000 +37000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 812 000 kr. 

E 5. Interamerikanska utvecklingsbanken 1 

1981/82 Utgift 
l 9~2/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

21297334 
13000000 
38000000 

1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Banken 

Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) inrättades år 1959. Banken 
har till uppgift att bidra till.en ökad ekonomisk och social utveckling i de 
latinamerikanska medlemsländerna. Härför skall banken bl.a. utnyttja 

egna resurser och upplånat kapital för finansiering av utvecklingsprojekt 
samt i övrigt främja investeringar av offentligt och privat kapital för ut
vecklingsändamål. 
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Nya regler för upphandling trädde i kraft år 1976. Enligt dessa är all 

upphandling som finansieras med IDB-medel begränsad till bankens med

lemsländer. I samband därmed trädde de första icke-regionala länderna in 

som medlemmar i banken. Sverige undertecknade för sin del en överens

kommelse om medlemskap i september 1977. 

Antalet medlemsländer uppgår f.n. till 43 varav 25 i Latinamerika, USA, 

Canada och 16 icke-regionala. Norge förhandlar om medlemskap i banken. 

Bankens kapital består av dels aktiekapital, s.k. ordinarie och interre

gionalt kapital, dels en fond för särskild verksamhet. Vid sidan härav 

administrerar banken en rad andra fonder varav den svenska utvecklings

fonden för Latinamerika från år 1966 utgör en av de mindre. Dess medel 

har använts för ett vattenförsörjningsprojekt i Sao Paulo. 

Vid utgången av år 1981 uppgick det ordinarie kapitalet till 11 783 milj. 

dollar, det interregionala kapitalet till 3 395 milj. dollar och fonden för 

särskild verksamhet till 7 671 milj. dollar. En påfyllnad av bankens re

surser sker under perioden 1979-1982, den s. k. femte kapitalpåfyllnaden. 

Därigenom tillförs kapitalet 8 000 milj. dollar och fonden I 750 milj. dollar. 

SveriReS medlemsskap 

1 överenskommelsen om svenskt medlemskap tecknade sig Sverige för 

en insats om sammanlagt 21.9 milj. dollar. Hälften av denna insats utgörs 

av aktier.i det interregionala kapitalet, varav ca 1,8 milj. dollar betalas in 

och resten utgörs av s.k. garantikapital att betalas vid anfordran. Den 

andra hälften utgörs av vår andel i fonden för särskild verksamhet, vilken 

inbetalas i sin helhet. Inbetalningarna har skett dels kontant dels genom 

skuldbevis, vilka löses in under ett fastställt antal år. Den totala period 

under vilken betalningarna skall göras är 1977 - 1983. 

Sveriges deltagande i den femte kapitalpåfyllnaden har medfört att Sve

rige tecknat sig för en ytterligare insats om ca 34 milj. dollar. Av detta 

belopp utgör 21,2 milj. dollar aktier i det interregionala kapitalet, varav ca 

1,6 milj. dollar skall betalas in. Andelen i fonden för särskild verksamhet 

uppgår till 12,8 milj. dollar. Inbetalningarna sker genom skuldbevis vilka 

löses in fram till år 1991. Sveriges röstetal i banken kommer efter fullgjord 

inbetalning av den femte kapitalpåfyllnaden att uppgå till 0, 17 % av det 

totala röstetalet. 

Fram till och med hösten 1982 har Sverige erlagt ca 72 milj. kr. till IDB. 

Medlemsländernas insatser i form av aktier och andelar är enligt avtalet 

om bankens upprättande uttryckta i fasta dollarvärden. Dessa är värdesäk

rade, vilket innebär att medlemsländerna vid kursförändringar mellan dol

lar och den egna valutan antingen får göra fyllnadsbetalningar eller erhåller 

återbetalning från banken. Denna värdesäkringsklausul har tillämpats vid 

tre tillfällen under senare år vilket medfört att Sverige dels fått tillbaka 

drygt 2 milj. kr., dels fått betala in ca 7 milj. kr. resp. 9 milj. kr. Dessa 

belopp är inräknade i tidigare nämnda ca 72 milj. kr. 
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Under budgetåret 1982/83 skall Sverige betala in ca 16 milj. kr. genom att 

delar av tidigare utställda skuldbevis skall lösas in. Med tanke på dollar

kursens utveckling har dock i år för första gången i anslagsäskandet 

föreslagits att 13 milj. kr. skall redovisas såsom utgörande en realistisk 

fyllnadsbetalning om banken skulle utlösa den s.k. värdesäkringsklausulen 

vid den dollarkurs som erhållits efter höstens devalvering. 

Bankens utlåning 

Banken beviljar lån till projekt i de latinamerikanska medlemsländerna 

dels på kommersiella villkor från kapitalet. dels på särskilt gynnsamma 

villkor från fonden för särskild verksamhet. En beskrivning av bankens 

utlåningsverksamhet fram till år 1980 liksom av låneprogrammet inom 

ramen för den femte kapitalpåfyllnaden återfinns i budgetpropositionen för 

1981/82 (prop. 1980/81:100 bil. 14). 

Bankens utlåning år 198 \ uppgick till 2 493 milj. dollar vilket innebär en 

ökning med 8 % jämfört med föregående år. Den totala utlåningen nådde 

därmed upp till 20 300 milj. dollar. Av utlåningen år 1981 svarade kapitalet 

för 75 %, fonden för särskild verksamhet för 23 % och övriga fonder 

banken administrerar för 2 %. Fördelningen på sektorer avseende projekt 

som har beslutats år 1981 visar att jordbruk och fiske svarade för 28 '%, 

industri för 4 %, transporter och kommunikationer för 13 %, energi för 

40 % och social infrastruktur för 11 %. 

Vid sidan om låneverksamheten lämnar IDB visst bistånd i form av 

bidrag till tekniskt samarbete, projektering och liknande. År 1981 uppgick 

sådant stöd till 41 milj. dollar vilket medför att totalt 336 milj. dollar har 

beviljats. Inom ramen för IDB:s program för små projekt har 7,2 milj. 

dollar beviljats under år 1981. Programmet riktar sig till låginkomstgrupper 

som har liten eller ingen tillgång till kommersiella kreditresurser och upp
går hittills totalt till 25,8 milj. dollar. 

Liksom tidigare år samarbetar banken nära med andra internationella 

och interarnerikanska institutioner i sina strävanden att öka resursflödet 

till de minst utvecklade områdena och de fattigaste befolkningsgrupperna. 

Ett arbete som Sverige aktivt stöder. Som exempel kan nämnas samarbete 

med Världsbanken. 

IDE-utredningen 

Den parlamentariska kommitte som tillsattes i enlighet med riksdagens 

beslut våren 1979 (NU 1978179:37, rskr 1978179:337) har i februari 1982 

överlämnat sitt slutbetänkande. 

Utredningen tillsattes med uppgift att ta fram underlag för en bedömning 

av IDB:s utlåningspolitik och inriktning i övrigt samt göra en jämförelse 

mellan lDB:s och andra regionala utvecklingsbankers och -fonders verk

samhet. Tonvikten i kommittens arbete skulle läggas vid en bedömning av 

effekterna för Sverige av medlemskapet i IDB samt av följderna av ett 
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svenskt utträde från handels- och utrikespolitisk synpunkt liksom för sys

selsättningen i landet. 
Utredningen lägger fram ett omfattande faktamaterial om bankens låne

verksamhet. I detta sammanhang belyses också den kritik inom och utom 
riksdagen, som framförts mot IDB, bl.a. mot bankens lån till militärdikta

turer. En jämförelse har också gjorts mellan IDB och övriga regional

banker samt Världsbanken. 
Beträffande det svenska handelsintresset av medlemskapet i IDB är 

utredningen enig om att svenska exportföretag har ett konkret och väx
ande kommersiellt utbyte av det svenska medlemskapet i banken (utred

ningen har särskilt undersökt perioden 1977 - september 1980 och kunnat 
konstatera att svenska företag under denna tid levererat varor och tjänster 
till IDB-projekt till ett värde av ca 360 milj. sv. kr.). Värdet av den 
beräknade samlade exportvolymen till IDB-projekt under åren 1980-82 har 
av svenska exportföretag uppskattats mellan 500 milj. och - 1 miljard kr. 

Utredningen anser dock att det inte är möjligt att mera exakt söka uppskat
ta värdet på de order till svenska företag som IDB-medlemskapet kan 
väntas skapa under 1980-talet. Utredningen anser emellertid att volymen 
IDB-order till svenska företag har förutsättningar att växa under de när

maste åren. 
På tal om kostnaderna för ett utträde framhåller utredningen bl.a. att 

man inte utan vidare kan likställa dessa med den exportvolym som med
lemskapet kan väntas generera under 1980-talet, eftersom de berörda 
företagen själva kan tänkas ha möjlighet att genom omallokering av export 
och produktion till en viss del lösa de problem ett utlräde skapar. 

De allvarliga riskerna för svensk exportindustri anses emellertid vara av 
mer långsiktig och svårbedömbar natur. Om ett IDB-projekt av intresse för 
svensk exportindustri skulle ha en unik strategisk betydelse ur marknads
föringssynpunkt finns det risk för att stora svenska exportföretag kan gå 
miste om referensanläggningar som kan vara av avgörande betydelse för 
den globala marknadsföringen av nya och teknologiskt avancerade svens
ka systemanläggningar. Om en utestängning från IDB-marknaden förhind
rar att svenska systemanläggningar med stora utvecklingskostnader får ett 
genombrott på världsmarknaden skulle de samhällsekonomiska kostna
derna, i form av bortfall av arbetsmöjligheter och exportförluster kunna bli 

mycket omfattande. 

Sjätte kapitalpåfvl/11ade11 

Redan hösten 1980 startade de första tentativa diskussionerna om att 
företa en sjätte kapitalpåfyllnad i banken. Ursprungligen hade man räknat 
med att kunna nå enighet i november 1982 men tidsschemat har blivit 
förskjutet. bl.a. p.g.a. USA:s allmänt restriktiva inställning. Man räknar 
dock med att ha ett förhandlingsresultat, som samtliga medlemsländer kan 

acceptera, vid årsskiftet 1982/83. 
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Den sjätte kapitalpåfyllnaden kommer dels att avse en ökning av ban

kens kapital och dels en ökning av fonden för särskild verksamhet (FSO). 

Det exakta innehållet i sjätte påfyllnaden kan således inte nu anges. Det 

torde dock vara realistiskt att räkna med att tillskottet till det kapitalet 

totalt skulle vara i storleksordningen högst 13 - 14 miljarder dollar, möjli

gen mindre. Av kapitalökningen skall en andel på ca 5 % betalas in medan 

resten utgörs av s.k. garantikapital. Detta innebär således att den inbetala

de andelen blir något lägre än vad som var fallet i den femte påfyllnaden 

(7 .5 %). För Sveriges del skulle en kapitalökning enligt dessa linjer inne

böra en inbetalning av ca 1.2 milj. dollar.och ett garantikapital på knappt 25 

milj. dollar. Man räknar vidaremed att påfyllnaden av fonden för särskild 

verksamhet kommer att bli mellan 800 milj. och en miljard dollar. Om den 

svenska andelen blir oförändrad jämfört med den femte påfyllnaden skulle 

detta innebära inbetalningar om ca sju milj. dollar till fonden. Det kan 

emellertid noteras att samtliga icke-regionala länder strävar efter att söka 

minska sina andelar i den särskilda fonden och det förefaller inte otroligt 

att en viss reduktion kan bli aktuell. 

Den svenska förhandlingspositionen har hela tiden varit att resursflödet 

till eftersatta regioner och befolkningsgrupper måste vara minst lika stort 

som vid den femte påfyllnaden. 

I samband med diskussionerna om påfyllnaden av fonden för särskilda 

ändamål har man också fört fram möjligheten av att använda en del härav 

till att möjliggöra lån på "mjukare'' villkor från det ordinarie och interre

gionala kapitalet. Ett s.k. "tredje fönster" skulle därmed öppnas. 

Den sjätte påfyllnaden skall pågå under åren 1983-86. För Sveriges del 

är det dock troligt att man liksom vid femte påfyllnaden kan få ett års 

förskjutning och för vår del skulle den aktuella perioden således vara 

1984-87. Enligt vad som sagts tidigare skulle den totala svenska inbetal

ningen till banken bli i storleksordningen 65 milj. svenska kr. vid nuvaran

de dollarkurs. Belastningen på budgeten kommer dock att bli mer utsträckt 

i tiden än vad som framgår av inbetalningstiden eftersom de skuldbevis 

som utgör inbetalningarna sedan inlöses över en längre tidsperiod. d.v.s. 

samma metod som tillämpats för femte kapitalpåfyllnaden. Den sjätte 

kapitalpåfyllnaden beräknas belasta budgeten för 1983/84 med nio milj. kr. 

Detta gäller under förutsättning att de inbetalningar som belastar budge

ten, d.v.s. inlösen av skuldväxlar. påbörjas år 1984. 

Föredragandens ö1·erl'äganden 

Inför beslutet att till banken anmäla. med förbehåll för riksdagens god

kännande, att Sverige har för avsikt att delta i den sjätte kapitalpåfyllnaden 

kunde regeringen konstatera att Sverige enligt redan gjorda åtaganden är 

bundenill inbetalningar dll banken fram till början av 1990-talet. Vidare 

skulle svenska företag i praktiken komma att förlora möjligheterna att 

leverera till av banken finansierade projekt om Sverige inte deltog i den 
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nya kapitalpåfyllnaden, således trots att vi formellt skulle fortsätta att vara 

medlem. 

Det kunde på goda grunder antas att de exportförluster som skulle 

drabba svenska företag skulle bli betydande .. Det är nämligen sannolikt att 

av banken finansierade projekt i ökande utsträckning kommer att inriktas 

på områden där svensk exportindustri har konkurrensfördelar, som för

stärks genom devalveringen. t.ex. vattenkrafts-, gruv- och telekommuni

kationssektorn samt annan infrastruktur. 

Ett mycket tungt vägande skäl till ett fortsatt engagemang i bankens 

kapitalpåfyllnad har också varit att den ekonomiska situationen radikalt 

försämrats i flera latinamerikanska länder den allra. senaste tiden. Det 

försämrade ekonomiska läget i exempelvis Ecuador, Nicaragua och Peru, 

men även Mexiko. har påtagligt ökat regionens behov av banken som 

finansieringskälla och mellanhand mellan den internationella kapitalmark

naden och de enskilda länderna. De latinamerikanska staterna har under

strukit betydelsen av att bankens utlåning fortsätter att öka även framgent. 

Enligt min mening bör Sverige även utför ramen för banken vidta åtgär

der för att i relationerna till Latinamerika aktivt söka verka för respekt för 

de mänskliga rättigheterna, samt stödja strävanden i regionen för nationellt 

oberoende, demokrati och social rättvisa. Ett ökat bilateralt stöd till vissa 

länder och ett i andra former utökat bilateralt samarbete med andra för

utses också. Närmare detaljer om detta har tidigare redovisats under 

avsnitten om Bilateralt utvecklingssamarbete och Övriga u-landspolitiska 

insatser m.m. Vidare kommer regeringen att söka samarbete med andra 
multilaterala organisationer i området. t.ex. den latinamerikanska samar

betsorganisationen SELA och den andinska pakten. 

Med hänvisning till min redogörelse hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 
att till lnteramerikanska utrecklingsbanken för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 38000000 kr. 

E 6. Importkontoret för u-landsprodukter1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

1000 

1 Anslaget har t.o.m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepanementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Importkontoret för u-landsprodukter har till uppgift att främja import till 

Sverige från u-länderna och därigenom bidra till dessa länders utveckling. 

Den verksamhet som bedrivs av kontoret finansieras enligt riksdagens 

beslut med biståndsmedel (reservationsanslaget C 1. Bidrag till internatio-
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nella biståndsprogram, posten 7. Övriga organisationer). Kontoret har 

möjlighet att bedriva viss uppdragsverksamhet. 

Kontoret leds av en styrelse. Chef för kontoret är en direktör. Import

kontoret har antagit benämningen Import Promotion Office for Products 
from Developing Countries (IMPOD). 

Importkontoret för u-landsprodukter 

Importkontoret anför i sin anslagsframställning att en tyngdpunktsför

skjutning bör ske i verksamheten. IMPOD avser försöka etablera samarbe

te med flera länder än tidigare - hittills huvudsakligen s.k. programländer 

- för att inom ramen för detta samarbete finna nya möjligheter att genom

föra gemensamma aktiviteter. De samarbetsländer som härvidlag åsyftas 

utgörs i huvudsak av länder som tillhör den s.k. "SWEDFUND-kretsen", 

d.v.s. sådana u-länder där förhållandena är likartade dem i programlän

derna. 
En sådan utökning av samarbetet leder till ökat anslagsbehov främst 

under programmet Landsamarbete, särskilda projekt. IMPOD anser det 

inte möjligt att ange ett exakt preciserat behov av medel även om storleks

ordningen kan skattas. Kontorets ambitioner har härvid varit att det skall 

kunna ha resurser för projekt och aktiviteter som nuvarande personal

styrka kan initiera och administrera efter en-aktiv sökprocess i u-länder av 

åsyftat slag. En utgångspunkt är således att ytterligare personal inte skall 

begäras. 
Huvudförslaget för budgetåret 1983/84 uppgår till 5 544 000 kr. Import

kontoret beräknar en medelsökning med 1144000 kr. för budgetåret. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Marknadsinformation 
Land samarbete, särskilda 
projekt 

Inkomster 

Från anslag under Jittera C. 
U ppdragsverksamhet 

Nettoutgift 

1982/83 

8 
2 

10 

2256000 

2 144000 

4400000 

4398000 
- I 000 

1000 

Beräknad ändring 1983/84 

Mynd 

of 
of 

of 

+323 000 

+821000 

Före
draganden 

of 
of 

of 

+242000 

+860000 

I 102 000 
of 

of 
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Utredning om importgaranti 

Importkontoret har den 15 april 1982 föreslagit att en importgarantiord
ning skall införas enligt vilken importkontoret skulle utfästa sig att gent
emot svenska importörer stå för vissa onormala risker. som kan vara 
förknippade med hande! med u-länder. Enligt importkontorets utredning 
skall garantin i första hand avse sådana speciella förluster som svensk 

importör kan åsamkas p.g.a. försenad eller felaktig leverans i samband 
med etablerandet av nya affärsförbindelser med u-länder. En ram på 10 
milj. kr. föreslås för garantigivningen. För täckande av förluster begärs ett 

anslag om 500 000 kr. 

Föredragandens öven·äganden 

Importkontoret bistår u-länderna med att öka deras exportinkomster 
och bidrar därmed till deras utveckling. Mot bakgrund av kontorets strä

van att bredda basen för sitt samarbete med u-länderna i syfte att bistå 
dessa öka sina exportmöjligheter anser jag att medlen bör öka med 

1.102000 kr. för budgetåret 1983/84. Av beloppet beräknar jag 242000 kr. 
för programmet marknadsinformation och 860000 kr. för programmet 

Land samarbete. särskilda projekt. 
Den av importkontoret initierad_e utredningen har remissbehandlats. 

Inkomna remissvar ger vid handen att skilda uppfattningar råder om utred

ningens förslag. Bland dem som ställer sig positiva finns dock exempelvis 
tveksamhet huruvida införandet av den föreslagna ordningen skall kunna 
administreras inom ramen för nuvarande personalresurser. Andra återigen 
ställer sig frågande till om en importgarantiordning verkligen kommer att 
stimulera u-landsexportörer till förbättrade insatser och större engage
mang för varaktiga affärsförbindelser med svenska importörer i vetskapen 
om att dessa är skyddade av statliga garantier. En tänkbar möjlighet vore 
att pröva systemet under förutsättning att det ges en prövotid på 2 a 3 år 
och begränsas till att omfatta ett fåtal särskilt utvalda länder. 

Jag är för egen del inte beredd att föreslå att en importgaranti av nu 

föreslagen art införs eller prövas. 
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att I 000 kr. tas upp 

under anslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Importkontoret för u-landsprodukter för budgetåret 1983/84 
anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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F. DIVERSE 

F J. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 1 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3 306 693 
3312000 

4 000 000 
1 Anslaget E I. t.o.m. budgetåret 1982/83. 
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Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa i 
utlandet, främst i Sydamerika, bosatta svenska medborgare. Därutöver 
bestrids från anslaget bl.a. vissa kostnader för ekonomiskt bistånd till 
sjöfolk, andra svenska medborgare och vissa statslösa som blivit nöd
ställda utomlands. 

Anslaget bör med hänsyn till den beräknade belastningen och valuta
kursförändringarna räknas upp med 688 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ekonomiskt bistå11d till svenska medborgare i utlandet m. m. 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

F 2. Bestridande av resekostnader för inom }'örenta Nationerna utsedda 
svenska stipendiater1 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

40 946 
40 000 
65 000 

1 Anslaget E 2. t.o.m. budgetåret 1982/83. 

Reservation 43 664 

Från anslaget bestrids resekostnader för stipendiater från Sverige som 
utses av Förenta Nationerna i Gencve och New York. 

Anslaget bör med hänsyn till valutakursutvecklingen och ökade rese
kostnader räknas upp med 25 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bestrida11de av resekostnader för inom Förenta Natio11erna 

utsedda svenska stipendiater för budgetåret 1983/84 anvisa, ett 
reservationsanslag av 65 000 kr. 
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F 3. Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvanden och 

andra utrikespolitiska frågor 1 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

4 794 000 
6 844 0002 

6 620 000 
1 Anslaget benämndes t.o.m. budgetåret 1982/83 E 3. Information om mellanfolkligt 
samarbete och utrikespolitiska frågor. 
2 Inkl. bidrag på 1 650 000 kr till utrikespolitiska institutets forskning, som i årets 
budgetproposition redovisas under anslaget F 6. Forskningsverksamhet vid utrikes
politiska institutet. 

Från anslaget utgår bidrag, efter ansökan, till enskilda svenska organisa
tioner som bedriver information och opinionsbildande verksamhet inom 
området mellanfolkligt samarbete . nedrustningssträvanden och andra utri

kespolitiska frågor. 
Större delen av anslaget avser, såsom tidigare, organisationsstöd. Därut

över ställs medel till förfogande för bidrag till särskilda projekt som syftar 

tiii att informera om nedrus'tning och fredsfrågor. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Anslag Anslagsfram- Före-
ställning draganden 

Utrikespolitiska 
institutet 
(informationsverksamhet) 3130000 + 402000 + 244000 

Svenska FN-förbundet 1482000 + 315000 + 148000 
Svenska UNICEF-

kommitten 203 000 + 111000 + 10000 
Institutet för 

Europa-information 101000 + 100000 + 4000 
Svenska sektionen av 

Internationella kvinno-
förbundet för fred och 
frihet 47000 + 28000 + 7000 

Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 48000 + 202000 + 32000 

Utrikespolitiska för-
eningarnas FN-förbund 42000 + 218000 + 7000 

Kristna fredsrörclsen 21000 + 89000 + 14000 
Uppföljning av FN:s andra 

extra möte om nedrustning 120000 - 120000 
Kvinnor för fred + 100000 + 20000 
Arbetsgruppen för 

svensk folkriksdag 
för nedrustning + 164000 + 60000 

Information om freds-
och nedrustningssträvanden +1000000 

51940002 +1729000 +l 426000 

1 Inget ordinarie hidrag utgår budgetåret 1982/83. Däremot har Arbetsgruppen erhål
lit bidrag med 60000 kr. ur de särskilda medel som avsatts för information 
anslutning till FN :s andra extra generalförsamling om nedrustning. 
2 Exkl. I 650 000 kr. till utrikespolitiska institutets forskningsverksamhet. 
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Anslag sfra m.1· tä 11 ni ngar 

Utrikespolitiska institutet begär för sin informationsverksamhet för bud
getåret 1983/84 ett statsbidrag om 3 532 000 kr., en ökning jämfört med 

anslaget för innevarande budgetår med 402 000 kr. 
Svenska FN~förbundet begär ett statsbidrag på sammanlagt I 797 000 

kr. för budgetåret 1983/84, vilket skulle innebära en ökning med 315 000 

kr. i förhållande till bidraget för innevarande budgetår. 

Svenska UNJCEF-kommitten anhåller om statsbidrag för budgetåret 

1983/84 om 314 000 kr., en ökning med 111 000 kr. i jämförelse med 

innevarande budgetår. 

Institutet för Europa-information begär för budgetåret 1983/84 ett stats

bidrag om 201 000 kr. Ökningen i jämförelse med innevarande budgetår 

skulle uppgå till 100 000 kr. 

S1·enska sektionen av Internationella hinnoförbundet för fred och frihet 

anhåller om statsbidrag för budgetåret 1983/84 med 75 000 kr. Anslagsök

ningen skulle bli 28 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

S1·mska freds- och skil}l'domsföreningen anhåller om ett statsbidrag för 
budgetåret 1983/84 om 250 000 kr. För innevarande budgetår uppgår bidra

get till 48 000 kr., och ökningen skulle alltså bli 202 000 kr. 

Utrikespolitiska föreningar1za.1· FN-förbund begär ett statsbidrag för 

budgetåret 1983/84 på 260 000 kr.. en ökning med 218 000 kr. jämfört med 

innevarande budgetår. 

Kristna freds rörelsen anhåller om ett statsbidrag för budgetåret 1983/84 

på 110 000 kr., vilket skulle innebära en höjning med 89 000 kr. i förhållan

de till innevarande budgetår. 

Kvinnor för fred anhåller om ett bidrag på 100 000 kr. för budgetåret 

1983/84. Organisationen har inte tidigare ansökt om statsbidrag. 
Arbetsgruppen för s1•ensk folkriksdag för nedrustning anhåller om 

164 000 kr. i statsbidrag för budgetåret 1983/84. Arbetsgruppen, som är ett 
samarbets- och kontaktorgan för informationsspridning och opinionsbild
ning i nedrustningsfrågor, har inte erhållit kontinuerligt statsbidrag. Där
emot har den dels tilldelats ett engångsbidrag på 50 000 kr. för budgetåret 

1981/82, dels för innevarande budgetår erhållit 60 000 kr. ur de medel som 
ställdes till förfogande för informationsåtgärder i samband med FN:s andra 

extra möte om nedrustning. 

Föredragandens överväganden 

I budgetpropositionen för 1982/83 ingick i motsvarande anslag, då be

nämnt E 3., medel för utrikespolitiska institutets forskningsverksamhet till 

ett belopp av I 650 000 kr. Denna verksamhet tilldelas budgetåret 1983/84 

ett nytt anslag, F 6. Motivet härför har varit önskan att förbehålla anslaget 

F 3. sådana bidrag som avser information och opinionsbildning. 

I förhållande till summan av de återstående posterna under E 3-anslaget 

1982/83, föreslår jag att anslaget för budgetåret 1983/84 räknas upp med 

I 426 000 kr. Den föreslagna ökningen bör fördelas enligt följande. 

Bidraget till Utrikespolitiska institutets informationsverksamhet bör 
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ökas med 244 000 kr. med hänsyn till stigande kostnader för institutets 
administration och verksamhet vid nuvarande nivå. 

Till Svenska FN-förhundet föreslås utgå ett med 148 000 kr. förhöjt 

bidrag. Ökningen motiveras av förbundets ökade administrativa kostnader 
vid oförändrad verksamhetsnivå. 

För Svenska UNICEF-kommitten beräknar jag en höjning av bidraget 
med 10 000 kr. Med hänsyn till verksamhetens karaktär och inriktning 
anser jag det motiverat att kostnaderna för bidraget räknas av mot ramen 
för det internationella utvecklingssamarbetet. 

Institutet för Europa-information föreslås erhålla en höjning med 4 000 

kr. 
De senaste åren har engagemanget i fredsfrågan kraftigt ökat. Ett aktivt 

folkligt intresse för nedrustningssträvandena är en viktig förutsättning för 
effektiva svenska insatser vid internationella förhandlingar. Jag har vid 
bedömningen av anslagsäskandena från de organisationer som ägnar sig åt 
information och opinionsbildning på detta område tagit särskild hänsyn till 

dessa förhållanden. 
Bidraget till Svenska sektionen av Internationella kvinnoförhundet för 

fred och frihet föreslås höjt med 7 000 kr. 
Jag föreslår vidare att Svenska freds- och skiljedomsföreningen erhåller 

ett med 32 000 kr. förhöjt bidrag. 
För Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund föreslås en höjning med 

7 000 kr. 
Kristna freds rörelsen föreslås erhålla en ökning med 14 000 kr. 
Kl'innor för fred bör tilldelas ett bidrag på 20 000 kr. 
Jag föreslår också att Arbetsgruppen för svensk folkriksdag för nedrust

ninf?. med tanke på dess roll för samverkan mellan skilda svenska organisa
tioner verksamma inom nedrustningsinformationen, även för budgetåret 
1983/84 tilldelas organisationsstöd i form av ett bidrag uppgående till 

60 000 kr. 
Utöver det stöd till enskilda organisationer som jag ovan redovisat 

föreslår jag att ett belopp av 1 000 000 kr. anslås under en ny anslagspost 
benämnd Information om freds- och nedrustningssträvanden. Efter pröv
ning av ansökningar från folkrörelser och andra ideella organisationer 
avses bidrag komma att utgå till särskilda informationsprojekt. Anvisning

ar för medlens användning och den ansökningsprocedur som bör ligga till 
grund för fördelningen av bidragen kommer att fastställas inom kort. 

Mot denna bakgrund har jag även funnit det lämpligt att ändra anslagsru

briken till "Information om mellanfolkligt samarbete. nedrustningssträ
vanden och andra utrikespolitiska frågor". Anslagets delvis ändrade ka
raktär motiverar också att det ges formen av ett reservationsanslag. 

Med hänvisning till vad jag i det föregående anfört, hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträ

vanden och andra utrikespolitiska frågor för budgetåret 1983/84 
anvisa ett reservationsanslag av 6 620 000 kr. 
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F 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10 213 0002 

12 203 000 

13 380 0003 

1 Anslaget E 4. t.o.m. budgetåret 1982/83. 
2 Inkl. engångsbidrag på 160 000 kr. 
3 Inkl. engångsbidrag på 500 000 kr. 

Personat4 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1982/83 

4 
6 

JO 

Reservation 

Beräknad ändring 1983/84 

Institutet 

+ 4 
+ 2 

+ 6 

Föredra
ganden 

0 

4 Därutöver finns vid institutet ca 14 forskare jämte ett tiotal assistenter samt 17 
arvodes- eller kontraktsanställda (i vissa fall på deltid). 

SIPRI 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är en stiftel

se, för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1966. Stiftelsen har 

till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 

Cprop. 1966:76, SU 1966:88, rskr 1966:203. prop. 1979/80: 106, UU 

1979/80:21, SKU 1979/80:48, rskr 1979/80:304) bedriva vetenskaplig forsk

ning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell fred 

och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till förståelsen av betingelserna för 

fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en internationell styrelse, som har sitt säte i Stock

holm. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör, som är institutets chef, och 

en biträdande direktör. Hos stiftelsen finns i övrigt personal enligt särskil

da föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt forskare 

och annan personal i mån av behov och tillgång på medel. 

SIPRI begär för budgetåret 1983/84 ett anslag av 13 858 000 kr., vilket 

skulle innebära en ökning i förhållande till innevarande budgetår med 

I 655 000 kr. Det begärda beloppet avser kompensation för automatiska 

kostnadsökningar och merkostnader hänförliga till institutets nya lokaler 

och medel för personalförstärkningar. 

SIPRI har också redovisat ett besparingsalternativ enligt huvudförslaget 

uppgående till 12 658 000 kr ( + 455 000 kr). Skillnaden gentemot institu

tets äskande ligger helt och hållet i frånvaron av krav på personalökningar. 

SIPRI begär medel för att finansiera fyra nya forskartjänster. 

SIPRI begär, liksom tidigare år, att sex av de tjänster som uppehålls av 

arvodcsanställd personal skall föras över till den av regeringen fastställda 

personalförteckningen över extra ordinarie tjänster. 

Budgetåret 1981/82 var institutets intäkter från försäljning av publika

tioner m.m. 110 700 kr. 
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Föredragandens_överväganden 

I pris- och löneomräkning jämte en viss uppräkning för valutakursut

vecklingen beräknar jag i enlighet med riktlinjerna för huvudförslaget 

sammanlagt 677 000 kr. Därutöver föreslår jag ett engångsbidrag på 

500 000 kr. för en utbyggnad av datorstödet i verksamheten. Den totala 

anslagshöjningen blir därmed 1 177 000 kr.. vilket enligt min bedömning 

skall möjliggöra en ökad verksamhet vid institutet. 

Bakgrunden till satsningen på datorstöd står att finna i den utredning av 

SJPRI:s administrativa rutiner som statskontoret på initiativ av SJPRJ 

företagit och som överlämnades till regeringen i september 1982. 

Jag delar utredningens uppfattning att SIPRI:s administrativa kapacitet 

kan effektiviseras genom ändrade rutiner och införande av datorstöd. Ett 

första steg i denna riktning är den upphandling av ord- och textbehand

lingsutrustning som förutses äga rum vid SIPRI under budgetåret 1982/83 i 

samråd med statskontoret. I ett andra steg förordar jag att en generell 

mindre dator anskaffas under budgetåret 1983/84 till en beräknad kostnad 

av 500 000 kr. för hanteringen av vapen- och adressregistren samt stöd i 

löne- och ekonomiadministration. Jag förutsätter att genomförandet av 

utredningens förslag, inklusive utarbetandet av kravspecifikationer och 

föreskrifter, upprättandet av en organisationsplan m.m., sker i nära sam

verkan med statskontoret. 

Jag kan ej biträda SIPRI:s förslag om överförande av sex tjänster till den 

av regeringen fastställda personalförteckningen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stockholms internationella fredsji1rskningsinstitut 

( SIPRli för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

13 380 000 kr. 

F 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 1 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8 856 329 
10 495 000~ 

9 230 000 
1 Anslaget E 5. t.o.m. budgetåret 1982/83. 
2 Inkl. engångsbidrag om I 675 000 kr. 

Anslaget bekostar verksamheten inom det forskningsprogram avseende 

vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll som består av fyra i 

det följande angivna programdelar. Verksamheten bedrivs till sin huvuddel 
vid försvarets forskningsanstalt (FOA). medan statens strålskyddsinstitut 

(SSI) handhar del av verksamheten inom programdel 2. 

Personal i befintlig organisation för budgetåret 1982/83, som finansieras 

över anslaget uppgår till sammanlagt 29,7 personår, varav FOA 25,7 och 

ssr 4. 
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Anslag (jorsknings
programdelar) 
I. Seismologisk multi

pelstation 
2. Insamling och analys 

av luftburen radio
aktivitet 

3. Vetenskaplig under
lagsverksamhet · 

4. Särskilt inhumana 
vapen 

1982/83 

50840001 

955000~ 

2561000 

220000 

8820000 1
·
2 

1 Exkl. engångsbidrag om I 500 000 kr. 
2 Exkl. engångsbidrag om 175 000 kr. 

Försvarets forskningsanstalt (FOAJ 

Beräknad ändring 1983/84 

FOA 

+ 682000 

+ 513000 

+ 648000 

+ 142000 

+I 985000 

Föredra
ganden 

+ 182000 

+ 63000 

+148000 

+ 17000 

+410000 
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FOA redovisar i sin anslagsframställning två alternativa nivåer för an

slagsberäkningen för budgetåret 1983/84. Nivå A (huvudförslaget) innebär 

resursminskningar med 2 procent årligen fram t.o.m. budgetåret 1987/88. 

Trots detta räknar man med en i stort sett oförändrad ambitionsnivå, 

åtminstone för budgetåret 1983/84. Nivå B innebär en höjning av ambi

tionsnivån. FOA hemställer att sistnämnda högre alternativ läggs till grund 

för anslagsberäkningen för budgetåret 1983/84. 
FOA begär sålunda för budgetåret 1983/84 ett anslag av 10 805 000 kr.. 

vilket skulle innebära en ökning med 310 000 kr. i förhållande till anslaget 

för innevarande budgetår. Huvudförslaget beräknas till 9 230 000 kr - en 

minskning med I 265 000 kr. (i anslaget för 1982/83 ingår engångsbidrag 

om I 675 000 kr.). 
Nivå B. innehåller tillägg utöver nivå A. om sammanlagt I 575 000 kr. 

(inkl. engångsbidrag om 600 000 kr.). Dessa tillägg bedöms som angelägna 

av FOA och motiveras med den ökande betydelsen av och intresset för 
nedrustnings- och kontrollfrågor. såväl internationellt som i Sverige. Den 
något höjda ambitionsnivån syftar ti!l att upprätthålla och förstärka den 

svenska kompetensen på dessa områden. 

Föredragandens överväganden 

Jag finner att huvudförslaget bör tillämpas. Jag godtar myndighetens 

pris- och löneomräkning. Med hänsyn till engångsbidraget om I 675 000 
kr. för budgetåret 1982/83 innebär mitt förslag en anslagsminskning med 

I 265 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa åtgiirder för rustningsbegrtlnsning och kontroll för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 9 230 000 kr. 
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F 6. Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet 1 

1981182 Utgift 
1982/83 (Anslag 
1983/84 Förslag 

2 

1650000)1 

1780000 

148 

1 Nytt anslag som under budgetåret 1982/83 ingår som en delpost i anslaget E 3. 
Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor (motsvarar 
anslaget F 3. i budgetpropositionen 1983). 
2 Finansierades t.o.m. budgetåret 1981/82 under fjärde huvudtiteln, försvarsdepar
tementet. 

Utrike~politiska institutet 

Forskningsavdelningen vid utrikespolitiska institutet (UI) startade år 
1962 och omfattar idag 6.5 forskartjänster. Genom utbytesverksamhet har 
UI tillförts gästforskare som möjliggjort en avsevärd ökning av forsknings

volymen. Forskningsresultaten redovisas och sprids genom vetenskapliga 
publikationer, en fr.o.m. år 1983 utgiven årsbok. seminarier och konferen

ser m.m. 
UI begär en höjning av statsbidraget för verksamheten med 139 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Forskningsverksamheten vid utrikespolitiska institutet har t.o.m. bud
getåret 1981/82 huvudsakligen finansierats över fjärde huvudtiteln, för
svarsdepartementet. Från och med innevarande budgetår sker finansi
eringen över tredje huvudtiteln. 

Jag finner i likhet med institutet att starka skäl talar för att statsbidraget 
till forsknings verksamheten med början budgetåret 1983/84 utgår under ett 

separat anslag. 
Från institutets sida har i samband med diskussion av dessa spörsmål 

uttryckts vissa önskemål som berör användningen av de anslagna medlen. 
Jag kommer senare, i samråd med institutet, att ta ställning till dessa 
önskemål. 

Med viss hänsyn tagen till institutets internationella inriktning och valu
takursutvecklingen beräknar jag med tillämpning av huvudförslaget en 

anslagshöjning med 130 000 kr. i förhållande till det bidrag som utgår för 
budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 780 000 kr. 
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BilaRa I 

Fakta om Sveriges bistånd 

Statliga myndigheter och organ för 

Sveriges bistånd 

- Internationella utvecklingsprogram 

- Bistånd till enskilda programländer 

- Andra anslagsposter 

Nordiskt bistånds samarbete 

11 Riksdagen 1982183. J rnm/. Nr 100. Bilaga 5 
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Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 

UDs avdelning för internationellt utvecklingssamarbete 

År 1970 samlades ansvaret inom regeringskansliet för det svenska bi

ståndet till en avdelning i utrikesdepartementet, avdelningen för internatio

nellt utvecklingssamarbete, i dagligt tal "u-avdelningen". 

V-avdelningen förbereder regeringens beslut och förslag till riksdagen 

både i fråga om det direkta (bilaterala) biståndet till mottagarländerna, och 

det bistånd som ges via olika FN-organ, utvecklingsbanker eller andra 

internationella organisationer (multilateralt bistånd). Huvuddelen av det 

bilaterala biståndet genomförs och administreras av SIDA. 
Avdelningen är organiserad på tre enheter (multilaterala enheten, bilate

rala enheten och planeringsenheten) och har totalt ca 50 tjänstemän. Den 

leds av en statssekreterare. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

SIDA. som inrättades 1965, är ett centralt ämbetsverk under regeringen 

med uppgift att planera, genomföra och administrera det direkta (bilatera

la) biståndssamarbetet med u-länderna. Detta bistånd omfattar dels samar

betet med ett 20-tal huvudmottagarländer, dels andra typer av bistånd, tex 
katastrofinsatser. bidrag till utvecklingsprojekt via enskilda svenska orga

nisationer, bistånd till flyktingar och befrielserörelser. rekrytering av bi
ståndspersonal etc. 

SIDA leds av en styrelse, som utses av regeringen. Den består av SIDAs 
generaldirektör, som är ordförande, och tio andra ledamöter, som repre
senterar riksdagspartier, folkrörelser och intresseorganisationer. 

SIDA är organiserat på elva byråer. I 14 mottagarländer har SIDA 

biståndskontor. som är knutna till den svenska ambassaden. På SIDA 
finns ca 500 anställda. varav ca 90 vid biståndskontoren. 

Beredningen för internationellt tekniskt samarbete (BITS) 

Utbildningsberedningen inrättades 1975 och fick 1979 ställning som 

självständig myndighet under utrikesdepartementet. Beredningens namn 

ändrades 1981 till beredningen för internationellt tekniskt samarbete 

(BITS). 

Beredningens uppgift är att genom s k tekniskt samarbete främja Sveri

ges förbindelser med vissa u-länder utanför kretsen av huvudmottagar

länder för det bilaterala biståndet. Sådant samarbete bedrivs med bl a 

Algeriet, Costa Rica. Cuba, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egyp

ten, Jamaica, Nigeria, Pakistan, Sudan och Tunisien. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 153 

Det tekniska samarbetet skall grundas på ömsesidigt intresse och skall i 
första hand bestå av kunskapsöverföring på områden där Sverige är väl 
rustat med kunnande och kapacitet. 

BITS bereder och fattar beslut om hur anslaget för tekniskt samarbete 
skall utnyttjas. Ekonomiskt stöd ges främst till: 

- svenska konsultinsatser och förinvesteringsstudier, 
- samarbete mellan institutioner i Sverige och i u-länder, 

- utbildningsinsatser och korta specialkurser i Sverige, samt 
- kulturellt samarbete och personutbyte. 

BITS har också till uppgift att delta i beredningen av ansökningar om 
förmånliga u-landskrediter. 

Beredningen leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid beredning
en finns åtta anställda. 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUNDJ är en 
statlig stiftelse. som inrättades 1978. Fonden, vars grundkapital är 100 milj 
kr. har rätt att, mot statsgaranti, ta upp lån eller utfärda lånegarantier till 
ett belopp som motsvarar högst tre gånger grundkapitalet. 

Fondens huvuduppgifter är: 
- att medverka till etablering av samägda företag, s k joint ventures. 

tillsammans med u-landspartner och svenska företag, 
- att förmedla kontakter mellan intressenter i u-länder och svenska 

företag, 
- att medverka till att förinvesteringsstudier genomförs och bidra till 

finansiering av dem, samt 
- att bidra med aktiekapital och lån samt ge garantier vid genomförande 

av projekt. 
SWEDFUND skall i första hand samarbeta med länder med vilka Sveri

ge bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete. I den mån andra länder blir 
aktuella. bör endast sådana komma ifråga vars utvecklingspolitik är fören
lig med målsättningen för svensk biståndspolitik. 

Fonden leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid fondens kansli 
finns åtta tjänstemän. 

Nämnnden för u-landsutbildning 

År 1981 omvandlades biståndsutbildningsnämnden <BUNl till nämnden 
för u-landsutbildning. Den nya nämnden har övertagit BUNs huvuduppgift 
- att vid Sandöskolan i Kramfors bedriva utbildning i språk och u-landsut
bildning som förberedelse för uppdrag i u-land. Nämnden för u-landsut-
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bildning har även getts en rad nya uppgifter, framför allt en vidgad utåtrik

tad verksamhet. Nämnden skall bl a samarbeta med myndigheter, organi

sationer och företag när det gäller förberedelseutbildning för u-landsupp

drag. 

Nämnden skall 

- anordna allmänna enterminskurser i u-landskunskap, 

- ge förberedelseutbildning för fredskårsdeltagare, 

- anordna språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder. 

- anordna speciella kurser i u-landsfrågor och språk. samt 

- i samarbete med SIDA bistå myndigheter och andra med information 

och rådgivning om lämplig förberedelse- och språkutbildning inför 

uppdrag i u-länder. 

Till enterminskursen antas sådana sökande, inklusive vapenfria tjänste

pliktiga, som bedöms lämpliga för utbildningen. All övrig utbildning vid 

Sandöskolan är avgiftsbelagd. 

Nämnden utses av regeringen och har sitt kansli vid Sandöskolan 

Kramfors. Vid nämnden och skolan finns ett 50-tal anställda. 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

Beredningen för u-landsforskning inrättades 1975 och ombildades 1979 

till en självständig myndighet under utrikesdepartementet - styrelsen för 

u-landsforskning (SAREC). 
SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för 

u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk 

och social rättvisa. 
Huvudmålet för SARECs verksamhet är att ge stöd till u-ländernas 

strävan att bygga upp och stärka en egen kapacitet inom vetenskap och 
teknik. SARECs verksamhet är uppdelad på fyra olika program: 

- direkt stöd till vissa u-länder. f n 13 stycken, 

- stöd till samarbete mellan u-länder. t ex regionala forskningsorgan, 

och till särskilda forskningsprojekt. 

- stöd till internationella forskningsprogram, bl a inom världshälsoor

ganisationen (WHO). konsultativa gruppen för jordbruksforskning 
(CGIAR) och internationella arbetsorganisationen (ILO), samt 

- stöd till svensk u-landsforskning, under 1982 ca 100 olika forsknings

projekt. 

SAREC leds av en styrelse som utses av regeringen. I styrelsen ingår 

representanter för forskarvärlden. biståndsadministrationen och riksdags

partierna. SAREC är administrativt knutet till SIDA. Vid SARECs kansli 

finns ett 20-tal anställda. 
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Nordiska Afrikainstitutet 

Nordiska Afrikainstitutet tillkom 1962 på initiativ av Nordiska Rådet. 
Institutet har till uppgift att i Norden främja studier av afrikanska förhål-

landen genom att: 

- främja och driva forskning och undervisning om Afrika. 
- utgöra ett dokumentationscentrum för afrikaforskningen, 
- genom kurser. föreläsningar, seminarier etc sprida information om 

Afrika och aktuella afrikanska förhållanden, samt 
- stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika. 
Verksamheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Ledamöter 

är bl a rektorn vid universitetet i Uppsala, som också är styrelsens ordfö
rande, samt överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala. I 
styrelsen ingår även representanter för de övriga nordiska länderna. Vid 

institutet finns ett 20-tal anställda, varav åtta tjänster finansieras över 
biståndsanslagen. 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) tillkom år 1975. 
Kontoret har till uppgift att ge exportörer i u-länder hjälp med att avsätta 

sina varor i Sverige. Det sker genom information och handledning om 
avsättningsmöjligheter och marknadsförhållanden i Sverige. IMPOD skall 
även förmedla kontakter mellan u-landsexportörcr och företag i Sverige. 

IMPOD deltar också i konkreta marknadsföringsprojekt.. 
IMPOD har dessutom till uppgift att vara svensk kontaktpunkt för 

UNCTAD/GATTs internationella handelscentrum <ITC) i konkreta frågor. 
som rör avsättning av u-landsprodukter på den svenska marknaden. 

IMPOD leds av en styrelse och chef för IMPOD är en direktör. Kontoret 
har ett tiotal anställda. 
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Internationella utvecklingsprogram 

FNs ut\'ecklingsprogram (UNDP) 

FNs utvecklingsprogram <UNDP), som bildades 1966 då två mindre 

biståndsfonder slogs samman. har som mål att vara FN-systemets centrala 
källa för finansiering av tekniskt bistånd. Projekten genomförs främst av 

FNs fackorgan. Programmet har också ansvar för att FNs verksamhet 

samordnas i de mottagande länderna. 

Verksamhet 

UNDPs uppgift är att främja mottagarländernas utveckling genom olika 
former av kunskapsöverföring och förinvesteringsstudier. UNDPs huvud
sakliga biståndsformer är expertrådgivning, stipendier, utrustningsleve
ranser och konsulttjänster. Expertbiståndet dominerar. Verksamheten 

omfattar mer än 5 000 projekt i 150 länder. 
UNDPs verksamhet bygger i huvudsak på landprogrammering. Denna 

innebär att man för varje mottagarland fastställer hur mycket UNDP-bi

stånd landet kan räkna med under en femårsperiod. 1 samarbete med 
mottagarlandet och UNDPs platsrepresentant utarbetas sedan ett detalje
rat landprogram för hur medlen skall utnyttjas. Detta program fastställs av 

UNDPs styrelse. 
Storleken på varje mottagarlands program bestäms främst av bruttona

tionalinkomsten per capita och befolkningens storlek. 
De fattigaste u-länderna - med en bruttonationalinkomst per capita på 

högst 500 dollar - kommer under programperioden 1982-86 att få nästan 
80% av programmets länderfördelade resurser jämfört med drygt 66% 

under programperioden 1977-1981, en ökning med 21 % . Rikare u-länder, 
med en per capita-inkomst över 1 500 dollar, skall ha som mål att, efter en 
med per capita-inkomsten stigande skala, återbetala en del av sitt bistånd 
till UNDP vid programperiodens slut. 

UNDP har sedan 1972 ett särskilt program för de minst utvecklade 

länderna. Genom de utfästelser om ytterligare bidrag som gjordes av bl a 
Sverige vid FN-konferensen 1981 om de minst utvecklade länderna ökade 
bidragen till programmet från 12,9 milj dollar år 1981 till 17,4 milj dollar för 

år 1982. 
En mindre del av UNDPs resurser används för program som berör flera 

u-länder - regionala, interregionala och globala program. 

Organisation 

UNDPs högsta beslutande organ är styrelsen, som har 48 medlemmar. 
Av dessa är 27 u-länder, 17 västliga i-länder och 4 socialistiska i-länder. 
Styrelsen bestämmer bl a fördelningen av UNDPs resurser och godkänner 
tandprogrammen. UNDPs styrelse är också beslutande organ för FNs 
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reguljära tekniska biståndsprogram, FNs kapitalutvecklingsfond, FNs be
folkningsfond, FNs naturresursfond samt en rad mindre specialfonder. 

UNDPs sekretariat ligger i New York och har f n drygt 500 anställda. 
Under 1970-talet har en omfattande decentralisering av UNDPs verk

samhet ägt rum. Tyngdpunkten i arbetet med att förbereda och genomföra 
landprogrammen har förlagts till 116 fältkontor med omkring 3 500 anställ
da. Fältkontoren leds avs k "resident representatives", som även har till 
uppgift att samordna de andra FN-organens UNDP-finansierade verksam
het i landet. 

Finansiering 

UNDPs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. De uppgick 1972 
till 268 milj dollar, 1975 till 419 milj dollar och 1980 till 693 milj dollar. För 
programperioden 1977-1981 var bidragsmålet to'talt 3,5 miljarder dollar, 

vilket förutsatte att bidragen ökade med 14% per år. Bidragen stagnerade 
under 1981, men programperiodens mål uppnåddes i stort sett. 

För programperioden 1982-1986 har UNDPs resurser också förutsatts 
öka med 14% per år och sammanlagt uppgå till 6.7 miljarder dollar. Stag

nerande bidrag och stigande dollarkurs innebär att bidragen nu sjunker 

även nominellt. 
Till detta kommer att UNDP i praktiken gör femåriga biståndsutfästelser 

gentemot mottagarländerna medan givarländerna, med få undantag, läm
nar ettåriga biståndsutfästelser. Sverige har därför sedan länge verkat för 
att alla bidragsgivare, liksom Sverige, skall lämna fleråriga bidragsutfäs
telser, vilket dock flera stora givarländer motsätter sig. 

De största enskilda bidragsgivarna är Förenta Staterna och Nederlän
derna. Därnäst följer Sverige med 355 milj kr år 1982, vilket utgjorde ca 
10% av UNDPs resurser. Sverige gav dessutom samma år 50 milj kr till 
UNDPs särskilda program för de minst utvecklade u-länderna. Lika stora 
bidrag för detta ändamål har utlovats för 1983 och 1984. De fyra nordiska 
länderna svarade 1981för27% av de ordinarie bidragen till UNDP. 

Samordning 

Från att ha finansierat mer än två tredjedelar av FN-systemets tekniska 
bistånd i början av 1970-talet svarar UNDP numera endast för ca en 
tredjedel. Förklaringen är att det s k multibi-biståndet, dvs biståndsin
satser som genomförs av fackorganen men finansieras med bilaterala bi
ståndsmedel, och fackorganens egna biståndsprogram ökat mycket snabbt 
under 1970-talet. 

UNDPs styrelse har med tilltagande oro sett denna ökade uppsplittring 
av FNs biståndsverksamhet. som i viss mån innebär ett underkännande av 
landprogrammeringsprincipen. Styrelsen har därför vid flera tillfällen beto
nat att den FN-resolution från 1970 som ger UNDP den ledande och 
samordnande rollen i FNs biståndsverksamhet skall respekteras. UNDP-
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sekretariatet har också föreslagit att UNDP skall ta över det administrativa 
ansvaret för olika särfonder inom FN-systemet. Detta skulle minska de 

administrativa kostnaderna, samtidigt som det skulle kunna ge givar- och 
mottagarländer en bättre överblick över FN-biståndet. Sverige stödjer 
dessa tankar. 

FNs kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 

FNs kapitalut~ecklingsfond tillkom 1966 med uppgift att ge gåvobistånd 
eller lån på förmånliga villkor till investeringsprojekt i u-länderna. De 
västliga industriländerna motsatte sig att fonden skulle inrättas med moti
veringen att den föreslagna verksamheten kunde skötas av andra organ. 
Under lång tid bidrog dessa länder inte heller till fondens finansiering. 

Hösten 1973 beslöt generalförsamlingen att kapitalfonden i fortsättning

en endast skulle finansiera projekt i de minst utvecklade u-länderna, inrik
tade på folkflertalets basbehov (bostad. kläder, mat, undervisning, grund

läggande hälsovård). 

Verksamhet 

Fondens mål är att nå de fattigaste människorna i de minst utvecklade 
länderna. Projekten skall utformas så att befolkningen aktivt deltar i de 
projekt som genomförs. Fonden kan ta hand om projekt som andra givare 
bedömer vara för små. Fonden finansierar f n 164 projekt i 39 länder. 

Organisation 

Fonden är underställd UNDPs styrelse och arbetar främst genom 

UNDPs fältorganisation. 

Finansiering 

Fonden finansieras genom frivilliga bidrag. Bidragen för 1982 beräknas 
till 29,6 milj dollar jämfört med 26,5 milj dollar för år 1980. De viktigaste 
bidragsgivarna är några mindre givarländer. Sveriges bidrag för 1982 upp
går till 32 milj kr vilket är ca 20% av de totala bidragen. Sverige är den 

största bidragsgivaren efter Nederländerna. 

FNs befolkningsfond (UNFPA) 

Ända fram till 1960-talet var det svårt att nå överenskommelse om FNs 
insatser på befolkningsområdet. Så småningom ökade dock FNs engage
mang, vilket Sverige i många år verkat för. År 1967 inrättades en särskild 

fond. 
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Verksamhet 

Fonden hade till en början nästan uteslutande en finansiell och rådgivan
de funktion. FNs ekonomiska och sociala råd antog 1973 nya riktlinjer för 
fondens verksamhet. Enligt dessa skall fonden leda och samordna FN-sy
stemets insatser inom befolkningsområdet. 

1982 beslöt styrelsen om ändrade kriterier för val avs k prioritetsländer, 
till vilka fonden enligt tidigare beslut skall avsätta två tredjedelar av de 
totala programresurserna. Beslutet innebär att 53 länder, mot tidigare 40, 
med tillsammans 75% av u-ländernas befolkning kommer att ingå i priori

tetsgruppen. Av dessa tillhör 28 kategorin minst utvecklade länder. 
Fondens centrala verksamhetsområde är familjeplanering. I övrigt läm

nas stöd till folkräkningar, uppbyggande av folkbokföringssystem, befolk
ningsstatistik, utbildning och information, forskning m m. Merparten av 
projekten verkställs av FNs fackorgan. En växande andel genomförs emel

lertid av mottagarländerna själva. 

Organisation 

Fonden är underställd UNDPs styrelse. som godkänner det långsiktiga 

arbetsprogrammet, de finansiella planerna mm. 
Huvudkontoret har drygt 150 tjänstemän och är förlagt till New York. I 

mottagarländerna finns ca 40 samordnare med ansvar för ett eller flera 
länder. 

Finansiering 

UNFPAs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. För 1982 be
räknas inkomsterna komma att uppgå till 136 milj dollar jämfört med 125 
milj dollar för 1981. De största bidragsgivarna är USA, Japan, Norge. 
Nederländerna och Förbundsrepubliken Tyskland. Det svenska bidraget 
för 1982 är 48 milj kr vilket motsvarar drygt 5% av de sammanlagda 
bidragen. 
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FNs barnfond (UNICEF) 

UNICEF upprättades av FNs generalförsamling 1946. Fondens uppgift 
var att lämna katastrofujälp till barn och mödrar i det krigshärjade Europa. 
Mandatet utvidgades senare till att även omfatta långsiktig utvecklings
hjälp till barn i u-länder. UNICEF samarbetar idag med regeringar i ett 

hundratal länder. Fonden söker särskilt bistå barnen i de hårdast drabbade 
och minst utvecklade länderna. 

Verksamhet 

UNICEF spelar en viktig roll som förmedlare av katastrofbistånd. 
Tyngdpunkten i fondens verksamhet ligger emellertid numera på långsik

tiga biståndsprogram. Bistånd utgår i form av pengar, personal, tekniskt 
kunnande och varor. Målet är att tillgodose de mest grundläggande beho
ven hos barn och mödrar. framför allt i länder där samhällelig social 

service saknas. 
Programverksamheten omfattar insatser inom hälso- och sjukvård. vat

tenförsörjning, åtgärder för att förbättra näringsstandarden hos barn och 
mödrar, familjeplanering. grundläggande utbildning mm. 

Fonden samarbetar såväl på central som lokal nivå med en rad FN-or
gan, däribland UNDP. UNFPA. UNESCO. FAO och UNHCR. Ett sär
skilt nära samarbete har inletts med WHO för att bygga ut primärhälsovår
den i u-länderna. Insatserna omfattar olika förebyggande åtgärder, vacci
nationer. kontroll av diarresjukdomar, distribution av viktiga läkemedel 
m m. Ett annat exempel på detta samarbete är den internationella mark
nadsföringskod för bröstmjölksersättning som utarbetades av WHO och 
UNICEF gemensamt och som antogs av världshälsoförsamlingen i maj 

1981. 

Organisation 

1982 fattades beslut om att öka antalet styrelseplatser från 30 till 41. Av 
dessa platser innehar u-länderna 24. i-länderna 12 och de socialistiska 
i-länderna 4. Den återstående platsen skall rotera mellan de fem regionala 
grupperna. Styrelsen granskar och drar upp riktlinjer för verksamheten 
och fördelar medel till fondens program. Sverige har varit medlem av 

UNICEFs styrelse sedan 1958. 
UNICEFs huvudkontor har drygt 500 anställda och är beläget i New 

York. Dessutom finns sex regionalkontor och ett fyrtiotal länderkontor 

med drygt I 800 anställda. 

Finansiering 

UNICEFs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag, huvudsakli
gen från regeringar. Regeringsbidragen har under senare år utgjort ca 70% 
av fondens resurser. Nationalkommitteer, enskilda organisationer och 
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andra privata bidragsgivare svarar för återstoden. Inkomsterna från na
tionalkommitteerna kommer främst från försäljningen av UNICEFs häls
ningskort. Med hjälp av särskilda bidrag finansieras speciella hjälpinsatser. 
De sammanlagda inkomsterna för 1982 beräknas uppgå till 385 milj dollar. 

För att skapa en fastare grund för fondens verksamhet infördes på 

svenskt initiativ 1979 ett rullande och långsiktigt arbetsprogram, baserat på 
u-ländernas behov och UNICEFs bedömning av inkomsterna för en fyra
årsperiod. Sverige har verkat för att givarländerna också skall göra lång
siktiga bidragsutfästelser. Sveriges egna flerårsutfästelser har dock inte 

lett till efterföljd. 
USA är den största bidragsgivaren, följt av Sverige, Norge och Storbri

tannien. Det svenska bidraget för 1982 uppgår till 140 milj kr. vilket mot
svarar drygt 9% av de sammanlagda regeringsbidragen. Bidraget från 
Svenska UNICEF-kommitten är 5 milj kr. 
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Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna 

De internationella utvecklingsbankerna och -fonderna har till uppgift att 
lämna finansiellt bistånd i form· av obundna lån. Därtill kommer ett omfat
tande tekniskt bistånd, som komplement till det finansiella. Den äldsta och 
största utvecklingsbanken är Världsbanken UBRD), som kommit att utgö
ra modell för uppbyggnaden av övriga utvecklingsbanker. 

Tabell I: Fakta om de internationella utvecklingsbankerna och -fonderna• 

Antal med- Antal an-
Tillkom år lemsländer ställda Huvudkontor 

Viirldsbanken 1944 143 
(IBRD) 

Internationella 1960 131 5280 Washington 
utvecklingsfondcn 
(IDA) 

Asiatiska ut- 1966 45 
vccklingsbanken 
(AsDBl 1260 Man ila 

Asiatiska ut- 1974 45 
vecklingsfonden 
(AsDF) 

Afrikanska ut- 1963 75 
vecklingsbanken 
<AIDBJ 

502 700 Abidjan Afrikanska ut- 1972 
vecklingsfonden 
(AIDF) 

' Den Interarnerikanska utvccklingsbanken (IDBJ, som tillkom år 1959. finansieras 
inte över biståndsanslagen. 
2 Medlemsantalet ökas till 75 niir överenskommelsen om vidgat medlemskap träder i 
kraft. 

Utvecklingsbankerna fungerar som ett mellanled mellan den internatio
nella kapit~lmarknaden och u-länderna. De kan genom sin goda ställning 
låna upp och vidareförmedla lån på villkor, som är förmånligare än vad de 
allra flesta u-länder själva skulle kunna få. 

Många av de fattigare u-länderna saknar den nödvändiga återbetalnings
förmågan även när det gäller utvecklingsbankernas relativt förmånliga lån. 

För att kunna bistå också dessa länder har utvecklingsfonderna upprättats 
som ett komplement till bankerna. De lämnar utvecklingskrediter på näst 
intill gåvobasis. De svenska bidragen har därför koncentrerats till dessa 
fonder. Föregångare och alltjämt helt dominerande är Internationella ut

vecklingsfonden (IDA), som är knuten till Världsbanken. 

Organisation 

Bankernas/fondernas högsta beslutande organ är guvenörsstyrelsen 
(Board of Governors). Den är sammansatt av representanter för samtliga 
medlemsländer och håller ett möte per år. Däremellan handhas det löpande 
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arbetet av en direktörsstyrelse (Board of Directors). Eftersom antalet 
medlemsländer överstiger antalet platser i direktörsstyrelsen har man fått 

gå_ samman i röstgrupper. En direktör representerar således i regel ett 
flertal länder. 

De nordiska länderna ingår i samma röstgrupp. Medan de .i lBRD/lDA 
bildar en egen röstgrupp har de i AfDB/AfDF slutit sig samman med 
Schweiz och Indien och i AsDB/AsDF med Canada och Nederländerna. 

Rösträtten är i princip vägd i förhållande till andel tecknat kapital/bidrag. 
För att ge små länder, i första hand små u-länder, ett större inflytande 
tilldelas varje medlemsland också ett visst antal röster, oberoende av 
landets kapital- och bidragsandelar. De svenska andelarna framgår av 

tabellerna 3 och 4. 
V-länderna har störst röststyrka i Afrikanska utvecklingsbanken och 

Afrikanska utvecklingsfonden - två-tredjedelar resp hälften av röststyr
kan. I IBRD/IDA och AsDB/AsDF är motsvarande siffror 40%. 

Enligt en mer eller mindre uttalad regel har chefskapet i Världsbanken 
alltid tillfallit en amerikan, i AsDB alltid en japan och i AfDB naturligen en 
afrikan. A. W. Clausen är chef för Världsbanken sedan juli 1981. Wila D. 
Mungomba från Zambia utnämndes till AfDBs president i september 1980 
och Masao Fujioka tillträdde chefsposten i AsDB i november 1981. 

Finansiering och lånevillkor 

Utvecklingsbankernas utlåningsverksamhet är baserad på det av med
lemsländerna tecknade kapitalet. Av det tecknade kapitalet inbetalas en

dast en mindre del. Resterande del fungerar som en garanti för utvecklings
bankernas upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Detta inne
bär att utlåningen till stor del finansieras med hjälp av upplånade pengar 
och att utlåningsvillkoren därför blir bestämda av upplåningsvillkoren. 

Tabell 2: Utvecklingsbankernas utlåningsvillkor 

Bank Löptid Ränta per ljuli 1982 

IBRD 15-20 år 11,4% 
AfDB 12-20 år 10,5% 
AsDB 15-25 år 11,0% 

Spännvidden i löptiderna beror på skillnader i låntagarländernas .utveck

lingsnivå och/eller i projektinriktningen. 

Tabell 3: Utvecklingsbankernas tecknade kapital, den inbetalda andelen och ute
stående upplåning per 31 december 1981. 

lBRD AfDB AsDB 

Tecknat kapital (milj dollar) 39000 2550 8 300 
Inbetald andel (procent) 10 25 19 
Utestående upplåning (milj dollar) 31 600 375 2275 
Sveriges andel av tecknade kapitalet (pro-
cent) I. IO 0.17 
Sveriges röstande! (procent) 1.06 0,6 
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Till skillnad från bankerna finansieras fondernas verksamhet inte genom 
upplåning utan genom bidrag från i första hand i-länderna. Sedan mitten av 

1970-talet har också vissa OPEC-länder och andra rikare u-länder tillkom
mit som bidragsgivare. Bidragens storlek fastställs i samband med s k 
påfyllnadsförhandlingar. En påfyllnad sker genom en internationell över

enskommelse. där bidragsgivarna gör en utfästelse för tre eller fyra år. En 
del av Världsbankens vinst överförs varje år dessutom till IDA. 

Utlåningen från fonderna sker på mycket gynnsamma villkor. IDA och 
AfDF lämnar utvecklingskrediter med en löptid på 50 år till en administra
tionsavgift på 0,75%. AsDFs utvecklingskrediter löper på 40 år med en 
avgift av 1%. De tio första åren är amorteringsfria i samtliga fonder. 

Tabell 4: Bidragen till utvecklingsfonderna per 31december1981 

Totala bidrag (milj dollar) 
Sveriges samlade bidrag (milj dollar) 
Sveriges bidrags- andel (procent) 
Sveriges röst- andel (procent) 

Utlåningsvolym 

IDA 

23450 
731 

3,12 
2.51 

AfDF 

1145 
74 
6,5 
3.25 

AsDF 

2980 
24 
0.8 
0,6 

Storleken av det tecknade kapitalet i respektive utvecklingsbank och av 
bidragen till respektive utvecklingsfond avspeglar samtidigt deras utlå
ningskapacitet. 

Tabell 5: Utvecklingsbankernas och -fondernas utlåningsvolym 

IBRD 
IDA 

IBRD/IDA 

AfDB 
AfDF 

AfDB/AfDF 

AsDB 
AsDF 

AsDB/AsDF 

Total utlåning per 
31december1981 
(milj dollar) 

58035 
24900 

82935 

1630 
1260 

2890 

6800 
2971 

9771 

1 Avser budgetåret 1981 /82. 

Fardelning m· utlåningen på länder 

Utlåning 1981 
(milj dollar) 

103301 

2686 1 

130161 

324 
311 

635 

1147 
531 

1678 

Även om utvecklings bankerna och -fonderna riktar sig till olika mmta
garländer, beroende på utvecklingsnivå och kreditvärdighet. strävar både 
bankerna och fonderna efter att bistå de fattigare länderna. Såväl Världs
banken som IDA har under 1970-talct i ökande utsträckning förskjutit 
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utlåningen till länder med lägre BNI per capita. För de afrikanska och 
asiatiska regionalbankerna ledde det växande behovet av att bättre kunna 

bistå de fattigare länderna till bildandet av respektive utvecklingsfond. l 
följande tabell visas den långsiktiga förskjutningen i bankernas utlåning 
efter BNI per capita. 

Tabell 6: Den procentuella tänderfördelningen av utvecklingsbankernas och ·fonder· 
nas utlåning · · 

IBRDllDA 

BNI/capita i 
dollar år 1979 

-390 
391-680 
681-

AfDB/AfDF 

BNI/capita i 
dollar år 1979 

-400 
401-700 
701-

AsDB!AsDF 

BNl/capita i 
dollar år 1979 

-400 
401-700 
701-

1968/69-1972173 
(procent) 

31 
12 
57 

1971-73 

54 
33 
13 

1971-73 

30 
25 
45 

1978/79-1982/83 1 

(procent) 

39 
19 
42 

1979-81 

63 
22 
15 

1979-81 

51 
27 
22 

1 inkl planerad länderfördelning för utlåningen budgetåret 1982/83 

Fördelning av utlåningen på sektorer 

Utlåningen har inte bara i ökad utsträckning gått till de fattigare u-län
derna. Under senare år har utlåningen också alltmer kommit de fattigare 
befolkningsgrupperna till del (se tabell 7). Detta framgår av att andelen 
projekt inom jordbruk och landsbygdsutveckling och social infrastruktur 
har ökat i jämförelse med andelen för industri och ekonomisk infrastruk
tur. Till social infrastruktur hänförs i allmänhet hälsovård, stadsutveck
ling. utbildning och vattenförsörjning. Med ekonomisk infrastruktur menas 
energianläggningar, transport och kommunikation. 

Bakom den ökade satsningen på jordbruks- och landsbygdsutveckling 
och på sociala projekt ligger den förändrade inställningen till dessa sek
torers betydelse för utvecklingen. Denna förändrade syn grundar sig på 
insikten att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan satsningen 
på basbehov, som i hög grad tillfredsställs genom sociala projekt. och 
ekonomisk tillväxt. Därtill kommer att de fattigaste befolkningsgrupperna 
främst återfinns på landsbygden. 

För en allsidig utveckling krävs emellertid även fortsatt satsning på 
12 Riksdagen 1982183. I .l'aml. Nr 100 .. Bilaga 5 
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industri, energi. transport och kommunikation. Inte minst kommer ökade 
insatser för energiutvinning i de oljeimporterande u-länderna att spela en 
viktig roll i framtiden för att förbättra betalningsbalansen. 

Den i längden ofrånkomliga strukturomvandlingen av de oljeimporte

rande u-ländernas ekonomier kräver stora investeringar även inom andra 
sektorer än energin. Världsbankens/IDAs styrelse beslöt därför i maj 1980 
att bistå de oljeimporterande u-länderna även med s k strukturanpass

ningslån. som inte är knutna till specifika projekt. Genom denna modifie
rade form av programlån har Världsbankens rådgivningsfunktion ytterliga
re markerats. 

Världsbanken har spelat en central roll för att, i samråd med berörda 
u-länder, upprätta biståndskoordinerande grupper, s k konsortier och kon
sultativa grupper. Det finns f n ett tjugotal sådana grupper under ordföran
deskap av Världsbanken. Sverige är medlem i de grupper som berör länder 
som mottar svenskt bilateralt bistånd. Världsbanken leder också den kon
sultativa gruppen för internationell jordbruksforskning (CGIAR). 

Tabell 7: Den procentuella fördelningen av utvecklingsbankernas och -fondernas 
utlåning på sektorer 

IBRDllDA 

Sektor 

Jordbruks- och landsbygdsutveckling 
Social infrastruktur 

Delsumma: 

Ekonomisk infrastruktur 
Industri 

Delsumma: 

Programlån och tekniskt bistånd 

Totalt: 

AfDB/AfDF 

Sektor 

Jordbruks- och landsbygdsutveckling 
Social infrastruktur 

Delsumma: 

Ekonomisk infrastruktur 
Industri 

Delsumma: 

Totalt: 

1970171-
1972173 

21 
12 

33 

43 
16 

59 

8 

100 

1971-73 

15 
3 

18 

64 
18 

82 

100 

1978/79-
1980/81 

29 
16 

45 

34 
14 

48 

7 

100 

1979-81 

30 
21 

51 

31 
18 

49 

100 
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AsDB!AsDF 

Sektor 1971-73 1979-81 

Jordbruks- och landsbygdsutveckling Il 32 
Social infrastruktur 14 19 

Delsumma: 25 51 

Ekonomisk infrastruktur 56 37 
Industri 19 12 

Delsumma: 75 49 

Totalt 100 100 

Internationella finansieringsbolaget ( IFC) 

Internationella finansieringsbolaget som upprättades 1956, är en del av 

Världsbanksgruppen. Dess syfte är att främja ekonomisk utveckling i 
u-länder genom att, tillsammans med privat kapital, medverka till upprät
tande och expansion av privata företag i u-länder. 

För medlemskap i IFC krävs att man är medlem i Världsbanken. IFC har 
för närvarande 122 medlemsländer. varav IOI u-länder. Guvernörs- och 
direktörsstyrelserna är desamma för IFC som för Världsbanken och IDA. 

Världsbankens chef fungerar som ordförande i IFCs direktörsstyrelse. 
Rösträtten är liksom i Världsbanken vägd i förhållande till andelen tecknat 

kapital. Verksamheten leds av en verkställande vice-president. Antalet 
anställda uppgår f n till drygt 400. 

IFCs tecknade kapital uppgick den 30 juni 1982 till 497 milj dollar. 
Sveriges kapitalandel uppgår till 6.9 milj dollar. IFCs verksamhet finansi
eras även av ackumulerade vinster och lån från Världsbanken. 

IFCs investeringar sker i allmänhet i form av en kombination av aktie

teckning och långfristiga lån. Investeringsobjekt skall enligt stadgan vara 
privata företag. Statligt delägande utesluts inte men företaget skall ha 
"privat karaktär" och inte vara regeringskontrollerat. Varje investering 
måste uppfylla två grundläggande krav: 

I) den måste bidra till utvecklingen av ekonomin i mottagarlandet och 
2) den måste med hög sannolikhet vara vinstgivande. 
IFCs investeringar under verksamhetsåret 1981 /82 uppgick till 612 milj 

dollar. Detta belopp utgjorde emellertid endast ca en fjärdedel av de totala 
kostnaderna för de investeringar, i vilka IFC deltog. Tre fjärdedelar kom 
från andra finansieringskällor, i första hand privata banker. 

Antalet länder som får IFC-stöd har stigit och en ökad satsning har skett 
i låginkomstländer. Hälften av antalet projekt under det senaste verksam
hetsåret gick till länder, som 1980 hade en per-capitainkomst under 760 

dollar. Dessa länder erhöll ca 25% av de totala investeringarna. De största 

mottagarna av IFC-medel i absoluta tal är fortfarande de större och rikare 
u-länderna (t ex Brasilien, Mexiko, Turkiet, Argentina och Jugoslavien). 
IFC-medlen går i ökad utsträckning till jordbruk och energi. Fortfarande 
går dock hälften till industriprojekt. 
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Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) 

Den internationella jordbruksutvecklingsfonden <IF AD) upprättades 

1977 efter rekommendation från världslivsmedelskonferensen 1974. 

IFADs uppgift är att stödja projekt och utvecklingsprogram för livsmedels

produktion och livsmedelshantering i u-länderna. I synnerhet uppmärk
sammas de fattigaste u-länderna med livsmedelsbrist och u-länder med 
goda förutsättningar att öka livsmedelsproduktioncn. Särskild vikt skall 
läggas vid näringsstandard och livsvillkor för de fattigaste befolknings
grupperna. 

Verksamhet 

Under åren 1978-81 beviljade IFAD 89 lån till 64 länder på sammanlagt 
ca I 150 milj dollar. 74% av lånen gavs på synnerligen mjuka villkor till de 
fattigaste u-ländcrna. Räntan på dessa lån är I%. amorteringstiden är fyrtio 
år, varav de första tio är amorteringsfria. Av de lån som ges på de 

gynnsammaste villkoren går huvuddelen till länder med en per capita-in
komst på 450 dollar eller mindre. Ungefär 54% av de totala resurserna har 

gått till asiatiska u-länder, 37% till afrikanska. Utöver lån förekommer 
även ett visst tekniskt bistånd. Knappt hälften av IF ADs projekt har 
utarbetats av fonden, medan övriga genomförts i samarbete med andra 
internationella utvecklingsorgan. 

Organisation 

IF ADs medlemsländer - för närvarande 136 - är indelade i tre kategori
er: OECD-länder. OPEC-länder och mottagarländer. Sam~liga länder ingår 
i en styrande församling. Varje kategori har 600 röster. Inom de bidragsgi
vande kategorierna fördelas rösträtten i stor utsträckning i relation till 

bidragsandel. 
IFADs styrelse består av 18 medlemmar, sex från varje kategori, och 

väljs för en treårsperiod. Sverige är from 1981 ordinarie styrelsemedlem 

för de nordiska länderna. 

Fina11sieri11g 

Fonden hade för sin första verksamhetsperiod I 061 milj dollar till sitt 
förfogande, varav 57% kom från OECD-länderna och 43% från OPEC-län
derna. Sveriges bidrag uppgick till sammanlagt 115 milj kr. Detta utgjorde 

2,5% av den totala summan. 

En påfyllnad om I 100 milj dollar för treårsperioden 1981-83 trädde i 
kraft först i juni 1982. OECD-ländernas bidrag under påfyllnaden är 620 

milj dollar, OPEC-ländernas 450 milj dollar medan övriga u-länder svarade 
för 30 milj dollar. Sverige bidrar under perioden med 148,3 milj kr vilket är 
3, I% av det totala påfyllnadsbeloppet 
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Livsmedelsbistånd 

FNs/F AOs världslivsmedelsprogram (WFP) 

Under 1950-talet använde vissa länder, främst USA, sina stora spann
målsöverskott för bilateral livsmedelshjälp. Efterhand växte krav fram på 
ett internationellt komplement till den bilaterala hjälpen. År 1962 inrätta

des WFP som en multilateral kanal för livsmedelshjälp, underställd FN 
och FAO. 

Verksamhet 

WFP lämnar bistånd i form av livsmedel främst till jordbruksutveck
lingsprojekt, där matransoner delas ut till de anställda vid anläggningsarbe
ten, s k food-for-work. WFP ger också hjälp till ur näringssynpunkt sär
skilt behövande grupper. tex kvinnor och småbarn, skolbarn. flyktingar 
etc. Ca 25% av WFPs totala resurser används för katastrofbistånd. 

En medveten satsning sker på de fattigare u-länderna, som mottar ca tre 
fjärdedelar av WFPs utvecklingshjälp. 

Organisation 

WFPs styrande organ är Committce on Food Aid Policies and Pro
grammes (CFA), som består av 30 medlemsländer, varav hälften u-länder. 
Genom Sveriges återinträde i CFA för perioden 1983-85 kommer Norden 

år 1983 för första gången att företrädas av tre länder eftersom också 
Danmark och Finland då är med i CFA. 

Kommitten sammanträder två gånger per år i Rom, där WFP har sitt 
högkvarter. CFA skall, utöver sin styrelsefunktion för WFP. vara ett 
forum för debatt och ge rekommendationer om biståndsmetoder och bi
ståndspolitik på livsmedelsområdct. 

Finansiering 

WFP finansieras med frivilliga bidrag. dels i form av livsmedd, dels i 
form av kontanter för att betala administration. frakt, försäkringar etc. 

Bidragen till WFP har ökat från drygt 300 milj dollar under tvåårsperio
den 1969-70 till ca 800 milj dollar 1981-82. Eftersom priserna både på 
livsmedel och frakter har gått upp kraftigt har ökningen inte räckt till mer 
än att bibehålla ungefär samma volym livsmedelsbistånd. Att WFP ändå 
kunnat öka sina leveranser beror på de tillskott man fått genom 1980 års 

konvention om livsmedelshjälp ( F AC) och det internationella beredskaps
lagret av livsmedel för katastrofinsatser OEFRJ. WFPs kompetens vad 
gäller upphandling, transporter och distribution har kommit att utnyttjas 

allt flitigare även i bilaterala sammanhang och i samband med internatio
nella hjälpaktioner. Under 1981 levererade WFP sammanlagt 1,5 milj ton 
livsmedel. 
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Under senare tid har WFP haft svårt att uppnå de fastställda bidragsmå

len. Dessa var 950 resp I 000 milj dollar för perioderna l 979-80 och 1981-

82. medan bidragen i bägge fallen stannade vid ca 800 milj dollar. Målet för 

perioden 1983-84 på I 200 milj dollar antogs med stor tvekan hos flera 

givarländer. Hittills uppgår utfästelserna till strax under I 000 milj dollar. 

Dominerande bidragsgivare är USA och Canada. Den svenska andelen. 

av de reguljära WFP-medlen uppgick under bidragsperioden 1981-82 till 

ca 3,5%. 

För vardera 1983 och 1984 har Sverige utfäst ett bidrag på 78 milj kr. Det 

svenska bidraget är till två tredjedelar bundet till upphandling i Sverige. 

Bland erbjudna svenska livsmedel har WFP på senare år uteslutande valt 

vegetabilisk olja. Därutöver har Sverige under budgetåret 1982/83 ställt 3 

milj kr till WFPs förfogande för att täcka vissa kostnader för kompletteran

de utrustning i samband med WFP-projekt. Nästan hela detta bidrag för

väntas användas för upphandling av transportmedel i Sverige. 

1980 års konvention om livsmedelshjälp (F AC) 

Konventionen om livsmedelshjälp (FACJ är en del av det sedan 1971 

gällande internationella veteavtalet. Tanken var att komplettera detta avtal 

med ett bidrag till u-ländernas livsmedelstrygghet genom att i en bistånds

konvention göra åtaganden om årliga spannmålsleveranser. 

1980 års konvention har nyligen förlängts med tre år till den 30 juni 1986. 

Syftet med konventionen är att bidra till att nå det mål på 10 miljoner ton 

spannmålsbistånd per år, som uppställdes av 1974 års världslivsmedels

konferens. 

Finansiering 

De tolv medlemsländerna har åtagit sig att leverera sammanlagt minst 

7.6 milj ton per år. De största andelarna faller på USA (4470000 ton). EG 

(1650000 ton), Canada (600000 ton), Australien (400000 ton) och Japan 

(300000 ton). Sveriges årliga bidrag är 40000 ton. 

Bidragen utgår i form av spannmål, inklusive ris. eller kontantbidrag, 

omräknade enligt världsmarknadspris. Leveranserna sker som gåva eller 

som förmånlig kredit. bilateralt eller multilateralt enligt givarens bestäm

mande. 

Av de totala åtagandena går ca 5% genom WFP. Det svenska bidraget 

kanaliseras i sin helhet genom WFP, som även får ett fraktbidrag. De totala 

svenska kostnaderna beräknas till 55 milj kr för budgetåret 1982/83. 

Styrande organ 

Det Internationella veterådets sekretariat och en under konventionen 

upprättad kommittc för livsmedelshjälp (Food Aid Committee) är ansvari-
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ga för konventionens tillämpning. Alla tolv medlemsländerna ingår i kom

mitten. 

Internationella beredskapslagret av livsmedel för katastrofinsatser 
(IEFR) 

FNs generalförsamlings sjunde extra möte år 1975 antog en resolution, 
vari medlemsländerna uppmanas att ställa pengar eller livsmedel till WFPs 
förfogande för katastrofinsatser i u-länder. Målet sattes vid en reserv på 
minst 500 000 ton spannmål. Det internationella beredskapslagret (IEFRl 
upprättades 1976. Sedan 1978 har beredskapslagret en mera permanent 
karaktär med årliga påfyllnader. 

Finansiering 

Utfästelserna till IEFR är frivilliga. Enskilda länder åtar sig att hålla en 
viss kvantitet livsmedel i lager som med kort varsel kan sättas in i kata

stroflägen. Bidragen har på senare år vuxit snabbt. År 1981 uppnåddes och 
överträffades målet för första gången genom bidrag på ca 600 000 ton varav 

drygt 90% kanaliserades genom WFP. 
Bidragsgivare till IEFR är i stort sett samma länder som till F AC. 
Diskussioner har förts om hur IEFR skall kunna förstärkas. En överens

kommelse har träffats i WFP/CF A om att separata utfästelser till IEFR 
skall göras i samband med WFPs ordinarie bidragskonferens. 

Sverige var en av initiativtagarna till IEFR och har stött lagret sedan 
dess tillkomst. Det svenska bidraget består av 40 000 ton svenskt vete, ca 

I 250 ton matolja samt ett kontant bidrag för att täcka fraktkostnaderna. 
Dessutom kan Sverige i mån av behov och resurser bidra med andra 
livsmedelsprodukter. Sveriges bidrag ställs i huvudsak till WFPs förfogan
de. Kostnaden beräknas för budgetåret 1982/83 uppgå till 75 milj kr. 
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Övriga organisationer 

FNs flyktingkommissarie (UNHCR) 

Syfte och verksamhet 

FNs flyktingkommissarie började sin verksamhet 1951. UNHCRs upp

gift är att ge rättsligt skydd och bistånd åt flyktingar och åt människor som 
befinner sig i en motsvarande situation. En stor del av UNHCRs arbete är 
inriktat på att i internationella överenskommelser och nationell lagstiftning 

· främja flyktingars rättigheter, och se till att dessa tillämpas av de enskilda 

staterna. 
På grund av kraftigt ökade flyktingströmmar världen runt sedan mitten 

av 70-talet har UNHCRs verksamhet fått en mycket snabb tillväxt och 
kommit att domineras av stora biståndsprogram. 

I en akut flyktingsituation söker UNHCR i första hand tillhandahålla 

hjälp för överlevnad i form av livsmedel. tält och filtar. Hjälpen kan vid 
behov utvidgas till att omfatta bostäder, vattenförsörjning, hälsovård, 
utbildning, utrustning för viss självförsörjning etc. Redan på ett tidigt 
stadium söker UNHCR finna varaktiga lösningar för flyktingarna. Frivillig 
repatriering anses vara den bästa lösningen. Alternativt kan lokal integra

tion och omplacering i tredje land komma ifråga. På senare år har flykting
läger tender!lt att permanentas och därmed ta i anspråk en stor del av 
UNHCRs resurser för bistånd under en följd av år. 

Förutom sitt reguljära program bland flyktingar bistår UNHCR på gene
ralförsamlingens uppdrag flyktingar efter det att de återvänt till hemlandet 
eller hjälper människor som lever som flyktingar i sitt eget land. 

Organisation 

UNHCRs verksamhet granskas av en rådgivande kommitte, den s k 
exekutivkommitten. Kommitten har 41 medlemmar. Sverige är medlem 

sedan 1958. 
Kommitten sammanträder en gång per år i Genevc. Därutöver äger 

informella möten rum ett par gånger per år. Detta sker för att bidragslän
derna löpande skall kunna få insyn i UNHCRs verksamhet. Flyktingkom

missarie är sedan 1978 dansken Poul Hartling. 

Finansiering 

Flyktingkommissariens verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag 

medan kostnaderna för sekretariatet i Geneve inklusive fältkontoren. för 

närvarande ca I 600 personer, till en dryg fjärdedel bestrids via FN s 

ordinarie budget. 
UNHCRs verksamhet växte explosionsartat under senare delen av 

1970-talet. 1975 uppgick totala budgeten till 69 milj dollar och 1980 till 497 
milj dollar. Därefter har verksamheten reducerats något och budgeten för 

1982 är beräknad till ca 430 milj dollar. 
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De största bidragsgivarna är USA, Japan, Canada och Sverige. Sveriges 

reguljära bidrag för verksamhetsåret 1982 uppgick till 50 milj kr. Därutöver 

ges omfattande extra bidrag från bl a katastrofanslaget till UNHCRs sär
skilda program. På senare år har merparten av dessa program förts in 

under den reguljära budgeten med påföljd att medelsbehovet ökar för 
denna. 

Liksom de flesta andra organisationer inom FN-systemet har UNHCR 

svårt att nå de fastställda bidragsmålen. Under 1982 räknar man dock med 

att budgeten kommer att balanseras. Ett annat problem är den ökade 

specialdestineringen av bidrag vilket minskar flyktingkommissariens möj

ligheter att på ett rättvist sätt fördela resurserna mellan de olika flykting

grupperna. 

FNs hjälpprogram för Palestina-flyktingar (UNR W A) 

FNs hjälpprogram för Palestinaflyktingar började sin verksamhet 1950. 

UNRWA bistår de flyktingar som 1948 lämnade Palestina vid Israels 

tillkomst samt de som blev flyktingar efter junikriget 1967. I dag är ca 1.8 

milj palestinier registrerade som hemlösa eller flyktingar hos UNRWA. 

Ungefär en tredjedel av dessa befinner sig i läger i Jordanien, Libanon, 

Syrien samt Gaza-remsan och på Västbanken. 

Verhamhet 

Programmet för Palestinaflyktingar omfattar utbildning, livsmedelshjälp 

och hälsovård. Genom utbildningsprogrammet vilket omfattar över halva 

budgeten. utbildas ca 330 000 palestinska barn i 635 skolor. 

Organisation 

UNRWAs chef, med titel generalkommissarie, rapporterar varje år till 

generalförsamlingen om organisationens verksamhet. Sedan 1979 är svens
ken Olof Rydbeck generalkommissarie. En rådgivande kommitte deltar i 
planeringen av organisationens verksamhet. 

Finansiering 

UNRWAs budget omfattade 1982 ca 250 milj dollar. De största bidrags

givarna är USA, EG, Storbritannien och Sverige. Det svenska bidraget 

uppgår för 1982 till 55 milj kr. Vid Israels invasion i Libanon i juni 1982 

förstördes bl a flera flyktingläger och UNRWA gick ut med en extra appell 

om 39 milj dollar för katastrofhjälp. Som svar härpå lämnade Sverige ett 

extra bidrag till UNRW A på 3 milj kr i juni samt ytterligare 7 milj kr i 

augusti 1982. I oktober beviljades ytterligare 400000 kr för en insats av fem 
tekniker ur specialenheten för katastrofhjälp för att bistå UNRWA med 

röjning av förstörda flyktingläger. 
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Organisationen har under flera års tid haft finansiella svårigheter. vilka 
ytterligare förvärrades under' det gångna året. Svårigheterna beror bl a på 
att kostnaderna för programmet automatiskt ökar genom stigande mat
priser och löner men framför allt genom att antalet barn i skolålder ständigt 

ökar. 
Bidragen till programmet ökar däremot inte i samma takt. Hotet om att 

tvingas skära ned utbildningsprogrammet eller t o m stänga samtliga sko
lor vilar ständigt över organisationen och har undanvärjts flera gånger 
endast genom betydande extra bidrag i sista stund. 

Internationella federationen för familjeplanering (IPPF) 

lPPF, som grundades 1952, hade till en början endast åtta medlemsorga
nisationer. däribland Riksförbundet för Sexuell Upplysning !RFSU). IPPF 

har idag medlemsorganisat~oner i ett hundratal länder, och är den största 
enskilda internationella organisationen efter Röda Korset. 

Verksamhet 

Målet för verksamheten är att främja familjeplanering och ansvarigt 
föräldraskap, dvs människors rätt att själva besluta om hur många barn de 
vill ha och hur tätt de ska komma. Federationen verkar för att öka medve
tenheten om befolkningsfrågans betydelse och för att den beaktas i natio
nella och internationella utvecklingsplaner. Vidare satsar man på att ut
veckla och förbättra tillgången på familjeplaneringsservice. Särskilda an
strängningar görs för att förändra attityderna hos männen. Genom att 
vidga samarbetet med andra organisationer, enskilda såväl som olika 
FN-organ. söker man skapa en bredare förankring för sin verksamhet. 
Federationen har ett nära samarbete med WHO i frågor som rör sexualun
dervisning. nutrition och familjeplaneringsservice inom ramen för mödra
och barnvård. 

Organisation 

Representanter för samtliga medlemsorganisationer sammankallas vart 
tredje år till den s k medlemsförsamlingen. Då fastställs en arbetsplan för 
tre år framåt. Ansvaret för verksamheten i övrigt ligger på styrelsen, som 
har 48 medlemmar från olika medlemsorganisationer, valda på regional 

basis. 
Arbetet leds av federationens generalsekreterare. som sedan 1979 är 

svensken Carl Wahren. Eri medicinsk panel under ledning av professor Ulf 
Borell vid Karolinska Institutet fungerar som rådgivare till IPPFs styrelse 
och till medlemsorganisationerna bl a i frågor som rör preventivmedel. 

Federationens huvudkontor är beläget i London och har drygt 200 an

ställda. 
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Finansiering 

IPPFs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, 
organisationer och privata bidragsgivare. Därtill kommer inkomster från 
medlemsorganisationerna i form av medlemsavgifter, inkomster från för
säljning av preventivmedel, lokala bidrag m m. De sammanlagda inkoms
terna för 1982 beräknas att komma att uppgå till drygt 80 milj dollar varav 
46 milj i form av statliga bidrag. USA, Sverige, Japan, Storbritannien och 

Norge är de största bidragsgivarna. För treårsperioden 1981 /82-1983/84 

har Sverige utfäst bidrag på sammanlagt 150 milj kr. Det svenska bidraget 
för 1982 är 50 milj kr. 

Den gemensamma fonden för råvaror 

Avtalet om den gemensamma fonden för råvaror slöts i juni 1980. Avta
let träder i kraft när det har ratificerats eller godkänts av 90 stater, repre
senterande 2/3 av kapitalet. Tiden för ratificering har förlängts till den 30 

september 1983. Sverige har ratificerat avtalet. 

I oktober 1982 hade ca 90 stater undertecknat men bara 30 har ratificerat 
avtalet. USA har undertecknat men ej ratificerat. Om USA inte ratificerar 

avtalet väntas en rad andra länder heller inte göra det. I så fall är det 
mycket osäkert om avtalet alls kommer att träda i kraft. 

Syfte och verksamhet 

Fondens syfte är att underlätta tillkomsten av och verksamheten inom 
internationella råvaruavtal, bl a genom åtgärder som kan bidra till att 
stabilisera råvarupriserna. Fonden ska arbeta med två konton. 

'Det första kontot ska bidra till finansieringen av internationella buffert
lager och internationellt kontrollerade nationella lager av råvaror. I princip 
ska fonden fungera som en bank för de olika råvaruorganisationerna. 

Det andra kontot ska finansiera andra åtgärder för att förbättra mark
nadsbetingelserna för enskilda råvaror. Det kan gälla forskning för att få 

fram nya användningsområden för en råvara, handelsfrämjande åtgärder, 
nya och bättre utsäden eller försöksanläggningar för vidareförädling av 
råvaror i u-länderna. Det andra kontot skall i huvudsak finansiera åtgärder 
som berör flera u-länder. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt råvaror, 
som är av betydelse för de minst utvecklade länderna. 

Fi11ansiering 

Bidragen från medlemsländerna väntas uppgå till ca 750 milj dollar, 
uppdelat på 470 milj i tillskjutet kapital och 280 milj i frivilliga bidrag till det 
andra kontot. Sveriges andel är ca 4 milj dollar samt en utfästelse på 24 milj 

kr i frivilligt bidrag till det andra kontot. 
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Organisation 

Fonden skall ledas av ett råd omfattande samtliga medlemsstater, eri 
styrelse med 28 medlemmar samt en verkställande direktör. Alla viktigare 
beslut i råd och styrelse kommer att kräva kvalificerad majoritet, 2/3 av 

rösterna, eller högt kvalificerad majoritet, 3/4 av de totala rösterna. 

UNCT AD/GA TTs internationella handelscentrum (ITC) 

UNCTAD/GATTs internationella handelscentrum (ITC) bildades 1964. 
Dess syfte är att främja u-ländernas export genom marknadsundersökning
ar. utveckling av nya produkter, marknadsföring samt medverkan till 
uppbyggnad av nya institutioner för export. I enlighet med nordiska re
kommendationer har ITC i ökande grad uppmärksammat de minst utveck

lade ländernas behov. 

Organisation 

Riktlinjerna fö~ ITCs verksamhet fastställs av de beslutande organen i 
UNCTAD och GATT på grundval av rekommentationer från en rådgivan
de grupp (Joint Advisory Group on ITC), i vilken representanter för alla 
medlemsländer deltar. En teknisk kommitte granskar ITCs arbetsprogram. 

För den löpande verksamheten svarar ett sekretariat i Geneve med ca 
230 anställda, vartill kommer ca 500 på fältet. Sedan maj 1981 är svensken 
Göran Engblom chef för sekretariatet. 

Finansiering 

De sammanlagda bidragen till ITC för verksamhetsåret 1981är25,9 milj 
dollar. Sverige är den störste enskilde bidragsgivaren. Det svenska bidra
get uppgick budgetåret 1982/83 till IO milj kr. Dessutom samarbetar Sveri
ge med ITC inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet. 
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Det bilaterala utvecklingssamarbetet 
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Ekonomisk och social utveckling 

Angolas ekonomiska och politiska situation fortsätter att präglas av det 
krig som föregick självständigheten 1975 och av de alltmer omfattande 
sydafrikanska attackerna. Sedan hösten 1981 ockuperar sydafrikanska 
trupper stora områden i södra Angola. Invasionen har orsakat omfattande 
materiella skador och mänskligt lidande. Rebellrörelsen UNITA har ge
nom sydafrikanskt stöd ökat sina aktiviteter och bl a försvårat transporter
na och stört jordbruksproduktionen i stora områden. Angola har tvingats 
att avdela ökade resurser till sitt försvar. Attackerna har tillsammans med 
torkan i de södra och centrala delarna av landet ökat antalet hemlösa till 
närmare en miljon människor. 

Vid självständigheten hade Angola en lamslagen industri. lågjonlbruks
produktion, arbetslöshet samt brist på råvaror, transportmedel och kon
sumtionsvaror. Angolas strävan är att uppnå 1973 års produktionsnivå. 

Detta mål har endast i viss mån kunnat förverkligas inom olje- och dia
mantproduktionen, där produktionen efter självständigheten utgör ca två 

tredjedelar av produktionen år 1973. Olja, diamanter och kaffe är Angolas 
viktigaste exportvaror och oljan svarade år 1980 för 80 % av exportin
komsterna. Produktionen, särskilt inom jordbruket men också inom de 
flesta industrier, har förblivit låg och ligger på 10-20% av nivån år 1973. 

Fisket gav tex 170 000 ton år 1979 jämfört med 650 000 ton år 1973. 

Angola har goda naturliga förutsättningar för att utveckla jordbruket. 
Striderna i landet och omfattande torka har dock minskat produktionen. 
Dessutom har låga statliga inköpspriser minskat utbudet och Angola har 
därför tvingats till en omfattande livsmedelsimport. Bristen är särskilt stor 
på landsbygden. Det har bidragit till en ökad inflyttning till städerna med 

åtföljande arbetslöshet. 
Den angolanska regeringen har gjort omfattande insatser inom utbild

ning och hälsovård sedan självständigheten. Antalet barn i de fyra första 
klasserna i grundskolan är nu fyra gånger större än 1973. 

Angola har hittills kunnat finansiera importen och en skuldtjänst på ca 
12 % genom exportinkomsterna. Landet hade både 1979 och 1980 över
skott i betalningsbalansen. De sjunkande priserna på olja och diamanter 
har tillsammans med de fortsatta striderna i landet försämrat ekonomin. 
Detta och den bristande hamnkapaciteten har tvingat fram begränsningar 

av importen. 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Angola regleras av ett tvåårsavtal för bud

getåren 1980/81 och 1981/82. vilket förlängts till utgången av 1982. Avtalet 
omfattar totalt 175 milj kr. varav 95 milj kr för 1981/82. I avvaktan på att 

avtal sluts för kalenderåren 1983 och 1984 får SIDA därutöver disponera 50 

milj kr, dvs hälften av land ramen 1982/83, för insatser fr o m 1 juli 1982. 
Under budgetåren 1977 /78 och 1978/79 användes biståndet nästan helt 

för importstöd. År 1979 träffades det första samarbetsavtalet om långsik

tigt utvecklingssamarbete, som inriktades på fiske, hälsovård och import

stöd. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 95 100 
Ingående reservation 65 33 

Summa 160 133 

Fördelnin1: Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Sektorstöd, fiske 33 43 
Sektorstöd, hälsovård 5 12 
Personalfond 7 2 
Importstöd, bundet 58 51 
Importstöd, obundet 24 0 

Summa 127 108 

Utgående reservation 33 25 

Reservationen var vid utgången av budgetåret 1981/82 endast 33 milj kr 
mot 65 milj kr året innan. Av reservationen 1981 /82 är ca hälften bunden till 

upphandling av varor för fiske och återstoden avsatt för bostäder åt svens

ka experter. 

Importstöd . 

Under budgetåren 1980/81-1981/82 har importstödet främst använts för 
inköp av fordon, monteringsfärdiga hus, möbler, generatorer. telefonväx

lar, utrustning till yrkesfisket. fartygsutrustning, frysanläggningar. under

visningsmateriel, lastbilar, reservdelar till fordon, tvätteriutrustning och 

konsulttjänster. 
Angola har inte haft svårt att använda det bundna biståndet och har 

också i övrigt utnyttjat svenska företags erfarenheter och produkter. Bud

getåret 1981/82 användes ca 60% av medelsramen för uppköp i Sverige. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 180 

Fiske 

Fiskeprogrammet, som omfattar forskning. utbildning och hantverks
fiske, har försenats bl a då det varit svårt att på kort tid rekrytera nödvän
dig svensk personal och uppföra byggnader. Den angolanska mottagnings
kapaciteten är också svag på grund av brist på utbildad personal. Verksam

heten i projektet har nu ökat i och med att byggnadsverksamheten kommit 
igång och flera svenska experter anställts. 

Hälsovård 

Primärhälsovård, nutritionsinsatser, vaccinationskampanjer, förbättring 
av vatten och avlopp samt transporter ingår i de program som finansieras 
av Sverige. De administreras av WHO och UNICEF utom vad gäller 

primärhälsovård och transporter. 

Bisflllzd utanför tandramen 

Sverige har lämnat totalt 5,8 milj kr samt 100 ton proteinberikat mjöl i 

katastrofbistånd till Angola under budgetåret 1981/82. Bidragen har kanali
serats genom svenska enskilda organisationer samt genom SW APO och 

har avsett stöd till flyktingar och hemlösa. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Efter mordet på president Ziaur Rahman hade Bangladesh en civil 

regering fram till mars 1982, då militären återtog makteri och införde 

undantagstillstånd. 

Under 1980/81 ökade såväl jordbruks- som industriproduktionen och 

BN I ökade med 6-7 %. Handels balansen förblev dock mycket oförmånlig. 

Situationen försämrades under 1981/82, bl a beroende på dåliga skördar 

och tillväxten var i ston sett obefintlig medan inflationen steg ytterligare. 

Bytesbalansens underskott uppgick 1981 /82 till ca I 550 milj dollar. Det 

totala internationella biståndet uppgick till ca 1 250 milj dollar, dvs ungefär 

lika mycket som året innan. vilket innebär en sänkning i reala termer. 

IMF utlovade 1980 en kredit till Bangladesh på l miljard dollar under tre 

år. Krediten var förknippad med en rad villkor som Bangladesh ej kunde 

uppfylla, bl a effektivare mobilisering av inhemska resurser. Krediten 

drogs under hösten 1982 tillbaka av IMF men kommer eventuellt att 

ersättas med ett annat låneårrangemang. 

Bangladeshs utvecklingsbudget för 1982/83 är mer restriktiv än tidigare 

års. En grundtanke är att ekonomin i hög grad skall privatiseras och att den 

offentliga sektorn skall begränsas till basindustri. Den inhemska industrin 

skall uppmuntras. bl a genom förmånliga lån och importrestriktioner. Ut

nyttjande av inhemska resurser. t ex gas. prioriteras. Vidare hoppas man 

kunna öka i;xporten. Utsikterna att få fart på ekonomin bedöms dock som 

små med tanke på den begränsade inhemska marknaden och landets små 
möjligheter att hävda sig på exportmarknaderna. 

Betydande satsningar aviseras också inom jordbruket och möjligheterna 

till jord reformer och kollektivt respektive kooperativt jordbruk diskuteras. 

I realiteten koncentreras dock jordägandet alltmer till en liten grupp män

niskor. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh regleras av ett tvåårsav

tal för budgetåren 1981/82 och 1982/83 och omfattar totalt 285 milj kr, 

varav 145 milj kr avser 1982/83. 

Merparten av biståndet har hittills utgått i form av importstöd. Andelen 

kommer att minska något under 1982/83. De ändamålsbestämda insatserna 

kommer att koncentreras till Jandsbygdsutveckling med inriktning på sys

selsättningsskapande åtgärder. yrkesutbildning och hälsovård med familje

planering. 
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Avsikten är att i ökad utsträckning nå den fattigare delen av landsbygds

befolkningen, dvs huvudsakligen jordlösa och småbönder. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982!83 

Anslag 140 145 
Ingående reservation 24 38 

Summa 164 183 

Förde/11in1: Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Landsbygdsutvcckling 5 17 
Hälsovård/familjeplanering 16 20 
Yrkesutbildning 13 13 
Övrigt 2 
Importstöd, bundet 37 55 
Importstöd, obundet 53 60 

Summa 126 165 

Utgående reservation 38 18 

Reservationen vid utgången av budgetåret 1981182, 38 milj kr, skall 

jämföras med 24 milj kr året innan. Av reservationen är ca hälften inteck

nad. 

Landshygdsutveckling 

Sysselsättningsprogram för offentliga arbeten av beredskapskaraktär 

har förekommit i landet sedan början på 1960-talet. I syfte att än mer 

inrikta sådana insatser på jordlösa bönder och fattigbönder har Sverige och 
Bangladesh inlett samarbete för att öka sysselsättningen, inte minst under 

tågsäsong. för dessa grupper. Projekten, som påbörjats i liten skala 1982 

för att sedan gradvis expandera, omfattar byggnation av vägar, små broar, 

fördämningsanläggningar, dräncringskanalcr, fiskedammar mm. Särskilda 

program planeras för kvinnor. Programmet skall utformas så att kapitalin
tensiva projekt undviks. 

Fr o m 1981/82 lämnas svenskt stöd till ett program för flodreglering och 

dränering. Stödet, som samordnas med en pågående nederländsk insats, 

inriktas på att höja livsmedelsproduktioncn. Valet av områden sker efter 

en analys av de sociala konsekvenserna. Projekt som främst gynnar större 

jordägare sållas bort. 

Hälsol'ärd och familjeplanering 

Sverige stöder, tillsammans med en rad andra biståndsgivarc, det bang

ladeshiska familjeplaneringsprogrammet. Det syftar främst till att bygga 

och utrusta hälsostationer, läkarcentraler och enheter för mödra- och 

barnavård på landsbygden. Sverige har i olika sammanhang framfört att 
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alltför stor vikt i familjeplaneringen läggs vid steriliseringar på bekostnad 

av andra preventivmetoder. Genom det ökade antalet ingrepp har den 

medicinska kvaliteten blivit lidande. Åtgärder för att motverka detta disku

teras och ett WHO-team kommer under 1982/83 att besöka olika lands

bygdskliniker och framlägga en rapport. 

Ytterligare bistånd till hälsovården bereds bl a genom UNICEF. Syftet 

är att stödja bl a vaccinering, mödra- och barnavård samt läkemedelspro

duktion. 

Yrkesutbildning 

Yrkesskoleinsatsen har pågått sedan 1976/77 i syfte att avhjälpa bristen 

på yrkeskunnig arbetskraft. En alltmer praktisk inriktning av utbildningen 

eftersträvas. Förutom ett begränsat personalbistånd består det svenska 

stödet av utrustning till ett trettiotal skolor och inrättande av en yrkeslä

rarskola. 

Importstöd 

Under budgetåren 1980/81 och 1981 /82 har det obundna importstödet 

huvudsakligen använts till råvaror och reservdelar för den privata indu

strin och till modernisering av ett pappersbruk. Den bundna delen av 

importstödet har använts för att köpa utrustning till järnvägarna, växlar 

och reservdelar till telefonnätet, rapsolja och aluminiumstänger samt till 

att modernisera landets enda tidningspappersbruk. 

Bistånd utanför landramen 

Under budgetåret 1981/82 har totalt 7 ,2 milj kr utbetalats till svenska 

enskilda organisationer för verksamhet i Bangladesh. Den största motta

garen är Frikyrkan Hjälper som bl a driver projekt för familjeplanering och 

byutveckling. På ön Bhola i södra Bangladesh är Pingstmissionens 

u-landshjälp verksam med bl a en yrkesskola och ett byutvecklingsprojekt 

med tonvikt på fiske. Föreningen Svalorna får stöd till två byutvecklings

projekt, som under 1982/83 övertas av den lokala befolkningen. 

SAREC stöder ett internationellt forskningscentrum för diarrcsjukdo

mar i Bangladesh. Under budgetåret 1981/82 uppgick bidraget till 0,6 milj 

kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Botswanas ekonomiska tillväxt har sedan självständigheten 1966. då 

landet var ett av jordens fattigaste länder. varit hög jämfört med många 

andra u-länders. Boskapsskötsel och gruvproduktion är landets huvudsak

liga inkomstkällor. Torka och varierande mineralpriser drabbar Botswana 

hårt. 
Efter flera års gynnsam utveckling har Botswana under 1981/82 kommit 

in i en besvärlig ekonomisk period. Det beror dels på nedgången av 

priserna på diamanter, koppar och nickel. dels på den svåra torkan under 

t 982. De tidigare förhoppningarna att man skall kunna finansiera utveck

lings- och driftbudgeten med egna statsintäkter redan 1984/85 ter sig därför 

orealistiska. Ett positivt inslag i utvecklingen på längre sikt är att kolutvin

ning i stor skala eventuellt kan komma igång mot slutet av 1980-talet. 

Botswana är en parlamentarisk demokrati. Ett ledmotiv i landets ut

vecklingssträvanden är att man vill motverka den koncentration av befolk

ningen till landets få tätorter som tillväxten inom den moderna sektorn har 

fört med sig. Landsbygdsutveckling och sysselsättningsfrämjande verk

samhet prioriterats i landets utvecklingsplanering. Samhällsservice som 

dricksvatten. hälsovård och utbildning når allt större grupper. 

På grund av sitt geografiska läge och tullunionen med Sydafrika är 

Botswana fortfarande starkt beroende av ekonomiskt och handelspolitiskt 

samarbete med Sydafrika. Botswana strävar efter att minska detta beroen

de. Den andel av exporten som går till Sydafrika har minskat. 1976 inför
des en egen valuta. Botswana har varit pådrivande i planeringen av regio

nal ekonomisk samverkan mellan de fria staterna i södra Afrika. Landet är 

nu huvudkoordinator av samarbetet inom ramen för konferensen för ut

vecklingssamarbete i södra Afrika (SADCCJ. vars sekretariat sedan som

maren 1982 finns i Gaboronc. 

Sveriges bistånd 

Svenskt bistånd lämnas till Botswana sedan 1966. Tom budgetåret 

1981/82 har 464 milj kr utbetalats. Nu gällande avtal avser 1982/8.3 och 

1983/84 och omfattar totalt 140 milj kr. Sverige tillhör tillsammans med 

Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland de största biståndsgi

varna. Andra betydande biståndsgivare är Norge. USA, Världsbanken och 

Afrikanska utvecklingsbanken. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr>: 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 70 70 
Ingaende reservation I 2 

Summa 7l 72 
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Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Undervisning 32,0 18,6 
Distriktsutvcckling 13.2 13, I 
Vattenförsörjning 12,8 24,5 
Småindustri 0,6 3,2 
Personalbistånd 10.4 13.0 

Summa 69,0 72,4 

Utgående reservation 2 

Undervisning 

Huvuddelen av medlen används för att bygga och utrusta primärskolor. 

Under åren 1974-80 byggdes drygt I 300 klassrum för svenska medel. 

Stöd utgår även för stipendier i tredje land. alfabetisering och uppbyggnad 

av nationalarkiv och biblioteksfilialer. 

Distrikts utveckling 

Stödet till landets nio distriksförvaltningar utgör en fortsättning av Sve

riges tidigare engagemang för att stärka landsbygdens utveckling. De lo

kala förvaltningarna behöver förstärkas för att klara underhåll och skötsel 

av skolor. sjukstugor. vattenanläggningar m m. Insatsen omfattar sju del

program. varav det viktigaste och mest tidskrävande är att planera och 

genomföra utbildning av distriktspersonal. I övrigt utgår stöd till bl a 

arbetsintensiv anläggningsverksamhet. uppbyggnad av underhåll för vat

tenförsörjning i distrikten och byggande av bostäder och arbetslokaler. 

V atte1!f'örsiirj11ing 

Vattenförsörjningsprogrammet har hittills berört ca hälften av lands
bygdsbefolkningcn och beräknas vara genomfört under 1980-talet. De vik

tigaste uppgifterna är att förbättra vatknkvaliteten. göra underhållet effek

tivare och genomföra ett långsiktigt utbildningsprogram. 

Småindustri 

Småindustriprogrammet har gått långsamt i flera år. Detta beror bl a på 

bristande industriell vana och tradition. Därtill kommer svårigheter att 

konkurrera med sydafrikanska varor inom tullunionen och att rekrytera 

biståndsexpertcr. Under pågående tredje fas av programmet ligger tyngd

punkten på att konsolidera verksamheten och stödja småindustriutveck

ling på landsbygden. För att koncentrera de svenska biståndsinsatserna 

kommer stödet till småindustrin att avvecklas. 

Personalbistånd 

Botswanas brist på kvalificerad arbetskraft gör att personalbistånd kom

mer att behövas under lång tid. Personalbiståndet inriktas i första hand på 
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samma sektorer som biståndet i övrigt. Botswana har möjlighet att utnyttja 

medel för direktrekrytering av utländsk personal samt för utbildning av 

botswaner inom områden som stöds med svenskt bistånd. · 

Ko11s11/tfo11d 

En konsultfond har inrättats som skall kunna bekosta studier även av 

projekt som kan leda till kommersiellt samarbete mellan Sverige och 

Botswana. 

Bistånd utanför la11drame11 

Genom SAREC stöds två forskningsinsatser. Den ena omfattar utveck

ling av nya odlingsmetoder i norra delen av landet. Den andra,är stöd till 
'i'i 

ett forskningsinstitut vid landets universitet. Biståndet via enskilda organi-

sationer uppgick 1981/82 till 0,6 milj kr. Botswana erhöll under 1981/82 

katastrofbistånd med 10 milj kr för inköp av borrutrustning. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Etiopien är ett av världens minst utvecklade länder och biståndet till 

landet är. räknat per invånare, ett av de lägsta i världen. Världsbanken. 

EG, Sverige, Italien och Förbundsrepubliken Tyskland utgör i nämnd 

ordning Etiopiens viktigaste biståndsgivare. 

Landets ekonomi är beroende av jordbruket, som svarar för ca 90% av 

exportinkomsterna. Över 80% av befolkningen lever av jordbruk och 

boskapsskötsel. Stora områden har drabbats av svår jordförstöring efter 

torka och långvarigt överutnyttjande av marken. Befolkningens främsta 

energikälla är ved. Landet är inte självförsörjande i fråga om spannmål. 

Spannmålsbrist, i förening med transportproblem och svår torka. leder till 

att olika regioner ofta drabbas av svält. 

Industrin är till största delen statsägd och inriktad på vidareförädling av 

inhemska råvaror. Utländska investeringar förekommer f n inte. Trans

portnät och annan infrastruktur i landet är dåligt utbyggda. 

För att bryta den ekonomiska stagnation som följde efter revolutionen 

inleddes en ekonomisk utvecklingskampanj år 1978. Under de följande två 

åren var den ekonomiska tillväxten hög, varefter en viss avmattning har 

skett. Etiopiens exportinkomster är starkt beroende av det internationella 

kaffepriset. vars nedgång har försämrat landets ekonomiska läge. Landets 

exportinkomster har sjunkit medan utgifterna för import har varit oföränd

rade. Underskottet i bytesbalansen har vuxit. 

Utbyggnaden av hälsostationer på landsbygden och utbildning av sjuk

vårdare ökar i snabb takt. I den alfabetiseringskampanj som inleddes för 

fyra år sedan beräknas 11 miljoner vuxna. varav största delen kvinnor, ha 

deltagit. Ca 40% av alla barn i skolåldern har tillgång till primärskoleut

bildning. 
Befolkningen stimuleras till politisk aktivitet genom olika massorganisa

tioner. Bonde- och stadsdelsföreningarna har anförtrotts lokal förvaltning 

och viss rättsskipande verksamhet. Personer som misstänkts stödja lan

dets olika separatiströrelser har under den senaste tiden arresterats. Samti

digt har mer än 700 politiska fångar frigivits i samband med revolutionens 

jubileumsfirande. Vissa kristna kyrkor har utsatts för begränsningar i sin 

verksamhet. 
En ekonomisk tioårsplan beräknas föreligga i slutet av år 1982 och 

väntas träda i kraft under 1983. Denna plan, som förutsätter en väsentlig 

ökning av bistånd och utvecklingskrediter från utlandet, avser koncentrera 

landets investeringar till transporter och jordbruk. 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Etiopien regleras av ett tvåårigt avtal för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. Avtalet omfattar 170 milj kr. Biståndet 

utgår i form av sektorstöd. Importstöd förekommer inte. 

Mcdelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Di.l"po11ihe/1 1981/82 1982/83 

Anslag 80 85 
Ingående reservation 5 6 

Summa 85 91 

Förde/11i11~ Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Lantbruk 20 26 
Skogsbruk 18 18 
Undervisning 32 24 
Hälsovård 4 14 
y attenförsörj ni ng 4 7 
Ovrigt I 2 

Summa 79 91 

Utgående reservation 6 0 

Landsbygdsutveckling 

I samarbete med Världsbanken och Internationella jordbruksutveck

lingsfonden (IF AD) genomförs ett program som omfattar utbyggnad av 

producentkooperativ, personalutbildning, markvård och personalbistånd. 

Sedan många år stöds också ett projekt för landsbygdsutveckling ARDU, 

vilket står som modell för decentraliserad regional utveckling i landet. 

Beredning av en kartinsats har inletts. Det svenska stödet till landsbygds

utveckling har lett till en ökad livsmedelsproduktion och till höjda inkoms

ter för bondebefolkningen. 

SkoRsbruk 

Insatserna syftar till att förbättra plantering och skötsel av skog. Målen 

för plantproduktion och plantering uppfylls väl. En skola för utbildning av 

skogspersonal och ett försökscentrum för tillverkning av träprodukter 

ingår i programmet. Byskogsbruket ägnas nu ökad uppmärksamhet. 

Undervisning 

För att uppföra primärskolor på landsbygden ges stöd genom leveranser 

av byggnadsmaterial och annan utrustning. Skolbokspapper och läromedel 

inköps, varvid stora delar av biståndet leder till upphandling i Sverige. 
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Hälsovård 

Stödet avser utbyggnad av hälsovården på landsbygden och koncen

treras på utbildning av personal. Stöd utgår även för upprustning av en 

fabrik för barnmatstillverkning samt till ett institut för näringsfrågor (ENl). 

Övri!{t 

Ett program för att förbättra vattenförsörjningen i den torkdrabbade 

Hararghe-regionen stöds med svenska medel. Handgrävda brunnar, instal

lation av pumpar och skydd av naturliga källor i ett antal byar samt 

utbildning av ingenjörer ingår i programmet. Vidare finansieras en fond för 
konsultstudier och speciella utbildningsinsatser. 

Bistånd utanför landramen 

Ett markvårdsprogram i Wollo-regionen, som i samarbete med WFP 

inleddes 1981, finansieras med medel från anslagsposten Särskilda miljö

och markvårdsinsatser. Från 1982/83 ingår det i det landprogrammerade 
biståndet. Stöd utgår vidare till en försöksanläggning för tillverkning av 

byggnadsmaterial . 

SAREC slöt i juli 1982 ett tvåårigt avtal om forskningssamarbetc med 

den etiopiska forskningskommissionen. Avtalet omfattar bl a hälsovård, 
energi- och botanisk forskning. och registrering av jordbävningar. Avtalet 

omfattar totalt 10,2 milj kr. 

För insatser genom enskilda organisationer utbetalades under budget

året 1981182 3,5 milj kr. Därutöver har Rädda Barnen beviljats 10,l milj kr 
för att bygga hälsokliniker i Addis Abeba. Till Svenska Röda Korset 

anvisades i juli 1982 5,5 milj kr för stöd åt Etiopiska Röda Korsets bered
skapslager. 
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Ekonomisk och social utveckling 

När Guinea-Bissau blev självständigt 1974 var det den nya statens mål 

att bygga ett samhälle med folkligt deltagande och att utveckla landsbyg

den och jordbruket. Regeringen fick emellertid svårt att förverkliga målen, 

främst på grund av brist på utbildad personal och kommunikationsproblcm 

mellan huvudstaden Bissau och övriga delar av landet. Varje år satsades ca 

50% av investeringarna på industri, vägar och energiförsörjning i huvud

stadsregionen. Projekten blev i många fall alltför tekniskt krävande och 

olönsamma. Jordbruket, som sysselsatte 85 % av befolkningen fick ca 5 % 

av investeringskapitalet. 
Efter maktövertagandet i november 1980 utarbetar den nya ledningen f n 

landets första utvecklingsplan för åren 1983 - 1986. Avsikten är bl a att 

minska utlandsskulderna, förse befolkningen med basvaror och prioritera 

sådana investeringar i jordbruk och fiske som kan göra landet självförsör

jande med livsmedel. Några av de åtgärder som planeras är att bygga ut el-. 

telefon- och vägnäten på landsbygden, uppföra lagerlokaler, lämna jord

brukskrediter samt förbättra jordbrukstekniken. Knappt hälften av en 

miljon hektar odlingsbar mark är f n uppodlad och fisketillgångarna utnytt

jas till ringa del. 
Guinea-Bissaus ekonomi är i ett kritiskt läge. Exporten minskade år 

1980 och inbringade 50 milj kr medan importen var 220 milj kr. Skuld

tjänsten var lika stor som exporten. Underskottet i bytesbalansen täcktes 

1980 bl a med hjälp av 250 milj kr i gåvor och krediter. 
I avvaktan på den nya utvecklingsplanen har Guinea-Bissau antagit ett 

ekonomiskt stabiliseringsprogram. som bl a tar sikte på central planering 

av importen i syfte att minska utflödet av hårdvaluta. Regeringen över

väger även en omförhanding av villkoren för landets utlandsskuld. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet regleras av ett avtal för kalenderåren 1982 och 

1983 och omfattar totalt 115 milj kr. 

Det svenska biståndet har hittills dominerats av importstöd samt leve

ranser till industri. energiproduktion och telekommunikationer. Guinea

Bissau och Sverige är dock eniga om att i det fortsatta utvecklingssamarbe

tet prioritera landsbygden och jordbruket. 

Medelsfördelningcn framgår av följande tabell (milj kr): 

Di.l'ponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 

1981/82 

55 
16 
71 

1982/83 

60 
9 

69 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 195 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Telekommunikationer 9 7 
Energi 4 2 
Kust- och flodfiske 7 5 
Landsbygdsutveckling 5 15 
Småindustri 14 16 
Utbildning 4 4 
Hälsovårdslaboratorium 3 3 
Personalfond 5 5 
Importstöd, bundet I 4 
Importstöd, obundet 10 8 

Summa 62 69 

Utgående reservation 9 0 

Reservationen var vid utgången av budgetåret 1981182 9 milj kr mot 16 

milj kr året innan. Vid utgången av budgetåret 1982/83 beräknas reserva

tionen vara förbrukad. 

lmpurtstöd 

Importstödet har minskat från 50 milj kr år 1978 till ca 12 milj kr år 1981. 

Importstödet används till mediciner, sjukhusutrustning, jordbruksutrust

ning, papper samt reservdelar till fordon och båtar. 

Av landramen på 55 milj kr beräknas 40 % komma till användning för 

upphandling av tjänster och varor från Sverige. 

Industri, tele och energi 

För 1983 planeras fortsatt stöd till industri, energiproduktion och tele

kommunikationer. Guinea-Bissau behöver främst medel för att klara drif

ten av flera färdigställda anläggningar. Vid planeringen förutsågs inte be

hov av utländsk valuta för reservdelar och råvaror samt utbildning av 

personal under driftsskedet. Energibiståndet kommer att avslutas under 

1983. 

Industriinsatserna gäller främst ett tegelbruk. träförädlingsindustri och 

två verkstäder. Det nya telesystem som installerats togs i drift under 1982. 

Avslutande installationsarbeten pågår parallellt med tekniskt bistånd. 

Svenskt stöd till ett reparationsvarv i Bissau förbereds. 

Landshygdsutveckling 

Bistånd till landsbygdsutveckling lämnas i några regioner i norra delen 

av landet. I detta ingår även byskogsbruk. Landsbygdsinsatsema kräver 

personalbistånd. eftersom det saknas en fungerande lokal förvaltning och 

utbildad personal utanför huvudstaden. 

Uthildning 

De svenskstödda utbildningsinsatsema kommer att fortsätta efter nuva

rande avtalsperiod och inriktas på primärskole- och vuxenutbildning. Bi-
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ståndet under 1982 användes för att bygga primärskolor, trycka skol

böcker, bekosta lärarseminarier och skrivmateriel. 

Personalbistånd 

Guinea-Bissau erhåller personalbistånd dels genom enskilda projekt, 

dels genom bidrag till en personalfond. Guinea-Bissau kan med dessa 

medel finansiera ett 70-tal utländska experter. främst inom förvaltningen. 

Bistånd utanför landramen 

SWEDFUND har under 1982/83 beslutat stödja uppförandet av en faner

fabrik. SAREC stöder forskning om hälso- och näringssituationen samt ger 

stöd till ett jordlaboratorium. Afrikagrupperna har några volontärer i 

Guinea-Bissau. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Indiens ekonomi utmärks av starka kontraster och stora regionala skill

nader. Landet är en av världens främsta forskarnationer samtidigt som 

endast 36 o/c av dess vuxna befolkning är läskunnig. Fyra femtedelar av 

landets befolkning lever i byar på landsbygden. 

Jordbruket utgör basen i ekonomin, svarar för knappt hälften av den 

samlade produktionen och sysselsätter ungefär tre fjärdedelar av den to

tala arbetskraften. Av den odlade arealen är knappt en tredjedel bevattnad. 

Ris och vete är de viktigaste grödorna. Den "gröna revolutionen" med 

satsning på bevattning, handelsgödsel och förädlade utsäden i landets 

nordvästra delstater har lett till att livsmedelsproduktionen stadigt förbätt

rats och att Indien nu är sjävförsörjande med spannmål. 

I den indiska utvccklingspolitiken dominerar tillväxtmålet över de två 

övriga huvudmålen jämlikhet och oberoende. För de fattiga har situationen 

förbättrats under 70-talet genom att de har fått ökad tillgång till samhällets 

tjänster. Däremot tyder inget på att de fattigas inkomstnivå har stigit 

nämnvärt eller att andelen fattiga har minskat. 

Under de senaste två åren har ekonomin återhämtat sig från det svåra 

året 1979/80, då bruttonationalinkomsten minskade med 3 %. Orsaken till 

nedgången var att jordbruket drabbades av svår torka, att oljepriserna steg 

kraftigt samtidigt som landets egen oljeproduktion stagnerade, samt att 

kapacitetsutnyttjandet inom industrin gick ned. Under 1981/82 beräknas 

tillväxten till 5 %. Jordbruksproduktionen ökade med ca 4 %. Spannmåls

skörden uppgick till 133 milj ton, vilket är ett mycket gott resultat med 

hänsyn till den dåliga nederbörden. Infrastrukturen har förbättrats påtag

ligt. Eltillförsel. kolproduktion och frakthanteringen på järnvägar och i 

hamnar effektiviserades. Detta ledde till högre kapacitetsutnyttjande och 

ökad produktivitet inom industrin, vars produktion steg med 8%. Den 

inhemska oljeproduktionen ökade med 55 %, vilket resulterade i en påtag

lig nedskärning av oljeimporten. 

För att konsolidera ekonomin beviljades Indien i november 1981 ett lån 

från Internationella valutafonden (IMF) på 5,7 miljarder dollar. Lånet skall 

användas för investeringar och strukturella förändringar. Indien har till 

IMF utfäst sig att minska de statliga utgifterna, justera prissystemet, 

uppmuntra utländska investeringar, lätta på importrestriktionerna och sti

mulera sparandet. 

Det totala biståndet utgör knappt 10% av den indiska utvecklingsbudge

ten och uppgick under 1981/82 till 8,5 miljarder kr. Den ojämförligt största 

andelen lämnas av Världsbanken/IDA, som i dag svarar för ca 40% av 

nettobiståndet. Under de närmaste åren förväntas dock IDA-biståndet 

minska och ersättas av kommersiell upplåning . 
. , 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet regleras av ett tvåårigt avtal för budgetåren 

1981 /82 och 1982/83 och omfattar 330 milj kr för det första och 340 milj kr 

för det andra av de två avtalsåren. Ungefär en tredjedel är projekt- och 

programstöd, s k ändamålsbestämt bistånd, medan två tredjedelar är im

portstöd. Sedan några år tillbaka ökar det ändamålsbestämda biståndets 

andel. Detta koncentreras efter hand till stora långsiktiga program och 

projekt, som direkt skall gynna de fattiga. Koncentration sker samtidigt till 

tre huvudområden: hälsovård, skogsbruk och markvård samt dricksvat

tenförsörjning. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 330 340 
Ingående reservation 119 186 

Summa 449 526 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Hälsovård 2 47 
Skogs- och markvård 6 68 
Vattenförsörjning 6 35 
Utbildning 15 22 
I::xportfrämjande 12 12 
Ovrigt 7 19 
Importstöd. bundet 120 125 
Importstöd, obundet 95 95 

Summa 263 422 

Utgående reservation 186 104 

De stora reservationerna hänför sig till det ändamålsbestämda biståndet. 

Liksom föregående år var utbetalningarna låga under 1981 /82. Detta för

klaras av att det ändamålshestämda biståndet läggs om till nya, stora och 

långsiktiga insatser och koncentreras till de tre nämnda områdena, vilket 

kräver grundliga beredningar. Den indiska beredningen är omständlig när 

det gäller utformning och inpassning av utländskt stöd till de egna pro

grammen på såväl central som delstatlig nivå. Även brister i den svenska 

beredningen har bidragit till att utbetalningarna släpar efter. 

Hä/sol'ård 

Stöd lämnas till de nationella programmen för att bekämpa malaria, 

tuberkulos och spetälska. Bidragen kanaliseras via WHO. Utöver dessa 

program har avtal träffats om skolhälsovård på försök. Vidare övervägs 

stöd till något eller några modellprojekt för att pröva en ny indisk hälso

vårdsstrategi, med tyngdpunkten på primärhälsovård. 
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Skogs- och markrård 

Detta program har tidigare i huvudsak omfattat stöd till utbildning av 

indiska skogsarbetare i modern avverkningsteknik. Idag koncentreras det 

till stora långsiktiga projekt för sysselsättningsintensivt byskogsbruk. Pro

jekten inriktas på den lokala befolkningens behov, förutsätter dess aktiva 

deltagande och syftar till att öka tillgången på brännved. virke och foder 

samt till att främja markvård genom träd plantering. Under 1982 inleddes 

en femårig byskogsinsats i Tamil Nadu. Ytterligare två byskogsinsatser av 

något mindre storlek i andra delstater är under förberedelse. 

Diskussioner pågår också om stöd till ett markvårdsprojekt för trädplan

tering i ett område utanför New Delhi. 

Dricksvattenförsörjning 

Till följd av den svåra torkan 1979 lämnade Sverige under budgetåren 

1979/80 och 1980/81 stöd till vattenförsörjningen på landsbygden, främst i 

form av borrutrustning. Som en uppföljning av detta bistånd förbereds f n 

ett långsiktigt stöd till den indiska regeringens program för att förse den 

indiska landsbygdsbefolkningen med rent dricksvatten. Stödet kanaliseras 

genom UNICEF. 

Importstöd 

Det bundna importstödet utnyttjades under 1981/82 för att upphandla 

industriutrustning samt stål och papper. Det obundna importstödet an

vänds för inköp av industriell utrustning. Indiens totala import från Sverige 

uppgick till ca 500 milj kr. 

Grundvattenundersökningar 

Projektet omfattar bl a kartläggning av hur grundvattentillgången utnytt

jas samt utveckling av metoder för bästa möjliga utnyttjande av grundvatt

net i delstaterna Kerala och Tamil Nadu. 

UndervisninR utanför sko/systemet 

Sverige stöder sedan 1979/80 ett program för att barn i åldrarna 9-14 år, 

som inte nås av det allmänna primärskolesystemet skall få lära sig att läsa 

och skriva. Stödet omfattar inköp av papper till skolböcker och undervis

ningsmaterial. 

Exportfrämjande 

Sedan många år lämnar Sverige stöd genom lnternational Trade Center 

(ITC) för att förstärka den indiska exportorganisationen. Detta stöd priori

teras högt av den indiska regeringen, varför det har förlängts ytterligare två 

år t o m budgetåret 1982/83. 
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Bistånd utanför /andramen 

SAREC stöder ett större projekt för svenskt-indiskt forskningssamar

bete om oljeväxter. Stödet uppgår till 2,2 milj kr för budgetåret 1981/82. 

Ett tjugotal enskilda organisationer fick under 1981/82 sammanlagt 12,7 
milj kr för sin verksamhet i Indien. De största bidragen gick till Missionsrå

det, LO/TCO och Rädda Barnen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen 

inom undervisning och hälsovård. Vid sidan härav utgår stöd direkt till 

olika kvinnoorganisationer. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Sedan självständigheten 1975 har Kap Verde haft en rad akuta livsme

delskriser på grund av torka. Regeringen har koncentrerat utvecklingsin

satserna till mark- och vattenvårdsprogram. 

I ett regeringsprogram för åren 1981-1985 planeras reformer för att 

effektivisera den statliga förvaltningen och decentralisera beslutsfattandet 

till lokala politiska organ. Genom reformer inom undervisningsväsendet 

vill Kap Verde ge ökad vikt åt yrkesutbildning. Nationalförsamlingen 

antog i mars 1982 en jordreform, som innebär att jordägare - dock ej 

emigrantarbetare - som inte själva brukar jorden får denna exproprierad 

om arealen överstiger en viss yta. Reformen är kopplad till en rad åtgärder 

för att öka produktiviteten i jordbruket. 

Fyraårsplanen för åren 1982-1985 lägger ökad vikt vid investeringar i 
industri, kommunikationer och transporter. Några större projekt har på

börjats, däribland ett varv för reparation av mindre fartyg samt upprust

ning av telekommunikationer mellan öarna och den internationella flyg

platsen på ön Sal. Investeringarna ökar kraftigt och finansieras till nära 

95 % med bistånd. 

Kap Verde är för sin livsmedels- och varuförsörjning helt beroende av 

bistånd och överföringar från kapverdier bosatta utomlands. Inkomsterna 

från exporten täcker endast 5 % av importutgifterna. 

I början av 1981 bildades ett nytt regeringsparti, PAICV, och en ny 

konstitution antogs. Den innehåller inte längre hänvisningar till samarbete 

med Guinea-Bissau. En normalisering mellan staterna inleddes dock under 

1982. 

Sveriges bistånd 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Kap Verde regleras av ett två

årsavtal för kalenderåren 1983 och 1984 och omfattar totalt 80 milj kr. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 35 40 
Ingående reservation 4 

Summa 39 40 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Importstöd, obundet 21 24 
Importstöd, bundet 15 12 
Konsulttjänster 3 4 

Summa 39 40 

Utgående reservation 
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Importstöd 

Det obundna importstödet har använts för bl a import av byggnadsma
tericl. dieselolja. cement, socker och byggnadsmaskiner. 

För det bundna importstödet har regeringen importerat matolja. bygg

nadsmaskiner, lastbilar, trä. sprängämnen samt utrustning till en fordons
verkstad. planerad av ett svenskt företag. 

Kap Verde har slutit avtal med en svensk konsultfirma om planerings
och utredningstjänster inom industriområdet och med ett annat svenskt 
företag om bistånd till en fordonsverkstad. 

Bistånd utanfiJr landramen 

Under budgetåret 1981/82 erhöll Kap Verde 4 milj kr och 300 ton pro
teinberikat mjöl i katastrofbjälp. Kap Verde har använt medlen för inköp 
av matolja och utrustning i Sverige. 

SAREC stöder bl a geotermisk forskning. i samarbete med Lunds uni
versitet vid det nationella tekniska forskningsinstitutet. Rädda Barnen 
bedriver sedan 1977 ett barna- och mödravårdsprojekt. Det beräknas pågå 
under fem år och kostar totalt ca 11,5 milj kr, varav Sverige bidrar med 9,4 
milj kr. Afrikagrupperna har ett tiotal volontärer på Kap Verde. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Av Kenyas befolkning lever 80% på landsbygden. Mindre än en femte

del av landets yta är odlingsbar. Den ojämna jordfördelningen - en fjärde

del av Jandsbygdsbefolkningen är jordlös - försvårar produktivitetsförbätt
ringar inom jordbruket. Befolkningen ökar f n med 4 % per år vilket inne

bär en fördubblad folkmängd fram till år 2000. Arbetslösheten är hög och 

mindre än en femtedel av den nytillkommande arbetskraften kan beredas 

arbete. 

För den kenyanska ekonomin innebar 1981 en viss återhämtning. Fram

förallt ökade produktionen inom jordbruket, främst på grund av goda 

väderleksförhållanden, och inom industri. Tillväxten i ekonomin blev trots 
detta inte nämnvärt större än befolkningsökningen. Ekonomin har stora 

strukturella problem, som kommer till uttryck bl a i en kraftigt ansträngd 

betalningsbalans och krympande valutareserv. Bakgrunden är framförallt 
stigande oljepriser och svag utveckling av priserna på kaffe och te, som 

svarar för ca 40% av exportinkomsterna. Bytesförhållandet försämrades 

under 1981 med nära 20%. Biståndet från andra länder spelar en stor roll i 

statsfinanserna. Ca 20% av den totala budgeten och ca 70% av utveck

lingsbudgeten för 1982 eller 2,8 miljarder kronor beräknas bli finansierade 

genom förmånliga lån eller gåvor från utlandet. 

Upplösningen av den Östafrikanska gemenskapen (EAC) och stängning

en av gränsen till Tanzania har också inneburit påfrestningar för landets 

ekonomi. 
För att försöka komma tillrätta med landets allvarliga ekonomiska pro

blem har ett omfattande utvecklingsarbete påbörjats under 1982 med stöd 
av både Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF). Det privata 

näringslivet kommer att spela en allt större roll. Produktionen skall i första 
hand inriktas på exportvaror. De statliga utgifterna skall skäras ner. 

För att minska oljeberoendet planeras en utbyggnad av vattenkraften 
bl a genom uppförande av ett vattenkraftverk i Kiambere vid Tana-floden. 

Kenya har under lång tid varit politiskt stabilt. Den negativa ekonomiska 

utvecklingen har dock lett till försämrade levnadsförhållanden för stora 

delar av befolkningen, vilket har medfört ett ökat och mer öppet politiskt 

missnöje under det senaste året. Kritik från bl a oppositionspolitiker, 

studenter och pressen har lett till kraftfulla motåtgärder från regeringens 

sida. Proklamerandet av en enpartistat och ett flertal fängslanden av oppo

sitionella ledde till ökade politiska spänningar. Utvecklingen kulminerade i 

ett kuppförsök, iscensatt av flygvapnet, i augusti 1982. Kuppen slogs dock 

snabbt ned men har fått allvarliga politiska och ekonomiska effekter. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 207 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya regleras av ett tvåårigt avtal 

för 1981/82 och 1982/83. Biståndet uppgår till 110 milj kr för budgetåret 

1981/82 och 125 milj kr för budgetåret 1982/83. 
För att det svenska biståndet i ökad utsträckning skall nå den fattigaste 

delen av landsbygdsbefolkningen kom Sverige och Kenya 1978 överens 

om att koncentrera biståndet till vattenförsörjning, hälsovård och mark

vård. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell I milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 110 125 
Ingående reservation 37 65 

Summa 147 190 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Jordbruk mm 8 28 
Vattenförsörjning Il 26 
Hälsovård och familje-
.. planering 21 26 
Ovrigt 22 35 
Importstöd, bundet 20 10 

Summa 82 123 

Utgående reservation 65 67 

Genomförandet av samarbetsprogrammet har försenats, bl a beroende 

på arbetet med att koncentrera de svenska insatserna. den gradvis försäm
rade kenyanska ekonomin och revideringar av utvccklingsplancn, admini
strativa brister i den kenyanska förvaltningen samt omständliga upphand
lingsrutiner. Dessa problem förväntas bestå ytterligare något år. 

Jordbruk mm 

Markvård ingår i jordbruksministeriets allmänna rådgivnings verksamhet 
till lantbrukarna. Den svenska insatsen på detta område har gett goda 

resultat och kommer att ytterligare utökas. Den syftar till att öka kunska

pen om behovet av markvårdsåtgärder. Huvuddelen av arbetet genomförs 

av bönderna själva. För närvarande nås årligen 35-40 000 småbönder. 

Verksamheten är i första hand inriktad på att genom arbetsintensiva meto

der öka gårdarnas produktivitet. Över 6 000 km dräneringsdiken har grävts 
sedan 1974 och ett mångdubbelt större antal kilometer terrasser har an

lagts. I programmet ingår även 54 plantskolor. Insatsen har betydelse för 

såväl livsmedels- som energiförsörjningen. 
Genom stöd till en landsbygdsutvecklingsfond finansieras utvecklings

projekt på by- eller distriktsnivå. Beredning av ytterligare stöd till jord-
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brukssektorn pågår. Det planerade programmet kommer att bl a omfatta 
distribution av handelsgödsel, mjölkuppsamling och insatser för att öka 

jordbruksministeriets administrativa kapacitet. 

Vattenförsörjnin{: 

Stödet till landsbygdens vattenförsörjning har gått till ett program för att 

ge 800 000 människor tillgång till rent vatten. Hittills har 125 vattenanlägg

ningar på landsbygden färdigställts. Förseningar har emellertid uppstått. 

Hälsovård 

Sverige finansierar uppförandet av ca 70 nya hälsovårdsstationer och 

upprustning av befintliga hälsostationer. Barna- och mödravård med famil

jeplanering är en viktig del av programmet. Projektet har försenats. 

Personalfond 

Personalfonden möjliggör direktrekrytering, konsultupphandling. utbild

ning och finansiering av såväl kenyanska som utländska experter utanför 

det ändamålsbestämda biståndet. 

Importstöd 

Importstödet för 1982/83 är 30 milj kr och är i sin helhet bundet till 

upphandling i Sverige. Importstödet har sedan 1978/79 använts för upp

handling av järnvägsvagnar. Därutöver har 10 milj kr använts för handels
gödsel under 1981/82. För 1982/83 beräknas 10 milj kr användas för fortsat

ta leveranser av järnvägsvagnar. 

Bistånd utanför tandramen 

Under budgetåret 1981/82 har 5 ,6 milj kr utbetalats till enskilda organisa
tioners verksamhet, främst för hälsovård och undervisning. Stödet lämnas 

i huvudsak genom olika missionsorganisationer. SWEDFUND har under 

1981/82 inlett samarbete med Kenya inom verkstadindustrin. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Svårigheterna att omvandla. ena och utveckla ett av världens fattigaste 

och mest krigshärjade länder har för Laos' ledning visat sig långt större än 

vad som förutsågs. Ett dåligt utvecklat kommunikationsnät, avsaknad av 

kust, en befolkning uppdelad på ett flertal skilda kulturmönster och språk 

samt brist på tekniskt och administrativt kunnig personal bidrar starkt till 

Laos utvecklingsproblem. Många utbildade laotier har sedan 1975 lämnat 

Laos. Repatriering i mindre omfattning av laotiska flyktingar i Thailand 

har skett under 1982 i UNHCRs regi. 

Laos första femårsplan. som gäller sedan 1981. betonar jord- och skogs

bruk och förädlingsindustri i mindre skala. År 1981 var Laos för första 

gången sedan 1975 självförsörjande med ris. Genom att utöka odlingsarea

len, förbättra brukningsmetoderna med bl a satsning på bevattning, hop

pas man kunna vidmakthålla denna produktionsnivå. Utnyttjande och vård 

av landets skogstillgångar med sikte på export av trä och så småningom 

bearbetade träprodukter skall ge ökade intäkter. 

Vid det statsbärande partiets tredje kongress våren 1982 betonades 

jordbrukets och skogens samt transport- och kommunikationssektorns 

betydelse. Kollektivisering inom jordbruket skall genomföras med försik

tighet och med hänsyn till förutsättningarna i varje region och hos de olika 

etniska grupperna. Partikongressen manade till större effektivitet i förvalt

ningen och ökad satsning på utbildning. Lönsamhet och produktivitet ges 

ökad betydelse i den ekonomiska politiken. 

Laos har under de senaste åren hefäst sin allians med Vietnam och 
Kampuchea. Hamnstaden Da Nang i Vietnam utgör ett viktigt alternativ 

till transitering genom Thailand. Förbindelserna med Thailand har på det 

ekonomiska planet förbättrats något. Priset på den elkraft. som Thailand 

importerar från Laos. har tredubblats. Beroendet av Sovjetunionen består. 

Förhållandet till Kina är fortsatt ansträngt. 

Laos är beroende av utländskt bistånd för sin fortsatta återuppbyggnad 

och utveckling. Bristen på infrastruktur och erfaren förvaltning försvårar 

biståndsinsatserna. Biståndet motsvarar ca 15 % av Laos bruttonational

produkt. Enligt laotiska uppgifter svarar Sovjetunionen för drygt 60 % av 

det samlade biståndstlödet. Sverige är troligen den, efter Sovjetunionen, 

största bilaterala biståndsgivaren. Andra bilaterala givarländer i väst är 

Nederländerna och Australien. Asiatiska utvecklingsbanken, Världsban

ken och FN svarar för en viktig del av biståndet till Laos. 
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Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Laos regleras av ett tvåårigt avtal 

för 1982/83 och 1983/84 och omfattar 55 milj kr för vartdera budgetåret. Det 

långsiktiga samarbetet koncentreras till skogsbruk och träindustri. samt 

kommunikationer och transporter med särskild tonvikt på underhåll. Im

portstöd för finansiering av enklare insatsvaror och basförnödenheter fort

sätter i minskad omfattning. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 55 55 
Ingående reservation 20 13 

Summa 75 68 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Importstöd 16 16 
Skogsbruk 19 24 
Transport/kommunikationer/ 

underhåll 18 13 
Övriga insatser 8 Il 
Konsulttjänster I 2 
insatser under beredning 2 

Summa 62 68 

Utgående reservation 13 0 

Upphandling av svenska varor och tjänster uppgick 1981/82 till 31 % av 

de totala utbetalningarna. Reservationen har det senaste året minskat 

betydligt. Genom fortsatt uppbyggnad av underhåll av tidigare levererad 
utrustning kommer tillgängliga reservationsmedel sannolikt att förbrukas 

inom det närmaste året. 
UDs biståndsinspektör har granskat det svensk-laotiska utvecklings

samarbetct inför biståndsförhandlingarna i maj 1982. De problem som 

inspektören har påtalat i sin rapport har i allt väsentligt beaktats i samar

betsavtalet för åren 1982/83-1983/84. 

Importstöd 

Fram till 1978/79 lämnades biståndet i huvudsak som importstöd i form 

av varor och utrustning upphandlade av SIDA. Vissa delar av importstödet 

krävde ett omfattande svenskt engagemang. Projektliknande inslag i im

portstödet har sedan 1980 successivt reglerats i projektavtal. Under bud

getåret 1982/83 kommer det projektinriktade importstödet i det närmaste 

att upphöra. Denna övergång kräver en noggrannare beredning samt ökad 

svensk insyn i genomförandet av insatserna. Importstödet används för 

baskonsumtionsvaror (tyg, filtar, garner etc), drivmedel. reservdelar och 
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· insatsvaror i jordbruket. Ingen tyngre utrustning kommer att levereras. 
Upphandling skall ske enligt en av parterna överenskommen upphand

lingsplan. 

Skogsbruk 

Skogsinsatsen i Muong Mai är det första regelrätta projektet, och är 
också den största enskilda svenska insatsen i Laos. Totalt har 66,6 milj kr 
hittills anvisats för projektet. Förutom tekniska problem, som lett till 
förseningar på ca ett år, tillkommer säkerhetsproblem för personalen. 

Sammanlagt 7 milj kr har anvisats till den laotiska skogsstyrelsen för att 

ge ökade kunskaper om de nationella skogsresurserna. Vidare ingår utbild
ning av skogspersonal bl a genom stipendier för studier i Indien. I skogs

området Tha Bok kommer tidigare importstöd att övergå till ett skogspro

jekt. 

Transporter,kommu11ikatio11er och 1111derhåll 

I biståndet ingår en reparations- och underhållsvcrkstad för i första hand 
lastfordon och entrcprcnadmaskiner. Organisatoriska och administrativa 
svårigheter samt brist på yrkesutbildad arbetskraft har medfört ett lågt 
kapacitetsutnyttjande av verkstaden. Utbildningen av mekaniker kommer 

att utökas. Förutom stöd till verkstaden förbereds en insats för att förstär
ka landets underhålls- och rcparationskapacitet. Leverans av tyngre ut

rustning förutsätter att sådan kapacitet finns. 

ÖvriRa i11satser 

Importstödet till en fodermedelsfabrik kommer att avvecklas under bud
getåret 1982/83. Stödet till en syrgas- och acetylenfabrik fortsätter tills 
driften av anläggningen har säkerställts. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Bergslandet Lesotho, som är helt omgivet av Sydafrika. är ett av jordens 

fattigaste länder. Huvuddelen av befolkningen lever på traditionellt jord

bruk, som ger otillräcklig försörjning. En majoritet av invånarna är beroen
de av inkomster. från arbete i Sydafrika, främst i gruvorna. Minst 150 000 

personer beräknas arbeta där, medan endast ca 40 000 har lönearbete i 

hemlandet. 
Landet går en svår balansgång mellan å ena sidan avståndstagande från 

Sydafrikas apartheidpolitik och å andra sidan beroende av det stöd som 

Sydafrika erbjuder genom arbetstillfällen, varor och tjänster och möjlighe

ten till exportintäkter. Flyktingar från Sydafrika söker sig till Lesotho, 

vilket har gett upphov till spänningar mellan länderna. 

Lesotho har få utvecklingsbara naturtillgångar. Landet har emellertid 
överskott på vatten, som skulle kunna utnyttjas för dricksvattenförsörj

ning, energiproduktion och bevattning. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Lesotho inleddes 1967. Fram till 1981/82 

har ca 95 milj kr utbetalats. Samarbetet har hittills reglerats genom särskil

da insatsavtal som SIDA tecknat med Lesothos regering. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj krl: 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 17 20 
Ingående reservation -0,4 3,2 

Summa 16,6 23,2 

Fördelnin{? Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Personalbistånd 1.5 3 
Telekommunikationer 3,5 5 
Markanvändning och 

skogsplantering 5,8 8,8 
Arbetsintensiv teknik 4,3 5 
Kvinnobyrån I 

Summa 13.3 22,8 

Utgående reservation 3.3 0.4 

Landsbygdsutreckling samt miljö- och markvård 

Det svenska biståndet till landsbygdsutveckling används för ett mark

vårdsprojekt, som administreras av FAO. Projektet bidrar till att minska 

markförstöringen. ge brännved och virke samt skapa sysselsättning inom 
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la~det. Insatsen medför dessutom att Lesotho får hjälp nicd att skapa en 
egen skogsadministration samt en markvånlsenhet. som skall ge service 
och riktlinjer för markvårdsarbetet i landet. Inom ramen för det regionala 
ekonomiska samarbetet i södra Afrika (SADCC) förbereds en markvårds
insats och stöd för att bygga upp ett miljövårdssekretariat. 

Telekommunikationer orh arhetsintensh· teknik 

Erfarenheterna är goda från teleinsatsen och programmet för sysselsätt
ningsfrämjande åtgärder. Den första har bidragit till att Lesotho inte längre 
behöver koppla sina samtal via Sydafrika och den andra ger alternativ 
sysselsättning för ett antal migrantarbetare. Ökade insatser inom dessa 

områden har inletts under 1982. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Mrn;ambique har en ledande roll i det regionala ekonomiska samarbetet i 

södra Afrika (SADCC), som syftar till att minska beroendet av Sydafrika 

och utveckla förbindelserna mellan de deltagande länderna. Det ekonomis

ka beroendet av Sydafrika är dock fortfarande stort. 

Säkerhetsläget i M0<;ambique har under 1982 förvärrats ytterligare. Re

bellrörelsen har vidgat sitt operationsområde. Den får uppenbarligen stöd i 

sin verksamhet från Sydafrika. Sabotage mot transporter, elförsörjning m 

m drabbar befolkningen och produktionen i främst de mellersta delarna av 

landet. Ett flertal av de svenska biståndsprojekten är belägna i dessa delar. 

Rebellverksamheten har medfört förseningar och krävt omfattande säker

hetsåtgärder till skydd för personalen. 

Ambitiösa planer med många nya stora projekt under 1980-talet har 

antagits. Genomförandet sätter dock de knappa resurserna på svåra prov. 

Bristen på utländsk valuta och det begränsade biståndet medför svårighe

ter att underhålla och modernisera kommunikationsleder och existerande 

anläggningar inom jordbruk och industri. 

Bristen på livsmedel är ofta akut. Ett särskilt problem är avsaknaden av 

ett smidigt system som möjliggör för landsbygdsbefolkningen att få avsätt

ning för sina produkter i utbyte mot dagligvaror. Prioriteringen av stats

och kollektivjordbruk i stor skala har inte medfört de förväntade produk

tionssökningarna. 

Sveriges bistånd 

Avtalet om utvecklingssamarbete mellan Sverige och Mrn;ambique för 

budgetåren 1981/82 och 1982/83 omfattar totalt 440 milj kr, varav 230 milj 

kr för 1982/83. Det internationella biståndet har legat på en mycket låg 

nivå. Sverige är den största och viktigaste biståndsgivaren Sverige admi
nistrerar ett gemensamt nordiskt jordbruksprogram (MONAP) på sam

manlagt 66 milj dollar under tre år. 

Biståndet har hittills varit inriktat på att bevara och ersätta den produk

tionskapacitet som hotade att gå förlorad vid självständigheten. Dessutom 

behövdes betalningsbalansstöd. En stor del av MONAP och biståndet till 

undervisningen har bestått av import av utrustning. 

Ett av de främsta hindren för utvecklingssamarbetet, liksom för landets 

utveckling i allmänhet, är bristen på kvalificerad personal och därav föl

jande problem inom förvaltning och näringsliv. 

Mo<;ambique önskar använda outnyttjat utrymme i landramen för att 

utvidga samarbetet inom skogsindustrin, att rusta upp befintliga industrier 

och öka importstödet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 
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Di.l'pvnibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 210 230 
Ingående reservation 40 46 

Summa 250 276 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Importstöd 89 115 
MONAP, svensk andel 42 53 
Undervisning 10 10 
Konsulifond 37 33 
Skogsindustri 13 25 
Energi 5 
Upprustning av industrier 20 
Personalfond m m 13 15 

Summa 204 276 

Utgående reservation 46 

Av reservationen utgörs 17 milj kr av medel anslagna för skogsindustrin i 

Messica. 12 milj kr av importstödsmcdcl. och 8 milj kr avser MONAP. 
Återstående 9 milj kr är ointecknat. 

Importstöd 

Hittills har drygt hälften av biståndet utgjorts av importstöd. Nära 

hälften av importstödet har använts för inköp av svenskt papper och 

massa. En tredjedel av importstödet finansierar inköp av vete och ris. 
medan återstoden har använts för flygplan inklusive utrustning för besprut

ning i jordbruket. borrutrustning. fordon och reservdelar. samt varor och 
tjänster för fiskebåtstillverkning. 

MON AP 

Det gemensamma nordiska stödet till lantbrukssektorn (MONAPl har 
bestått av varor, pengar och personal.till 26 projekt spridda över hela 

landet inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel och fiske. Det startade 

1977. Framgången inom de enskilda projekten har växlat. Av ett dussins k 

produktionsprojekt har hälften lett till produktionshöjningar. Lönsamhe

ten har dock varit tvivelaktig. Avsalupriserna på jordbruksprodukter är 

inte kopplade till produktionskostnaderna, varför det är svårt att mäta 

effektiviteten inom de enskilda projekten. En stor del av MON AP går till 

statsjordbruk, som är avsedda att utgöra basen för städernas livsmedels

försörjning samt för landets export av vissa jordbruksprodukter (bomull. 
te. cashewnötter. socker). Sysselsättningseffekterna har varit betydande. 

Enbart ir;iom skogsplanteringsprojektet har 3 000 personer anställts. 
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Undervisning 

Stödet har främst använts för inköp av läroböcker. kartor och utrustning 

till nya yrkesskolor samt till alfabetisering och vuxenutbildning. Biståndet 

har ofta varit en förutsättning för att uppnå en godtagbar nivå på denna 

undervisning och har bidragit till att Mrn;:ambique kunnat genomföra alfa

betiseringskampanjer som nått över en miljon människor. 

Konsultfond 

Konsultfonden har använts för 24 olika konsultstudier. Den har varit ett 

flexibelt och viktigt instrument för utvecklingsplaneringen. 

Skogsindustri 

En av studierna inom konsultfonden har lett till ett skogsindustriprojekt 

för tillverkning av sågade trävaror och spånskivor. lnvesteringskostnaden 

beräknas till över 200 milj kr. Det svenska bidraget är på 80 milj kr. Den 

arabiska utvecklingsbanken BADEA har lämnat en mjuk kredit på 45 milj 

kr. Resterande kostnader täcks av M0<;:ambique. Internationell upphand

ling tillämpas. Svenska företag har hittills tecknat avtal om leveranser till 

projektet vilka beloppsmässigt överstiger det svenska bidraget. 

Energi 

I september 1982 godkändes en insats för stöd till energidistribution. 

Upprustning av industrier 

Olika insatser förbereds för att med svenskt stöd rusta upp befintliga 

industrier. 

Personalfond 

Personalfonden har inneburit att Mrn;ambique kunnat finansiera de ut

ländska kostnaderna för rekrytering av ca 1300 biståndsarbetare. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC stödde budgetåret 1981 /82 forsknings verksamhet vid universite

tet i Maputo med 2.3 milj kr. Regeringen fattade i oktober 1982 beslut om 

fortsatt bidrag till forskningssamarbetet med M0<;:ambique under budget

åren 1982/83 och 1983/84. Afrikagrupperna har ca 45 volontärer i landet. 

M0<;:ambique har erhållit 18 milj kr av katastrofmedel, varav 2 milj kr har 

kanaliserats via Röda Korset och återstoden via Mo~ambiques regering. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 

NICARAGUA 

Befolkning 
Befolkningstillväxt/år 

BNP/invånare 

Offentligt bistånd/person 

- totalt 

- Sverige 

2.7 milj (1980) 
3,7% (1975-80) 

660 dollar ( 1980) 

345 kr ( 1980) 

10 kr (1981/82) 

220 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 221 

Ekonomisk och social utveckling 

Sa-ndinistfronten, som ledde kampen mot diktatorn Somoza, har under 

de tre år som gått sedan maktövertagandet befäst sin ställning inom det 

politiska livet. Oppositionspartierna och mot fronten kritisk press har fått 

allt svårare att verka. Det privata näringslivet och den kyrkliga hierarkien 

har kommit i motsatsställning till sandinistfronten. 

Sedan mars 1982 råder undantagstillstånd i Nicaragua. Bakgrunden är 

hotfulla uttalanden från Förenta Staterna och otaliga militära incidenter 

vid den honduransk-nicaraguanska gränsen. Från läger inne i Honduras 

har band ur Somozas f d nationalgarde angripit nicaraguanska gränsposte

ringar och ekonomiska installationer. Oroligheterna föranledde den nicara

guanska militären att flytta de Miskito-indianer som var bosatta i gräns

zonen till uppsamlingsläger längre in i landet. Förflyttningen kunde inte 

genomföras utan protester och 10 000 indianer flydde in i Honduras. 

Återuppbyggnaden efter kriget fortgår. En översvämningskatastrof un

der våren 1982 orsakade emellertid omfattande materiella skador och ett 

bakslag i återuppbyggnadsarbetet. Enligt en beräkning av FN uppgick 

landets totala kostnader för katastrofen till ca 350 milj dollar. 

Nicaragua har ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Investeringarna är 

låga inom näringslivet och sker främst inom den offentliga sektorn och 

finansieras till stor del av bistånd från utlandet. Utlandsskulden uppgår till 

ca 2,5 miljarder dollar. BNI, som krigsåret 1979 sjönk med ca 30% för att 

1980 och 1981 öka med ca 10% vardera året, låg antagligen stilla 1982. 

Arbetslösheten ligger på ca 15% mot 35% för några år sedan. 

Arbetet på en jordreform fortskrider. Målet är att 50 % av jorden skall 

överlämnas till småbönder, 25 % uppgå i stora statliga produktionsenheter 

och resterande 25% utgöras av större privatägdajordbruk. 

Undervisning och hälsovård har fortsatt hög prioritet i regeringens pro

gram. En miljon människor befinner sig i utbildning. Genom hälsovården 

har bl a barnadödligheten kunnat nedbringas väsentligt liksom antalet fall 

av malaria och polio. 

Det svenska biståndet 

Kort tid efter inbördeskrigets slut i juli 1979 lämnade Sverige 25 milj kr 

som hjälp till Nicaraguas återuppbyggnad. 1980/81 anslogs 30 milj kr och 

1981/82 40 milj kr för utvecklingssamarbetet med Nicaragua. För i~neva

rande budgetår har anslagits 50 milj kr. I november 1982 slöts ett tvåårsav

tal för kalenderåren 1983 och 1984 omfattande 100 milj kr. 

Biståndet har hittills koncentrerats till hälsovård och skogsbruk. Samar

betet inriktas dock alltmer på produktiva sektorer såsom mineralprospek

tering, gruvdrifr, skogsteknik och energiproduktion, medan stödet till häl-
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sovården gradvis avvecklas. Nicaraguas administrativa kapacitet att tillgo
dogöra sig biståndet är god, varför SIDAs medverkan kunnat begränsas. 
Insatserna inom gruv- och skogsbruk och skatteadministrationen genom
förs i nära samarbete mellan svenska konsultföretag och nicaraguanska 
myndigheter. Erfarenheterna av denna form av utvecklingssamarbete är 

hittills mycket positiva. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 40 50 
Ingående reservation 11,5 

Summa 40 61,5 

Förde/11it1R Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Hälsovård 13,7 6.0 
Skogsbruk 1,8 15,9 
Gruvindustri 9,4 18,6 
Energi 3,0 
Skatteadministration 2,8 4,2 
Övrigt 0.8 2,3 

Summa 28.5 50,0 

Utgående reservation 11,5 

Reservationen från 1981/82 beror på förseningar på grund av att avtalet 
för 1981 /82 inte kunde undertecknas förrän i december 1981. 

Häl.wvård 

Biståndet inom hälsovården går till att färdigställa ett barnsjukhus i 
huvudstaden, återuppbygga ett distriktssjukhus i provinsen Rivas, bygga 
om och utrusta olika hälsostationer. bygga ett kylrum för förvaring av 
vaccin och mediciner m m. 

Skogsbruk 

Insatsen avser dels en större basstudie över Nicaraguas skogsresurser 

dels olika studier i anslutning till existerande sågverk och en plywood
fabrik samt till ett planerat skogsindustriellt komplex i landets nordöstra 

del. 

Gruvindustri 

Insatsen omfattar mineralP.rospektering, utbildning av personal på olika 
nivåer, personalbistånd till ansvariga myndigher samt uppbyggande av ett 
minerallaboratorium för jordanalys o dyl. 
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Öl'rigt 

Samarbetet på energiområdet har ännu ej inletts. Nicaragua har framlagt 

förslag om att uppföra minikraftverk. Skatteprojektet, som inleddes 1980, 
syftar till att effektivisera landets skatteuppbörd, bl a genom att införa ett 

enhetligt personnummersystem. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC har träffat avtal om stöd med 2.8 milj kr för mineral-, jord

bruks-, energi- samt medicinalväxtforskning. Genom UNICEF stöder Sve

rige ett projekt för rehabilitering av handikappade ungdomar. Enskilda 

organisationer som får stöd för insatser i Nicaragua är bl a Adoptions

centrum, Chilekommitten och Kalmar Arbetarkommun. Ca 20 svenska 

volontärer har 1982 varit verksamma i Nicaragua. De har varit rekryterade 
av Utbildning för biståndsverksamhet (UBVl. 

Sverige har med anledning av den översvämningskatastrof. som drab

bade Nicaragua i maj 1982, lämnat 12 milj kr i katastrofbistånd. Beloppet 

används bl a för återuppbyggnad av bostäder. Även den nya fredskåren, 

Svensk volontärsamverkan, planerar att starta verksamhet i Nicaragua. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Hörnstenarna i Sri Lankas ekonomi är jordbruks- och plantageproduk

tion. Hälften av de sysselsatta finns inom dessa näringar och ca två 

tredjedelar av exportintäkterna kommer från te-, gummi- och kokosnöts

produktionen samt vissa andra exportgrödor. Kraftiga satsningar har un

der senare år gjorts på tillverknings- och anläggningsindustrin. 

Sedan 1977 har en omfattande liberalisering av ekonomin genomförts. 

Syftet har varit att öka tillväxt och sysselsättning. Detta har tagit sig 

uttryck i ambitiösa utvecklingsprogram, främst kraftutvinnings- och be

vattningsprojektet Mahaweli Ganga Development Scheme, utbyggnad av 

tull- och skattefria industriområden samt ett program för stadssanering och 

bostads byggande. 

Åtgärderna har lett till en årlig ekonomisk tillväxt på i genomsnitt nära 

7 %, jämfört med knappt 3 % 1970-76. Arbetslösheten har sjunkit från 

20% till ca 15% (1981). 

Den kraftiga ökningen av investeringarna. som 1981 tog i anspråk totalt 

36% av BNI. bidrog till en överhettning inom delar av ekonomin. Stora 

underskott uppstod i statsbudget och bytesbalans och prisnivån steg 1981 

med 30%. 

Risproduktionen har hämmats av flera års svår torka. Produktionen av 

landets viktigaste exportprodukter har stagnerat. Torkan har också orsa

kat brist på elektrisk kraft. samtidigt som efterfrågan stigit kraftigt. Elbris

ten förväntas bestå till dess de stora Mahaweli-investeringarna börjar tas i 

drift. 

Kombinationen av kraftigt ökad importefterfrågan, stora prisstegringar 

och svårigheterna att öka exportintäkterna har lett till att Sri Lankas 

regering 1980 inledde ett ekonomiskt återhämtningsprogram i enlighet med 

rekommendationer från bl a IMF och Världsbanken. Det omfattar ned

skärning av statsbudgetens utgifter - Mahaweli-programmet undanta

get - samt vissa skattehöjningar. 

Enligt Världsbanken är 1982 och 1983 de kritiska åren för den lankesiska 

ekonomin. Mahaweli-investeringarna beräknas då kulminera, med åtföl

jande begränsningar av utrymmet för andra utgifter på statsbudgeten. 1981 

skars de statliga investeringarna ner med 10% vilket bidrog till att dämpa 

inflationen till ca 20%. Omfattningen av det internationella biståndet blir 

av stor betydelse för Sri Lankas möjligheter att genomföra utvecklingspro

. grammet, då nära 3/4 av utvecklingsbudgeten finansieras med utländskt 

kapital. 
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Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbcte med Sri Lanka regleras av ett tvåårigt 

avtal för perioden 1982/83-1983/84 och omfattar totalt 365 milj kr. varav 

155 milj kr avser 1982/83. Av beloppet går 325 milj kr till vattenkraftspro

jektet Kotmale. som är en del av Mahaweli-programmct. 

Det ändamålsbestämda biståndet koncentreras till landsbygdsutveckling 

och utbildning medan stödet till hälsovård och vissa projekt i samarbete 

med FNs fackorgan avvecklas under 1982/83. Detsamma gäller stödet till 
familjeplanerings programmet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 115 155 
Ingående reservation 10 13 

Summa 125 168 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Landsbygdsutveckling 6 4 
Utbildning 10 Il 
Övrigt 5 I 
Konsultfond I 2 
Kotmale-projektet. 
Importstöd, bundet 75 135 
Importstöd. obundet 15 

Su~ma 112 153 

Utgående reservation 13 15 

Reservationen var vid utgången av 1981/82 13 milj kr mot 10 milj kr året 

innan. Troligen kommer reservationen att öka ytterligare på grund av 
långsamma utbetalningar för landsbygdsutveckling och utbildning. 

Landsbygdsutveckling 

Sverige stöder sedan 1979 ett distriktsutvecklings- program i Mataradis

triktet i den södra tättbefolkade delen av landet. Under 1979-1981 utnytt

jades det svenska stödet främst till jordbruksrådgivning, till att uppföra 

utbildningsinstitut för småbrukare. till att rusta upp tefabriker. förbättra 

vägar och bevattningsprojekt samt till kooperativ verksamhet i samarbete 

med SCC och till kvinnoutbildning. 

Undervisning 

Stödet består av bidrag till undervisningen för att bl a täcka kostnader 
för utbildning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen på sekundärnivå 

och vid specialinstitut. Vidare uppförs ett institut för utbildning av arbets

ledare till industrin. 
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Vattenkraft 

I juli 1982 ingicks ett sexårigt insatsavtal mellan Sri Lanka och Sverige 

om det totala svenska stödet till vattenkraftsprojektet Kotmalc som, i 

enlighet med riksdagens beslut (prop. 1981/82:215, UU 1981/82:28, rskr 

1981/82:426) får uppgå till högst I 395 milj kr, inklusive 307 milj kr som i 

form av importstöd utbetalats tom budgetåret 1981/82. För budgetåren 

1982/83-1987 /88 uppgår därmed stödet till Kotmale-projektet till I 088 milj 

kr, varav 135 milj kr för budgetåret 1982/83 och 190 milj kr för budgetåret 

1983/84. Av de nämnda två årens stöd på 325 milj kr har 275 milj kr bundits 

till upphandling i Sverige. 

Sri Lanka skall svara för samtliga lokala kostnader, projektets ränte

kostnader samt också kostnaderna för de elektriska och mekaniska leve

ranser som ingår i projektet. Den kommersiella kredit som Sri Lanka 

upptagit i Sverige for finansieringen av dessa leveranser garanteras med 

biståndsanslaget som säkerhet. 

I enlighet med den överenskommelse som träffats med Sri Lanka skall 

projektet färdigställas vid mitten av 1985. Kontrakt om dammkonstruk

tionen undertecknades hösten 1982. I syfte att medverka till att tids- och 

kostnadsramar hålls har från svensk sida tillsatts en oberoende expert

grupp, som skall följa projektgenomförandet och lämna förslag till lösning

ar på problem som uppkommer under byggnadstiden. 

Bistånd utanför l<lndramen 

SAREC finansierar forskningsprojekt inom bl a medicin. naturveten

skap och jordbruk. Bland de enskilda organisationer som är verksamma i 

Sri ~anka finns Ungdomens Nykterhetsförbund, S\\'.edish Co-operative 

Centre och Synskadades Riksförbund. Verksamheten omfattar bl a under

visning och hälsovård. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Sedan mitten på 1970-talet har Swazilands ekonomiska tillväxt varit hög. 

Det beror främst på att avkastningen på gjorda investeringar för export 

varit god bl a inom socker- och cellulosaindustrin. 

Inkomstklyftorna är fortfarande stora mellan den moderna och den 

traditionella sektorn., Arbetslöshet fortsätter att öka liksom utflyttningen 

av arbetskraft till Sydafrika. 
Swaziland deltar i det regionala ekonomiska samarbetet mellan de ma

joritetsstyrda staterna i södra Afrika (SADCC). 

Det svenska biståndet 

Utvecklingssamarbete med Swaziland inleddes 1969. Fram till 1981182 

har 83 milj kr utbetalats. Medelsramen för samarbetet har sedan 1977 /78 

varit 10 milj kr om året. Utvecklingssamarbetet har reglerats genom sär

skilda insatsavtal som SIDA tecknat med Swazilands regering. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell <milj kr): 

Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 

Fördelning 

Undervisning 
Småindustri 
Jordbruk (FAO) 
Kooperation m m (!LOJ 
Förvaltningsbist,nd (UNDP) 
Utbildningsplanering 
Regionalt vägprojekt 

Summa 

Utgående reservation 

1981/82 

10 
5.7 

15,7 

Utbetalt 
1981/82 

5.5 
0,8 
4,8 
0,3 

ll,4 

4,4 

1982/83 

10 
4.4 

14,4 

Planerat 
1982/83 

2.4 
0,5 
5.7 

1,7 
2.4 
3,0 

15,7 

Huvuddelen av biståndet har använts för stöd till lantbruksfakulteten vid 

universitetet för Botswana och Swaziland, ett byggnadsprogram för pri

märskolor. ett program för utveckling av läroplaner. ett småindustripro

gram och personalbistånd till förvaltningen. Primärskoleinsatsen kan kom

ma att förlängas, medan övriga insatser avslutas senast 1983. En ny insats 

inom undervisningssektorn är under förberedelse. Den avser stöd till un

dervisningsplanerinng inom primärskolan och beräknas kosta ca 10 milj kr. 

16 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

Tanzania befinner sig i en allt svårare ekonomisk kris. Det finns f n få 

tecken till en förändring i positiv riktning. 

Livsmedelsproduktionen stagnerar och exporten av de fem viktigaste 
jordbruksvarorna har minskat till hälften sedan 1973. Industriproduktionen 

har sjunkit betydligt och det genomsnittliga ka!)acitetsutnyttjandet inom 

industrin är f n endast ca 25 %. Underskottet i utrikeshandeln överstiger de 

totala exportintäkterna. Bristen på valuta har gjort det allt svårare alt 

importera råvaror och reservdelar till. 

De bakomliggande orsakerna är både tillfälliga och strukturella. Tanza

nia har drabbats av en kombination av flera ogynnsamma yttre omständig

heter. Torka, oljeprishöjningar. den Östafrikanska gemenskapens sam

manbrott och kriget i Uganda har starkt åderlåtit landets resurser. Den 

tanzaniska politiken har emellertid också bidragit till svårigheterna. En 

överdriven centralisering, låga producentpriser, en ineffektiv byråkrati 

och en övervärderad valuta är viktiga faktorer i landets ekonomiska kris. 

Tanzanias beroende av utländska givare har ökat kraftigt. Biståndet till 

Tanzania svarar för ca 70% av landets utvecklingsutgifter. För hälsovård. 

undervisning och vattenförsörjning spelar biståndet en avgörande roll. Den 

nuvarande krisen gör Tanzania än mer beroende av utländskt stöd. 

För att försöka åstadkomma balans i ekonomin har regeringen uppskjutit 

åtskilliga utvecklingsprojekt. Resurserna skall nu i högre grad inriktas på 

ökad jordbruksproduktion, landsbygdsutveckling och höjd effektivitet i 
befintliga industrier. Ökade ansträngningar skall ägnas åt exporten. Med 

Internationella Valutafonden och Världsbanken diskuterar Tanzania ett 

stabiliseringsprogram. Tanzania vill omfördela biståndet till en ökad andel 

importstöd för att möjliggöra en ökad import av reservdelar och råvaror 

främst för industrin. 
Regeringen lade i juni 1982 fram ett strukturanpassningsprogram, som 

avses ligga till grund för betydande interna reformer i landet. Programmet 
bygger på en rapport som en arbetsgrupp under ledning av Ernst Michanck 

har utarbetat för Tanzanias regering. En förutsättning för programmets 
förverkligande torde vara en överenskommelse med IMF, varigenom lan

det skulle få ett avsevärt tillskott av nya resurser. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Tanzania regleras av ett tvåårigt avtal om 415 

milj kr respektive 440 milj kr för budgetåren 198 l/82 och 1982/83. F n 

svarar Sverige för ca 15 % av biståndsflödet till Tanzania. De största 

biståndsgivarna efter Sverige och Världsbanken är Förbundsrepubliken 

Tyskland, Nederländerna, Norge och Danmark. 
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Den ekonomiska krisen har medfört förändringar i det svenska bistån

det. Det inriktas i allt högre grad på upprustning och konsolidering av 

redan existerande anläggningar och program. Nya projekt har skjutits på 

framtiden. Kostsammare investeringar har senarelagts eller omplanerats. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 415 440 
Ingående reservation 135 84 

Summa 550 524 

Fiirdelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Industri 107,3 172 
Undervisning 43.4 50 
Yrkesutbildning 19,9 30 
Vattenförsörjning 30 42 
Skogs- och lantbruk 18,6 25 
Hälsovård och nutrition 7.9 13 
Förvaltningsstöd och 

konsultfond 8,6 18 
Importstöd 161.4 124 
Övrigt 23,9 50 

Summa 421 524 

Utgående reservation 84 0 

Till följd av Tanzanias ekonomiska kris har importstödet kommit att bli 
huvudkomponenten i det svenska biståndet. I ö' rigt är liksom tidigare 
industri och undervisning prioriterade ämnesområden. Stödet till skogs

bruk, landsbygdens vattenförsörjning och till landsbygdshälsovård fortsät
ter. Avtal om stöd till telekommunikationer har tecknats våren 1982. I 

biståndsprograrnrnet ingår personal till viktiga funktioner i den centrala 
förvaltningen samt en konsultfond. 

Industri 

Inom industribiståndet. som utgör ca en fjärdedel av medelsramen, är 

den största posten pappers- och massaprojektet i Mufindi. Projektet är ca 

tre månader försenat. vilket innebär att byggnadsarhetena kommit ungefär 

halvvägs. Den första pappersmaskinen beräknas komma att tas i bruk i 

början av år 1984. Finansiering har säkrats för de återstående infrastruk

turella investeringarna. 

Uppbyggnaden av småindustri .i .landet stöds genom den tanzaniska 

myndigheten för småindustri. SIDO. Ett tjugotal svenska småföretag är 

engagerade i detta program, som syftar till att etablera tanzaniska småin
dustriföretag i Arusha, Moshi och Mbeya. Vidare lämnas bidrag till Tan

zanias investeringsbank. Slutligen ges bidrag till uppbyggandet av fyra 

industriella institutioner och företag: standardiseringsbyrån TBS, konsult-
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bolaget TISCO, verkstadsindustriföreningen MEIDA och cementföretaget 

Sarudji. 

Undervisning 

Med hjälp av främst svenskt stöd har Tanzania kunnat genomföra ett 

ambitiöst undervisningsprogram, som inneburit att analfabetismen mins

kat från 80 till 20% på tio år. Det svenska biståndet inriktas på primär-, 

yrkes- och vuxenutbildning. Bristen på undervisningsmaterial gör det 

emellertid svårt att upprätthålla kvaliteten på undervisningen. 

Vattenförsörjning 

Genom stödet till landsbygdens vattenförsörjning har stora delar av 

landsbygdsbefolkningen fått tillgång till rent vatten och därmed kunnat få 
sina levnadsvillkor väsentligt förbättrade. Brister finns dock i fråga om 

drift och underhåll av existerande anläggningar. Stödet skall i fortsättning

en koncentreras till fyra regioner. I dessa kommer tonvikten att läggas på 

drifts-, underhålls- och rehabiliteringsåtgärder. 

Importstöd 

Under budgetåret 1981/82 kommer ca en tredjedel av medelsramen att 

disponeras för importstöd för att öka kapacitetsutnyttjandet i industrin. 

Härav är 70 milj kr bundet till upphandling i Sverige. De senaste åren har 

framför allt papper. gruvutrustning, lastbilar och teleutrustning köpts un

der det bundna importstödet. 

Bistånd utanför tandramen 

Tanzania erhåller ett omfattande bistånd genom enskilda organisationer. 
Under budgetåret 1981/82 utbetalades sammanlagt 14.2 milj kr. Huvudde

len går via missionsorganisationerna. 
Genom SAREC stöds Tanzanias centrala forskningsråd med 3,5 milj kr 

per år. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Vietnams ekonomiska läge fortsätter att vara mycket ansträngt. Livsme
delsproduktionen ökade med 600 000 ton under 1981. Trots detta behöver 
2 milj ton livsmedel importeras. Vietnams cement-, gödnings- och stålin
dustri har inte kunnat utnyttjas enligt planerna beroende på dålig företags
ledning och brist på kapital för att importera reservdelar. Genom att ge 

ökat utrymme för privat initiativ har produktionen ökat inom jordbruket 
och den lätta industrin. 

Vietnams skuldtjänst beräknas uppgå till drygt 1,5 miljarder kr. motsva
rande 158% av Vietnams förväntade exportinkomster i konvertibel valuta. 
Vietnam har hos Paris-klubben begärt multilateral skuldkonsolidering och 
förhandlingar med Internationella valutafonden (IMF) har inletts. Den 
ekonomiska politiken inriktas nu på att öka produktionen av livsmedel och 
andra baskonsumtionsvaror, satsa på exportindustrin och utvinna egna 

energikällor, främst kol och vattenkraft. 
Flera länder har minskat eller avbrutit sitt bistånd till Vietnam efter 

landets intervention i Kampuchea. Även bidrag från Världsbankcn, Asia
tiska utvecklingsbanken och FN-organen har hindrats eller försvårats. 
Beroendet till Sovjetunionen kvarstår. Sverige är den största biståndsgi

varen utanför östländerna. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Vietnam regleras av ett ettårigt avtal för 
1982/83 som omfattar 345 milj kr. Ett samarbetsavtal för budgetåren 
1983/84 och 1984/85 förbereds. 

Huvuddelen av det svenska biståndet har hittills gått till tre stora projekt 
- skogsindustriprojektet i Vinh Phu (Bai Bang) samt barnsjukhuset i Ha
noi och allmänsjukhuset i Uong Bi. Bistånd ges också i form av importstöd 
och en konsultfond. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 365 345 
Ingående reservation 323 300 

Summa 688 645 
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Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Sjukhusen . 22 33 
Vinh Phu 268 300 
lmportstöd 98 160 
Utbetalningar av tidigare 

års importstöd (72) 

Konsultfond 10 
Utrymme för nya insatser 70 

Summa 388 645 

Utgående reservation 300 0 

Den stora reservationen beror på att Vinh Phu-projektets kostnader är 

lägre än det om budgetåret 1982/83 avsatta 2 miljarder kr, på återhållsam

het i planering av nya insatser och på eftersläpande betalningar. Reserva

tionen beräknas till stor del vara förbrukad vid slutet av budgetåret 

J 983/84. Med tanke på Vietnams ekonomiska krisläge kan medel ur reser

vationen komma att tas i anspråk för utökat importstöd. 

Sjukhusen 

Under hösten 1980 togs de två sjukhusen i drift. Barnsjukhuset i Hanoi 

är planerat både som centralt remissjukhus och nationellt utbildnings- och 

forskningscentrum för barnsjukdomar. Allmänsjukhuset i Uong Bi skall ge 

vård och behandling åt befolkningen i den omgivande kolgruve- och indu

striregionen. Sjukhuset skall också bidra till vidareutbildning av sjukvårds
personal samt till yrkesmedicinsk forskning. Planerade insatser på häl

soornrådet omfattar, förutom fortsatt driftsstöd till sjukhusen även primär
hälsovård i Uong Bi-sjukhusets upptagningsområde, mödra- och barnhäl
sovård samt leverans och distribution av läkemedel och apoteksutrustning 

samt rådgivning i anslutning därtill. 

Vinh Phu-projektet 

Vid skogsindustriprojektet i Vinh Phu (Bai Bang) har de två pappers

maskinerna, kraftstationen. anläggningen för vattenrening och massafabri

ken tagits i drift. Pappers- och massafabriken är klar för invigning vintern 

1982. Hittills har 14.000 ton papper producerats. Målet för 1982 är 12.000 

ton. 
Den totala svenska kostnaden för projektettom budgetåret 1982183 har 

maximerats till 2 miljarder kr. Den verkliga kostnaden beräknas bli ca 250 

milj kr lägre. En förlängning av gällande avtal om driftsstöd till Bai Bang 

förbereds för perioden efter den 30 juni 1983. Projektet beräknas ge arbete 

åt 20 000 människor i fabriksanläggningarna och i skogsbruket. Pappers

produktionen beräknas vid full drift till 55 000 ton per år. Det innebär en 

fördubbling av nuvarande pappersproduktion i Vietnam. 
Fyra nya insatser i anslutning till Bai Bang är under beredning, nämligen 
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en fabrik för alunframställning, ett bostadsområde för vietnamesisk arbets
kraft med familjer, en yrkesskola och förbättring av vägen mellan skogs

planteringsområdet och fabriksanläggningen. 

Importstöd 

Importstödet uppgår under budgetåret 1982/83 till 160 milj kr, varav 90 

är bundna till upphandling i Sverige. Det bundna biståndet har främst 

använts för import av papper och pappersmassa. 

De viktigaste erfarenheterna från projektsamarbetet hittills är att Viet

nam haft svårt att ställa till förfogande arbetskraft i den omfattning och 

med den utbildning som man kommit överens om. Det har också varit 

svårt att få fram elektricitet och lokala råvaror som vatten eller sand i tid 

och i tillräcklig mängd. Vietnameserna har från början inte haft klart för sig 

hur mycket och vilka slag av resurser som skulle komma att krävas. Därtill 

kommer problem med samordning och transporter. Maskiner och fordon 
förslits snabbt på grund av bristande underhåll. 

Också från svensk sida har misstag gjorts. Dessa beror framför allt på 

språksvårigheter och bristande insikt i förhållandena i Vietnam, dess kul

tur, politiska system och förvaltningens funktionssätt. Efter hand har dock 

båda parter lärt sig mer om varandra och med tiden har samarbetet blivit 

allt bättre. Vinh Phu-projektet ges högsta prioritet i den vietnamesiska 

förvaltningen. 
Återflödet från biståndet till Vietnam uppgår för närvarande till ca 70% 

av utbetalningarna. Det motsvarar inte mindre än 40% av det samman

lagda återflödet från programländerna. Merparten härav kan hänföras till 
Bai Bang-projektet. 

Bistånd utm~för tandramen 

Vietnam har under 1981/82 erhållit 17 milj kr i katastrofbistånd varav 15 
milj kr för leverans (inklusive rådgivning) av bekämpningsmedel mot in
sektser och 3 milj kr för fiskproteinkoncentrat. Forskningssamarbete ge
nom SAREC pågår sedan 1977, främst genom institutionssamarbete inom 
mikrobiologi och geoteknik och omfattar för åren 1982/83 och 1983/84 
sammanlagt 4 milj kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Zambias möjligheter till ekonomisk utveckling har förbättrats genom 
Zimbabwes självständighet. Transportlederna söderut har öppnats, de 
zimbabwiska flyktingarna har återvänt hem och den betungande sanktion
spolitiken gentemot Rhodesia har hävts. Tillsammans med övriga majori

tetsstyrda stater i södra Afrika har Zambia under 1980 inlett ekonomiskt 
samarbete i syfte att lösa de svåra transport- och kommunikationsproble

men i regionen och bryta det ekonomiska beroendet av Sydafrika. 
Trots att förutsättningarna för politisk stabilitet och ekonomisk utveck

ling således förbättrades efter 1980, skärptes det inrikespolitiska läget. 
Under 1981 rådde starka motsättningar mellan regeringen och fackför

eningsrörelsen. 
De inrikespolitiska spänningarna i Zambia kan i hög grad hänföras till 

landets svåra ekonomiska belägenhet. Stora problem har uppstått i utrike

shandeln. Den internationella prisutvecklingen på landets främsta export
produkt (koppar) har under de senaste åren varit ogynnsam. Avsättningen 
för den näst viktigaste inkomstkällan (kobolt) har sjunkit drastiskt. Med 

100 som bas 1970 hade Zambias bytesförhållande 1981 sjunkit till endast 
31. Under femårsperioden 1976-81 sjönk bruttonationalprodukten med 
över 10 %. Befolkningsökningen gör att nedgången räknat per capita var än 

större. 
I maj 1981 ingick Zambia och Internationella valutafonden (lMFJ en 

överenskommelse varigenom inte mindre än ca 820 miljoner kwacha (ca 
5,3 miljarder kr) ställdes till Zambias förfogande under treårsperioden 
1981-83. Lånet var då det största som IMF hade beviljat ett afrikanskt land 
söder om Sahara. Efter två mycket dåliga år blev 1980/81 års skörd av 
stapelgrödan majs god, varför den besvärliga försörjningssituationen lät
tade under 1981. 

Det största biståndet erhåller Zambia från Världsbanken, USA, Storbri
tannien och Förbundsrepubliken Tyskland. Därefter följer Sverige. 

Det svenska biståndet 

Sedan utvecklingssamarbetet inleddes 1965/66 har t o m budgetåret 
1981/82 totalt cirka 747 milj kr utbetalats i bistånd till Zambia. Därutöver 
har cirka 77 milj kr lämnats i katastrofbistånd, för biståndsinsatser genom 
enskilda organisationer samt forskningssamarbete. 

Zambias medelsram för budgetåret 1981/82 uppgick till 145 milj kr och 

uppgår för budgetåret 1982/83 till 165 milj kr. 
I maj 1981 undertecknades samarbetsavtal med Zambia om 290 milj kr 

för kalenderåren 1982-83. Det ändamåls inriktade utvecklingssamarbetet 
regleras genom tre avtal om sektorstöd, avseende jordbruk/landsbygdsut

veckling, hälsovård och undervisning. 
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Medelsfördelningen framgår av följande tabell !milj krl: 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 145 165 
Ingående reservation 15.5 30 

Summa 160,~ 195 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Jordbruk 81 95 
Hälsovård 17 25 
Utbildning 8 28 
Personal 7 12 
Importstöd 18 28 

Summa 131 188 

Utgående reservation 30 7 

Jordbruk 

Stödet omfattar integrerad landsbygdsutveckling. kooperation. produk

tionsrådgivning och lantbruksutbildning. utsädesproduktion och lantmä

teriverksamhet. 
Programmet för Jandsbygdsutveckling har höjt produktionen. Den ko

operativa rörelsen har fått växande betydelse och svarar nu för merparten 

av den saluförda mängden majs i landet. Den kooperativa skolan i Lusaka 

och jordbruksinstituteti Mpika är färdigbyggda och i full verksamhet. 
Under 1980 har stödet till jordbruksutbildningcn utvidgdts till att omfatta 

också andra skolor samt den nationella rådgivningsverksamheten, med 

särskild inriktning på småbrukare. Ett utsädesbolag med bl a Svalöf AB 

och Swedfund som delägare har bildats. 

Reservationen på 18 % av landramen beror dels på trögheter i utbetal

nings- och rapporteringsrutiner. dels på att utbetalningar som skulle gjorts 

under juni 1982 inte verkställdes förrän budgetåret 1982/83. När de ovan 

redovisade intecknade reservationerna räknats bort återstår 3.8 milj kr 

som obunden reservation, vilket motsvarar 2 % av tandramen. 

Lantmäteriet i Zambia har i samarbete med lantmäteriverket i Sverige 

tagit fram kartor för planering av landsbygdsutvecklingen. 

Hälsovård 

Zambia strävar efter att utveckla ett system för primärhälsovård. Det 

svenska stödet är inriktat på att bygga ut hälsocentraler, att utbilda perso

nal för Iandsbygdshälsovård samt på transporter och nutrition. Program

met har kommit igång under 1980. Elva hälsocentraler har upprustats, sex 

nya har påbörjats och hälsoministeriets planeringsenhet har förstärkts med 

tre svenska experter. 
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Undervisning 

Inom undervisningen har det svenska biståndet tidigare gått till yrkesut

bildning och till ingenjörs- och gruvfakulteterna vid Zambias universitet. 
1980 ingicks avtal om sektorstöd på undervisningsområdet. Stödet är kon
centrerat till primärundervisning samt i viss mån yrkesutbildning. Inom 

primärundervisningen är samarbetet inriktat på undervisning för handikap

pade barn. lärarutbildning och undervisningsmateriel. Avsikten med sek

torstödet och dess huvudinriktning på primärundervisning är att det skall 

stå i samklang med_ de svenskstödda insatserna på jordbruksområdet och 

inom hälsovården. Det skall därmed bidra till att bättre tillgodose basbeho

ven på den hittills eftersatta zambiska landsbygden. 

Personalbistånd 

Det svenska biståndet till Zambia har varit mycket personalintensivt. 

Under de senaste åren har dock personalbiståndet minskat. bl a till följd av 
en strävan att avveckla personalinsatser utanför de tre koncentrationsom

rådena. Minskningen har delvis sin orsak i en övergång till biståndsfinan

sierade direktkontrakt mellan svenska och zambiska företag och institutio

ner. 

Import.stöd 

Importstöd infördes 1977 och 1979 inrättades en personal- och konsult

fond. Tom 1979 uppgick importstödet till 35-50% av det totala bistån

det. Från 1980.har dess andel dock sjunkit. För vart och ett av åren 1982 
och 1983 har 20 milj kr avsatts för importstöd och 8 milj kr för personal

och konsultfonden. Det bundna biståndet uppgick under perioden 1979-81 

till 25 milj kr per år. Enligt samarbetsavtalet 1982-1983 uppgår det till 15 
milj kr per år. 

Zambia är det av samarbetsländerna i Afrika som under 1970-talet haft 
den största handeln med Sverige. Landet har genom åren gjort betydande 
upphandlingar i Sverige med biståndsmedel. Upphandlingen har främst 

gällt teleutrustning, järnvägsvagnar, fordon. reservdelar och papper samt 
konsulttjänster. rflödet av biståndsmedel från Zambia till Sverige har där
för genomgående legat på en hög nivå och överstiger 70%. Förutom 
upphandling av varor i Sverige återspeglar denna siffra den relativt höga 

komponenten svenskt personalbistånd till Zambia. 

Bistånd utanför tandramen 

Sverige lämnar via SAREC forskningsstöd till Zambias forskningsråd. 

Stödet uppgick under tvåårsperioden 1980-81 till 3 milj kr. Bidrag ges 

vidare till ett jordbruks- och utbildningsprojekt vid en av Fribaptistsamfun

det understödd missionsstation. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Efter femton års befrielsekrig blev Zimbabwe självständigt ,1980. Koali
tionsregeringen under ZANU-ledaren Robert Mugabe har lyckats vid
makthålla en relativt hög grad av stabilitet och lugn i landet.Interna mot
sättningar, främst mellan ZANU och ZAPU ledde till att Mugabe avskeda
de ZAPU-ledaren Nkomo ur regeringen i februari 1982. Betydande fram
steg har gjorts. De många flyktingarna har tagits om hand. De tre armeerna 
har sammanförts till en. Förvaltningen har inriktats mot nya mål och håller 

på att afrikaniseras. Beroendet av Sydafrika skall minskas. 
En ny utvecklingspolitik har formulerats med syfte att omfördela re

surser till det traditionella jordbruket och samtidigt bibehålla hög produkti
vitet i den moderna sektorn. Ett jämlikt samhälle skall uppnås genom 

snabb ekonomisk tillväxt och rättvisare fördelning än tidigare. I sin prak
tiska politik har regeringen hittills sökt prioritera både ekonomins tillväxt 
och fördelningsfrågorna. Den ekonomiska utvecklingen sedan självstän
digheten har trots vissa problem varit gynnsam. Starka krav kvarstår på 
långtgående omfördelningar av landets resurser, främst jorden. Zimbabwe 
har lyckats attrahera ett betydande utländskt bistånd. 

Det senaste året har präglats av ökande ekonomiska problem. Betal

ningsbalansen försämras bl a som följd av att världsmarknadspriset på 
viktiga mineraler har sjunkit. Transporter via M0<;ambique försvåras på 
grund av oroligheterna i centrala delarna av M0<;ambique. Tilldelningen av 

utländsk valuta till industrin har skurits ned. Utflyttningen av yrkesutbil
dad vit personal medför avbräck inom förvaltning och industri. Inflations
takten stegras som en följd av efterfrågan och det kraftiga budgetunder
skottet, som motsvarar en tredjedel av budgetinkomsterna. Torka har 
drabbat stora områden i södra och västra Zimbabwe. 

Sedan självständigheten har ett antal reformer genomförts för att för
bättra folkflertalets levnadsvillkor. Hälsovården har gjorts kostnadsfri för 
ca 90% av befolkningen. Fri primärundervisning har införts och termins
avgifterna i sekundärskolan har sänkts. Antalet skolelever bland barn i 
skolåldern har ökat kraftigt. Stora ansträngningar görs för att bygga skolor 
på landsbygden samt reparera de skolor som förstörts under kriget. Maxi
mihyror och minimilöner har införts, liksom prisreglering för baslivsmedel. 

Priserna har ändå höjts kännbart de senaste månaderna och därmed något 
förtagit effekten av inkomstökningarna. 
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Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till befrielserörelserna ZANU och ZAPU över
gick i och med självständigheten till den nya staten Zimbabwe. 

Det första ordinarie avtalet om utvecklingssamarbete med Zimbabwe 
avsåg budgetåret 1981182 och omfattade 100 milj kr. Ett nytt ettårigt avtal 

har ingåtts för budgetåret 1982/83 omfattande 110 milj kr. Samarbetet har 
koncentrerats till ett fåtal sektorer. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1981/82 1982/83 

Anslag 100 110 
Ingående reservation 6 51 

Summa 106 161 

Fördelning . Utbetalt Planerat 
1981/82 1982/83 

Återruppbyggnad 22 15 
Hälsovård 7 47 
Undervisning 25 32 
Personal- och konsultfond I 26 
Importstöd 0 31 
Övrigt 0 10 

Summa 159 161 

Utgående reservation 50,6 0 

Återuppbyggnad 
Återuppbyggnadsbiståndet håller f n på att trappas ned. Det är en fort

sättning på de insatser av katastrofkaraktär som inleddes omedelbart efter 
självständigheten. Det omfattar bl a skolbyggen och reparationer av för
störda skolor, uppbyggnad av hälsokliniker, och ett tilläggskostprogram 
för undernärda barn och undervisningskostnader för flyktingbarn. Erfaren
heterna av återuppbyggnadsprogrammet har varit positiva. 

Landshy1tdsutveckling 

Huvuddelen av det långsiktiga utvecklingssamarbetet med Zimbabwe är 
inriktat på stöd till landsbygdsutveckling inom hälsovård och undervis

ning. Inom undervisningsområdet används biståndet för återuppbyggnad 
av primärskolan, utveckling av läromedel. lärarutbildning, skolbokspapper 
samt vuxenutbildning. Inom hälsosektorn används biståndet för ett vacci
nationsprogram, sjukvårdsbostäder, nutrition samt utbildning av personal. 

Importstöd 

Importstödet är helt bundet till Sverige och har använts för inköp av 

papper och telefonväxlar. 
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Personal- och konsultfond 

Utnyttjandet av fonden har hittills varit lågt. Behovet av förstudier och 
projektunderlag ökar emellertid och fonden bör på sikt öppna möjligheter 
för svenska företag i Zimbabwe. 

Bistånd utanför tandramen 

Svenska enskilda organisationer har hittills fått ca 13 milj kr för att 
medverka i återuppbyggnaden och förutses i fortsättningen i ökad omfatt
ning delta i utvecklingssamarbetet. Under 1981/82 utbetalades till enskilda 

organisationer 2,9 milj kr. SAREC lämnar stöd för att bygga upp ett lokalt 
forskningsinstitut i Harare. Ett avtal om forskningssamarbete med Zim
babwe bereds för närvarande: 

17 Riksdagen 1982183. J saml. Nr JOD. Bilaga 5 
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ANDRA ANSLAGSPOSTER 

Regionala insatser 

Regionalt ekonomiskt samarbete i södra Afrika 

Södra Afrika präglades under 1970-talet av kampen för självständighet i 
Angola, M0<;ambique och Zimbabwe och mot rasism och minoritetsstyre i 
Sydafrika och Namibia. Ett nära politiskt samarbete utvecklades mellan de 
s k frontstaterna i regionen (Angola, Botswana, Mo9ambique, Tanzania 

och Zambia), framför allt i kampen för Zimbabwes självständighet. Efter 
Zimbabwes frigörelse förbättrades förutsättningarna för ett ekonomiskt 
samarbete mellan staterna i regionen. Ett sådant samarbete inleddes 1980 
inom ramen för konferensen för utvecklingssamarbete i södra Afrika 
(Southern African Development Co-operation Confcrcnce, SADCCJ. För-· 

utom frontstaterna deltar även Lcsotho, Malawi och Swaziland. 
Målet är bl a att minska det starka beroendet av Sydafrika när det gäller 

transporter, sysselsättning, kapital, teknologi och handel. Bildandet av 

SADCC måste anses som ett bakslag för Sydafrikas egna planer på att 
förstärka sin roll i regionen. Sydafrika har svarat med väpnade attacker 
eller stöd till sabotageaktioner i grannländerna. En del av dessa sabotage 
har varit direkt riktade mot transportleder, som är centrala i SADCC-sam
arbetet. 

Vid ett toppmöte mellan de nio staterna i Lusaka i april 1980 lades 
grundvalen och strategin fast för SADCC-samarbetet. Det skall inriktas på 
konkreta insatser på olika områden. Nya mellanstatliga institutioner skall 
undvikas. 

För närvarande finns 13 samarbetsområden, av vilka transporter och 
kommunikationer har givits högsta prioritet. En transportkommission eta
blerades i Maputo under 1981. Ett samordnande sekretariat för SADCC 
upprättades i Gaborone under 1982. 

På andra områden pågår undersökningar och diskussioner om tänkbara 
samarbetsprojekt. Zimbabwe har utarbetat förslag till en studie av ökad 
livsmedelssäkerhet i regionen. En preliminär studie över möjligheterna till 
samordnad industriutveckling har utarbetats på tanzaniskt uppdrag. Swa
ziland har ansvaret för att samordna utnyttjandet av utbildningsinstitutio
ner i regionen. Angola samordnar arbetet med att identifiera regionala 
insatser på energiområdet. Lesotho har ansvaret för regionala markvårds

program. 

Det svenska biståndet 

Under budgetåret 1981/82 infördes för första gången ett anslag för stöd 
till regionalt samarbete om 60 milj kr, varav 10 milj kr för östafrikanska 
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utvecklingsbanken <EADB). Detta höjdes till 100 milj kr för 1982/83 varav 
20 milj kr för EADB. Samtidigt infördes treåriga planeringsramar. 

Stödet inriktas på projekt som länderna inom SADCC-gruppen priori

terar. Det svenska stödet har därför i en första fas inriktats på transporter 
och kommunikationer. Stöd inom andra samarbetsområden kan också bli 

aktuellt. Smärre insatser har gjorts inom utbildning. markvård och energi. 

Inom transporter och kommunikationer har framför allt två principer 

varit vägledande vid val av insatser. För det första har en bedömning gjorts 

av de olika projektens betydelse för att snabbt åstadkomma förbättringar. 

För det andra har Sverige koncentrerat sitt stöd till områden, där svenskt 

näringsliv är speciellt konkurrenskraftigt. 

Hittills har regeringen fattat beslut om fyra insatser. Den första är 

konsultstöd till transportkommissionen för att ta fram beslutsunderlag för 
finansiering av utvecklingsprojekt. Två insatser gäller telekommunika

tioner. Den ena är en mikrovågsförbindelse mellan Botswana, Zimbabwe 
och Zambia i samfinansiering med Norge. Den andra är en ny internatio

nell telefonväxel i Zimbabwe för direktsamtal med Europa. Den fjärde 

insatsen är stöd till en väg från Swaziland till Mrn;ambique, som finansi

eras gemensamt med Afrikanska utvecklingsbanken 

Avtal om fyra förberedande studier har ingåtts. En av dessa gäller 

fortsättningen av den ovannämnda vägen på Mo9ambiques sida. Den and

ra studien gäller planeringen av ett regionalt telesystem i Mo9ambique. De 

övriga två studierna avser järnvägsnätet i regionen. 
Beslut har också fattats om en studie av möjligheterna att inrätta ett 

regionalt markvårdssekretariat samt stöd till förberedelser för regionalt 

samarbete på energiområdet. 

Östafrikanska utvecklingshanken (/:..'ADB) 

Östafrikanska utvecklingsbanken (EADB) bildades 1967. Syftet var att 
främja en balanserad industriell utveckling i den dåvarande östafrikanska 
gemenskapens (EAC) medlemsländer, Kenya, Tanzania och Uganda. 

T o m 1980 lämnade Sverige krediter till EADB på totalt 65 milj kr. År 
1982 beviljades en ny kredit om sammanlagt 30 milj kr för budgetåren 
1981/82 och 1982/83. Krediterna har lämnats mot 2% ränta med en återbe

talningstid på 25 år, varav de första 10 åren är amorteringsfria. 

EADB har trots stora yttre svårigheter lämnat betydelsefulla bidrag till 

industriutvecklingen i medlemsländerna. Det har skett genom dels finansi

ering av industriprojekt, dels genom uppbyggnad av nationella finansie

ringsinstitut. 
Banken har visat en anmärkningsvärd livskraft. Den har lyckats överle

va EACs sammanbrott. de politiska motsättningarna mellan medlemslän

derna och Ugandas interna omvälvningar. Trots svårigheterna har bankens 

kreditgivning kunnat fortsätta, om än i begränsad omfattning, på basis av 

de resurser som tillförts via Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken 

och Sverige. 
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Medlemsländerna antog år 1980 en ny bolagsordning som innebar föl
jande förändringar: 

- Nya länder erbjuds medlemskap. nämligen Ruanda. Burundi. Dji

bouti, Etiopien, Malawi, Somalia. Moc;ambique. Sudan och Zambia. 

- Banken får möjlighet att finansiera projekt även inom andra sektorer 

än industri, tex jordbruk och turism. 

- Banken får engagera sig i rådgivning och konsultstudier. 

- Bankens låga aktivitet under senare år beror främst av brist på utlå-

ningsbara medel. Banken bedömer tillgången på utvecklingsbara projekt 

som god. För att dra till sig mera kapital söker EADB nu samarbete med 

institutioner som Afrikanska utvecklingsbanken, Europeiska investerings

banken och olika arabfonder. Dessutom har diskussioner om samarbete 

förts med Norge och Danmark. Den låga likviditeten begränsar bankens 
möjlighet att dra till sig ytterligare långivare. 

För att stärka bankens likviditet beslöt SIDA år 1981 att medge utbetal

ning av hela kreditbeloppet i förskott. 

Humanitärt bistånd i Latinamerika 

Anslaget för humanitära insatser i Latinamerika var 1981/82 40 milj kr. 

Därtill anvisades ur den ointecknade reservationen från föregående bud
getår 30.8 milj kr samt 15 milj kr från katastrofanslaget. Totalt anslogs 

alltså 85 milj kr till humanitärt bistånd i Latinamerika. Därav har 50 milj kr 
utnyttjats för ändamål i Centralamerika. För 1982/83 har anslagits 100 milj 

kr. 
Det svenska stödet till humanitära insatser i Latinamerika inleddes år 

1973 efter militärkuppen i Chile. då det bilaterala biståndet till Chile 
avbröts. Det humanitära stödet har sedermera utvidgats till att omfatta 

utsatta grupper och familjer i flertalet länder i Latinamerika där mänskliga 
rättigheter kränks. Betydande belopp kanaliseras främst till offer för för

trycket i Chile, Argentina, Uruguay och Bolivia och i centralamerikanska 

länder såsom El Salvador och Guatemala. 

Medlen används bl a för stöd till flyktingar och hemlösa, rättslig och 

medicinsk hjälp till politiska fångar och deras anhöriga, för stipendier samt 

underhållsbidrag till familjer. vilkas försörjare har fängslats eller dödats. I 

några fall lämnas stöd till mindre verkstäder för att främja sysselsättningen 

samt till barnbespisningar och s k folkmatsalar i slumområden. 

Efter förslag av beredningen för humanitärt bistånd kanaliseras medlen 

till mottagarna genom svenska och internationella enskilda organisationer. 

Bland dessa kan nämnas Arbetarrörelsens Internationella Centrum. Fri

kyrkan Hjälper. Kyrkornas Världsråd. Lutherhjälpen, Rädda Barnen, 

Röda Korset, Svenska Amnestyfonden och World University Service. 

Senare tids utveckling i Centralamerika har inneburit nya krav på huma-
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nitära insatser. Som en följd av inbördeskriget i El Salvador har 35 000-

40 000 civila dödats. Därtill kommer hundratusentals hemlösa som är på 
flykt i det egna landet. Följderna av kriget i Guatemala börjar anta samma 
proportioner, även om antalet människor som flyr landet är lägre. Enligt en 
försiktig beräkning av FNs flyktingkommissarie var antalet centralameri
kanska flyktingar utanför hemlandet sommaren 1982 ca 300 000, varav 

flertalet salvadoraner. Av dem bistods endast 54 000 av flyktingkommis

sarien. FNs flyktingkommissarie har inte mandat att bistå de människor i 

regionen - kanske en halv miljon - som är hemlösa i det egna landet. Dessa 

människor måste i hög grad lita till humanitär hjälp från andra länder. 

Hjälporganisationernas arbete genomförs i många fall under stora svårig

heter. Det är därför svårt att väsentligt öka hjälpinsatserna. 

Humanitärt bistånd i södra Afrika 

Stödet till flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika lämnas dels 

direkt till befrielserörelserna. dels genom svenska och internationella orga

nisationer. De största mottagarna är befrielserörelserna African National 

Congress !ANC), som arbetar för ett Sydafrika fritt från apartheid, och 
South West Africa People 's Organization (SW APO), som verkar för ett 

självständigt Namibia. 
Sedan juli 1978 finns en särskild beredning för humanitärt bistånd med 

huvuduppgift att till regeringen och SIDA lämna förslag om användning av 
biståndsmedel för flyktingar, befrielserörelser och apartheidpolitikens of

fer södra Afrika samt för humanitär verksamhet i Latinamerika. 

Under budgetåret 1981/82 utbetalades 102,2 milj kr av det disponibla 
beloppet på 135,1 milj kr. För budgetåret 1982/83 har anvisats 140 milj kr. 
Dessa fördelas översiktligt enligt följande (milj kr): 

1981/82 1982/83 

I. Befrielserörelser 
ANC (Sydafrika) 25 27 
SWAPO (Namibia) 41 43 

2. Stöd !(enom enskilda orga-
nisationer 39,7 

4. Stöd genom FN 14.3 70 

Summa: 120,0 140 

Härtill kommer en ingående reservation om 32,8 milj kr för budgetåret 

1982/83. 

Det svenska humanitära stödet till ANC och SWAPO utnyttjas främst 

till inköp av livsmedel. fordon. kläder, sjukvårdsutrustning m m som an

vänds till det dagliga uppehället för flyktingar. Inköpen sköts av befrielse
rörelserna själva eller av SIDA. I flyktinglägren söker man öka självför-
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sörjningsgraden. För detta ändamål har jordbruksredskap och verktyg 
upphandlats. En del av medlen används till utbildning, information och 
administration. ANC bygger med svenskt stöd ett stort skolkomplex i 
Tanzania. Danmark, Norge och Sverige har avtalat om ett gemensamt 
hälsovårds- och utbildningsprojekt för namibiska flyktingar i Angola. 

Närmare hälften av det svenska humanitära stödet till södra Afrika 
lämnas genom enskilda organisationer, svenska och internationella. De 
viktigaste kanalerna för stipendiering och utbildningsprogram har varit 
World University Service och Africa Educational Trust samt samväldes
sekretariatet. Rättshjälp och bistånd till politiska fångar och fångars fa
miljer har lämnats genom International Defence and Aid Fund. Svenska 
Kyrkans Mission och Lutherhjälpen samt fackliga och ideella organisatio
ner har också förmedlat bidrag. 

För FNs del har bistånd lämnats genom FNs fond för apartheidpoliti
kens offer. FNs Namibia-institut, FNs Nationhood Program for Namibia 
och FNs utbildningsprogram för södra Afrika. Medlen har fördelats efter 
rekommendationer av beredningen för humanitärt bistånd. 

Särskilda program 

Ämnesinriktad verksamhet 

Den ämnesinriktade verksamheten är ett komplement till det Iandinrik
tade samarbetet. Den ger utrymme för en experiment- och försöksverk
samhet, som normalt inte kan rymmas inom enskilda landprogram. Genom 
denna verksamhet deltar Sverige i program och initiativ av utvecklings
strategisk betydelse och därmed förstärks det svenska kunnandet. 

Stöd har t ex givits åt utvecklingsprogram för primärhälsovård. lands
bygdsutveckling, kvinnor i u-Iand och massmedier. Samarbetet bedrivs 
med FN-organ, andra mellanstatliga organ samt institutioner och företag i 
Sverige. Verksamheten är avsedd för områden, där de internationella 
insatserna är otillräckliga. Den har hittills främst inriktats på globala och 
regionala program, men skall i framtiden också omfatta insatser i enskilda 
u-länder. Inriktningen på regionala program kan därmed komma att mins

ka. 
En utredning inom SIDA 1981 ledde till viss koncentration både vad 

gäller ämnesområden och antalet insatser. En fortsatt koncentration är 
angelägen. SIDA är i färd med att utvärdera ett antal insatser genomförda 
av olika FN-organ. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 251 

Fördelning av medel för den ämnesinriktade verksamheten 

Ämnesområde 1981/82 1982/83 

Hälsovård 13,7 13,8 
Industriell teknik 8,2 12,9 
Landsbygdens vattenförsörjning 4,0 3,9 
Energi1 5,0 
Lantbruk och livsmedelsförsörjning 29,4 25,7 
Undervisning 10,4 10,5 
Massmediautveckling/Kulturstöd 2,4 1,6 
Kvinnans frigörelse 5,3 5,9 
Utvecklingsalternativ jämte 
.. sparfrämjande verksamhet 7, I 
Ovrigt 25,4 9,6 

Summa 103,8 91,0 

1 Överförs 1982/83 till anslagsposten Miljö- och markvård samt energi. 

Hälsovård 

Sjukdomar hos en stor del av u-landsbefolkningen utgör ett allvarligt 
hinder för utvecklingsansträngningarna. De vanligaste sjukdomarna är un
dernäring, diarreer. luftvägsinfektioner, var för sig eller i samspel. särskilt 
hos barnen. Alltför många och täta graviditeter inverkar negativt på hälso

och näringstillståndet för såväl kvinnor som barn. För att kunna möta 
dessa problem måste man inrikta sig på primärhälsovård. 

SIDA samarbetar främst med Världshälsoorganisationen (WHO) men 
också med andra internationella och svenska organisationer. De svenska 
insatserna sker främst inom två större ämnesområden, WHOs strategi för 
primärhälsovård samt attitydpåverkan och information. Insatser genom
förs också ifråga om läkemedelshantering och stöd till handikappade. 

Av de nya insatser som genomförs kan nämnas hälso- och sjukvårds
forskning inom strategin för primärhälsovård samt en bredare satsning på 
undervisning om primärhälsovård. Övriga insatser avser fortsättning av 
SJDAs och SARECs stöd till WHOs metodutvecklingsprogram, seminari
um om kvinnor och reproduktion och regionalt samarbete på nutritionsom
rådet mellan lie svenska programländerna i Afrika. 

Industriell teknik 

Industrialiseringen i u-länderna måste grundas på hänsyn till deras spe
ciella tekniska och ekonomiska förutsättningar och samplaneras med sats
ningen på landsbygdens utveckling. Detta kan innebära en koncentration 
på upprustning och effektivisering av befintlig industri samt framställning 
av industriprodukter, som är väsentliga för landsbygdsutvecklingen. 

Insatserna utformas så att de utgör komplement till landprogrammen. 
En koncentration har gjorts till programländerna och till insatser som 
medför samarbete med den svenska resursbasen. 

Prioriterade områden är bl a industriellt rättsskydd, industriunderhåll 
och kvalitetskontroll, anpassad skogsteknik samt utbildning av småföreta
gare. 
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Insatserna inom industriellt rättsskydd syftar till att hjälpa u-länderna att 
få en överblick av patenterade uppfinningar och mönster- och varumärken 
samt att etablera patent- och registerverksamhet. Genom insatserna i 
underhåll kommer instruktörer från u-länderna att utbildas för att kunna 
genomföra egna utbildningsprogram. Insatsen för anpassad skogsteknik 
syftar till att identifiera svenska maskintillverkare som har kunskap om 
tillverkning av skogsutrustning, som är intressant för u-länderna. Utbild
ning av småföretagare avser vidareutveckling av afrikansk småindustri, 
som SIDA finansierar i Kenyc., Botswana, Tanzania och Swaziland. I 
insatserna används ofta svenska konsulter, som samarbetar med institutio

ner i mottagarländerna. 

Landsbygdens vattenförsörjning 

Målet för det svenska biståndet till landsbygdens vattenförsörjning är att 
förbättra hälsotillståndet för de fattigaste grupperna genom att förse dem 

med renare vatten. 
Följande nya insatser planeras: 
- Studie av möjligheter att utnyttja sanddammar för vattenförsörjning i 

Etiopien. 
- Vattenresursstudier i Etiopien med hjälp av fjärranalysteknik. 
- Testprogram för handpumpar i Etiopien och Tanzania. 
- Vattenvårdsstudie över föroreningar från sockerindustrin i Kenya. 
- Internationellt sP-minarium i vattenvård inriktat på utveckling av vat-

tensnåla reningssystem vid industrier. 

Lantbruk och livsmedelsförsörjning 

Ämnesområdet omfattar lantbruk, skogsbruk och fiske. 
SIDA har hittills samarbetat främst med FAO. Detta samarbete bör 

fortsätta tills pågående insatser har avslutats. Några av dessa insatser kan 
förlängas, t ex programmet för byskogsbruk samt utsädes- och spannmåls
lagring. SIDA har uppdragit åt Sveriges Lantbruksuniversitet att se över 
samarbetet med FAO. Möjligheterna att i ökad utsträckning använda 
svenska institutioner för insatserna kommer särskilt att studeras. 

Inledande diskussioner har förts med Fiskeristyrelsen om ett program 
för metodutveckling och utbildning för fiske i programländerna. 

Med forskningsstiftelsen Skogsarbeten planeras att utarbeta en handbok 
för instruktörer, att inventera kunskaper och kapacitet hos svenska företag 
för att tillverka skogsteknisk utrustning för u-länder samt att inrätta en 
enhet för demonstration, utbildning och utveckling. 

Stödet till skogsutbildning och rådgivning samt nuvarande kurser i växt

produktion kommer att avslutas under 1982/83. 
Samarbetet med Internationella Atomenergiorganet (IAEA) fortsätter. 

Det omfattar forskningsprogram om bekämpning av tsetse-flugan. kurser. 

metodutveckling samt stipendier. 
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Undervisning 

Särskild prioritet ges insatser för utbildningsplanering. metodutveckling 
och spridning av innovationer. Satsningen på att utveckla nya utbildnings
program och metoder, särskilt för landsbygdens behov, kommer att fort
sätta. 

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt de program som får stöd 
genom ILO. UNESCO och dess institut för utbildningsplanering IIEP. 
Syftet är att medverka till att mottagarländerna får ett större inflytande 
över utbildnings- och forskningsinsatser. 

För 1982/83 planeras nya insatser. bl a seminarier om metoder för in

samling, bearbetning och analys av utbildningsstatistik samt lämplighets
test för yrkesutbildning. 

Massmediautveckling och kulturstöd 

Stödet till massmediautveckling har varit av experimentell och innovativ 
karaktär. Projektens långsiktiga mål har varit dels att utveckla och planera 

av mediautbildning genom seminarier och kurser, dels att till landsbygdens 
folk förmedla yrkeskunskap på mediaområdet och möjligheter att ge och ta 
emot information. De hittillsvarande insatserna utvärderas f n och nya 
riktlinjer för stöd på massmediaområdet skall utarbetas. 

Följande nya insatser planeras 
- Speciell fond för rekrytering av skandinaviska journalister som lärare 

vid journalistskolor i södra och östra Afrika. 
- Kulturstöd, bl a återförande av kulturföremål, stöd till Internationella 

Pennklubben, stöd till u-landsdelegaters deltagande i International Music 

Council i Stockholm, stöd till museiverksamhet i Botswana och stöd till 
restaurering av kulturföremål i Etiopien. 

Kvinnans frigörelse 

FNs andra internationella kvinnokonferens, som hölls i Köpenhamn 
1980, gav i sitt handlingsprogram rekommendationer för biståndsverksam
het riktad till kvinnor. Programmet lyfter fram tre områden av speciell 
betydelse för kvinnor, nämligen utbildning, hälsovård och arbete. 

Bl a följande nya insatser planeras: 
- Stöd till tidskriften Manushi i Indien. 
- Stöd till the Women and Development Unit (WAND) vid det västin-

diska universitetet på Barbados 
- Stöd till ECAs panafrikanska utbildnings- och studiecentrum för kvin

nor. 
- Stöd till kvinnors företagsamhet genom Women's World Banking. 

Utvecklingsalternativ och sparfrämjande verksamhet 

Fortsatt stöd till svenska organisationer eller institutioner med opinions

bildande, utbildande och utredande verksamhet prioriteras. Dag Ham-
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marskjöldsfonden samt Svensk Sparbanksförening stöds. Stöd till utländs
ka organisationer eller institutioner med liknande verksamhet utgår om det 
avser väl avgränsade aktiviteter med anknytning till något programland. 

Stödet fortsätter till utveckling av sysselsättnings- och basbehovsstrate

gier i södra Afrika genom Southern African Team for Employment Promo

tion (SATEP). 

Övrigt 

Under denna post redovisas endast de insatser. som håller på att av

vecklas inom områdena handelsfrämjande verksamhet, kooperation samt 

sysselsättning och arbetsmarknad. 

Internationella enskilda organisationer 

Stöd till dessa organisationer har tidigare redovisats under Ämnesinrik
tad verksamhet. Budgetåret 1982/83 inrättades emellertid en särskild post 
för detta ändamål. Medlen anslås för stöd till Internationella Kooperativa 
Alliansen (IKA) och Kyrkornas Världsråd (KVR). För budgetåren 1981/82 

och 1982/83 har 16 milj kr anslagits för stöd till Kyrkornas Världsråd. 
Stödet avser insatser främst inom hälsovård och utbildning. Under samma 

period har ca 19 milj kr anslagits till IKA för huvudsakligen utbildnings
och rådgivningsverksamhet. 

Biträdande experter och FN-observatörer 

Under 1981/82 har 23 biträdande experter rekryterats. För 1982/83 be
räknas antalet bli 35. Enligt planeringen för 1982/83 skall ca 80 biträdande 
experter vara i tjänst, inklusive ett fåtal FN-volontärer. I detta antal ingår 
också ca I 0 biträdande experter för tjänster vid internationella organisatio
ners sekretariat. För budgetåret 1982/83 har 22 milj kr anslagits för denna 
delpost. 

Insatsförberedelser och resultatvärdering 

Medlen under denna delpost är avsedda för att tillfälligt förstärka SID As 

personal för att förbereda, kontrollera och utvärdera svenska biståndspro
gram. En stor del av verksamheten sker i samarbete med s k institutionella 
konsulter, främst Sveriges Lantbruksuniversitet. Fiskeristyrelsen, Stock
holms Universitet och Sveriges Exportråd. Delposten uppgår budgetåret 
1982/83 till 20 milj kr och kommer att utnyttjas för bl a genomgångar av 

skogsinsatserna i Etiopien och Tanzania, konsultstudier av importstödet 
samt utvärdering av biståndet till Etiopien. 
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Katastrofbistånd mm 

Anslaget för katastrotbistånd m m uppgick under 1981182 till 400 milj kr. 
Härav utnyttjades 261 milj kr eller 65 %. Över hälften har kanaliserats 
genom Röda Korset och andra enskilda organisationer. 

Personal ur specialenheten för ·katastrofhjälp inom beredskapsstyrkan 

för FN-tjänst har under året bistått UNHCR i Honduras med att underlätta 
distribution av förnödenheter till Miskitoindianer som flytt från Nicaragua. 
Enheten har vidare biträtt FNs hjälporganisation för Palestinaflyktingar 
(UNRWA) med att röja upp i förstörda palestinska flyktingläger i södra 

Libanon för att inför vintern ge tillfälliga bostäder åt hemlösa palestinier. 
Från mitten av juni fram till sista december 1982 har sammanlagt 50 milj kr 

utgått till FNs och enskilda hjälporganisationers humanitära insatser i 
Libanon. Smärre belopp har anvisats för rehabiliteringsinsatser även före 

den israeliska invasionen. 
Näst efter Libanon har Kampuchea och Polen varit de största motta

garna av katastrotbistånd under 1981/82. Länder i Afrika fortsätter att 
dominera bland mottagarna. Till stor del beror detta på brister i dessa 
länders livsmedelsproduktion. Flyktingar inom och utanför eget land är 
fortfarande de största mottagargrupperna av katastrotbistånd. 

Destination 

AFRIKA 
Svenska Röda Korset/Interna

tionella Röda Korskommitten 
för hjälp till flyktingar 
och hemlösa 

Svenska Röda Korset/Röda 
Korsföreningamas förbund 

för dels hjälp till 
flyktingar/hemlösa och 
torkdrabbade dels katastrof
förebyggande insatser 

Algeriet 
Rädda Barnen för hjälp 

till Västra Sahara
flyktingar 

Anxola 
Lutherhjälpen för hjälp åt 
N amibia-flyktingar 
Svenska Röda Korset för hjälp 

till hemlösa i södra Angola 
Frikyrkan Hjälper för hjälp 

till torkdrabbade 
SWAPO för hjälp till 
Namibia-tlyktingar 

Bots»-'ana 
Vatteninsats efter torka 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
1981/82 

14 

11,5 

7,1 

1.3 

1.0 

1,5 

2.0 

10 

I juli-
20 dec 1982 
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Destination 

Djibouti 
World University Service för 

etiopiska flyktingar 

Etiopien 
Evangeliska Fosterlands

stiftelsen för livsmedels
hjälp till eritreaner 

Svenska Röda Korset för 
katastrotberedskap 

Evangeliska Fosterlands
stiftelsen för dövskola 
i Eritrea 

Gambia 
Emmaus för sjukvårdsinsats 

Kap i'erde 
Hjälp efter torka 

Morambique 
Livsmedelsinsacs 
Återställande av 

broförbindelse 
Tilläggsanslag för 

skogsinsats 
Svenska Röda Korset för 

livsmedelsinsats efter 
torka 

Ruanda 
Röda korset för hjälp till 

flyktingar 
UNHCR för hjälp till 

flyktingar 

Sao Torne 
U tvecklingsinsats 

Sevche/lema 
Vegetabilisk olja 

Somalia 
UNICEF för vatteninsats 

i flyktingläger 
Evangeliska Fosterlands

stiftelsen för hälsoinsats 
i flyktingläger 

Beredskapsstyrka för 
katastrofhjälp 

Sudan 
Eritreagruppen för hälso

insats för Eritrea
flyktingar 

Evangeliska Fosterlands
stiftelsen för hjälp till 
Uganda-flyktingar 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
1981/82 

4 

0,03 

4 

10 

6 

2,0 

0,4 

1.0 

3 

1,7 

2,3 

0,748 

0.3 

2,5 

ljuli-
20 dcc 1982 

0,290 

5,5 

0.380 

6 

256 
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Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret I juli-
Destination 1981/82 20 dec 1982 

Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen för hjälp till 
Eritrea-flyktingar 8,7 

Lutherhjälpen för 
katastrotberedskap 0,6 

Tanzania 
Livsmedelsinsats 10 

Tunisien 
Stockholms läns 4H 

för hjälp till över-
svämningsdrabbade 0,410 

Uganda 
Trosgnistans Mission 

för nödhjälp 0,08 0,03 
Lutherhjälpen för hjälp-

insats i West Nile-
provinsen 2,5 

UNICEF för vatteninsats 
i West Nile 3 

Zimbabwe 
Svenska Kyrkans Mission 

för rehabiliteringsinsats 1,6 

ASIEN 
Afghanistan 
Svenska Afghanistankommitten 

för hälsoinsatser 1,08 

Burma 
Röda korset för katastrotberedskap 2,7 

Indien 
Lutherhjälpcn för hjälp 

till cyklondrabbade 
Lutherhjälpen för översvämnings-

drabbade 2.5 

Indonesien 
Svenska Röda Korset för hjälp 

efter vulkanutbrott 0,8 

Iran 
Svenska Röda Korset för 

hjälp till jordbävnings-
drabbade 0,250 

Röda korset för hjälp till 
kurdiska flyktingar 0,5 

Iran/Irak 
Svenska Röda Korset för 

hjälp tililrigets offer 2.5 
Röda korset för hjälp till 

krigets offer 1,5 
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Destination 

Kampuclzea 
UNHCR för hjälp till 

återvändande flyktingar 
F AO för jordbruksinsats 
Frikyrkan Hjälper för 

regional hälsovårdsinsats 
Frikyrkan Hjälper för 

rehabiliteringsinsats 
Internationella hjälp-

programmet (WFP, FAO, UNHCR) 
Svenska Röda Korset för 

hälso- och nödhjälpsinsats 

Kina 
Svenska Röda Korset för 

katastrofberedskap 

Mellanöstern 
Extra bidrag till UNRWA 

Libanon 
Svenska Röda Korset/Interna

tionella Röda Korskommitten 
för familjeåterförening, 
hälsoinsatser 

Frikyrkan Hjälper för 
återuppbyggnad 

Svenska Röda Korset/Interna
tionella Röda Korskommitten, 
UNRWA och UNICEF efter 
Israels invasion 

Svenska enskilda organi
sationer efter Israels 
invasion 

UNRWA efter Israels 
invasion 

Frikyrkan hjälper för hjälp 
till palestinska shia-muslimer 

Palestinagrupperna för 
sjukvårds personal 

Röda korset för sjukvård 
UNICEF för katastrofhjälp 
UNRW A/beredskapsenheten för 

katastrofhjälp 

Nordjemen 
UNICEF för hjälp till 

offren för jordbävningen 

Pakistan 
Svenska Röda Korset/Interna

tionella Röda Korskommitten 
för hjälp till afghanska 
flyktingar 

Svenska Röda Korset/Röda 
Korsföreningarnas förbund 
för hjälp till afghanska 
flyktingar 

UNHCR för hjälp till 
afghanska flyktingar 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
1981/82 

2 
3 

0,250 

1,8 

20 

2,5 

5 

0,850 

0,6 

20 

2 

2 

I juli-
20 dec 1982 

15 

7 

1,8 

0,146 
4 
4 

0,4 

2 

10 

258 
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Destination 

Sydjemen 
Rädda Barnen för hjälp 

efter översvämningar 

Vietnam 
Hjälp för livsrnedelsproduk

tionen efter tyfon 
Fiskproteinkoncentrat 
Insektsbekämpningsmedel och 

andra insatsvaror i 
jordbruket 

Röda korset för hjälp 
efter tyfon 

Östra Timor 
Svenska Röda Korset/Interna

tionella Röda Korskommitten 
för nödhjälp 

UNICEF för katastrofberedskap 

LATINAMERIKA 
Centralamerika 
UNHCR för flyktinghjälp 
Svenska Röda Korset för 

humanitära insatser 
Frikyrkan Hjälper för 

humanitära insatser 
Frikyrkan Hjälper för 

hälsoinsatser 
Lutherhjälpen för 

humanitära insatser 
Frikyrkan Hjälper för 

humanitära insatser 
UNHCR för flyktinghjälp 

Honduras 
Beredskapsstyrkan för 

katastrofhjälp för hjälp 
åt indianflyktingar 

Frikyrkan hjälper för 
hjälp hjälp åt El Salvador-
flyktingar 

Nicara!(tUI 
Hjälp efter översvämningar 
Svenska Röda Korset efter 

översvämningar 
Frikyrkan Hjälper efter 

översvämningar 
Luthcrhjälpen efter 

översvämningar 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
1981/82 

5 

2 
3 

12 

0,5 

5 

1,5 

2.0 

.., .., 
~.~ 

2.55 

1,5 

0,750 

10 

0,5 

0.5 

ljuli-
20 dec 1982 

1.5 

5 

0,6 

259 
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Destination 

EUROPA 
Polen 
Rädda Barnen för 

nödhjälp 
Svenska enskilda organi

sationer för nödhjälp 
Lutherhjälpen för hjälp 

med matpaket 
Arbetarrörelsens Inter

nationella Center för 
humanitära insatser 

Svenska Röda Korset för 
nödhjälp 

Svenska enskilda organisationer 
för fortsatta humanitära 
insatser 

ÖVRIGT 
Röda Korsföreningamas 

förbund för studie om 
rättsligt skydd vid 
naturkatastrofer 

Administrationsbidrag till 
Svenska Röda Korset 

Svenska Röda Korset för 
smärre insatser 

Svenska Röda Korset för 
katastrofberedskapsstudie 

SIDA för beredskapslagring 
av tält 

Informationsbroschyr om 
beredskapsstyrkan för 
katastrotbjälp 

Svenska Röda Korset/Interna
tionella Röda Korskommitten 
för hjälp till politiska 
fångar 

WHO för katastrofberedskap 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
1981/82 

2 

10 

10 

2 

1,5 

0,2 

1,042 

2,5 

0,150 

2 

0,150 

2 
2,5 

263,45 

ljuli-
31 dec 1982 

8 

84,336 

260 
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Miljö- och markvård samt energi 

En anslagspost för miljö- och markvård inrättades 1981/82 med syfte att 
intensifiera Sveriges stöd till bilaterala eller regionala insatser. Budgetåret 
1982/83 utvidgades anslaget till att även omfatta projekt på energiområdet 
genom att energiposten under anslagsposten Särskilda Program slogs sam
man med miljö- och markvårdsanslaget. Detta motiveras av att miljö- och 
markvårdsproblem i u-länderna har ett starkt samband med energiförsörj
ningen. Anslaget uppgår till 80 milj kr budgetåret 1982/83 och kan utnyttjas 
för insatser även i länder utanför programlandkretsen och genom interna
tionella organisationer. 

Miljö- och markvård 

Miljö- och markvårdsprogrammet har under 1981/82 givits stor bredd 
och omfattar ett stort antal projekt. Större delen kommer att avslutas 
under 1982/83. De avser huvudsakligen kurser och seminarier, som genom
förs av internationella organisationer. Under de närmaste åren kommer 
programmet att koncentreras till stora och långsiktiga bilaterala insatser. 

Stöd lämnades till följande insatser under 1981/82: 
- Ett omfattande och långsiktigt markvårds- och byskogsprogram i 

Sahelregionen på totalt 45 milj kr. Programmet omfattar sex insatser i 
Niger, Senegal. Sudan och Övre Volta för att bekämpa ökenutbredningen. 

- Kurser och rådgivning om hur oljeskador i havet ska hanteras. 

- Seminarier för att sprida kunskap om sötvattnens känslighet för miljö-
föroreningar. 

- Ett regionalt utbildningsprogram för Östafrika om markvård med 
utgångspunkt i erfarenheterna från Kenya. 

- lnformationsprogram om brännvedskrisen, dess konsekvenser och 
alternativa lösningar. 

- Upprättandet av nationella naturresursplaner i Zambia, Sri Lanka och 
Nepal. 

Under 1982/83 planeras stöd till följande projekt: 
- Inrättandet av ett särskilt miljövårdssekretariat i Lesotho. 

- Demonstrations- och forskningsprojekt om samodling mellan träd och 
jordbruksgrödor. 

- Seminarier om dataprogram för skoginventering i tropikerna. 
- Inventering av u-ländernas skogs- och marktillgångar i syfte att ut-

veckla nya inventeringsmetoder. 

- Upprättandet av ett internationellt register över miljöexperter. 
- Ett försöksprojekt för att utarbeta metoder för att klassificera ett 

tropiskt flodområde i Thailand. 

- Regionalt utbildningsprogram i Syd- och Sydostasien om skydd av 
den marina miljön. 

- Uppbyggnad av ett vattenkvalitetsprogram för Mekongfloden. 

18 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 5 
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Energi 

De svenska biståndsinsatserna inom energiområdet har hittills till helt 
övervägande del finansierats inom landramarna och anslagsposten Särskil
da program. 

Till grund för de svenska biståndsinsatserna ligger SIDAs "Riktlinjer för 

energibistånd", vilka utarbetades år 1980. I dessa riktlinjer prioriteras fyra 
områden. Två av dessa, vattenkraft och byskogar, är redan väl represente

rade i det landprogrammerade biståndet. 
De medel för energiändamål som funnits utanför landramarna har i 

första hand använts för insatser inom övriga två prioriterade områden, 
nämligen energiplanering samt information och introduktion av nya och 

förnybara energikällor. 
Under budgetåret 1981/82 har stöd på totalt 3,5. milj kr lämnats till bl a 

följande insatser för energiplanering: 

- Studier genom FN i ett tiotal länder av deras kapacitet och behov av 

energiplanering. 
- Vidareutveckling av ett datasystem för användning i u-länder som 

saknar omfattande datamaterial på energiområdet. 
Under budgetåret 1982/83 planeras stöd på totalt 6,2 milj kr till bl a 

följande insatser: 
- Seminarium om energiplanering för de s k frontstaterna i södra Afrika 

(SADCCJ. 
- Kartläggning genom UNDP/Världsbanken av investeringsbehov och 

behov av tekniskt bistånd inom energisektorn. 
- Energistudie i Zimbabwe som skall ligga till grund för ett handlings

program på energiområdet. 
- Introduktion av system för alternativ energiplanering i Etiopien. 
Under budgetåret 1981/82 har stöd lämnats på totalt 2.2 milj kr till bl a 

följande insatser för information och introduktion av nya och förnybara 

energikällor: 
- Ett internationellt gengassekretariat vid Beijerinstitutet. med uppgift 

att bl a samla in och sprida information om gengasteknik. 
- Försöksprojekt med gengasteknik vid ett sågverk i Tanzania. 

- Studier om förutsättningarna för gengas i Etiopien, Kenya, Laos och 

Tanzania. 
- Förstudie av minikraftanläggning i Tanzania. 
Under budgetåret 1982/83 planeras stöd på totalt 10,2 milj kr till bl a 

följande insatser : 
- Gengasprojekt i Etiopien, Laos, Kenya och Sri Lanka. 

- Studie av användbarheten av enkla soltekniker på den östafrikanska 

landsbygden. 
- Spridning av information om gengasteknik genom UNIDO. 
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- Installation av pumpar drivna av solceller i Etiopien. 

- Studie om effektivare energianvändning inom den kommersiella sek-
torn, t ex hotell och kontorshus. 

- Minivattenkraftverk i Laos via Mekongkommitten. 

Enskilda organisationer 

Under 1981/82 utbetalades sammanlagt 133,3 milj kr av totalt tillgängliga 
156,8 milj kr. Reservationerna har under senare år varit ca 15-20% av 

anslaget. 

Bidragen fördelades på 66 olika länder. främst i Afrika. De sju största 

mottagarländerna var: 

Etiopien 
Tanzania 
Indien 
Zimbabwe 
Bangladesh 
Kenya 
Zaire 

1981/82 
milj kr 

13,2 
14,2 
6,9 
6,0 
5,5 
5,6 
5,3 

Missionsorganisationerna mottog den största delen av bidragen 63,6 milj 

kr (47,7%). De humanitära organisationerna erhöll 28,5 milj kr (24,5%) 

Bidragen till fackliga och kooperativa insatser var 17,0 milj kr (12,7%) 

respektive 5,3 milj kr (4,0%). 

Liksom tidigare år användes huvuddelen inom undervisning (54,4%) 
och hälsovård (28.2 %). Stödet till projekt för att utveckla landsbygden har 

ökat. 
Vid hal vårsskiftet 1981 fanns 506 volontärer i 49 länder. Av dessa 

verkade 338 i Afrika. främst i Tanzania (771. Zaire (47) och Mrn;:ambique 
(36). I Asien tjänstgjorde 102, varav 18 i Nepal, 17 i Indien och 16 i 

Pakistan. I Latinamerika fanns 66, varav 16 i Bolivia och 15 i Peru. 
Svenska Missionsrådet, som omfattar drygt 20-talet organisationer, hade 

ca 300 volontärer i tjänst. Bland övriga organisationer kan nämnas Pingst

missionens u-landshjälp (137), Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation 

(48) och Utbildning för biståndsverksamhet (26). 

Med några av de större organisationerna har SIDA ramavtal. Sedan 1980 

finns sådana avtal med Svenska Missionsrådet. Pingstmissionens 

u-landshjälp, Frikyrkan Hjälper, samt sedan 1981 även med LO/TCO. 

Swedish Cooperative Centre och Rädda Barnen. Ramavtal i något förenk

lad form har även tecknats med två volontärorganisationer, Afrikagrupper

nas Rekryteringsorganisation (ARO) och Utbildning för biståndsverksam

het (UBV). SIDA har nyligen ingått ramavtal även med Handikapporgani-
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sationernas biståndssekretariat (SHIA) och med Svensk Volontärsamver
kan (SVS). Erfarenheterna från samarbetet inom ramavtalen har varit 

goda. Administrativt har de underlättat både för SIDA och organisationer
na. Ramavtal har även möjliggjort för SIDA att administrera de snabbt 
ökande anslagen trots begränsad kapacitet. 

Under 1981/82 har två större utvärderingar gjorts av de enskilda organi
sationernas verksamhet med SIDA-stöd. Institutionen för Internationell 
Pedagogik har studerat dels några av missionsorganisationernas undervis
ningsprojekt i Zaire, dels Frikyrkan Hjälpers skolbyggnadsprogram i 

Bangladesh. Utvärderingarna visar att även de enskilda organisationerna 
kan ha svårigheter att nå de mest eftersatta grupperna i samhället. 

Synskadades Riksförbund har sedan länge aktivt engagerat sig i interna
tionell biståndsverksamhet. Handikapporganisationernas biståndssekre
tariat (SHIA) arbetar aktivt sedan Internationella Handikappåret 1981. 
Målet är att bredda det svenska stödet till handikapp-projekt i u-land. Ett 
stort antal svenska handikapporganisationer har ställt sig bakom sekre
tariatet. SHIA har presenterat en rad projektförslag, bl a i Zimbabwe. 

Under 1981/82 har Svensk Volontärsamverkan, som ersätter den statliga 
fredskåren, startat sin verksamhet. SVS är en sammanslutning av svenska 
enskilda orgnisationer. SVS har valt Nicaragua och Tanzania som första 

mottagarländer och planerar att sända ut sin första volontärgrupp i början 

av år 1983. 

Nordiskt biståndssamarbete 

De nordiska länderna har sedan början av 1960-talet samarbetat på 
biståndsområdet. I samarbetet ingår gemensamma biståndsprojekt, som· 
administreras av något av de nationella biståndsorganen. SIDA adminis
trerar den nordiska insatsen för stöd till jordbruket i M0<;ambique. På 
samma sätt administrerar Danmark kooperativa projekt i Tanzania och 
Kenya, Finland ett projekt i Tanzania för utbildning på jordbruksområdet. 

Projektverksamheten inom det nordiska biståndssamarbetet har regle
rats i en konvention mellan samtliga nordiska länder, vilken underteck
nades i mars 1981. Enligt denna skall ärenden av principiell karaktär, 

såsom utvidgning, förlängning och revision av insatserna, beslutas av det 
nordiska ministerrådet, som även fastställer ekonomiska ramar. Den lö
pande granskningen av biståndsprojekten sker genom den 1976 inrättade 
ämbetsmannakommitten för biståndsfrågor. Genom konventionen upprät
tades även en rådgivande kommitte med lekmannarepresentation. 

Förutom samarbetet på projektområdet sker regelbundna överläggning
ar i ämbctsmannakommitten i multilaterala och bilaterala ärenden mellan 
tjänstemän i de nordiska ländernas biståndsadministrationer och utrikes

ministerier. 
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Det nordiska samarbetet i utvecklingsärenden omfattar även informella 
överläggning<tr. tex i anslutning till internationella möten, där de nordiska 
länderna ofta uttrycker en gemensam hållning. De nordiska länderna har 
även en gemensam representation i Världsbanken, de regionala utveck
lingsbankema och den internationella jordbruksutvecklingsfonden 
(IFAD). 
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FÖRKORTNINGSLEXIKON 

AIDB African Development Bank Afrikanska utvecklingsban-
ken 

AIDF African Development .Fund Afrikanska utvecklingsfon-
den 

ANC African National Congress 
AsDB Asian Development Bank Asiatiska utvecklingsban-

ken 
AsDF Asian Development Fund Asiatiska utvecklingsfon-

den 
BITS Swedish Commission for Beredningen för internatio-

Technical Co-operation nellt tekniskt samarbete 
CDB Carribbean Development Karibiska utvecklingsban-

Bank ken 
CFA Committee on Food Aid PO- Kommitten för livsmedels-

licies and Programmes bi.stånd 
CGIAR Consultative Group on Inter- Konsultativa gruppen för 

national Agricultural Re- internationell jordbruks-
search forskning 

CILISS Committee lnter-etats de Koordinerande kommitte 
Lutte contre la Secheresse för utveckling i Sahel-
au Sahel området 

CTNC United Nations Centre for FN s center för transnatio-
Transnational Corpora- nella företag 
tions 

DAC Development Assistance OECDs kommitte för bi-
Committee ståndsfrågor 

EADB East African Development Östafrikanska utvecklings-
Bank banken 

ECOSOC Economic and Social Coun- FNs ekonomiska och soci-
cil ala råd 

EG The Common Market De europeiska gemenska-
perna 

EKN Swedish Export Credit Guar- Exportkreditnämnden 
antee Board 

FAC Food Aid Convention Livsmedelshjälpskonven-
tionen 

FAO Food and Agricultural Or- FNs livsmedels- och jord-
ganization bruksorganisation 

GATT General Agreement on Allmänna tull- och handels-
Tariffs and Trade avtalet 

HABITAT United Nations Center for FNs boende- och bebyggel-
Human Settlements secenter 

IAEA lnternational Atomic Internationella atom-
Energy Agency energiorganet 

IBRD International Bank for Re- Världs banken 
construction and Develop-
ment 

ICA lntemational Co-operative Internationella kooperativa 
Alliance alliansen 

IDA International Development Internationella utvecklings-
Association fonden 
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IDB Interamerican Development Interamerikanska utveck-
Bank lingsbanken 

IEFR Intemational Emergency Internationella katastrof-
Food Reserve lagret för livsmedel 

IFAD International Fund for Agri- Internationella jordbruks-
cultural Development utvecklingsfonden 

IFC lnternational Finance Cor- Internationella finansie-
poration rings bolaget 

HED International lnstitute for Internationella miljö- och 
Environment and Dev- naturvårdsinstitutet 
elopment 

ILO International Labour Organi- Internationella arbetsorga-
zation nisationen 

IMF International Monetary Fund Internationella valutafon-
den 

IMO International Maritime Or- Internationella sjöfarts-
ganization organisationen 

IMPOD Import Promotion Office for Importkontoret för u-lands-
Products from Developing produkter 
Countries 

IPPF International Planned Pa- Internationella familjepla-
renthood Federation neringsfederationen 

ISO I nternational Standization Internationella standardise-
Organization ringsorganisationen 

ITC International Trade Center UNCTAD/GATTs interna-
tionella handelscentrum 

MON AP Mo9ambique Nordic Agri- Det nordiska jordbrukspro-
cultural Programme grammet för Mo9am-

bique 
OECD Organization for Economic Organisationen för ekono-

Co-operation and Deve- miskt samarbete och ut-
lopment veckling 

OPEC Organization of Petroleum De oljeexporterande län-
exporting countries dernas organisation 

SADCC Southern Africa Develop-
ment Coordination Con-
ference 

SAREC Swedish Agency for Re- Styrelsen för u-lands-
search Co-operation with forskning 
Developing Countries 

SDR Special Drawing Rights Speciella dragningsrätter 
SEK Swedish Export Credit Cor- AB Svensk Exportkredit 

poration 
SHIA Swedish Organization of the Svenska handikapporgani-

Handicapped International sationernas internatio-
Aid Foundation nella biståndsstiftelse 

SIDA Swedish International Deve- Styrelsen för internationell 
lopment Authority utveckling 

SWAPO South-West Africa People's 
Organization 

SWEDFUND Swedish Fund for Industrial Fonden för industriellt 
Co-operation with Deve- samarbete med u-länder 
loping Countries 
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SYS 
UBV 

UNCDF 

UNCTAD 

UNDP 

UNEP 

UNESCO 

UNFDAC 

UNFPA 

UNHCR 

UNICEF 

UNIDO 

UNITA 

UNITAR 

UNRWA 

UNSO 

wcc 
WEP 

WFP 

WHO 

WIPO 

Swedish Volunteer Service 

United Nations Capita! De
veloprnent Fund 

United Nations Con
ference on Trade and De
veloprnent 

United Nations Develop
ment Programme 

United Nations Environment 
Programme 

United Nation Educational, 
Scientiflic and Cultural Or
ganization 

United Nations Fund for 
Drug Abuse Control 

United Nations Fund for Pu
pulation Activities 

United Nations High Com
missioner for Refugees 

United Nations Children's 
Fund 

United Nations Industrial 
Development Organiza
tion 

Uniä National para a Inde
pendencia Total de An
gola/National Union for 
the total Liberation of An
gola 

United Nations Institute for 
Training and Research 

United Nations Relief and 
Works Agency for Pales
tine Refugees in the Near 
East 

United Nations Sudano-Sa
helian Office 

World Council of Churches 
World Employment Pro

gramme 
World Food Programme 

World Health Organization 

World Intellectual 
Property Organization 

Svensk volontärsamverkan 
Utbildning för bistånds

verksamhet 
FNs kapitalutvecklings

fond 
FN s konferens för handel 

och utveckling 

FNs utvecklingsprogram 

FNs miljöprogram 

FNs organisation för ut
bildning, vetenskap och 
kultur 

FNs fond för kontroll av 
beroendeframkallande 
medel 

FNs befolkningsfond 

FNs flyktingkommissarie 

FN s barnfond 

FNs organisation för indu
striell utveckling 

FNs utbildnings- och forsk
ningsinstitut 

FNs hjälporganisation för 
palestinaflyktingar 

FN s särskilda organ för Sa
helområdet och Sudan 

Kyrkornas Världsråd 
. ILOs världssysselsätt

ningsprogram 
Världslivmedelsprogram-

met 
Världshälsoorga
nisationen 
Världsorganisationen för 

den intellektuella ägan
derätten 
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LAND REGISTER 

I registret upptas de länder som, direkt eller indirekt, tar emot svenskt 
bistånd eller som nämns i propositionens avsnitt om internationellt utveck
lingssamarbete. 

Afghanistan 257 
Algeriet 79, 80, 152, 255 
Angola 37, 38, 64, 65, 67, 80, 81, 

177-180, 246, 255 
Argentina 167, 248 

Bangladesh 37, 38, 39, 62, 64, 65, 
66, 80, 181-184, 263. 264 

Barbados 253 
Bolivia 82, 248, 263 
Botswana 37, 41, 62, 64. 65, 67, 80. 

81. 185-188, 229, 246, 247, 252. 
253,255 

Brasilien 167 
Burma 80, 257 
Burundi 248 

Chile 248 
Costa Rica 79, 152 
Cuba41, 79,80,81,82, 152 

Djibouti 248, 256 
Dominikanska Republiken 79, 82, 

152 

Ecuador79,80, 152 
Egypten 79, 80, 152 
El Salvador 58, 66, 248 
Etiopien 37, 42, 64, 65, 80, 189-

192. 248, 252, 253,254, 256, 262, 
263 

Gambia 256 
Guatemala 66, 248 
Guinea-Bissau 62, 64, 65, 193-196, 

203 

Honduras 221, 259 

Indien 37, 39, 62, 64, 65, 66, 80, 
197-201. 253. 257, 263 

Indonesien 257 
Irak 79, 257 
Iran 257 

Jamaica 79, 82, 152 
Jordanien 173 
Jugoslavien 167 

Kampuchea 56, 210, 235, 255, 258 
Kap Verde 37, 64, 65, 202-204, 256 
Kenya 38, 64, 65, 80, 81, 205-208, 

247,252,261, 262,263,264 
Kina 79, 80, 210, 258 

Laos 37, 42, 64, 65, 209-212, 262, 
263 

Lesotho 37, 64. 65, 67, 80, 213-
215, 246, 261 

Libanon 44, 57. 67, 173. 255. 258 

Malawi 67, 246, 248 
Mexico 29, 79, 167 
Mo<;ambique 37. 39, 62, 64, 65, 67, 

80. 81, 216-219, 243, 246, 247. 
248, 256. 263, 264 

Namibia 66, 246, 249, 250 
Nepal 261, 263 
Nicaragua 63. 64, 65. 71, 72, 80, 81, 

220-223, 255, 259. 264 
Niger 261 
Nigeria 79, 152 
Nordjemen 258 

Pakistan 41, 58, 63. M, 67. 79. 152, 
258, 263 

Peru 263 
Polen 255, 260 
Portugal 41, 79, 80 

Ruanda 248, 256 

Sao Torne e Principe 68, 256 
Senegal261 
Seychellerna 256 
Somalia 37, 56, 248, 256 
Sri Lan.ka 37, 38, 39, 64, 65, 81. 

224- 227. 261. 262 
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Sudan 58. 79, 152, 248, 256, 261 
Sydjemen 259 
Swaziland 37, 62, 64, 65. 66, 67. 

228- 229, 246, 252 
Syrien 173 

Tanzania 28, 37, 38, 39, 62, 64, 6.5, 
67, 80, 81, 206, 230-233. 246, 
247,250, 252, 254, 257,262, 263, 
264 

Thailand 210, 261 
Tunisien 41, 79, 80. 152, 257 
Turkiet 167 

Uganda 231, 247, 257 
Uruguay 248 

Vietnam 39, 62, 64. 65, 210, 234-
237, 259 

Zaire 58, 263, 264 
Zambia 64, 65, 67, 238-241, 246, 

247,248,261 
Zimbabwe 63, 64, 65. 67, 80, 81, 

:239, 242-245. 246, 247, 257, 262, 
263,264 

Östra Timor 259 
Övre Volta 261 
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Bilaga 2 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter den I januari 1983 

L Beskickningar (subsidiära ackrediteringsorter inom parantes) 

Abidjan 
(Lome, Ouagadougou, 
Porto Novo) 

Abu Dhabi* 
Addis Abeba 

(Djibouti) 
Alger 
Amman* 
Ankara 
Athen 
Bagdad 
Bangkok 

(Vientianc) 
Beijing 
, <Pyongyang) 

Beirut 
(Amman, Damaskus) 

Belgrad 
<Tirana) 

Berlin 
Bero 
Bissau* 
Bogota 

(Panama) 
Bonn 
Brasilia 

(Asunci6n) 
Bryssel 

(Luxemburg) 
Buda pest 
Buenos Aires 

(Montevideo) 
Bukarest 
Canberra 

<Honiara, Port Moresby, 
Port Vila) 

Caracas 
(Bridgetown, Port of Spain) 

~olombo* 
1acca 
1maskus* 

Dar es Salaam 
Dublin 
Gaborone 

(Maseru) 
Guatemala 

(Managua, San Jose, 
San Salvador, Tegucigalpa) 

Haag 
Hanoi 
Harare 
Havanna 

(Kingston) 
Helsingfors 
Islamabad 

<Male) 
Jakarta 
Jcddah 

(Muscat, Sana) 
Kairo 

(Khartoum) 
Kinshasa* 
Kuala Lumpur 

(Rangoon) 
Kuwait 

(Abu Dhabi, Doha, Manarna) 
Köpenhamn 
Lagos 

(Accra) 
Lima 

(La Paz) 
Lissabon) 

<Bissau, Praia) 
London 
Luanda 

(Säo Torne) 
Lusaka 

<Lilongwe) 
Madrid 
Managua* 

' *betecknad beskickning förestås av en t. f. charge d'affaires 
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Man ila 
Maputo 

(Mbabane) 
Mexico 
Monrovia* 
Montevideo* 
Moskva 

(Utan Bator) 
Nairobi 

(Bujumbura, Kampala, 
Kigali) 

NewDelhi 
(Colombo, Kathmandu) 

Oslo 
Ottawa 

(Nassau) 
Paris 
Prag 
Prctoria 
Pyongyang* 
Quito 

Il. Delegationer 

Rabat 
Reykjavik 
Rom 

(Valletta) 
Santiago de Chile 
Seoul 
Singapore 
Sofia 
Teheran 

Tel Aviv 
(Nicosia) 

Tokyo 
Tripoli 
Tunis 
Vientiane* 
Warszawa 
Washington 
Wellington 

(Apia, Nuku alofa, Suva) 
Wien 

272 

Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Ge
neve 
Sveriges nedrustningsdelegation i Geneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECDJ i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna (EG) i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 

lll. Lönade konsulat 

a) Generalkonsulat 

Antwerpen' 
Berlin 
Chicago 
Frankfurt 
Hamburg 
Hongkong 
lstanbul 
Leningrad 
Los Angeles 
Marseille 
Mineapolis 

b) Konsulat 

Amsterdam 
Barcelona 
Las Palmas 
Mariehamn 
Palma de Mallorca 
Rotterdam2 

Szczecin 

Med 1 betecknad myndighet nedlåggs under budgetåret 1982/83. 
Med 2 betecknad myndighet avses läggas ned under budgetåret 1983/84 
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Montreal 
Miinchen 
New York 
Rio de Janeiro 
San Francisco2 

Säo Paulo 1 

Sydney 

Stockholmsbaserade ambassadörer 

De fem sändebuden har följande· ackrediteringar: 

273 

l. Bamako (Mali), Banjul (Gambia). Conakry (Revolutionära Folkre

publiken Guinea), Dakar (Senegal). Freetown (Sierra Leone), Monrovia 

(Liberia), Niamey (Niger) och Nouakchott (Mauretanien). 

2. Belpoman (Belize), Georgetown (Guyana), Paramaribo (Surinam). 

Port-au-Prince (Haiti), Santo Domingo <Dominikanska Republiken), St. 

George's (Grenada) och St. Lucia (Castries). 

3. Aden (Demokratiska Folkrepubliken Yemen), Mogadiscio (Somalia), 

Moroni (Comorerna), Port Louis (Mauritius), Tananarive (Madagaskar) 
och Victoria (Seychellerna). 

4. Bangui (Centralafrikanska Republiken), Malabo (Ekvatorialguinea), 

Brazzaville (Folkrepubliken Kongo), Libreville (Gabon), Kinshasa (Zaire) 

och Yaounde <Kamerun). 
5. Vatikanstaten/Heliga Stolen.* 

• Regeringen avser utnämna ett sändebud under första halvåret 1983. 
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Bilaga 3 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1975: 985) om tillfällig handel 

Härigenom föreskrivs att 11 §1 lagen (1975: 985) om tillfällig handel skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Beslut enligt 5 § andra stycket 
denna lag får överklagas genom be
svär hos kommerskol/egium, om 
beslutet fattats av länsstyrelsen, 
och i övrigt hos regeringen. 

Föreslagen lydelse 

Länsstyrelsens beslut enligt den
na lag får överklagas hos kommers
kol/egium genom besvär. 

Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas hos regeringen genom 
besvär. 

Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 

1 Senaste lydelse 1982: 512. 
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Register 

A Utrikesdepartementet m. m. 

1 Utrikesförvaltningen, förslagsanslag 7 59 204 000 
2 Utlandstjänstemännens representation, reservations-

anslag 11280000 
3 Inköp, uppförande och iståndsättande av fästig-

heter för utrikesrepresentationen, reserva-
tio11sanslag 31 700000 

4 Inventarier för beskickningar, delegationer och 
konsulat, re servationsa11slag 13220000 

5 'Kursdifferenser, förslag sans/ag 1 000 
6 Ersättning åt olönade konsuler,förslagsanslag 7 540000 
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förslag sans/ag 32550000 
8 Kostnader för nordiskt samarbete, förslag sans/ag 600000 
9 Kostnader för vissa nämnder m. m. ,förslagsanslag 500000 

10 Kommitteer m. m., reservationsanslag 2 100000 
11 Extra utgifter, reservationsanslag 565000 
12 Kostnader för officiella besök m. m.,förslagsanslag 5 000000 
13 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m., 

reservationsanslag 7700 000 
14 Vissa förvaltningskostnader för utrikeshandel 

och exportfrämjande m. m., förslagsanslag *16015000 

887975000 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

1 Förenta Nationerna, förs/agsanslag 129010 000 
2 Nordiska ministerrådets allmänna budget, förslags-

anslag *59200000 
3 Europarådet, förslag sans/ag 13 900000 
4 Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD),förslagsanslag 20700000 
5 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A), 

förs/agsa11slag 10 500 000 
6 Byråer för handels- och råvarufrågor m. m., 

förslagsanslag 6906000 
7 Internationell råvarulagring, förslagsanslag 2 500000 
8 Övriga internationella organisationer m. m.,för-

slagsans/ag 530000 

243246000 

c Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella biståndsprogram, 
reservationsanslag 1 807 000 000 

2 Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA, 
reservationsa11slag 3669650000 

• Beräknat belopp 
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3 Information, reservationsanslag 
4 Styrelsen för internationell utveckling <SIDA). 

förslag sans/ag 
5 Nämnden för u-landsutbildning,förs/agsans/ag 
6 Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), reser

vationsanslag 
7 Nordiska afrikainstitutet, förslag sans/ag 
8 Lån till personal inom biståndsförvaltningen m. m., 

reservationsanslag 
9 U-landspolitiska insatser m. m., reservationsanslag 

D Information om Sverige i utlandet 
I Svenska institutet, reservationsanslag 
2 Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet, 

reservation.rnnslag 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, 

reservationsanslag 

E Utrikeshandel och exportfrämjande 
I Kommerskollegium, förslag sans/ag 
2 Exportfrämjande verksamhet. reservationsanslag 
3 Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster, 

förslag sans/ag 
4 Krigsmaterielinspektionen, förs/ag.rnnslag 
5 Interamerikanska utvecklingsbanken, förslag.rnnslag 
6 Importkontoret för u-landsprodukter, reser-

rationsanslag 

F Diverse 
Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i 

utlandet m. m., förslag sans lag 
2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 

Nationerna utsedda svenska stipendiater, 
reservationsanslag 

3 Information om mellanfolkligt samarbete, nedrust
ningssträvanden och andra utrikespolitiska 
frågor, reservationsanslag 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsk
ningsinstitut (SIPRI), reservationsanslag 

5 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll, 
förslag sans/ag 

276 

23000000 

147050000 
17825000 

160000000 
2655000 

4 750000 
563195000 

6395125000 

36800000 

31792000 

10900000 

79492000 

30267000 
164500000 

1000 
812000 

38000000 

1000 

233581000 

4000000 

65000 

6620000 

13 380000 

9230000 
6 Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet, 

reservationsanslag 1780000 

35075000 

Summa kr. 7874494000 
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Innehållsförteckning 

Översikt .................................................... . 
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Bilaga 6 till budgetpropositionen 1983 Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 6 

Försvarsdepartementet 

Översikt 

Till försvarsdepartementet hör det militära försvaret, civilförsvaret med 
den kommunala beredskapen, det ekonomiska försvaret i den mån sådana 
ärenden inte ankommer på annat departement, det psykologiska försvaret 
m. m. samt räddningstjänsten i fred. I depa.rtementet bereds dessutom 
ärenden rörande samordning mellan totalförsvarets olika grenar. 

1982 års försvarsbeslut 

De förslag som lämnas beträffande totalförsvarets fortsatta utveckling 
utgår från 1982 års försvarsbeslut och den inriktning som därvid förorda
des av socialdemokraterna. Med hänsyn till det statsfinansiella läget har 
det ekonomiska utrymmet minskats något i förhållande till 1982 års för
svarsbeslut. 

Det militära försvaret 

Försvarsmaktens nuvarande resurser 

Försvarsmaktens resurser efter mobilisering framgår av följande sam
manställning. 

Armen 

Fäl(förhund 

Fördelningsstaber med stabs- och 
sambandsförband 
Ca 100 självständiga infanteri-, pan
sar-, artilleri- och luftvärns(robot)
bataljoner m. m. 
24 infanteri- och norrlandsbrigader 
(motsvarande) 
4 pansarbrigader (motsvarande) 

Totalt ca 300000 man 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bil. 6 

Loka/försvarsförband 

Ca I 00 bataljoner 
400 - 500 självständiga kompanier 

Totalt ca 300000 man 

Hemvärnet ca 100000 man 

Armen totalt ca 700 000 man 
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Marinen 

2 ytattacktlottiljer (2 jagare och 12 

torped båtar l 
: självständig torpedbåtsdivision (6 

torpedbåtar) 

4 patrullbåtsdivisioner ( 16 patrull

båtar) 

4 helikopterdivisioner 

Ubåtstlottiljer ( 12 ubåtar) 

Minfartygstlottiljer (3 minfartyg 

samt hjälpminfartygl 

11 minröjningsflottiljer 

Kustartilleribrigader 

Kustartilleribataljoner 

Spärrbataljoner och spärrkompa

nier (fasta och rörliga) 

Artilleri- och robothatterier 

Kustjägarkompanier 

Minutläggningsdivisioner 

Ca 30 lednings- och basförband 

Flygvapnet 

12 jakttlygdivisioner (ca 220 flyg

plan) 

5.5 medeltunga attackflygdivi

sioner. 5 lätta attackflygdivisioner 

(ca 150 flygplan) 

6 spaningsflygdivisioner (ca 60 flyg

plan) 

5 transportflyggrupper och en 

transportflygdivision 

6 sambandsflygdivisioner 

10 helikoptergrupper 

50 lednings-, stridslednings- och 

luftbevakningsförband samt flyg

basbataijoner 

Operativ ledning m. m. 

Högkvarteret 

6 militärområdesstaber m. m. 

Totalt kan försvarsmakten mobilisera ca 850 000 man (inkl. hemvärn). 

Det militära försvarets fortsatta utveckling 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget föreslås att de ekonomiska 

resurserna för det militära försvaret begränsas i förhållande till vad överbe

fälhavaren har räknat med i sin plan. Planeringen för de närmaste fem 

budgetåren föreslås ske inom en planeringsram av 89913 milj. kr. i prislä

get februari 1982. För budgetåret 1983/84 föreslås en utgiftsram av 17989 

milj. kr. i samma prisläge. 

Krigsorganisationen 

Krigsorganisationen utvecklas i huvudsak enligt 1982 års försvarsbeslut 

med den inriktning som förordades av socialdemokraterna. Bl. a. utgår en 

jaktdivision utrustad med flygplan Draken. 

Utbildningen av värnpliktiga föreslås ske enligt nuvarande system och i 

den omfattning som fastställdes i 1982 års försvarsbeslut. Detta innebär 

bl. a. att ca Z 500 fler värnpliktiga kommer att kallas in till grundutbildning 

under budgetåret 1983/84 än vad som planerats tidigare. Inom ramen för 

den utökade grundutbildningskontingenten skall inriktningen vara att in-
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skrivna men ännu inte utbildade värnpliktiga som är arbetslösa erbjuds att 
fullgöra sin grundutbildning. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har stor betydelse för bl. a. för

svars viljan och försvarets förankring i samhället. Den utredning om frivil
ligförsvarets förmåner m. m. som nyligen har tillkallats har en viktig upp

gift när det gäller att finna former för att understödja och underlätta 

frivilligorganisationernas verksamhet. 

Fredsorganisationen 

1982 års försvarsbeslut innebär i flera avseenden mycket omfattande 

förändringar av fredsorganisationen. Förband inom alla försvarsgrenar 

berörs av nedläggningar, omlokaliseringar och sammanslagningar. Lång

siktiga hesparingsmål har satts upp för de olika huvudprogrammen. För 

huvudprogrammen Operativ ledning m. m. och Gemensamma myndigheter 

m. m. har vidare satts upp personalminskningsmål. 

Frågan om en sammanslagning av försvarsstaben och försvarsgrenssta

berna till en gemensam myndighet skall utredas. 

Marinens sjukvårdsskola föreslås ligga kvar i Göteborg. 

Civilförsvaret 

Civilförsvarets nuvarande resurser 

Civilförsvarets resurser efter mobilisering framgår av följande samman

ställning. 

Ledning 

Centrala. regionala och lokala led
ningsenheter 

12 alarmeringsledningar gruppera

de i luftförsvarscentraler 
30 regionala flyggrupper 

Skydd 

Organisation för utrymning och in

kvartering 

55 000 skyddsrum med ca 6 mil

joner platser 

3,6 miljoner skyddsmasker för 

vuxna 

Räddning 

266 fältstaber 

718 undsättningsplutoner 

350 sjukvårdsplutoner 

434 vattengrupper för hrandtjänst 
244 specialplutoner för bl. a. 
skyddstjänst 

474 observationsgrupper 

793 underhålls-, förråds- och tekni

kerenheter 

5 252 ordnings- och bevakningsen

heter 

742 verkskyddsenheter 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 4 

I kommunerna organiseras dessutom drygt I 500 självständiga brand

grupper för lokal brandtjänst. 

Totalt ingår ca 250000 personer i civilförsvarets krigsorganisation, varav 

ca 45 000 personer i verkskyddet. Omfattande ändringar i krigsorganisa

tionen har genomförts. Ytterligare sådana skall genomföras under den 

pågående femårsperioden. 

Civilförsvarets fortsatta utveckling 

Civilförsvarets utveckling under perioden 1983/84- 1987/88 skall ha den 

inriktning som förutsätts i 1982 års försvarsbeslut. Huvudinriktningen skall 

vara att ge befolkningen skydd mot verkningarna av konventionella strids

medel. Skyddet mot kärnvapen och kemiska stridsmedel skall dock ägnas 

ökad uppmärksamhet. Inriktningen innebär vidare att förmågan att möta 

verkningarna av ett överraskande angrepp skall ökas. 

Med början under budgetåret 1984/85 kommer ansvaret för civilförsvars

verksamhcten i krig på lokal nivå och det planläggningsansvar i fred som 

hänger samman därmed att föras över till kommunerna. Den provplan

läggning som f. n. pågår i ett tjugotal kommuner kommer att utvärderas 

som grund för beslut under budgetåret 1983/84. 

Hemskyddsorganisationen börjar införas under budgetåret 1984/85. Den 

skall när den är färdig bestå av 8000 hemskyddsgrupper om vardera tre 

personer. alla rekryterade och utbildade i fred. Hemskyddsgruppen ansva

rar för ett hemskyddsområde. Till sin hjälp får hemskyddsgruppen ett antal 

hemskyddsombud som så långt möjligt avses rekryteras i fred på frivillig 
väg och i övrigt under beredskap. Totalt behövs närmare 100000 hem

skyddsombud. Under budgetåret 1983/84 beräknas I 250 personer utbildas 

för krigsplacering i hemskyddsgrupperna. 

För civilförsvar utol)1 skyddsrum föreslås en planeringsram om totalt 

2 022.8 milj. kr. i prisläget februari 1982 för perioden 1983/84-1987/88. För 

budgetåret 1983/84 föreslås en utgifts ram om 380, 7 milj. kr. i samma pris

läge. För skyddsrumsbyggandet föreslås en bemyndiganderam av 407,8 

milj. kr. för budgetåret 1983/84 i prisläget februari 1982. Utgiftsramen för 

samma budgetår föreslås uppgå till 363.8 milj. kr. i samma prisläge. 

Det ekonomiska försvaret 

Försörjningsberedskapen bygger väsentligen på det fredstida samhällets 

resurser och förmåga till omställning vid olika krissituationer. Komplette

ram.lc bcrcdskapsåtgärder krävs emellertid för att en tillfredsställande för

sörjningsberedskap skall kunna upprätthållas. Sådana åtgärder berör 

många områden såsom råvaruförsörjning, industriell förädling, handel. 

försörjning med energi och arbetskraft, transporter m. m. I många fall 
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innebär beredskapsåtgärderna marginella kompletteringar av samhällets 
fredsresurser men har trots detta stor betydelse. De åtgärder som i fred 
vidtas inom olika områden för att uppnå en tillfredsställande försörjnings
förmåga i kriser och krig sammanfattas i begreppet e kon om is k t för -
svar. Många myndigheter, organisationer och företag är berörda av be
redskapsplaneringen. 

Med 1982 års försvarsbeslut har riksdagen fastställt övergripande mål 
och inriktning i stort för verksamheten inom det ekonomiska försvarets 
område för femårsperioden 1982/83 - 1986/87. I försvarsbeslutet framhölls 
särskilt vikten av att prioritera oundgängliga behov inom försörjningsom- . 
rådena livsmedel, beklädnad. värme, hälso- och sjukvård samt härför 
erforderliga stödfunktioner. Vidare betonades betydelsen av att den admi
nistrativa, organisatoriska och personella handlingsberedskapen hos be
rörda myndigheter och i näringslivet förbättras samt att olika alternativ till 
den alltmer kostnadskrävande lagringen prövas. 

I samband med försvarsbeslutet aviserades flera särskilda utredningar 
som nu tillkallats. Det gäller en utredning som skall lämna lagförslag m. m. 
för beredskapslagringen av naturgas och ångkol. Det gäller översynen av 
det löpande oljelagringsprogrammet. Det gäller en utredning om bered
skaps- och fredskrislagring i näringslivets regi. Vidare pågår inom rege
ringskansliet en översyn av planeringsnormerna inom beklädnadsområdet. 
Regeringen avser att senare återkomma med en särskild proposition om sin 
syn på den statliga teko-politiken. 

Det budgetförslag som nu lämnas under olika huvudtitlar för verksamhe
ten inom det ekonomiska försvaret omfattar ett medelsbehov på totalt 
2 520 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Därav utgör I 253 milj. kr. utgifter för 
en fortsatt utbyggnad enligt oljelagringsprogrammet. Den särskilda me

delsramen för det ekonomiska försvaret upptas till 210 milj. kr. Under 
försvarsdepartementets huvudtitel beräknas 525 milj. kr. 

Övrigt fotalförsvar 

Inriktningen av de olika verksamheterna inom övrigt totalförsvar står i 
överensstämmelse med de grundläggande principer som lades fast i 1982 
års försvarsbeslut. 

Utgifterna under budgetåret 1983/84 för övrigt totalförsvar uppgår enligt 
förslagen till totalt ca 455,6 milj. kr. 

Räddningstjänst 

Frågorna om en samordning av den centrala ledningen av räddnings
tjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten utreds av en kommitte som 
avser att komma med ett principförslag under hösten 1983. 
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Tullverkets kustbevaknings kemikalieskyddsberedskap till sjöss föreslås 
förstärkas genom att insatsgrupper med utryckningsberedskap bildas ur 
räddningsstyrkor från vissa brandförsvar i kommuner med omfattande 

hamn verksamhet. 
Statens brandnämnd föreslås få medel för att fortsätta uppbyggnaden av 

regionala förråd av oljebekämpnings- och saneringsmateriel. Materielen 
skall ställas till kommunernas förfogande för insatser i strandzonen. 

Medel beräknas också för kustbevakningens fortsatta anskaffning av 
oljebekämpnings- och kemikalieskyddsmateriel. Utbyggnaden av det i 
Sverige utvecklade fjärranalyssystemet för spaning efter oljeutsläpp samt 
anskaffningen av strandbekämpningsbåtar fortsätter. 

En fortsatt uppbyggnad av mobila containerförråd med bekämpningsma
teriel i kommunerna runt Vänern föreslås. 

Utgifterna för räddningstjänst m. m. föreslås för budgetåret 1983/84 till 

39,7 milj. kr. 

Försvarsforskningen 

De civila delarna av totalförsvaret får ett ökat inflytande över försvars
forskningens långsiktiga inriktning. Försvarets forskningsanstalt får en 
ställning utanför försvarsmakten. 

Huvudtitelns utformning 

Huvudtitelns utformning ändras fr. o. m. budgetåret 1983/84 som en följd 
av riksdagens beslut att littera A. Försvarsdepartementet m. m. skall ligga 
utanför utgithramen för det militära försvaret och av departementsrefor

men. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 framgår av följande sam
manställning (milj. kr.). Anslagen för budgetåret 1982/83 har därvid redovi
sats enligt den indelning som gäller för budgetåret 1983/84. 
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Anvisat Förslag Förändring 
1982/83 1983/84 

A. Försvarsdepartementet m. m. 36,1 46,0 + 9,9 

B. Armeförband 6335,8 6862,2 + 526,4 
c. Marinförband 2693,I 2850.7 + 157,6 
D. Flygvapenförband 5 388,0 5950,5 + 562,5 
E. Operativ ledning m. m. 673,8 738,4 + 64,6 
F. Gemensamma myndigheter m. m. 3 983,2 1 4086,72 + 103,5 

Summa B - F (det militära försvaret) 19073,9 20488,5 +1414,6 

G. Civilförsvar (inkl. 
skyddsrum) 673,23 854,54 + 181,3 

H. Ekonomiskt försvar 462,3 525,6 + 63,3 

l. Övrigt totalförsvar 128,1 97,3 30,8 

J. Räddnings tjänst 38,1 39,7 + 1,6 

K. Övriga ändamål 24,9 23,9 1,0 

Totalt för försvarsdepartementet 20436,6 22075,S +1638,9 

1 Inkl. 2 500 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläger för 
budgetåret 1982/83. 
2 Inkl. 2 500 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläget för 
budgetåret 1983/84. 
·' Inkl. 90 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläget för 
budgetåret 1982/83. 
4 Inkl. 110 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläget för 
budgetåret 1983/84. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Boström 

Utdrag 
PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1982-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser försvarsde
partementets verksamhetsområde 

1 Huvudtitelns utformning 

Riksdagens beslut att littera A skall ligga utanför utgiftsramen för det 
militära försvaret (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 49, FöU 18, rskr 374) och 
departementsreformen medför ändringar i fjärde huvudtitelns utformning. 
Departementsreformen innebär att försvarsdepartementet har fått ett vid
gat ansvar för totalförsvaret. Till departementets verksamhetsområde har 
förts det ekonomiska försvaret exkl. bränsleprogrammet, kommunal be
redskap, civilbefälhavarorganisationen och räddningstjänsten. Ändringar
na framgår av följande sammanställning. 

Littera, anslag och anslagstyp 
fr. o. m. budgetåret 1983/84 

A Försi-arsdepartementet m. m. 
AI. Försvarsdepartementet. förslags
anslag 
A 2. Vissa nämnder m. m. inom total
försvaret. förslagsanslag 
A 3. Kommittecr m. m .. reservationsan
sl;1g 
A 4. Extra utgifter, reservationsanslag 

B Armeförband 
Oförändrat 

C Marinförband 
Oförändrat 

D Flnjl'apenförband 
Oförändrat 

E Operatii· ledning m. m. 
Oförändrat 

F Gemensamma myndi{lheter·m. m. 
F I. Försvarets civilförvaltning, för
slagsanslag 
F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse. för
slagsanslag 

Nuvarande anslag 

A I. Försvarsdepartementet. förslags-
anslag · 
A 2. Vissa nämnder m. m., förslagsan
slag (del) 
A 3. Kommitteer m. m .. förslagsanslag 

A 4. Extra utgifter, reservationsan,\ag 
(del) 

F I. Försvarets civilförvaltning, för
slagsanslag 
F2. Försvarets sjukvårdsstyrelse, för
slagsanslag 
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Littera. anslag och anslagstyp 
fr. o. m. budgetåret 1983/84 

F 3. Fortifikationsförvaltningen, för
slagsanslag 
F 4. Försvarets materielverk. förslags
anslag 
F 5. Gemensam försvarsforskning, för
slagsanslag 
F 6. Anskaffning av anläggningar för 
försvarets forskningsanstalt, förslagsan
slag 
F 7. Filrsvarets radioanstalt, förs lagsan
slag 
F8. Värnpliktsverket, förslagsanslag 
F 9. Försvarets rationaliseringsinstitut. 
förslagsanslag 
F 10. Försvarshögskolan, förslagsanslag 
F 11. Militärhögskolan, förslagsanslag 
F 12. Försvarets förvaltningsskola, för
slagsanslag 
F 13. Försvarets läromedelscentral. för
slagsanslag 
F 14. Krigsarkivet. förslagsanslag 
F 15. Statens försvarshistoriska museer, 
förslagsanslag 
f' 16. Frivilliga försvarsorganisationer 
m. m .. förs lagsans lag 
F 17. Försvarets datacentral, förslags
anslag 
F 18. Vissa nämnder m. m. inom det mi
litära försvaret, förslagsanslag 
F 19. Reglering av prisstegringar för det 
militära försvaret, förslagsanslag 

G Ci\•ilförsvar 
Oförändrat 

H Ekonomisk/ Jörn•ar 
H I. Överstyrelsen för ekonomiskt för
svar: Förvaltningskostnader, förslags
anslag 
H 2. Drift av beredskapslager. förslags
anslag 
H 3. Beredskapslagring och industriella 
åtgärder. reservationsanslag 
H 4. Särskilda kostnader för lagring av 
gasbensin, förslagsanslag 
H 5. Förluster på beredskapsgarantier 
m. m., förslagsanslag 

I Ö\•rigt totalförsvar 
I I. Beredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar. förslagsanslag 
I 2. Civilbefälhavarna, förslagsanslag 

I 3. Signalskydd, reservationsanslag 
14. Vissa teleanordningar, reservations
anslag 
I 5. Identitetsbrickor, förslagsanslag 
I 6. Vissa skyddsrumsanläggningar. re
servationsanslag 
I 7. Anläggningar m. m. för vissa militä
ra ändamål. reservationsanslag 
I 8. Bidrag till kostnader för kommunal 
beredskap, reservationsanslag 

Nuvarande anslag 

F 3. Fortifikationsförvaltningen, för
slagsanslag 
F 4. Försvarets materielverk. förslags
anslag 
F 5. Gemensam försvarsforskning, för
slagsanslag 
F 18. Anskaffning av anläggningar för 
försvarets forskningsanstalt. fÖrslagsan
slag 
F 6. Försvarets radioanstalt. förslagsan
slag 
F 7. Värnpliktsverket. förslagsanslag 
F 8. Försvarets rationaliseringsinstitut, 
förslagsanslag 
F9. Försvars!Jögskolan. förslagsanslag 
F 10. Militärhögskolan. förslagsanslag 
F 12. Försvarets förvaltningsskola, för
slagsanslag 
F 13. Försvarets läromcdelscentral, för
slagsanslag 
F 14. Krigsarkivet, förslagsanslag 
F 15. Statens försvarshistoriska museer, 
förslagsanslag 
F 16. Frivilliga försvarsorganisationer 
m. m., förslagsanslag 
F 17. Försvarets datacentral. förs lags
anslag 
A 2. Vissa nämnder m. m .. förslagsan
slag (del) 
A 5. Reglering av prisstegringar för det 
militära försvaret. förslagsanslag 

XI F I. Överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar: Förvaltningskostnader, för
slagsanslag 
XI F 2. Drift av beredskapslager, för
s lagsanslag <del! 
XI F 3. Beredskapslagring och industri
ella åtgärder. reservationsanslag (del) 
XI F 4. Särskilda kostnader för oljelag
ring, förslagsanslag (del) 
XI F 5. Förluster på beredskapsgaran
tier m. m .. förslagsanslag 

H I. Beredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar, förslagsanslag 
XV B 4. Civilbefälhavarna, förs lagsan
slag 
H 5. Signalskydd, förslagsanslag 
H 6. Vissa teleanordningar, förslagsan
slag 
H 8. ldentitetsbrickor, förslagsanslag 
H 7. Vissa skyddsrumsanläggningar. 
förslagsanslag 
H 3. Anläggningar m. m. för vissa mili
tära ändamål, reservationsanslag 
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Littera, anslag och anslagstyp 
fr. o. m. budgetåret 1983/84 

J Räddningstjä11.1·t 
J 1. Statens brandnämnd, förslagsanslag 

J 2. Beredskap för oljebekämpning till 
havs m. m., förslagsanslag 
J 3. Ersättning för verksamhet vid rädd
ningstjänst m. m., förslagsanslag 
J 4. Strandbekämpningsbåtar. reserva
tionsanslag 

K Ö1·riga ändamål 
K I. Försvarets forskningsanstalt: In
täktsfinansierad uppdragsverksamhet, 
förs lagsanslag 
K 2. Flygtekniska försöksanstalten. för
slagsanslag 
K 3. Beredskapsstyrka för FN-tjänst, 
förslagsanslag 
K 4. FN-styrkors verksamhet utom
lands, rescrvationsanslag (tilläggsbud-
get) .. · 
K5. Overvakningskontingenten i Ko
rea. reservationsanslag (tilläggs budget) 

Nuvarande anslag 

XV DI. Statens brandnämnd, förslags
anslag 
XV D 2. Beredskap för olje bekämpning 
till havs m. m., förslagsanslag 
XV D 3. Ersättning för verksamhet vid 
räddningstjänst m. m., förslagsanslag 
XV 04. Strandbekämpningsbåtar, re
servationsanslag 

F 5. Gemensam försvarsforskning, för
slagsanslag Idel) 

H 4. Flygtekniska försöksanstalten. för
slagsanslag 
H 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst, 
förslagsanslag 
H 9. FN-styrkors verksamhet utom
lands. reservationsanslag (tilläggsbud
get) 
H 10. Övervakningskontingenten i Ko
rea, reservationsanslag (tilläggsbudget) 

Departementsreformen m. m. återverkar också på huvudtitelns disposi
tion. Efter littera A. Försvarsdepartementet m. m. följer avsnitt om säker
hetspolitik och översynsprojekt, som är gemensamma för totalförsvaret. 
Propositionen har efter dessa delar avsnitt om det militära försvaret, 
civilförsvaret, det ekonomiska försvaret (littera H. Ekonomiskt försvar) 
och övrigt totalförsvar m. m. I det sistnämnda avsnittet ingår, förutom 
littera I. Övrigt totalförsvar, littera J. Räddningstjänst och K. Övriga 
ändamål. I ett särskilt avsnitt behandlas försvarsforskningens ställning, 
långsiktiga utveckling och finansiering. 
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Fjärde huvudtiteln 

A. Försvarsdepartementet m. m. 

A I. Försvarsdepartementet 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

26728437 

26710000 
29920000 

Kostnader och medelshC'hov (I 000-tal kr.J 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarsdepartementet 

Ti/lkommerlm·går: 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

1981/82 

Planerat 

25600 

+1520 

27120 

Utfall 

26728 

26728 

1982/83 

Planerat 

26710 

26710 

Il 

1983/84 

Föredra
ganden 

29920 

29920 1 

1 Medelprisläge för budgetåret 1983/84. Prisregleringsmedel disponeras inte. 

Personal 

Personalkategori 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 19((2/83 

Planerat Utfall Planerat 

88 88 87 
42 42 42 

130 130 129 

1983/84 

Föredra-
gandcn 

93 
44 

137 

Efter anmälan i prop. 1962: 108 (SU 108, rskr 244) ålades försvarsminis
tern samordningsansvaret inom regeringen för totalförsvaret. För att biträ
da försvarsministern i hans egenskap av samordningsminister inrättades i 

försvarsdepartementet år 1962 en samordningsavdelning samt år 1972 
(prop. 1972: 45, FöU 15, rskr 184) ett sekretariat för säkerhetspolitik och 

långsiktsplanering inom totalförsvaret (SSLPJ. 

Som en konsekvens av den nya ärendefördelningen mellan departemen

ten, varigenom en större del av totalförsvarsfrågorna har förts över till 

försvarsdepartementets verksamhetsområde, har behovet av den nuvaran
de samordningsavdelningen bortfallit. Denna har därför utgått ur departe

mentets organisation och ersätts av en ny enhet för civilt totalförsvar, dvs. 
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civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar och kommunal be

redskap m. m., där även samordningsfrågor och frågor om räddningstjänst 

kommer att handläggas. Vidare har SSLP placerats in under chefstjänste

männen i försvarsdepartementets organisation. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

29920000 kr. Jag har inte räknat några medel för den personalm. m. som 

förs över till försvarsdepartementet genom departementsreformen, efter

som kostnaderna härför ännu är svåra att beräkna. Jag förutsätter att dessa 

kostnader vid behov får täckas genom anslagsöverskridande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förs1·arsdepartementet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 29920000 kr. 

A 2. Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret 

1981/82 utgift 

I 982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

16433347 1 

166350001 

7055000 
1 Anslaget A 2. Vissa nämnder m. m. 

Från anslaget täcks fr. o. m. budgetåret 1983/84 utgifter för bl. a. total

försvarets upplysningsnämnd, totalförsvarets chefsnämnd, delegationen 

för efterforskningsbyråns verksamhet, oljekrisnämnden och riksnämnden 

för kommunal beredskap. 
Från anslaget utgår vidare bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar 

och till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum samt till Svenska röda korset. 

Kostnader och medels behov ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

I. Vapenfrinämnden 
2. Värnpliktsnämnden 
3. Totalförsvarets upp

lysningsnämnd 
4. Försvarets fastig

hetsnämnd 
5. Försvarets personal-

nämnd 
6. Övriga nämnder 

Bidrag till 
7. Centralförbundet 

Folk och Försvar 
8. Stiftelsen Gällöfsta 

kurscentrum 

Kostnader 

1981182 

Planerat 

6125 
I 135 

885 

550 

550 
1300 

2270 

5580 

18395 

Utfall 

7657 
1254 

945 

592 

543 
1134 

2553 

6000 

20678 

1982/83 1983/84 

Planerat Nämnden Föredra
ganden 

7085 
1320 

1310 

620 

595 
1510 

2337 

6235 

21012 

1483 

1029 

2544 

7254 

24757 

1460 

1205 

2400 

7120 

12185 
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Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Nämnden Föredra-
ganden 

1Yl/kommer/m•går: 
Centralförbundet Folk 

och Försvar, medlems-
avgifter och skrifter 
m.m. - 275 - 545 - 427 - 430 - 430 

Stiftelsen Gällöfsta 
kurscentrum. driftin-
täkter m. m. -3445 -3700 -3950 -4 700 -4700 

Lönereserv + 425 
Medgiven prisregle-

ring + 910 

Medelsbehov 16010 16433 16635 7180 70552 

1 Anslaget F 18. Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret. 
2 Medelprisläge för budgetåret 1983/84. Prisregleringsmedel disponeras inte. 

1. Totalförsvarets upp/ysningsnämnd 

a) Prisomräkningen medför att kostnaderna ökar med 111 000 kr. 
b) För personalförstärkning krävs 182 000 kr. 

c) Besparingar medför att kostnaderna för en informationsskrift om 
1982 års försvarsbeslut minskar med 120000 kr. 

2. Övriga nämnder 

Pris- och löneomräkning samt vissa volymförändringar inom de övriga 
nämnderna medför att kostnaderna ökar med 74000 kr. 

3. Centra/förbundet Folk och Försvar 

Pris- och löneomräkningeo medför att kostnaderna ökar med 206000 kr. 

4. Stiftel.fen Gällöfsta kurscentrum 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 183 000 kr. 
b) Kostnaderna för drift av kursgården ökar med 650000 kr. 
c) För utökning av kursverksamheten krävs ytterligare 86000 kr. 
d) Kostnaderna för kurs- och konsultverksamheten vid myndigheter 

och skolor ökar med 100000 kr. 
e) För utbyggnad av anläggningen krävs ett banklån på ca 6 milj. kr. 

med statlig garanti. 

Föredragandens öi•erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 7 055 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för tjänsten som 
sekreterare vid totalförsvarets upplysningsnämnd. Under posten Övriga 
nämnder har jag beräknat 430000 kr. för en delegation för efterforskning 
av krigsfångar och civilinternerade. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa nämnder m. m. inom tota/försvaret för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 7 055 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6132170 1 

2600000 

86000002 

1 Varav 800000 kr. i prisregleringsmedel. 
2 Medelprisläge för budgetåret 1983/84. Prisregleringsmedel disponeras inte. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe
ten bör anslaget uppgå till 8,6 milj. kr. under nästa budgetår. Som jag har 
anfört under avsnittet Huvudtitelns utformning (s. 8) bör anslaget i fort
sättningen vara reservationsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 8 600 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1981182 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

938481 

750000 

470000 

Reservation 476325 

Ett belopp som motsvarar de medel för representation som regeringen 
beviljat de militära myndigheterna genom särskilda beslut bör i fortsätt
ningen budgeteras under anslaget E I. Operativ ledning m. m.: Ledning 
och förbandsverksamhet. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 470000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations
anslag av 470000 kr. 
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2 Säkerhetspolitiska överväganden 

Utvecklingen i världen har under det gångna året präglats av tilltagande 
spänning och osäkerhet på både det politiska och ekonomiska området. 
Den tendens till konfrontationspolitik mellan supermakterna som har er
satt avspänningen synes fortsätta, trots att nya samtal inletts mellan dem 
om begränsning av kärnvapen. Världens rustningar ökar mot alltmer ofatt
bara nivåer. Samtidigt genomgår den internationella ekonomin en allt 
djupare kris som tar sig uttryck i stagnerande produktion och ständigt 
ökande arbetslöshet. Båda utvecklingarna utgör ett hot mot vår säkerhet 
och vår välfärd. 

Det försämrade förhållandet mellan supermakterna sätter sin prägel på 
det internationella klimatet. Genom att deras intressen och prestige är 
involverade i de många lokala och regionala konflikter som förekommer på 
olika håll i världen kan även geografiskt begränsade konflikter få vid
sträckta internationella följder. Supermakternas tendens att betrakta mot
sättningarna i t. ex. Tredje världen främst i ljuset av sin egen rivalitet är 
emellertid farlig. Deras globala intressen - eller öst- västperspektivet som 
sådant - kan varken erbjuda tillräckliga förklaringar eller acceptabla lös
ningar på konflikter och svårigheter i Tredje världen. Flera av konflikterna 
under år 1982 illustrerar detta. Kriget mellan Iran och Irak fortsätter på 
tredje året med stora offer på båda sidor utan att någon lösning kan 
skönjas. Argentinas ockupation av Falklandsöarna visar hur snabbt och 
oberäkneligt en gammal tvistefråga kan blossa upp till en militär konflikt. 
Israels ockupation av Libanon utgör inte bara ett brott mot FN-stadgan 
och folkrättens viktigaste principer utan trotsar öppet enhälliga uppma
ningar från FN:s säkerhetsråd. 

Den sovjetiska ockupationen av Afghanistan går in på sitt fjärde år, 
medan befolkningens motstånd och omvärldens protester mot detta över
grepp fortsätter. I Sydostasien och Södra Afrika visar utvecklingen hur 
stormakternas engagemang på grund av strategiska intressen fördjupar 
lokala konflikter och förhindrar lösningar som innebär att berörda folk 
bereds tillfälle att utnyttja sin självbestämmanderätt. Det mönstret har 
också gällt i Centralamerika, där k"!-mpen mot århundraden av nöd och 
förtryck möts av våld från dem som motsätter sig de folkliga kraven på en 
dräglig tillvaro. I Polen har miiitärernas krossande av demokratiserings
processen, nu senast genom olagligförklaringen av fackföreningsrörelsen 
Solidaritet, åter illustrerat hur spänningen mellan folkliga frihetssträvan
den och regimernas kontrollkrav fortsätter att skapa spänning i Östeuropa. 

Den tilltagande användningen av våld på olika håll i världen inger oro. 
Den minskande respekten för folkrätten och FN-stadgans principer har 
åtföljts av ett alltmer öppet åsidosättande av FN :s uttalade vilja. Också 
säkerhetsrådets beslut har upprepade gånger trotsats. FN:s generalsekre
terare har varnat för att medlemsländerna genom att avlägsna sig från 
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stadgans normer och förpliktelser närmar sig en ny internationell anarki. 
Ett stärkande av FN :s roll som instrument för kollektiv säkerhet ter sig 
därför ytterst angeläget. 

Kapprustningens tempo har ytterligare stegrats, medan praktisk\ tagel 
inga substantiella framsteg gjorts i centrala rustningskontroll- och nedrust
ningsfrågor. Den växande fredsrörelsen i världen utgör en sund reaktion 
mot regeringarnas oförmåga att bryta rustningarnas onda cirkel. FN:s 
generalförsamlings an~ra specialsession för nedrustning sommaren 1982 
blev en missräkning för alla som hoppats att världssamfundet skulle lyckas 
utarbeta och anta ett fullständigt nedrustningsprogram. Huvudansvaret för 
de uteblivna resultaten härvidlag torde få delas av de båda supermakterna. 

Ett begränsat framsteg utgör det faktum att bilaterala samtal om be
gränsning av de strategiska kärnvapnen, de s. k. START-förhandlingarna, 
har kunnat inledas mellan supermakterna i Geneve i juni 1982. Allt talar för 
att förhandlingarna blir komplicerade och långvariga. Förenta staterna, 
som anser att en frysning av kärnvapnen på nuvarande nivåer skulle 
bevara vad man uppfattar vara ett sovjetiskt övertag i fråga om interkon
tinentala raketer. har föreslagit i första hand en nedskärning på vardera 
sidan av antalet kärnladdningar på ballistiska raketer (interkontinentala 
landbaserade och ubåtsbaserade). Den föreslagna reduktionen utgör en 
tredjedel. dvs. ned till ca 5 000, varav högst hälften skulle få finnas på 
landbaserade raketer. Förslaget har från sovjetisk sida karakteriserats som 
ensidigt, då det skulle innebära störst förändringar på den sovjetiska styr
kesammansättningen. 

I Geneve pågår också sedan år 1981 förhandlingar om de regionala 
kärnvapnen i Europa. Sovjetunionen har där erbjudit sig att stoppa vidare 
utplacering av medeldistansroboten SS-20 och vidta vissa reduktioner, ifall 
USA avstår från att genomföra 1979 års villkorliga NATO-beslut om 
utplacerande av nya medeldistansvapen. Förhandlingarna torde under år 
1983 gå in i ett intensivt skede, då slutet av detta år utgör den tidpunkt då · 
NATO:s beslut om utplacering av nya vapen kommer att. inledas, ifall 
förhandlingarna dessförinnan inte har givit resultat. Förhandlingarna kom
pliceras ytterligare av oenighet mellan parterna om vilka vapensystem som 
bör ingå i förhandlingsunderlaget. 

Också andra pågående förhandlingar av betydelse för Europas säkerhet 
präglas av låsningar och djupa motsättningar. I Wiensamtalen om militära 
styrkereduktioner i Europa (MBFRJ har ett antal kompromisser t:ppnåtts 
beträffande målen för nedskärningarna, men.den grundläggande oenighe
ten om de rådande styrkenivåerna, från vilka nedskärningarna skall före
tas, består oförändrad. I Madrid har deltagarna i konferensen om säkerhet 
och samarbete i Europa (ESK) återupptagit det avbrutna uppföljningsmöte 
som inleddes år 1980. Motsättningarna mellan stormakterna har kommit. 
att dominera förhandlingarna om förslaget till slutdokument. inkl. förslaget 
att sammankalla en europeisk nedrustningskonferens. Trots initiativ och 
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pådrivande insatser från de alliansfria och neutrala staternas sida är det 
fortfarande mycket osäkert huruvida viljan till samförstånd mellan makt
blocken kommer att vara tillräcklig för en överenskommelse om ett slutdo

kument. 
Några snabba resultat av de internationella nedrustningsförhandlingarna 

kan inte väntas. Regeringen kommer att fullfölja och intensifiera ansträng
ningarna för att främja internationell fred och avspänning. Regeringen 
kommer också att följa konkreta framsteg på nedrustningens område och 
överväga vilken anpassning av den svenska försvarspolitiken som kan 
aktualiseras i anslutning härtill. 

Som del av Europa kan de nordiska länderna inte undgå att beröras av 
de stormaktsmotsättningar som präglar förhandlingarna om kontinentens 
säkerhet. Härtill kommer det nordiska områdets växande strategiska bety
delse. En orsak härtill är utbyggnaden av de sovjetiska marinbaserna på 
Kola-halvön, vars lokalisering delvis är betingad av geografiska faktorer 
och den vapentekniska utvecklingen. Den ökning av den militära aktivite
ten i det nordiska området som blivit resultatet bör ses som ett led i 
supermakternas bevakande av sina globala intressen och som en del av den 
strategiska maktbalansen dem emellan, och den kan däiför inte uppfattas 
som riktad mot Sverige. Utvecklingen kan dock inte undgå att på olika sätt 
få återverkningar också för Nordens del. Därmed ställs stora krav på vår 
egen förmåga att även i fortsättningen upprätthålla respekten för vårt lands 
tenitoriella integritet och säkerhetspolitiska linje. De grova kränkningar av 
svenskt tenitorialvatten och svenskt militärt skyddsområde som en eller 
flera främmande ubåtar för kort tid sedan gjort sig skyldiga till utgör en 
allvarlig påminnelse härom. Det svenska tenitoriet skall skyddas mot 
kränkningar med alla tillgängliga medel. 

I de nordiska länderna finns inte några kärnvapen. Det är viktigt att detta 
läge består. Regeringen eftersträvar däiför att få till stånd överenskom
melser som bl. a. gör Norden till en kärnvapenfri zon. Sådana överens
kommelser kan lindra spänningen mellan blocken och minska risken för att 

· länderna utsätts för kärnvapenanfall. 
De senaste årens utveckling i världen förändrar inte de allmänna slutsat

ser som drogs i 1982 års försvarsbeslut. Grunderna för de säkerhetspoli
tiska överväganden som redovisades i samband därmed, och om vilka 
enighet rådde i riksdagen, kvarstår oförändrade. Den svenska säkerhets
politiken, grundad på vår alliansfrihet syftande till neutralitet i krig och 
stödd på ett för våra förhållanden starkt försvar, ligger fast. Regeringen 
kommer konsekvent och bestämt att fullfölja denna politik. Förtroendet 
för vår vilja och vår förmåga att i krig bevara neutraliteten måste vid
makthållas. Det får varken skapas farhågor eller förväntningar om att 
Sverige ens under starkt yttre tryck skulle överge sin neutralitetspolitik. 
Den svenska nationen står enad kring de säkerhetspolitiska principerna. 
Det är en ovärderlig tillgång som måste bevaras. 

2 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100 Bil. 6 
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Hemställan 

Jag hem~tä\ler att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om säkerhets- och för svarspolitiken. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdep~rtementet 19 

3 Översynsprojektet m. m. 

I prop. 1980/81: 20 (bil. 3) anmälde dåvarande chefen för försvarsdepar
tementet att han avsåg att låta kartlägga de besparingsmöjligheter som 
skulle kunna uppnås genom samverkan mellan försvaret och övriga sam
hällssektorer. Vidare anmälde han i prop. 1980/81: 100 (bil. 7) att ett 
översynsprojekt hade startats. Jag vill här redovisa arbetsläget för över
synsprojektet. 

Tänkbara områden för samverkan mellan försvaret och övriga samhälls
sektorer har inventerats. 

Möjligheterna att utnyttja försvarsmaktens transportflyg för värnplikts
resor har utretts inom försvarsmakten. Regeringen har i december 1982 
beslutat att viss försöksverksarilhet skall bedrivas inom området. 

Chefen för marinen avser att förhyra flygplan för ubåtsjaktuppgifter 
inom ramen för de särskilda medel som har ställts till förfogande för detta 
ändamål (prop. 1981/82: 102 bil. 2, FöU 18, rskr 374). Jag har vidare erfarit 
att tullverkets kustbevakning har behov av att förnya de flygplan som 
används för havsövervakning. Jag avser föreslå regeringen att uppdra åt 
berörda myndigheter att skyndsamt inkomma med förslag till hur de 
nämnda behoven kan samordnas, både när det gäller anskaffning eller 
förhyrning av flygplan och utnyttjande samt drift och underhåll. Jag har i 
denna fråga samrått med chefen för ekonomi- och budgetdepartementen. 

Även i fråga om anskaffning eller förhyrning av flygplan till den civila 
trafikflygarutbildningen (prop. 1980/81: 6, TU 2, rskr 36) förutsätter jag att 
en samordning sker. 

Samordning mellan kommuner och fredsförband har diskuterats. Med 
hänsyn till väntade besparingar bearbetas projektet vidare. Jag avser under 
våren 1983 återkomma till regeringen med förslag att uppdra åt försvarets 
rationaliseringsinstitut att arbeta vidare med ärendet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om utredningen om försvarets gemen
samma myndigheter m. m. (Fö 1982: 06). Utredningen har i uppdrag att 
överväga möjligheterna dels till strukturförändringar och ytterligare kost
nadsreduceringar inom försvarets s. k. gemensamma myndigheter, dels till 
ökad samordning med övriga statliga myndigheter. I detta uppdrag täcks 
översynsprojektet in till stora delar. Jag kommer därför att överväga hur 
översynsprojektet och denna utredning skall kunna samordnas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om översynsprojektet. 
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4 Det militära försvaret 

4.1 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1981/82) 

4.1.1 Myndigheternas preliminära årsredovisningar 

Produktionsmyndigheterna har enligt utfärdade anvisningar lämnat in 
preliminära och översiktliga redovisningar av produktionen under budget
året 1981/82. Mera fullständiga årsredovisningar kommer att lämnas senare 
under budgetåret 1982/83. Jag finner det emellertid angeläget att redan nu 
lämna en sammanfattande redogörelse för tillståndet inom försvarsmak
ten. Redogörelsen grundas i huvudsak på preliminära redovisningar i an
slagsframställningarna för budgetåret 1983/84 från myndigheter med pro
duktionsansvar samt på överbefälhavarens redogörelse för tillståndet inom 
försvarsmakten i programplanen för det militära försvaret för perioden 

1983/84 - 1987/88. 
Resultatet av produktionen under budgetåret 1981/82 bekräftar att 1977 

års försvarsbeslut i vissa avseenden .inte har kunnat genomföras som 

planerat. 
Förändringar i det militärpolitiska läget samt inträffade incidenter har 

medfört beredskapshöjningar och insatser av större omfattning än normalt. 
Huvuddelen av krigsförbanden är användbara för sina huvuduppgifter 

omedelbart efter mobilisering. Den inställda repetitionsutbildningen m. m. 
har emellertid för flera förband medfört att möjligheterna att använda 
personal och förband för alternativa uppgifter minskat. För några förband 
har resultatet blivit nedsatt krigsduglighet och uth.·1llighet även i förban
dens hu vuduppgift. 

Vad gäller Allmän ledning och förbandsverksamhet har verksamheten 
genomförts med i huvudsak avsedd måluppfyllelse. 

I fråga om personalen brister det mycket i balans mellan olika delar av 
organisationen. Vid vissa förband är personalbristen besvärande stor och 
arbetsläget pressat. Åldersfördelningen är ogynnsam bland flera personal
kategorier. Pågående omorganisationer ställer också stora krav på perso

nalen. 
Tillgången på reservofficerare och värnpliktigt befäl för armens behov är 

inte tillfredsställande. 
Utbild!lingsförutsättningarna varierar mellan myndigheterna inom före 

svarsmakten när det gäller tillgång på lämplig mark och för ändamålet 
· avsedda byggnader, utbildningsanordningar m. m. Kasernrenoveringspro

grammet har fortsatt under budgetåret. Mark har anskaffats bl. a. för nya 
övnings- och skjutfält i Halland och Värmland samt för ett nytt skjutfält i 
Skövde. Av kasernobjekt har bl. a. den första etappen av utbyggnaden för 
skolor och förband i Skövde avslutats. Utbyggnaden i Skåne med anled
ning av Lv4:s och P7:s flyttning samt utbyggnaden av SI i Enköping har 
fortsatt. Utbyggnaden för armens tekniska skola i Östersund har påbörjats. 
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Försöken med decentraliserad produktionsledning (DEPROL) inom 

Nedre Norrlands militärområde har fortsatt.· 

Antalet kvalificerade krigsförband minskar. Den otillräckliga materiel

anskaffningen har medfört att vissa förband antingen har gått ur organisa
tionen eller fått reducerade uppgifter. Som exempel på detta kan nämnas 

reduceringen av antalet pansarförband, flygdivisioner, fartygsbundna 

ubåtsjaktresurser och ubåtar, den försenade moderniseringen av minröj

ningsförbanden samt den otillfredsställande tillgången på robotar inom 

pansarvärns- och ytattackförbanden. Beslut har dock fattats om utveckling 

och anskaffning av robotar för dessa förband, vilket på längre sikt kommer 

att medföra en nödvändig förbättring. 

För krigsorganisationen kan sammanfattningsvis konstateras att flera 

förbands stridsvärde har höjts genom tillförsel av ny materiel. Inom hu

vudproduktionsområdet Materielanskaffning har för armens del bl. a. lagts 

ut tilläggsbeställningar av haubitssystem 77, luftvärnsrobotsystem 70 och 

terrängbilar. En ny snabbyggd flytande bro och en ny stridsvagnsmina har 

beställts. De medeltunga helikoptrarna genomgår en genomgripande reno

vering. Inom marinens område har beställts fyra ubåtar av typ Västergöt

land, två robotbåtar av typ Stockholm och ett bevakningsfartyg. Utbygg- -

naden av tunga fasta kustartilleribatterier (ERST A) och anskaffningen av 

tunga rörliga batterier har fortsatt. För flygvapnet kompletteras beställ

ningarna av jaktrobotar och telemotmedel för flygplan 37 och av materiel 

för stridslednings- och luftbevakningssystemet samt bassystemet. 

4.1.2 Det ekonomiska utfallet 

Jag går nu över till att behandla det ekonomiska utfallet för budgetåret 

1981/82. 
Utgiftsramen för det militära försvaret uppgick till 15416430000 kr. i 

prisläget februari 1980 (prop. 1980/81: 100 bil. 7 s. 51, FöU 19, rskr 291 ). På 

grund av prisstegringar skall ramen räknas upp med 19,73 % enligt netto
prisindex. I medelprisläget för budgetåret 1981/82, dvs. efter kompensa-

Tillkommer 
Underutnyttjande av utgiftsramen för 

budgetåret 1980/81 (prop. 1981/82: 100 
bil. 7 s. 9) 

Löner till personal meds. k. NOM-garanti 
Kostnader för forskning om joniserande 

strålning 
Vissa kostnader för ubåtsbärgning 

Avgår: 
Besparing under budgetåret 1981/82 
Vissa kostnader för ombyggnad av 

förvaltningsbyggnaden Karolinen 

Summa korrigering 

+216044 
+ 2000 

+ 300 
+ 1414 

-550000 

- 3080 

+219758 

-553080 

-333322 
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tion för prisökningarna, uppgick ramen alltså till (I, 1973x 15 416430000) 
avrundat 18 458, I milj. kr. Detta belopp bör emellertid korrigeras enligt 

vad som framgår av tabellen (intagen på sid 21: I 000-tal kr.). 
Till posterna i sammanställningen vill jag lämna följande kommentarer. 

U nderutnyttjandet av utgiftsramen för budgetåret 1980/81 skall (prop .. 
1980/81: 100 bil. 7 s. 54, FöU 19, rskr 291) läggas till ramen för budgetåret 

1981/82. Detta har skett genom att prisregleringsmedlen har ökats i mot

svarande mån. 
I prop. 1978/79: )()()(bil. 7, FöU 23. rskr 327) anförde dåvarande departe

mentschefen att särskilda medel inte borde beräknas för personal meds. k. 
NOM-garanti. Han utgick från att berörd personal skulle kunna ompla

ceras inom de angivna myndigheterna eller vid andra myndigheter. Om 

denna omplacering i något fall inte lyckades borde frågan om hur och i vad 

mån kostnaderna skulle täckas få omprövas när säkrare underlag för 
ställningstagande förelåg. Kostnader för personal med NOM-garanti har 

under budgetåret 1981/82 uppkommit vid försvarsstaben. försvarets mate
rielverk och försvarets forskningsanstalt. Ett belopp som motsvarar 
nämnda kostnader har lagts till utgiftsramen genom ökning av prisregle

ringsmedlen. 
I avvaktan på en särskild utredning om behovet av radiobiologisk forsk

ning i Sverige har viss forskning om joniserande strålning bedrivits vid 

försvarets forskningsanstalt i Stockholm. Forskningen har sålunda bekos
tats från anslag inom utgiftsramen för det militära försvaret. För budget

året 1981/82 har ramen därför justerats med 300 000 kr. genom tillägg till 

prisregleringsmedlen. 
Vid bärgningen av den sovjetiska ubåten utanför Karlskrona förskotte

rades vissa kostnader från anslaget EJ, Operativ ledning m. m.: Ledning 
och förbandsverksamhet. Dessa kostnader bör emellertid inte belasta ut
giftsramen för det militära försvaret. Ett belopp som motsvarar kostna
derna har därför lagts till utgiftsramen genom att prisregleringsmedlen har 

ökats. 
Riksdagen har vid 1980/81 och 1981/82 års riksmöten beslutat att utgif

terna inom det militära försvaret skall begränsas med sammanlagt 550 

milj.kr. (prop. 1980/81:20 bil. 3, FöU 9. rskr 68. prop. 1981/82:30 bil. I, 

Föll 11, rskr 49). Detta har skett genom att prisregleringsmedel hållits 

inne. 
På uppdrag av regeringen har byggnadsstyrelsen med medel som styrel

sen disponerar utfört vissa ombyggnadsarbeten i förvaltningsbyggnaden 

Karolinen i Karlstad. Ombyggnaden har genomförts för att tillgodose 

behovet av utbildningslokaler för försvarets förvaltningsskola. Kostna
derna för ombyggnaden har därför avräknats från utgiftsramen för budget
året 1981/82 genom att prisregleringsmedel hållits inne. 

Enligt den redogörelse som jag har lämnat i det föregående blir den 

tillgängliga utgiftsramen för det militära försvaret budgetåret 1981/82 
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(18 458.1- 333.3) 18 124,8 milj. kr. Enligt riksrevisionsverkets budgetredo

visning uppgick utgifterna under de rambundna anslagen inkl. ianspråk

tagna prisregleringsmedel till avrundat 18 354,8 milj. kr. Utgifterna var 

alltså (18 354,8-18 124,8) 230 milj. kr. större än utgiftsramen. Regeringen 

kommer med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 

162, FöU 18. rskr 374) att beakta överutnyttjandet när utgifterna för det 

militära försvaret för budgetåret 1982/83 prisreglcras. 

4.1.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgetåret 1981/82. 
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4.2 Verksamheten under innevarande bu,dgetår (1982/83) 

Verksamheten under budgetåret 1982/83 bedrivs enligt de riktlinjer som 
finns angivna i prop. 1981/82: 100 (bil. i) och 1981/82: 102 (bil. 2, FöU 18. 
rskr 374) samt i regleringsbreven för budgetåret. 

Prisregleringsmedel kommer inte att kunna tilldelas i den omfattning 
som har beräknats. Jag avser föreslå regeringen att innehålla 100 milj. kr. 
av medlen som ett led i besparingssträvandena. 

Inom huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet fort
sätter strävandena att minska kostnaderna för fredsdriften bl. a. genom en 
omfattande rationaliseringsverksamhet. En ny befälsordning (NBO) är 
under införande. Omorganisationen med anledning av beslutet om för
svarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977/78: 63, FöU 9, rskr 174) 
fortsätter och omorganisation av försvarsmaktens högre regionala ledning 
m. m. (prop. 1979/80: 135. FöU 15, rskr 318) påbörjas. 

Inom huvudproduktionsområdet Materielanskaffning beställs för armen 
renovering och modifiering av vissa äldre infanterikanonvagnar så att de 
kan användas som luftvärnsrobotfordon och pansarvärnsrobotfordon. 
Rörligheten förbättras genom anskaffning av terrängbilar och handvagnar. 
En ny automatkarbin med tillhörande ammunition kommer att beställas. 
Inom marinens område anskaffas trängfartyg och moderniseras övervat
tensfartyg och ubåtar. Anskaffningen av tunga rörliga batterier och sjö
målsrobotar fortsätter. Inom flygvapnet har utveckling och en första del
serie av flygplanssystemet JAS beställts. Vidare beställs en ny transporta
bel markradio och påbörjas modifieringen av flygplan 35 för att förlänga 
dess användningstid. Ett antal objekt som redovisades i prop. 1981/82: 102 
(bil. 2) kommer inte att kunna beställas innevarande budgetår. 

Inom huvudproduktionsområdet Anskaffning av anläggningar anskaffas 
mark. byggnader och anläggningar samt vidtas ombyggnads- och under
hållsarbeten för ca 860 milj. kr. Anskaffningen av mark fortsätter för I 16 i 
Halland. I 2 i Värmland samt för Skövde och Visby garnisoner. Under 
budgetåret beräknas bl. a. utbyggnaden för S 1 i Enköping kunna avslutas. 
Utbyggnaden för armens tekniska skola i Östersund fortsätter. Inom flyg
vapnet fortsätter utbyggnaden för nya radarsystem och anpassningen av 
flygbaserna till ett nytt tlygbassystem. Ett antal byggnadsprojekt som 
redovisades i prop. 1981/82: 102 (bil. 2) kommer inte att kunna utföras eller 

påbörjas. 
Inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling görs försök 

och utvecklingsinsatser med nya pansarvärnsvapen. Studier och försök 
genomförs inför framtida beslut och utveckling av nya lätta stridsfordon. 
Studierna inför utveckling av fördelningsluftvärn med mörkerkapacitet 
avslutas. Inom marinen fortsätter utvecklingen av ubåtar. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgetåret 1982/83. 
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4.3 Det militära försvarets fortsatta utveckling 

4.3.1 Inledning 

I det följande sammanfattar jag först överbefälhavarens programplan för 
det militära försvaret. Därefter redovisar jag mina ställningstaganden till 
det militära försvarets fortsatta utveckling. 

4.3.2 Överbefälhavaren 

Överbefälhavarens programplan för perioden 1983/84-1987/88 (ÖB 83-
88) är den första som grundar sig på 1982 års försvarsbeslut. Den nu 
genomförda programplaneringen visar enligt överbefälhavaren att inten
tionerna i 1982 års försvarsbeslut i huvudsak kan fullföljas. Detta innebär 
bl. a. att krigsorganisationens kvalitet förstärks inom väsentliga områden. 
Mekaniseringen av brigadförbanden inleds, antalet norrlandsbrigader 
ökas, pansarvärnet förstärks, moderna ubåtar och nya fartyg med robotbe
väpning tiilförs. Vidare fullföljs anskaffningen av det rörliga kustartilleriet 
och Jaktviggen JA 37 samt moderna radarstationer. Genom beslutet att 
påbörja utvecklingen av det nya stridsflygplanet JAS har en viktig grund 
lagts för försvarets framtida effekt. Programplanen innebär också att 
grund- och repetitionsutbildningen kan upprätthål!as på godtagbar nivå. 
Beredskapen förstärks i väsentliga avseenden. 

Förstärkningarna av krigsorganisationen har till stor del möjliggjorts 
genom de beslutade kraftiga reduktionerna och rationaliseringarna inom 
fredsorganisationen. De härigenom erhållna besparingarna utgör en förut
sättning för förstärkningarna inom krigsorganisationen. 

1982 års försvarsbeslut innebär trots detta att antalet kvalificerade för
band i krigsorganisationen fortsätter att minska. Antalet förband som 
erfordras för att med tillräcklig säkerhet möta ett angrepp är alltför litet. 
Förmågan att möta och hejda kust- och gränsnära angrepp minskar. Risken 
ökar därigenom för att försvarsmakten tidigt kan komma att tvingas föra 
strider även inne i landet. 

Överbefälhavaren framhåller vidare att försvarsutgifterna har minskat 
sedan slutet av 1960-talet. Detta har skett mot bakgrund av en förhoppning 
om positiva resultat av avspänningspolitiken och förväntningar om minsk
ning av de militära styrkorna i omvärlden. Dessa förväntningar har inte 

infriats. Utvecklingen har i stället sedan några år gått i motsatt riktning. 
Mot denna bakgrund borde enligt överbefälhavaren 1982 års försvarsbeslut 
ha inriktats mot den högsta ekonomiska nivå som redovisades i perspektiv
planen inför försvarsbeslutet. Därigenom hade den nedåtgående trenden i 
försvarseffekten kunnat brytas. 

Grunderna för det militära försvarets fortsatta utveckling har lagts fast 
genom 1982 års försvarsbeslut. Detta innebär enligt överbefälhavaren att 
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invasionsförsvar också i framtiden är försvarsmaktens viktigaste uppgift. 
Ökad vikt skall läggas vid försvar mot överraskande angrepp. Ett angrepp 
mot Sverige skall fordra så stora resurser och uppoffringar och ta så lång 
tid att de fördelar som står att vinna med angreppet inte blir värda insatsen. 
lnvasionsförsvaret skall fullföljas med efter hand mobiliserade förband 
som skall ha sådan kvalitet att de kan sättas in i strid omedelbart efter 
mobilisering. Försvarsmaktens uthållighet skall medge att förband och 
vapensystem kan utnyttjas på ett sådant sätt att en tillräcklig sttidseffekt 
kan sättas in i försvarsoperationer under lång tid. 

För att Sveriges neutralitet skall bli respekterad måste vårt militära 
försvar ha en sådan styrka och sammansättning att ingen finner det fören
ligt med sina intressen att utnyttja svenskt territorium. Försvaret skall 
också kunna upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium, 
skydda den egna sjö- och tlygtrafiken och den trafik som enligt neutrali
tetsrätten är tillåten. Respekten för det svenska territoriets integritet skall 
grundläggas och upprätthållas redan i fredstid genom att det militära för
svaret har förmåga att upptäcka och avvisa kränkningar. 

Totalförsvarets olika delar skall samverka och understödja varandra i 
syfte att nå största möjliga försvarseffekt. 

Försvarsmaktens viktigaste uppgift, invasionsförsvar, innebär enligt 
överbefälhavaren att upprätthållandet av krigsorganisationens operativa 
styrka och beredskap är det centrala i försvarsmaktens fredstida verksam
het. Den operativa styrkan bestäms främst av krigsorganisationens tillgång 
på förband för strid. Krigsorganisationen bör utvecklas så att den samlade 
effekten av samverkande förband blir så hög som möjligt. Åtgärder bör. 
vidtas för att förbättra insats- och mobiliseringsberedskapen varvid sär
skilt underrättelsetjänsten bör uppmärksammas. 

Till följd av kostnadsutvecklingen differentieras kvaliteten på förban
dens utrustning med hänsyn till huvuduppgifterna. Vissa förbands kvalitet 
anpassas till utvecklingen i omvärlden. För andra förband begränsas upp
gifternas omfattning. Uthålligheten inriktas så att försvarsmakten kan ge
nomföra ett för en angripare förlustbringande motstånd under lång tid. 

Försvarsbeslutets inriktning av de olika programmen innebär enligt 
överbefälhavaren bl. a. följande. 

För markstridsförbanden prioriteras anfallsförmågan, pansarvärnskapa
citeten och de kvalificerade fältförbanden. Andelen mekaniserade förband 
och förband som är särskilt utbildade och utrustade för strid i norra 
Sverige bör ökas. Rörligt kustartilleri prioriteras. Infanteribrigad 66 bör 
t.v. stå kvar i krigsorganisationen. Anskaffningen av tungt rörligt kustartil
leri bör fullföljas och organisation av amfibiebataljoner påbörjas. 

För övervattensstridsförbanden gäller att anskaffningen av robotbåtar 
med utrustning för ubåtsjakt skall fortsätta. Den påbörjade· anskaffningen 
av minröjningsfartyg skall fortsätta. Förmågan att övervaka och ingripa 
såväl mot ytfartyg som ubåtar inom sjöterritoriet skall förbättras. Förmå-
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gan till ubåtsjakt skall främst bygga på helikoptrar. Genom särskilda åtgär
der skall förmågan till ubåtsjakt i fred ökas. De marina basförbanden skall 
vidareutvecklas och möjligheterna till ökad rörlighet och samordning inom 
försvarsmaktens underhållsorganisation skall tillvaratas. Utveckling, an
skaffning och underhåll av sjömålsrobotar skall samordnas inom och mel

lan försvarsgrenarna. Tillgången på moderna minor skall vara god och 
utläggning skall kunna påbö1jas med kort varsel. 

Fjärrstridsförbanden skall bekämpa en angripares invasionsstyrkor 
utanför våra gränser och kuster. Attacktlygförbanden spelar härvid en 
betydande roll. Vid inriktningen av marinstridskrafterna prioriteras ubåts

funktionen. 
Luftförsvarsförbanden får ökad betydelse. Pågående ombeväpning av 

jaktförbanden till 8 divisioner utrustade med flygplan JA 37 tillgodoser de 
kvalitativa kraven. Kvantiteten hålls uppe genom att fyra jaktdivisioner 
med flygplan J 35 behålls. Vid anskaffning av framtida luftvärnssystem 
skall system med allvädersprestanda och längre räckvidd än robot 70 
eftersträvas. Flygbassystemet skall vidareutvecklas. Den pågående ut
byggnaden av stridslednings- och luftbevakningssystemet fullföljs och 
kompletteras med flygburna radarutrustningar. 

De organisatoriska huvudprogrammen bör enligt överbefälhavaren ges 

följande inriktning. 
Inom huvudprogrammet Armeförband skall stridskrafterna kunna ge

nomföra främst anfalls- och avvärjningsstrid i gräns- och kustområden och 
föra en uthållig fördröjningsstrid. Nuvarande indelning i fält- och lokalför

svarsförband bibehålls. Lokalförsvarsförbanden avses främst för försvars
uppgifter i gräns- och kustområden samt vid hamnar, flygfält och andra 
objekt som är av väsentlig betydelse för vårt försvar. Fältförbanden skall 
främst kunna genomföra anfall av större omfattning. De skall kunna kon
centreras till aktuella invasionsriktningar och där snabbt kunna komma till 
verkan. Antalet förband som är särskilt utbildade och utrustade för strid i 
norra Sverige ökas. Åtgärder skall också vidtas för att förbättra beredska
pen i norra Sverige och möjligheterna att snabbt tillföra stridskrafter från 
övriga delar av landet. Andelen mekaniserade enheter ökas. 

Modernisering av elva infanteribrigader (lB 77) fullföljs. Rörligheten 
förbättras genom tillförsel av terrängbilar för personaltransport och band
vagn 206. Övriga infanteribrigader (IB 66 M) modifieras _och minskar till 
sex under andra perioden. För att förbättra terrängrörligheten vid IB 66 M 
organiseras transportförband med bandvagn 202. 

Norrlandsbrigadema omorganiseras och moderniseras. En femte norr

landsbrigad tillkommer genom omorganisation av en infanteribrigad 77. 
Antalet fristående norrlandsskyttebataljoner ökar. 

Fyra pansarbrigader, pansarförbanden i övre Norrland och pansarför
banden på Gotland bibehålls. Nuvarande pansarorganisation inom östra 
Mellansverige jämte vissa pansarförband i södra Sverige omorganiseras till 
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en mekaniserad brigad och ett antal mekaniserade bataljoner. Stridsvagns
transportorganisationen kompletteras för att tillgodose kravet på ökad 
rörlighet. Pansarförbandens och de mekaniserade förbandens eldkraft och 

rörlighet förbättras. 
Jägarbataljoner avsedda för såväl övre Norrland som södra och mellers~ 

ta Sverige organiseras. 
Pansarvärnsförmågan förbättras inom samtliga fältförband. Vid infan

teri- och norrlandsbrigaderna anskaffas förbättrad ammunition till pansar
värnspjäserna. Ett nytt lätt pansarskott, närpansarvärnsvapen samt lätta 

och tunga pansarvärnsrobotar tillförs. 
Armeflyget utökas till två bataljoner. Pansarvärnshelikoptrar anskaffas. 

Transporthelikoptrar anskaffas för bl. a. sjuktransport. 
Moderniseringen av förband för indirekt eld fortsätter. Ytterligare hau

bitser av typ 77 och nya granatkastare anskaffas. Till granatkastarna ut
vecklas och anskaffas slutfasstyrd ammunition för pansarbekämpning. 
Öckså för artilleriet utvecklas slutfasstyrd ammunition. En ny radar för 
artillerilokalisering anskaffas. 

Nuvarande luftvärnsbataljoner med centralinstrumentering 760. bibe
hålls. Organiseringen av luftvärnsbataljoner med robotsystem 70 är ge
nomförd och tilläggsanskaffning sker. Ekonomiska resurser för nya luft
värnssystem har avdelats. 

Moderniseringen av fältarbets- och sambandsfunktionerna fortsätter. 
Underhållsfunktionen moderniseras. Den samordnas i ökad omfattning 

med samhällets civila resurser. 
Nuvarande antal lokalförsvarförband minskar något. Viss materielför

stärkning sker bl. a. genom att granatkastare och pansarvärnsvapen över
förs från fältförbanden. Armen övertar civilförsvarets bevakningsupp
gifter. Hemvärnet bibehålls i huvudsak oförändrat. Materielen förnyas i 
viss utsträckning. Hemvärnets uppgifter i kustområdena utökas. 

Inom huvudprogrammet Marinförband skall stridskrafterna kunna be
kämpa en angripares sjötransporter och sjöstridskrafter samt försvara 
viktiga skärgårdsområden och urlastningshamnar. De skall skydda vår 
kustsjöfart och övriga förflyttningar till sjöss samt medverka i övervakning 
och incidentberedskap. Åtgärder skall vidtas för att effektivisera och för
bättra övervakningen och möjligheterna till ingripande såväl mot ytfartyg 
som ubåtar. Förbanden skall genom hög tillgänglighet redan i fred snabbt 
kunna sättas in i olika områden. Ubåtarna ges en förbättrad förmåga att 
lägga ut mineringar. Ubåtsförbanden prioriteras. Ytattackförbandens för
måga till strid på långa avstånd och i telestörd miljö ökas. 

Kustartilleriförbandens eldkraft och rörlighet ökas. Rörliga spärr- och 
kustjägarförband omorganiseras till amfibiebataljoner. Minkrigföringen in
går som en viktig del i invasionsförsvaret. Antalet fredsutlagda, kontroller
bara mineringar ökar. Skyddet mot en angripares minkrigföring bygger 
främst på minröjningsförbanden. Förbanden består av såväl minröjnings-
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fartyg som en stor andel civila fartyg. Modernisering av förbanden genom
förs. Skyddet mot angriparens ubåtskrigföring skall främst bygga på heli
koptrar och mineringar. Skyddet av kustsjöfarten och transporterna till 
och från Gotland löses av stridskrafter avsedda för invasionsförsvaret 
samt genom mineringar. 

Den marina lednings-, bas- och underhållsorganisationen samt den mari
na kustbevakningsorganisationen minskas och anpassas till den förändrade 
krigsorganisationen. Krigsorganisationen för sjukvårdstjänst behålls dock 
i huvudsak. Radarförbanden för luft och sjöbevakning införs i krigsorgani
sationen gemensamt med flygvapnet. Anskaffning slutförs av sjöbevak
ningscentraler inom Södra och Västra militärområdena. Sjöbevaknings
systemets utformning på norrlandskusten studeras. 

Ett nytt marint stridsledningssystem anskaffas. Det samordnas med 
övriga ledningssystem inom försvarsmakten. 

Vår fredstida förmåga att övervaka sjöterritoriet och ingripa såväl mot 
ytfartyg som ubåtar som kränker detta förbättras. System för övervakning 
på och under havsytan anskaffas. Ytterligare fyra vedettbåtar anskaffas. 
Prov genomförs med flyg- och helikopterburna övervakningssystem. 

Nuvarande antal helikopterdivisioner bibehålls. Alla marinens helikop
ter 4 förses med komplett vapenutrustning för ubåtsjakt. Åtgärder vidtas 
för att förlänga användningstiden för helikopter 4 till år 2000. Basresur
serna görs rörliga. 

Under perioden utgår jagarna och ytattackförbanden organiseras i två 
ytartackflottiljer samt en fristående robotbåtdivision och två fristående 

patrullbåtsdivisioner. 
Anskaffning av de två robotbåtarna typ Stockholm fullföijs. Fyra robot

båtar 90 beställs under budgetåret 1986/87. Robotbåtarna ges ubåtsjaktka
pacitet. 

Ubåtsförbanden kommer efter modernisering av ubåtarna typ Sjöormen 
och anskaffning av ubåt A 17 att omfatta tolv ubåtar. Under perioden 
utvecklas och projekteras ubåt 90. Ubåtarnas attack- och mineringskapaci
tet förbättras. 

Minröjningsflottiljerna reduceras till åtta under perioden. Två minröj
ningsfartyg (M 80) levereras under programplaneperioden och ytterligare 

fyra kommer att anskaffas. 
Ett antal fasta kustartilleribatterier utgår. Övriga batterier moderniseras. 

Ett nytt luftvämssystem tillförs. Styrd ·ammunition med längre räckvidd 
anskaffas till de fasta och rörliga batterierna. Under perioden anskaffas en 
lätt kustrobot även till de områdesbundna spärrförbanden. 

Anskaffning av ytterligare minutläggare påbörjas. Minmaterielen mo

derniseras och utökas. 
Anskaffningen av tunga rörliga kustartilleribatterier av typ 12/80 full

följs. Inom en i huvudsak oförändrad materiel- och personalstyrka organi

seras tre bataljoner. 
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Uppsättningen av sjöburna amfibiebataljoner påbörjas. Anskaffning av 
lätt kustrobot och ny båtmateriel påbörjas i slutet av programplaneperio
den. 

Inom huvudprogrammet Flygvapenförband skall stridskrafterna kon
centrerat kunna möta angriparens flygbekämpning samt kunna bekämpa 
en angripares tilltransporter genom luften, över havet och över landgrän
sen. En invasion mot vårt land skall inte kunna genomföras förrän efter en 
omfattande bekämpning av våra flygstridskrafter. Härigenom skall tid 
skapas för mobilisering och övriga försvarsförberedelser. Förbanden skall 
genom hög tillgänglighet redan i fred snabbt kunna sättas in i olika områ
den. De skall medverka i övervakning och incidentberedskap. 

Under perioden påbörjas utveckling och anskaffning av ett för jakt-, 
attack- och spaningsuppgifter allsidigt användbart flygplanssystem, JAS. 
Den första JAS-divisionen krigsorganiseras budgetåret 1992/93. 

Ombeväpningen av jaktflygdivisionerna med flygplan JA 37 fortsätter. 
Åtta divisioner ombeväpnas. Fyra divisioner med flygplan J 35 F bibehålls 
till mitten av 1990-talet. Antalet jaktflygdivisioner kommer att vara tolv. 
Jaktflygförbandens beväpning förbättras genom tillförsel av nya jaktrobo

tar. 
De medeltunga attackflygdivisionernas beväpning förbättras. Ny sjö

målsrobot har beställts. Nya tunga vapen har inplanerats för flygplan 
AJ37. De lätta attackflygdivisionerna med flygplan SK 60 utgår. 

Antalet spaningsflygdivisioner är oförändrat. 
Transportflygförbandens kapacitet utökas. Befintliga flygtransportdivi

sioner omorganiseras. 
Helikoptrar för lokal flygräddning anskaffas samordnat med pansar

värnshelikoptrar. En ersättning för helikopter 4 är inplanerad under den 
andra perioden. 

Anskaffning av ett nytt skolflygplanssystem som ersättning för flygplan 
SK 60 påbörjas under den andra perioden. 

Flygbassystemet förändras under perioden och ges ökad uthållighet och 
skydd. Antalet tlygbasbataljoner reduceras. 

Radarkompanier för luftbevakning och stridsledning på hög höjd tillförs 
successivt krigsorganisationen. Härvid utgår ett antal förband utrustade 
med äldre radarmateriel. Radarförband för luft- och sjöbevakning samt 
stridsledning på låg höjd införs i krigsorganisationen gemensamt med mari
nen. 

Ett flygburet radarsystem som komplettering till nuvarande markburna 
system studeras. Anskaffning är inplanerad under den andra perioden. 

Prov genomförs med ett datorstött system för sektorchefens taktiska 
ledning (SEFIR). Nya markbundna motmedelssystem anskaffas. 

Inom huvudprogrammet Operativ ledning m. m. bibehålls sex militärom
rådesstaber med tillhörande materiel- och verkstadsförvaltningar. Dessa 
omorganiseras under perioden. Förmågan att tidigt börja leda operationer-
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na och uthålligheten i ledningssystemet förbättras. Datorstöd införs i be

gränsad omfattning. Viss utbyggnad av stabsplatser samt fortsatt anskaff

ning av rörliga sambandskomponenter är inplanerad. 

Överbefälhavarens planering förkrigsorganisationens viktigaste förband 

framgår av följande sammanställning. 

Förband/enheter 1982/83 1987/88 1992/93 

Infanteribrigader 77 Il JO 10 
Infanteribrigader 66 9 8 6 
Norrlands brigader 4 5 5 
Pansarbrigader 4 4 4 
Mekaniserad brigad I I 
Fältförband i övrigt (bataljoner) ca 100 115 115 
Cykelskyttebataljoner ca 90 85 85 
Ytattackflottiljer 2 2 2 
I torpedbåts/robotbåtsdivision (självständig) I I I 
Patmllbåtsdivisioner (självständiga) 2 2 2 
Helikopterdivisioner 4 4 4 
Ubåtar 12 12 12 
Minröjningsflottiljer Il Il 8 
Minfartyg (stam) 3 3 3 
Kustartilleriförband (bataljoner, motsvarande) 30 29 29 
Marina lednings- och basförband ca 30 25 25 
Jaktflygdivisioner 35 10 4 4 
Jaktflygdivisioner 37 2 8 8 
Medeltunga attackflygdivisioner 5,5 5,5 4.5 
Lätta attackflygdivisioner 5 3 I 

Spaningsflygdivisioner 6 6 6 
Flygdivisioner JAS I 
Stril- och basbataljoner ca 50 45 45 

1 Organisationen utreds. 

Beredskapssystemet bör enligt överbefälhavaren utformas så att det 

möjliggör snabba höjningar av insats- och mobiliseringsberedskapen såväl 

med fredsorganisationens resurser som hela eller delar av krigsorganisa

tionens resurser. Resurser och åtgärder som ger hög initialeffekt priori

teras. 
Utbildningen inom försvarsmakten skall enligt överbefälhavaren bedri

vas så att krigsförbanden kan lösa förelagda uppgifter. Med utgångspunkt i 

den allmänna värnplikten skall alla värnpliktiga som tas in till grundutbild

ning utbildas så att de kan krigsplaceras. 

Beträffande värnpliktsutbildningen anför överbefälhavaren vidare att 

nuvarande utbildningssystem med 7,5 månader som kortaste tid för grund

utbildning och ett modifierat VU 60-system för repetitionsutbildning i allt 

väsentligt är lämpligt och bör tillämpas. Värnpliktstillgångarna minskar 

under 1990-talet. Kvantitativt är dock antalet värnpliktiga tillräckligt för 

krigsorganisationens behov. Kvalitativt kan en konkurrens uppstå. Värn

pliktsverket har påbörjat en översyn av kvalitetskraven. Av värnpliktsso

ciala skäl bör grundutbildningen av 7000 värnpliktiga tidigareläggas inom 

armen under perioden 1982/83-1986/87. Ett utökat behov av värnpliktiga 

föreligger inom flygvapnet med anledning av en utökning av markförsvars

organisationen inom basbataljonerna. 
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Utbildning av beredskapsplutoner inom armen påbörjas år 1983. Beträf
fande repetitionsutbildningen anför överbefälhavaren bl. a. att regelbundet 
återkommande repetitionsutbildning skall genomföras så att förbanden är 
användbara för sina huvuduppgifter direkt efter mobilisering. Det stora 
antalet anstånd för värnpliktigt befäl skall så långt möjligt minskas. Repeti
tionsutbildningsplaneringen skall göras långsiktig och stabil. 

De frivilliga försvar<>organisationerna har stor betydelse för bl. a. för
svarsviljan och försvarets förankring i samhället. De organisationer som 
utbildar personal för uppgifter i försvarsmaktens krigsorganisation priori

teras. 
Försvarsmakten blir för sin verksamhet i krig i ökad grad beroende av 

övriga delar av totalförsvaret och av samhället som helhet. Försvarsmak
ten skall därför verka för att samordning och samverkan inom totalförsva
ret vidareutvecklas. 

Överbefälhavarens inriktning av fredsorganisationens utveckling utgår 
från 1982 års försvarsbeslut och från överbefälhavarens fredsorganisa
tionsplan för perioden 1982/83-1991/92. Dessa beslut innebär att ett stort 
antal genomgripande förändringar skall genomföras under kort tid. För
ändringarna berör myndigheter på många orter och medför förändringar på 
alla nivåer i organisationen. Enligt överbefälhavaren är det därför väsent
ligt att stor kraft läggs på förändringarnas planmässiga genomförande. 
Härigenom minskas osäkerheterna såväl för personalen som berörda myn
digheter. Kostnadsminskningarna i fredsorganisationen är en förutsättning 
för att kunna genomföra planerad materielanskaffning. utbildning och för
bättring av beredskapen. Inriktningen bör enligt överbefälhavaren vara att 
så snabbt som möjligt genomföra beslutade åtgärder för att säkerställa att 
besparingarna kan uppnås. 

I enlighet med riksdagsbeslutet utgår de inplanerade besparingarna från 
de mål som överbefälhavaren redovisade i programplanen för perioden 
1982/83-1986/87. Besparingsmålet är 2400 milj. kr. för den nyss nämnda 
perioden samt en planeringsinriktning med besparingsmålet 7 900 milj. kr. 
för perioden 1982/83-1991/92 (prisläge februari 1981). 

Besparingarna är i stort sett av två slag. Rationalisering, samordningsåt
gärder och andra åtgärder inom fredsdriften skall svara för den största 
delen av besparingarna. Detta förutsätter en omfattande minskning av 
antalet anställda. En reduktion av antalet helårsanställda om minst 5 800 
genomförs. Återstående besparingar åstadkoms genom att dra in fredsför
band och avveckla mark och byggnader. 

Med avvikelse från överbefälhavarens programplan beslutade riksdagen 
bl. a. att 13 och garnisonstjänsten med beriden personal skall behållas. 
Detta bortfall i besparingar har avräknats från sparmålen inom huvudpro
gram 1. Vidare beslöts att även KA 5 skall bibehållas. Detta bortfall i 
besparingar måste täckas genom ytterligare reduceringar inom andra delar 
av huvudprogram 2. 
3 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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Justerade mål för kostnadsminskningarna under perioden 1982/83-

1991/92 jäinfört med överbefälhavarens förra programplan (ÖB 82-87) 

framgår av följande tabell (milj. kr.). 

Huvudprogram 

2 3 4 5 Summa 

ÖB 82-87 2485 685 2680 450 1610 7910 
Prisomräkning feb-

ruari 1981-feb-
ruari 1982 +193 +45 +236 +35 +108 +617 

ÖB 82-87 i pris-
läget februari 1982 2678 730 2916 485 1718 8527 

I 3, garnisonstjänst 
med beriden personal -257 -257 

MKG + 27 -27 
Kostnadsminskning 

1982/83-1991/92 i 
prisläget februari 1982 2448 730 2916 458 1718 8270 

Utgångsläget för personalminskningen är medeltalet personår cxkl. yr

kesofficersaspiranter budgetåret 1981/82 enligt redovisningssystemet PAF. 

Justerade mål för personalminskningarna under perioden 1982/83 -

1991/92 jämfört med överbefälhavarens förra programplan framgår av föl

jande tabell (personår). 

Huvudprogram 

2 3 4 5 Summa 

ÖB 82-87 2020 825 1235 365 I 555 6000 
I 3 -194 -194 
MKG + 28 -28 
Ytterligare minskning +15 + 151 

Övriga förändringar -8 +30 -22 
Minskat reduceringsmål -15 - 15 
Personalminskning 

1982-1992 1854 817 1265 300 1570 5806 

1 Enligt prop. 1981/82: 102 (bil. 2 s. 77). 
2 Övriga justeringar mellan huvudprogrammen på grund av kända organisationsför
ändringar inarbetas först när utfallet i avlönade personår kan fastställas. 

Erfarenheter av analyserna av tidigare organisationsförändringar skall 

tas till vara. Dessa erfarenheter visar bl. a. på svårigheterna att helt nå upp 

till planerade besparingar. Överbefälhavaren har därför i sin programplan 

för perioden 1982/83-1986/87 konstaterat att det är nödvändigt att finna 

ytterligare besparingsåtgärder om ca 10 % av sparmålet för att säkerställa 

att detta uppnås. För att göra det ännu säkrare att 1982 års försvarsbeslut 

skall kunna genomföras har överbefälhavaren gett berörda myndigheter i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till kostnadsminskningar inom områ

dena förrådsverksamhet, lokalvård. fastighetsförvaltning, fortifikations

och byggnadsförvaltning samt inköpsverksamhet. Dessutom skall bygg

normerna ses över. 
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Enligt överbefälhavaren medför pågående och förestående förändringar 
inom fredsorganisationen stora påfrestningar för den anställda personalen. 
Personal kan därför behöva omfördelas för att möta de på grund av 
organisationsförändringarna: ökade behoven av personalvårdsåtgärder. En 
förbättrad kartläggning av situationen för personalen skall genomföras vid 
alla myndigheter och fortlöpande följas upp. 

Beträffande situationen för de värnpliktiga anför överbefälhavaren att 
stora grupper även i fortsättningen kommer att få fullgöra sin grundutbild

ning långt från hemorten. Åtgärder skall i ökad utsträckning vidtas för att 

underlätta dessa värnpliktigas anpassning på tjänstgöringsorten. Ett ökat 
engagemang i de värnpliktigas fritidsfrågor skall eftersträvas. Samverkan 

mellan förband och soldathem skall utvecklas ytterligare. Lokala myndig
heter skall i ökad utsträckning samverka med arbetsmarknadsmyndighe

terna i syfte att underlätta de värnpliktigas återgång till civil verksamhet. 
Enligt överbefälhavaren kommer andelen äldre befäl att öka vilket för

sämrar utvecklingsmöjligheterna för yngre. Åtgärder måste vidtas för att 

på sikt skapa en balanserad personalstruktur. Gynnsamma avgångsbeting
elser måste skapas i samband med personalminskningarna. 

Överbefälhavarens principiella inriktning av personalpolitiken framgår 

av det personalpolitiska programmet. Inriktningen av jämställdhets-, an
ställnings- och medbestämmandefrågorna ligger fast. 

4.3.3 Föredragandens överväganden 

Inledning 

Den grundläggande inriktningen för det militära försvarets utveckling 

under perioden 1982/83-1986/87 har angetts i 1982 års försvarsbeslut 
(prop. 1981/82: 102. FöU 18, rskr 374). Inriktningen innebär bl. a. följande. 

Försvar mot invasion är liksom tidigare det militära försvarets främsta 
uppgift. I planeringen förutsätts att den styrka som en angripare kan avdela 
för ett angrepp mot vårt land är begränsad genom att huvuddelen av 
resurserna måste avdelas mot en huvudmotståndare. 

För att försvarsmakten skall vara krigsavhållande måste den vara upp
byggd så att en operation mot Sverige kan väntas medföra stora uppoff
ringar i förluster och tid och att angriparen, även om denne når vissa mål, 

måste avdela avsevärda resurser för ockupation och försvar av taget 
område. 

Försvaret av Sverige kräver, med hänsyn till landets storlek och militär
geografiska läge, många förband. Landets befolkning måste därför utnytt

jas i sin helhet i olika former inom totalförsvaret. Det militära försvaret 
grundas på allmän värnplikt för män. Värnplikten är en nödvändig grund 

för att tillgodose försvarsmaktens behov av personal och möjliggör en 
värdefull växelverkan mellan civil och militär verksamhet. För försvarets 
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trovärdighet inåt och därmed för dess fredsbevarande förmåga har den 
allmänna värnplikten avgörande betydelse. 

Vårt militära försvar skall snabbt kunna skapa en tillräcklig styrka och 
uthållighet för att avhålla de krigförande parterna från att utnyttja svenskt 
territorium som genomgångsområde eller framskjuten försvarsposition. 

För att vår neutralitet skall bli respekterad vid krig i vårt närområde 
måste vårt militära försvar ha en sådan styrka och sammansättning att 
ingen finner det förenligt med sina intressen att utnyttja svenskt territori
um. Vi måste också kunna upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt 
territorium och skydda den trafik som vi enligt neutralitetsrätten är skyl

diga att medge. 
Respekten för det svenska territoriets integritet måste grundläggas och 

upprätthållas redan i fredstid genom att vårt militära försvar har förmåga 
att upptäcka och möta kränkningar. 

Det faktum att angrepp kan sättas in mot oss med kortare varsel än 
tidigare ökar kraven på en väl fungerande underrättelsetjänst samt på att 
det militära försvaret kan mobiliseras snabbt och i huvudsak är stridsdug
ligt direkt efter mobilisering. Det krävs också ökad förmåga till stridsin
satser med fredsorganisationens resurser för att vår beredskap skall inge 
respekt och förtroende i omvärlden. Vi måste därför kunna visa att vi har 
möjligheter till och är beredda att variera styrkan i vår beredskap i takt 
med lägets krav. Avvägningen mellan satsning på åtgärder som ger effekt 
först på lång sikt och åtgärder som kan ge effekt i närtid måste vara 
flexibel, så att en anpassning kan göras allt efter lägets krav. 

Det militära försvaret skall vidare kunna ställa resurser till förfogande 
inom ramen för Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet. 

Statsministern har i sin regeringsförklaring anfört au regeringen kommer 
att fullfölja 1982 års försvarsbeslut med den inriktning som socialdemokra
terna förordade. Denna innebar en ekonomisk ram som är ca 100 milj. kr. 
mindre än vad riksdagen beslutade om. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att det är nödvändigt att materiel
utvecklingen och materielanskaffningen anpassas både till de krav som ett 
värnpliktsförsvar ställer och till de ekonomiska resurser som vi kan avsät
ta. Försvarsansträngningarna måste ha en folklig förankring och vila på en 

stark samhällsekonomi. 
Budget- och ekonomiministern har tidigare denna dag redovisat den 

statsfin:insiella och samhällsekonomiska situationen och bl. a. · anfört att 
inte någon statlig verksamhei kan undantas från de besparingar och om
prioriteringar som måste genomföras för att skapa balans i den svenska 

ekonomin. 
Mot denna bakgrund förordar jag en ytterligare begränsning av de eko

nomiska resurserna för det militära försvaret till totalt 200 milj. kr. i förhål
lande till vad överbefälhavaren har räknat med i sin plan. Det är en 
självklar utgångspunkt att även försvaret, inom ramen för huvudlinjerna i 
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1982 års försvarsbeslut, skall bidra till en sanering av samhällsekonomin. 
En stark samhällsekönomi är eil förutsättning för att även på sikt kunna 
upprätthålla ett starkt försvar. Jag återkommer i det följande (s. 47) till 
frågan om ekonomiska resurser under perioden 1983/84-1987 /88. 

I försvarsbeslutet fastlades för det militära försvaret ett omfattande 
rationaliseringsprogram, som är en förutsättning för att krigsorganisa
tionen skall kunna upprätthållas, men som också kommer att påverka den 
anställda personalens arbetsförhållanden. 

Jag vill i detta sammanhang understryka den betydelse som den anställ
da personalen har i såväl krigs- som fredsorganisationen. Personalens 
aktiva medverkan kommer att behövas, om de uppsatta besparingsmålen 
skall kunna nås. Den förordade reduceringen av utgiftsramen bedöms inte 
leda till nya krav på personalminskning jämfört med vad som anges i 1982 

års försvarsbeslut. 

Krigsorganisationens utveckling m. m. 

Socialdemokraterna (mot. 1981/82: 2276) förordade i samband med 1982 

års försvarsbeslut att krigsorganisationens utveckling till budgetåret 
1991/92 skulle ges en inriktning som kräver mindre resurser än den inrikt
ning som blev riksdagens beslut (prop. 1981/82: 102 bil. 2, FöU 18, rskr 

374). 

Överbefälhavaren har redovisat sin programplan för det militära försva
ret för perioden 1983/84-1987/88, ÖB 83-88. Planen bygger på försvars
beslutet i fråga om bl. a. ekonomiska resurser under perioden 1982/83-

1986/87 och har samma mål för krigsorganisationen budgetåret 1991/92 

som riksdagen har beslutat om. 
De olika inriktningarnas kvantitativa huvuddrag redovisas i följande 

tabell. 

Viktigare förband Antal Antal 1991/92 
och enheter 1982/83 

mot. 2276 rskr 374 ÖB 83-88 

Infanteribrigader 77 Il Il 10 10 
Norrlands brigader 4 4· 5 5 
Pansarbrigader 4 4 4 4 
Mekaniserade brigader I I I 
Ytattackflottiljer 2 2 2 2 
Ubåtar 12 12 12-14 12 
Minröjningsflottiljer/ 

minröjningsfartyg M 80 11/- 8/3 8-9/3-6 8/6 
Jaktdivisioner 35 10 3-4 4 4 
Jaktdivisioner 37 2 8 8 8 
Attackdivisioner 37 5,5 5.5 5.5 5,5 
Spaningsdivisioner 37 6 6 6 6 

Mot bakgrund av att överbefälhavarens planering har getts en annan 
inriktning än den som socialdemokraterna förordade i försvarsbeslutet och 
alt de ekonomiska planeringsförutsättningarna har ändrats bör krigsorgani
sationens utveckling ändras bl. a. i följande avseenden. 
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Planeringen innebär att en infanteribrigad 77 omorganiseras till en femte 
norrlandsbrigaq. Den förra regeringen har medgett beställning av bandvag
nar för detta ändamål. Bandvagnarna har beställts. Jag kan inte nu ta 
ställning till frågan om en femte norrlandsbrigad skall organiseras. Denna 
fråga får prövas i den fortsatta planeringen. 

I överbefälhavarens planer ingår vidare anskaffning av sex minröjnings
fartyg av typ M80 till en minröjningsflottilj med ny sammansättning. Två 
minröjningsfartyg har beställts. Jag är f. n. inte beredd att ta ställning till 
antalet nya minröjningsfartyg, utan avser att pröva detta i den fortsatta 

planeringen. 
Planeringen innebär också att antalet jaktdivisioner inriktas mot tolv och 

att fyra jaktdivisioner J 35 Draken moderniseras och behålls i krigsorgani
sationen. Jag anser att antalet jaktdivisioner bör vara elva och att tre 
jaktdivisioner J 35 Draken bör behållas t.v. Övergången från tolv till elva 
jaktdivisioner bör genomföras så snabbt som möjligt, eftersom åtgärden 
ger besparingar i driftkostnader och möjliggör omfördelning av medel till 

materielanskaffning. 
Regeringen kommer i särskild ordning att delge riksdagen resultatet av 

den ekonomiska analys av JAS-projektet, som f. n. genomförs inom för
svarsdepartementet. T.v. har jag beräkningsmässigt godtagit planeringen 
vad gäller beställningsbemyndiganden och betalningsmedel under anslaget 
D4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling. 

I övrigt kan jag godta överbefälhavarens planering av krigsorganisatio
nens huvudsakliga utveckling t. o. m. budgetåret 1991/92. Jag godtar också 
t.v. de planerade åtgärderna inom ubåtsjaktområdet men vill erinra om 
den nyligen tillsatta kommissionen för ubåtsjakt i fred (Fö 1982: 11). 

Jag utgår från nyssnämnda planeringsinriktning när jag i det följande tar 
ställning till beställningsbemyndiganden och betalningsmedel under ansla
gen för det militära försvaret. Vidare har jag förutsatt att utbildningen av 
värnpliktiga genomförs på planerat sätt. Detta innebär bl. a. att grundut
bildningskontingenten under budgetåret 1983/84 av arbetsmarknadsskäl 
utökas med 2 500 värnpliktiga. Jag vill emellertid också erinra om att 
överbefälhavaren i sin programplan för perioden 1980/81-1984/85 an
gående det modifierade repetitionsutbildningssystemet anmälde att militär
befälhavarna skulle upprätta särskilda planer för denna verksamhet i syfte 
att variera övningarnas längd och omfattning utifrån de enskilda krigsför
bandens uppgifter, organisation och utbildningsbehov. Jag förutsätter att 
sådana planer nu finns och utgör en god grund för överbefälhavarens 
prioritering av olika insatser för att upprätthålla krigsdugligheten hos för

banden. 
Jag har också förutsatt att viss byggnadsverksamhet och materielan

skaffning uppskjuts. Det kan bl. a. gälla pansarvärnsvapen, lätta kustrobo
tar, viss vapen- och minmateriel för marinförbandens behov samt materiel 
för flygstridskrafternas stridslednings- och basorganisation. 
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Vidare har jag förutsatt en samordnad upphandling av robotar för marin

och flygstridskrafternas behov. 

Den förra regeringen har i juni 1982 uppdragit åt överbefälhavaren att 

redovisa ett samlat beslutsunderlag avseende den aktuella robotanskaff

ningen samt konsekvenserna för svensk robotindu_stri av den lösning som 

har föreslagits. Uppdraget. förutsatte att försvarets materielverk skulle 

genomföra förhandlingar enligt särskilda riktlinjer. 

Överbefälhavaren har redovisat sitt underlag i november 1982. Han 

konstaterar att de sammansatta huvudalternativ som försvarets materiel

verk har redovisat väsentligt överstiger de enligt nuvarande planering 

tillgängliga medlen. Han anser vidare att ambitionsnivån i dem är högre än 

vad som kan motiveras från industriella eller operativa utgångspunkter. 

Inte ens ett hårt bantat svenskt alternativ ryms f. n. inom den medelsram 

som har avsatts. Vidare anges att samarbetet inom robotindustrin ännu 

inte har givit i: •::;on effekt. Överbefälhavaren är därför inte nu beredd att 

förorda ett inhemskt alternativ som innesluter något nytt utvecklingsupp

drag. Överbefälhavaren anser att ett sådant alternativ kan bli aktuellt 

endast om industrin lämnar offerter med kraftigt reducerade priser kombi

nerat med betalningsmedelsförskjutningar. 

Jag anser att det är av stor betydelse både försvars- och industripolitiskt 

att ha tillgång till en inhemsk industri för utveckling och tillverkning av 

robotar. Mycket talar för att det på just detta område är möjligt att skapa 

vapen som väl passar in i bilden för en svensk profil. Kvalificerade robot

system är emellertid förenade med höga kostnader, inte minst för utveck

lingsarbetet. För att den svenska robotindustrin skall vara konkurrenskraf

tig fordras därför att de olika vapenprojekten för det svenska försvarets 

behov samordnas till familjer. Vidare krävs att svensk robotindustri sam

ordnas effektivt dels internt, dels så långt det är lämpligt med flygindustrin. 
Mot denna bakgrund anser jag att ytterligare underlag i denna fråga bör 

inhämtas innan slutlig ställning kan tas. 

Överbefälhavaren kommer inom kort att lämna förslag om att han bör 

ges rätt att under särskilda förutsättningar själv besluta om beredskapsin

kallelse av vissa förband och om användning av vissa förband ur allmänna 

hemvärnet under begränsad tid för försvars-, skydds- och bevakningsupp

gifter m. m. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen i 

denna fråga och räknar inte med några särskilda kostnader för detta ända-

. mål under anslagen för budgetåret 1983/84. 

Fred.rnrganisationen m. m. 

I fråga om fredsorganisationens utveckling innebär försvarsbeslutet att 

ekonomiska besparingsmål har satts upp för försvarsbeslutsperioden och 

för tioårsperioden 1982/83-1991/92. För huvudprogrammen Operativ led

ning m. m. och Gemensamma myndigheter m. m. har dessutom personal

minskningsmål satts upp för båda perioderna. 
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Jag vill här något kommentera innebörden av dessa fem- och tioåriga 
mål. De femåriga målen bör enligt min mening ses som uttalanden om vilka 
faktiska ekonomiska besparingar och personalminskningar som skall ge
nomföras under innevarande försvarsbeslutsperiod. 

De tioåriga målen bör ses som uttalanden om vilken planeringsförut
sättning som skall användas vid den årliga programplaneringen under 
innevarande försvarsbeslutsperiod. Vilka faktiska ekonomiska besparing
ar och personalminskningar som skall genomföras under nästa försvars
beslutsperiod bör fastställas i nästa försvarsbeslut. Jag vill i detta samman
hang nämna utredningen om försvarets gemensamma myndigheter m. m. 
(Fö 1982: 06). Den har till uppgift att överväga möjligheterna till dels 
strukturförändringar och ytterligare kostnadsreduceringar inom försvarets 
s. k. gemensamma myndigheter, dels ökad samordning med övriga statliga 
myndigheter. Jag räknar med att utredningen kommer att lämna sina 
förslag i en första etapp under hösten 1983. 

Det är ännu för tidigt att på grundval av hittills uppnådda besparingar 
bedöma möjligheterna att nå besparingsmålen, men överbefälhavaren för
utsätter i sin plan att de skall kunna nås. Jag avser att fortlöpande följa upp 
hur det går att genomföra de ekonomiska besparingarna och personal
minskningarna enligt försvarsbeslutet. 

Jag vill här också erinra om den av dåvarande departementschefen 
tillkallade delegationen för samordning och uppföljning av arbetet med att 
genomföra strukturförändringar inom försvarets fredsorganisation (Fö 
1982: 07). 

Jag vill också något beröra de centrala stabernas organisation, bl. a. mot 
bakgrund av försvarsutskottets ställningstagande till frågan i samband med 
behandlingen av totalförsvarspropositionen. 

I flera motioner begärdes en sammanslagning av försvarsstaben och 
försvarsgrensstaberna till en gemensam myndighet. Försvarsutskottet an
såg att frågan om en sammanslagning av de centrala staberna borde vila 
åtminstone tills den pågående omorganisationen har utvärderats, varför 
motionerna borde avslås. Den nya organisationen trädde i kraft den I juli 
1981 och den av statsmakterna beslutade personalminskningen skall vara 
genomförd under budgetåret 1984/85. Riksdagen beslutade i enlighet med 
utskottets hemställan. 

Jag har förståelse för utskottets uppfattning att förslag om ny organisa
tion bör anstå till dess den pågående omorganisationen har utvärderats. 
Jag är också medveten om att det från personalsynpunkt kan vara negativt 
att föreslå en ny organisation eller utredning om en sådan under pågående 
omorganisationsarbete. Jag finner dock i likhet med motionärerna att det 
kan finnas fördelar med att sammanföra försvarsstaben och försvarsgrens
staberna till en gemensam myndighet. Bl. a. kan vissa samordningsvinster 
uppnås inom stabsorganisationen. Jag avser därför föreslå regeringen att 
låta utreda frågan om en sammanslagning av de centrala staberna till en 
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myndighet. Inledningsvis bör härvid noggrant utvärderas vunna erfarenhe
ter från den pågående omorganisationen av de centrala staberna och från 
motsvarande omorganisationer i våra grannländer. 

I fråga om lokaliseringen av marinens sjukvårdsskola (prop. 1981/82: 
102 biL 2) föreslog ~åvarande departementschefen att marinens sjukvårds
utbildning, utom fackutbildning för läkare som borde samordnas med 
armens och flygvapnets motsvarande utbildning, skulle omlokaliseras till 
Karlskrona. Riksdagen (FöU 18, rskr 374) avslog propositionen i denna del 
med hänvisning till vad utskottet hade anfört om att några besparingar av 
betydelse inte skulle uppnås. I stället skulle betydande olägenheter upp
komma för utbildningen. Utskottet ansåg att ett beslut om flyttning borde 
anstå tills konsekvenserna kunde överblickas av de förslag som utredning
en om sjukvården i krig (USIK) avsåg att lägga fram i sitt slutbetänkande 

sommaren 1982. 
Kommitten konstaterar i slutbetänkandet att ansvaret för utbildning av 

personal för försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig vilar på olika 
militära myndigheter på såväl central som regional och lokal nivå. Dessa 
ansvarsförhållanden bör enligt kommitten gälla även i framtiden . 

. I likhet med vad försvarsutskottet anförde i sitt betänkande anser jag att 
några besparingar av betydelse inte skulle uppnås genom att flytta den 
nämnda delen av marinens sjukvårdsskola till Karlskrona. Eftersom denna 
fråga inte heller berörs av de förslag som USIK har lagt fram, finner jag att 
marinens sjukvårdsskola bör ligga kvar i Göteborg. 

Jag har i det föregående (s. 38) förordat en inriktning mot elvajaktdivi
sioner samt att övergången från tolv till elva divisioner av besparingsskäl 

sker så snabbt som möjligt. 
Den tolfte jaktdivisionen, som f. n. tillfälligt är baserad på Flygvapnets 

Södertörnsskolor, bör avvecklas snarast. Om riksdagen godtar detta, blir 
den av riksdagen tidigare godkända planeringsinriktningen för denna divi
sion mot en lokalisering till Blekinge flygflottilj inte längre aktuell. 

Gemensam försvarsfurskning 

Överbefälhavarens planering för delprogrammet Gemensam försvars
forskning ansluter till de rekommendationer för inriktning av forskningen 
som han i samråd med övriga totalförsvarsmyndigheter angav i juni 1981 
och till de långsiktiga personalminskningsmål som angavs i 1982 års för
svarsbeslut. Försvarets forskningsanstalt har i anslagsframställning för 
budgetåret 1983/84 lagt fram en egen planering för delprogrammet. Denna 
planering ligger på en högre ekonomisk nivå än överbefälhavarens plane
ring och medger enligt forskningsanstalten att både behoven av forsknings
resultat på kortare sikt och behoven av långsiktig kunskapsförnyelse kan 
tillgodoses. Enligt forskningsanstalten medför överbefälhavarens plane
ring att behoven av långsiktig kunskapsförnyelse inte kan tillgodoses. 

Försvarsforskningens huvuduppgift är att bidra till hela totalförsvarets 
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utveckling och anpassning till förändrade villkor. Styrande för dess lång
siktiga inriktning skall vara totalförsvarets samlade forskningsbehov. Jag 
godtar i huvudsak överbefälhavarens planering för delprogrammet och jag 
anser att det långsiktiga personalminskningsmålet för delprogrammet Ge
mensam försvarsforskning bör ligga fast. Den ekonomiska nivå för delpro
grammet som forskningsanstalten har föreslagit bör inte läggas till grund 
för berörda myndigheters planering. Det bör ankomma på i första hand 
försvarets forskningsanstalt att eftersträva en balans mellan behoven av 
forskningsresultat på kortare sikt och behoven av långsiktig kunskapsför
nyelse. En sådan balans innebär enligt min mening en hårdare prioritering 
av de mest angelägna forskningsresultaten än vad som ligger i forsknings
anstaltens planering. Därvid är det särskilt angeläget att skapa förutsätt
ningar för en svensk försvarsprofil och att uppmärksamma sådana områ
den där utvecklingen är snabb och kan få väsentliga konsekvenser för vår 
försvarspolitik och utformningen av vårt försvar. Jag återkommer i det 
följande (s. 136) till resurserna för delprogrammet Gemensam försvars
forskning under budgetåret 1983/84 samt (s. 266) till försvarsforskningens 
ställning, långsiktiga utveckling och finansiering. 

Lekmannainflytande på ce!llra/ rzil>å 

Riksdagen (FöU 1979/80: 13, rskr 316) har uppdragit åt regeringen att 
göra en översyn av lekmannainflytandet på centrr.1 nivå inom försvaret. 
Försvarsutskottet uttalade därvid att det enligt utskottets mening fanns 
goda skäl att se över för vilka ytterligare centrala myndigheter och skolor 
inom försvarsdepartementets verksamhetsområde som ett lekmannainfly
tande bör införas. Det borde ankomma på regeringen att bestämma for
merna för en sådan översyn och att efter denna lämna förslag till riksda
gen. 

Dåvarande departementschefen anmälde i propositionen om säkerhets
och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling (prop. 
1981/82: l02) att han tillkallat en arbetsgrupp inom försvarsdepartementet 
med uppgift att genomföra den avsedda översynen. Arbetsgruppen har 

gjort en kartläggning av förutsättningarna för ett utökat lekmannainfly
tande på central nivå inom försvaret. 

Jag delar den uppfattning som försvarsutskottet har givit uttryck för. 
Kommunministern har emellertid tidigare denna dag tagit upp frågan om 
en översyn av styrelseformerna vid statliga myndigheter i syfte att klarläg

ga bl. a. lekmannastyrelsernas roll,-ansvar m. m. Jag är därför inte beredd 
att förorda några förändringar inom försvarsdepartementets verksamhets
område förrän resultatet av en mer allmän översyn föreligger. 

Personalfrågor 

För att de mest krävande uppgifterna inom det militära försvaret, dvs. 
tjänsterna som överbefälhavare, försvarsgrenschef, militärbefälhavare 
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m. fl .. skall kunna tillsättas i enlighet med grundlagens stadganden om 
förtjänst och skicklighet är det nödvändigt att kandidaterna till sådana 
tjänster får möjlighet att kvalificera sig för dem genom erfarenheter från 
chefsbefattningar på närmast lägre nivå. För att detta skall kunna uppnås 
krävs att tjänstetillsättningar på denna nivå kan ske i den utsträckning som 
motiveras av kommande rekryteringsbehov till högre tjänster. Detta ställer 
krav på en ökad personalrörlighet. 

De tjänster inom försvarsmakten som normalt besätts med generalsper
soner eller flaggmän, dvs. amiraler, har med ett fåtal undantag 65 års 
pensionsatder. Av dessa är de mest kvalificerade, i likhet med motsvaran
de tjänster inom den civila statsförvaltningen, inrättade som ordinarie 
tjänster med beteckningen p, dvs. de tillsätts med förordnande på viss tid, 
vanligen sex år. Övriga tjänster i denna kategori är inrättade som ordinarie 
tjänster rned beteckningen o och tillsätts med fullmakt. Militära urvals
tjänster, som inte avses för generalspersoner eller flaggmän, tillsätts också 
med fullmakt men har med få undantag 60 års pensionsålder. 

Inom ramen för de regler som gäller vid .statlig anställning kan denna 
struktur beträffande tjänstetyper och pensionsåldrar för de ledande militä
ra tjänstemännen enligt min mening inte helt tillgodose kraven på personal
rörlighet. Under en följd av år har problem i dessa hänseenden kunnat 
lösas endast genom extraordinära åtgärder som i sin tur har medfört 
svårigheter för såväl myndigheter som enskilda. 

Mot denna bakgrund förordar jag att följande ordinarie tjänster med 
beteckningen Co, som har 65 års pensionsålder, även skall kunna tillsättas 
med innehavare med förordnande för viss tid, om detta är nödvändigt med 
hänsyn till den aktuella personplaneringen. 

1. Tjänsterna som chef för operationsledningen och planeringsledningen 
vid försvarsstaben 

2. lJänsterna som chef för försvarsgrensstaberna 
3. Tjänsten som chef för Gotlands militärkommando 
4. Tjänsterna som stabschef vid militärområdesstabema 
5. Tjänsten som chef för kustflottan 

Jag övergår nu till att behandla personaladministrativa frågor i allmän
het. 

Vid sin anmälan av propositionen om säkerhets- och försvarspolitiken 
samt totalförsvarets fortsatta utveckling (prop. 1981/82: 102 bil. 2) redovi
sade dåvarande departementschefen sin syn på de konsekvenser för den 
anställda personalen som ett genomförande av hans förslag rörande försva
rets fredsorganisation kunde innebära samt behandlade även i övrigt ut
vecklingen inom det personaladministrativa området. Riksdagen hade intet 
att erinra mot vad som därvid anfördes. Även jag kan i allt väsentligt dela 
de anförda synpunkterna. Jag vill dock i detta sammanhang lämna några 
kommentarer till ett par frågor som det ankommer på regeringen att ta 
ställning till. 
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Överbefälhavaren har i mars 1982 lämnat förslag om ett stort antal 
åtgärder inom det personaladministrativa området ägnade att underlätta 
såväl genomförandet av de beslut som fattats om försvarsmakten·s fredsor
ganisation som situationen för den personal som berörs av dessa beslut och 
hemställer i sin programplan att beslut snabbt fattas med anledning av 

dessa förslag. 
Jag delar såväl överbefälhavarens uppfattning att bl. a. genomförandet 

av de beslutade organisationsförändringarna motiverar att ökad uppmärk
samhet ägnas åt personaladministration i vid bemärkelse som hans ambi~ 
tion att underlätta dessa förändringar genom konkreta åtgärder. Jag är 
dock inte beredd att ta ställning till enskildheterna i överbefälhavarens 
förslag i ämnet förrän de pågående förhandlingarna om ett nytt trygghets

avtal har slutförts. 
l samband med förberedelserna inför övergången till den nya befälsord

ning som riksdagen har fattat beslut om (prop. 1973: 128. FöU 23. rskr 309 
och prop. 1977/78: 24. FöU 10, rskr 179) och som ett led i strävan att 
delegera beslutsbefogenhetema avser jag inom kort återkomma till rege
ringen med förslag om en ny struktur för försvarsmaktens militära perso
nalkårer att gälla fr. o. m. den 1 juni 1983. Enligt mitt förslag kommer den 
militära personalen, yrkesofficerama, med vissa undantag att tillhöra lo
kala, förbandsanknutna personalkårer intill dess vederbörande genomgått, 
inom armen militärhögskolans högre kurs och inom kustartilleriet och 
beträffande flygvapnets markpersonal, militärhögskolans allmänna kurs. 
Övrig militär personal ingår i personalkårer som är gemensamma för 
truppslaget, vapenslaget, försvarsgrenen eller i några fall försvarsmakten. 
Av beslutet följer också att personalkårchefernas nuvarande ställning som 
myndigheter upphör och att beslut rörande anställd personal i princip skall 
fattas av den myndighet vid vilken vederbörande är anställd. Enligt min 
mening bör detta medföra att de personaladministrativa frågorna för den 
militära personalen i framtiden kommer att kunna handläggas på ett smidi
gare sätt än vad som hittills varit fallet. 

Som jag nyss har anfört fortsätter förberedelserna inför övergången till 
den nya befälsordning som riksdagen har beslutat om. Jag anser att förut
sättningarna för en smidig övergång till det nya systemet är goda. Rekryte
ringen av yrkcsofficersaspiranter under hösten 1982 har enligt vad jag har 
inhämtat varit god såväl kvalitativt som kvantitativt. I enlighet med riksda
gens beslut om en i princip könsneutral rekrytering (prop. 1977178: 185, 
FöU 1978/79: I, rskr 2 och prop. 1981/82: 3, FöU 6, rskr 37) antas numera 
kvinnor för utbildning till yrkesofficerare inom samtliga försvarsgrenar. 
Intresset för att få genomgå den frivilliga grundutbildning som erfordras för 
att senare kunna konkurrera om platser vid officershögskolor är stort. De 
som blir antagna kommer efter genomförd grundutbildning i konkurrens på 
lika villkor med manliga sökande att kunna antas vid officershögskolor för 
utbildning till yrkesofficer. Jag är dock medveten om att utrymmet för 
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nyrekrytering under de närmaste åren är begränsat till följd av beslutade 
ändringar i fredsorganisationen och personalminskningar. 

I såväl prop. 1979/80: 100 (bil. 7) som prop. 1980/81: 100 (bil. 7) och prop. 
1981/82: 102 (bil. 2) har dåvarande departementscheferna tagit upp betydel
sen av att den civila personalen inom försvarsmakten ges goda utveck
lingsmöjligheter och anmält att överbefälhavaren studerar hur denna per
sonal skall kunna ges en ökad vidareutbildning. Enligt vad jag har inhämtat 
avser studierna bl. a. möjligheterna för civil personal att efter vidareutbild
ning få tillträde till vissa befattningar som hittills förbehållits främst äldre 
militär personal utan att möjligheterna för denna kategori. som bedöms 
komma att öka i antal, att få meningsfyllda arbetsuppgifter eftersätts. 
Härigenom skulle möjligheterna att ta till vara även den civila personalens 
kompetens förbättras samtidigt som förbättrade utvecklingsmöjligheter för 
denna personal, som till stor del är kvinnlig, kan skapas. I likhet med mina 
företrädare vill jag därför betrakta även insatser av denna art som bidra
gande till en ökad jämställdhet mellan könen i enlighet med lagen 
(1979: 1118) om jämställdhet mellan kvinnoroch män i arbetslivet. Överbe
fälhavarens studier beräknas resultera i förslag till regeringen under våren 
1983. 

Jag kommer att i det följande (s. 46) förorda att de värnpliktiga ges ett 
avsevärt ökat ansvar i sin utbildningssituation. Mot bakgrund härav anser 
jag att speciellt armens svårigheter att inom minskade personalramar till
godose behovet av instruktörer för värnpliktsutbildning till del torde kunna 
överbryggas genom att befälsuttagna värnpliktiga i ökad utsträckning ges 
ansvar för enklare utbildningsmoment inom ramen för egen utbildning. 
Härigenom kan också äldre truppbefäl få kvalificerade handledaruppgifter 
som svarar mot deras rika kunnande samtidigt som de fysiskt mera krä
vande momenten överlåts åt den värnpliktige befälseleven. 

Värnpliktsutbildning m. m. 

Värnpliktsutbildningen genomförs i den omfattning som har fastställts i 
1982 års försvarsbeslut. I enlighet härmed kommer ca 2 500 fler värnplik
tiga att kallas in till grundutbildning under budgetåret 1983/84 än vad som 
har planerats tidigare. Inom ramen för den utökade grundutbildningskon
tingenten skall vidare inriktningen vara att inskrivna men ännu inte utbil
dade värnpliktiga som är arbetslösa erbjuds att fullgöra sin grundutbild
ning. Ökningen av grundutbildningskontingenten och hänsynen till arbets
lösa värnpliktiga ger sociala fördelar. 

I fråga om värnpliktsutbildningen i övrigt vill jag vidare erinra om att 
överbefälhavaren f. n. på regeringens uppdrag prövar möjligheterna att 
ytterligare anpassa veckoutbildningstiden för värnpliktiga till gängse ar
betstider inom arbetsliveL Överbefälhavaren skall redovisa detta uppdrag 
under år 1983. 

Vad gäller den fortlöpande utvecklingen av värnpliktsutbildningens 
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former och innehåll vill jag framhålla att det är utomordentligt angeläget att 
de värnpliktiga ges ett väsentligt ökat ansvar för sin utbildningssituation. 
En utveckling med den inriktningen har också påbörjats främst inom 
armen. Jag är övertygad om att de värnpliktiga har både förmåga och vilja 
att ta ett sådant ökat ansvar för sin egen och sina kamraters utbildning. _ 
Bl. a. bör de befälsuttagna värnpliktiga i ökad utsträckning få ta ansvar för 

de enheter de leder. Det bör åli.gga de utbildningsansvariga myndigheterna 
att ständigt pröva möjligheterna att delegera ansvaret för genomförandet 
av olika utbildningsuppgifter till de värnpliktiga. Med ett ökat ansvar för 
alla värnpliktiga följer större intresse och motivation för den egna utbild
ningen och ökar således också förutsättningarna för att de värnpliktiga 
skall kunna genomföra sina svåra uppgifter i krigsorganisationen på bästa 
sätt. Den anställda personalens moderna syn på ledarskapet och den 
målmedvetna strävan att vidareutveckla detta inom försvarsmakten är en 
god grund för ett framgångsrikt arbete. 

För att värnpliktsförsvaret även fortsättningsvis skall ha en god förank
ring hos de värnpliktiga och hos allmänheten är det utomordentligt angelä
get att åtgärder vidtas för de värnpliktiga under deras utbildningstid. Öka
de möjligheter till medinflytande på förhållandena under värnpliktstjänst
göringen är av stor betydelse för att stärka uppslutningen kring vårt sam
hällsssystem och därmed också viljan att delta i landets försvar. De värn
pliktigas möjligheter att påverka sina utbildningsbetingelser och sin omgi
vande miljö måste vidareutvecklas och stärkas. Betydelsen av den anställ
da personalens positiva syn på samverkan med och medinflytande för de 
värnpliktiga bör också understrykas. 

Enligt min mening är det nu nödvändigt att återuppta reformarbetet 
inom medinflytandeområdet för värnpliktiga. I fråga om inriktningen för 
detta arbete vill jag erinra om vad som anfördes i den socialdemokratiska 
partimotionen till 1981/82 års riksmöte (mot. 1981/82: 2276) med anledning 
av prop. 1981/82: 102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsva
rets fortsatta utveckling. I partimotionen framhölls bl. a. att i den framtida 
utvecklingen av värnpliktsinflytandesystemet bör aktualiseras dels vid
gade möjligheter till dialog mellan de värnpliktigas företrädare och myndig
heterna, dels bättre möjligheter till återkoppling mellan de värnpliktigas 
företrädare/ombud och de värnpliktiga själva. Genom den s. k. DEPROL
verksamheten. med ökade möjligheter för lokal myndighet att självständigt 
fatta beslut. ges också en god grund för att en dialog med de värnpliktiga 
skall ge bra resultat. I det fortsatta arbetet med att vidareutveckla medin
flytandesystemet bör. framhölls vidare, det som anförts i motionen bli 
föremål för diskussioner mellan företrädare för regeringskansliet, försvars
staben, försvarsgrensstaberna och de värnpliktiga. 

Hos överbefälhavaren pågår f. n. ett arbete rörande den framtida utform
ningen av de värnpliktigas medinflytande. I detta arbete, där bl. a. företrä
dare för de värnpliktiga ingår, beaktas de nyss angivna synpunkterna. Jag 
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räknar således med att få en rapport med förslag om hur medinflytandesys
temets innehåll och former bör utvecklas. Efter erforderliga diskussioner 
med myndighets- och vämpliktsföreträdarna avser jag att bereda riksdagen 
tillfälle att ta del av regeringens uppfattning om hur medinflytandet bör 
utformas. 

Ett väl fungerande värnpliktsförsvar kräver vidare att de värnpliktiga 
kan genomföra sin utbildning utan stora ekonomiska uppoffringar. Jag vill 
erinra om att 1982 års värnpliktsförmånskommitte (Fö 1982: 01) i septem
ber 1982 har överlämnat betänkandet (Ds Fö 1982: 4) Förmåner till värn
pliktiga m. fl. under grundutbildning. Kommittens förslag har remissbe
handlats under hösten 1982. Jag avser att under våren 1983 föreslå rege
ringen proposition om förbättrade värnpliktsförmåner. 

Frivilligaförsvarsorganisationer 

Den frivilliga försvarsverksamheten utgör en omistlig del av vårt total
försvar. Frivilligorganisationerna har en fortsatt god tillströmning av med
lemmar. Detta har stor betydelse för försvarets förankring hos folket. 
Enligt min mening är det väsentligt att frivilligorganisationernas verksam
het understöds och underlättas. Den utredning om frivilligförsvarets för
måner m. m. som nyligen tillkallats har härvidlag en viktig uppgift. 

Ekonomiska resurser under perioden 1983184-1987188 

1982 års försvarsbeslut innebär att planeringen under perioden 1982/83-

1986/87 bör ske med utgångspunkt i en horisontell planeringsram i fast pris 
och att priskompensation skall ske på grundval av en särskilt beräknad 
försvarsprisindex (FPI). Denna index beräknas av regeringen genom sam
manvägning av två indexserier, en löneindex samt nettoprisindex (NPI). 

Löneindex skall utvisa lönenivåns förändring för statligt anställda på 
löneplanerna T och F. Beräkningen av löneutvecklingen bör justeras i 
motsvarande mån som det inom statsförvaltningen tillämpade lönekost
nadspålägget ändras. Löneindex beräknas av statens arbetsgivarverk ut
ifrån ingångna avtal. Denna index kan behöva justeras med hänsyn till 
eventuella avtalade förändringar för statligt anställda som inte återspeglas i 
lönenivåns förändring men som på ett väsentligt sätt påverkar lönekostna
derna. Till sådana förändringar hör exempelvis ändringar i arbetstidens 
längd och särskilt avtalade lönetillägg samt eventuellt avtalade engångsbe
lopp. 

Vid beräkningen av FPI sammanvägs löneindex och NPI med vikterna 
35 % för löneindex och 65 % för NPI. Dessa vikter bibehålls oförändrade 
under perioden 1982/83-1986/87. Basen för FPI sätts till februari 1981. 

FPI skall användas i stället för NPI såväl vid omräkningen av gällande 
planeringsramar från ett februariprisläge till ett annat som vid beräkningen 
av prisregleringsmedel. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 48 

Enligt försvarsbeslutet bör eventuella ändringar av vämpliktsförmåner
na som väsentligt avviker från den beräknade priskompensationen i prin
cip behandlas som andra förändringar av planeringsförutsättningarna och 
således övervägas vid beräkningen av basbeloppet för det militära försva

ret. 
Som jag nyss nämnt avser jag att under våren 1983 återkomma till 

regeringen med förslag om proposition om förbättrade värnpliktsförmåner 
under budgetåret 1983/84. Jag räknar med att förbättringarna sammantaget 
skall uppgå till ca 100 milj. kr. i genomförandeprisläget och har vid rriin 
beräkning av basbeloppet och utgiftsramen (s. 55) inte funnit anledning att 
ta hänsyn till dessa förbättringar av värnpliktsförmånerna. 

Med basbeloppet och utgiftsramen som grund beräknar jag planeringsra
men för perioden 1983/84- 1987/88 enligt följande tabell (prisläge februari 

1982; milj. kr.). 

Budgetår 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1983/84-
1987/88 

Basbelopp 17981 17981 17981 17981 71924 
Utgiftsram 17989 17989 

Summa 17989 17981 17981 17981 17981 89913 

Planeringsramen är mindre än vad som svarar mot den socialdemo
kratiska inriktningen i försvarsbeslutet. Jag räknar dock med att åter
komma till regeringen under våren 1983 med förslag om anvisningar till 
överbefälhavaren för programplanering för perioden 1984/85-1988/89. 

Stabiliteten i försvarsplaneringen är i betydande utsträckning beroende 
av de planerings- och budgeteringsrutiner som tillämpas. Möjligheten att 
\;:nligt försvarsbeslutet överföra outnyttjade medel från ett budgetår till 
nästa i en omfattning som svarar mot högst 2 % av utgiftsramen har härvid 
betydelse. 

4.3.4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
I. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat i fråga om 

grundläggande inriktning för det militära försvaret, 
2. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat i fråga om 

ekonomiska resurser för det militära försvaret under perioden 
1983/84- 1987/88, 

3. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om tjänste
typer för de högre militära chefer som jag har redovisat i det 
föregående, 
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4. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i fråga 
om krigsorganisationens utveckling m. m., fredsorganisationen 
m. m., gemensam försvarsforskning, lekmannainflytande på cen
tral nivA, personalfrågor, värnpliktsutbildning m. m. samt frivilli
ga försvarsorganisationer. 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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4.4 Vissa frågor rörande försvarsindustrin 

Regeringen bemyndigade den I februari 1979 chefen för industrideparte

mentet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utarbeta långsik

tiga alternativa produktions- och sysselsättningsplaner inom de delar av 

försvarsmaterielindustrin. som inte omfattas av den militära flygindustrin. 

Utredaren antog benämningen försvarsindustrikommitten. Kommitten har 

i februari 1982 överlämnat betänkandet <Os I 1982: I J Civil produktion i 

försvarsindustrin. Betänkandet har remissbehandlats. Efter samråd med 

chefen för industridepartementet har han till mig överlämnat kommittens 

betänkande för handläggning. 

I betänkandet har kommitten övervägt och lagt fram vissa förslag till 

dels förbättrat underlag för framtidsbedömning om sysselsättningen, dels 

åtgärder för att motverka minskningar i produktion och sysselsättning, 

dels övergång till ökad framställning av civila produkter allt inom svensk 

försvarsindustri. 

Beträffande underlag för framtidsbedömningar om sysselsättningen 

m. m. i försvarsindustrin konstaterar kommitten att det saknas ett enhetligt 

ioformationsunderlag för detta. Mot denna bakgrund anser kommitten att 

det är angeläget att fortlöpande följa utvecklingen av dessa förhållanden. 

Kommitten anser att en organiserad samverkan bör skapas mellan försva

rets materielverk, statens industriverk. arbetsmarknadsstyrelsen och sty

relsen för teknisk utveckling. 
Jag delar kommittens bedömning om behovet av att kontinuerligt följa 

utvecklingstendcnserna inom försvarsindustrin, precis som inom andra 
industribranscher. Det är därför angeläget att olika samhällsorgan. från 
sina resp. utgångspunkter och förutsättningar, följer och analyserar bl. a. 

försvarsindustrins marknads- och produktionsförutsättningar och utveck

.!ingstendenser. En utredningsverksamhet av det slag som kommitten pe

kar på genomförs vid vissa myndigheter. bl. a. inom försvarsdepartemen

tets verksamhetsområde. Låt mig peka på att försvarets forskningsanstalt 

nyligen har avslutat ett större arbete om svensk försvarsindustris struktur. 

kompetens och utvecklingsbetingelser. Enligt vad jag har inhämtat så har 

försvarets materielverk på uppdrag av överbefälhavaren nyligen inlett ett 

omfattande utrednings- och studiearbete rörande svensk försvarsindustri. 

Detta arbete skall bl. a. tjäna som underlag för överbefälhavarens plane

ring och grundsyn i försvarsindustriclla frågor. Jag räknar med att berörda 

myndigheter samverkar i erforderlig omfattning. Det ankommer enligt min 

mening på regeringen att. om så skulle visa sig nödvändigt, närmare 

reglera formerna för samverkan mellan berörda myndigheter. 

För viss samordning därutöver förordar kommitten vidare att det bildas 

en interdepartemental arbetsgrupp inom regeringskansliet till vilken knyts 

företrädare för organisationer inom näringslivet och de centrala fackliga 
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organisationerna. Till gruppen bör vidare knytas representanter för berör

da departement. 
En nära samverkan mellan regeringskansliet. näringslivet och berörda 

fackliga organisationer är enligt min mening av stor betydelse för att vidga 
och fördjupa statsmakternas underlag i industripolitiska frågor. Detta gäl
ler även frågor rörande försvarsindustrin. Kommittens förslag är därvid ett 

gott exempel på hur en sådan mer organiserad form av samverkan skulle 
kunna komma till stånd. Den omorganisation av regeringskansliet som f. n. 

genomförs kommer enligt min bedömning att underlätta den interdeparte

mentala samordning som kommitten eftersträvar. Jag anser därför att den 

nya organisationen av regeringskansliet bör få vinna viss stadga, och 

erfarenheter dras av denna, innan ett initiativ tas till en sådan mer formell 

samverkans- och samordningsorganisation som kommitten föreslår. Jag 
vill emellertid erinra om att ett organ av det slag kommitten eftersträvar 

finns vad gäller tlygmateriel m. m. genom den s. k. flygmaterielberedning
en. Det ankommer dock på regeringen att närmare reglera regeringskans

liets arbetsformer i dessa delar. 

Försvarsindustrikommitten förordar och kommenterar olika sätt att 
motverka de återverkningar på försvarsindustrin som kan förutses på 

grund av föränd;-ingar och minskningar i materielanskaffningen till det 

svenska försvaret. Kommitten erinrar om att vissa åtgärder har beslutats 

av statsmakterna för att möjliggöra ett rationellt utnyttjande av tillgängliga 

resurser inom försvarsorganisationen och industrin. De avser samordning 
av planering m. m. inom försv"arsorganisationen och överföring av vissa 
uppgifter från denna till industrin. Försvarsindustrikommitten anser att 
åtgärderna kan bidra till en utjämning av beläggningen i industrin och 

därmed till en minskning av behoven att fylla ut svackor i den militära 

produktionen. 
När det gäller överföring av uppgifter från försvarsorganisationen till 

industrin vill jag erinra om det ökade ansvar för systemsammanhållning 
inom industrin som låg till grund för riksdagens beslut (prop. 1980/81: 199. 

FöU 5, rskr 25) om organisation och dimensionering av försvarets mate
rielverk. En större systemsammanhållande förmåga inom industrin torde 
öka dess internationella och nationella konkurrensförmåga. Ett kommer
siellt utnyttjande av denna förmåga måste emellertid ske inom ramen för 
de regler som gäller för svensk krigsmaterielexport. 

I totalförsvarspropositionen (prop. 1981/82: 102, FöU 18. rskr 374) be
handlades bl. a. vissa frågor rörande försvarsindustrin. Härvid framhöll 
den föredragande departementschefen att försvarsmyndigheterna så vitt 

möjligt bör beakta de försvarsindust1iella aspekterna i sin planering för att 

förbättra förutsättningarna för svensk försvarsindustri. Jag vill således 

framhålla att både statsmakterna och försvarsmyndigheterna sedan lång 
tid har vägt in försvarsindustriella aspekter vid planeringen och finansi
eringen av försvarsbeställningarna. Detta synsätt bör självfallet gälla även 
framgent. 
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Försvarsindustrikommittcn konstaterar att export av försvarsmatericl 
f. n. är av avgörande eller stor betydelse för fyra försvarsindustriföretag. 
Kommitten finner att ett fullföljande av de förslag om reglering av expor
ten som har lagts fram av 1979 års krigsmaterielexportkommitte inte synes 
komma att innebära några nämnvärda förändringar av förutsättningarna 
för sådan export av krigsmateriel som har betydelse för produktion och 
sysselsättning i den svenska försvarsindustrin. Det är enligt kommitten 
tillfredsställande med hänsyn till den betydelse som exporten har för de 
fyra företagen. 

Jag konstaterar att export av krigsmateriel är ett sätt att upprätthålla en 
kontinuerlig beläggning vid vår försvarsindustri. Möjligheten att exportera 
krigsmateriel är således angelägen från rent industripolitisk synpunkt. 
Antalet företag som i hög grad är beroende av exportmöjligheter.är emel
lertid litet. Jag vill i sammanhanget understryka vad som anfördes i total
försvarspropositionen (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 124) nämligen att den 
svenska försvarsindustrins kapacitet i huvudsak bör vara anpassad till 
försvarsmaktens behov. Vår försvarsplanering får inte bygga på den förut
sättningen att svensk försvarsindustri måste ha en hög andel av sin produk

tion inriktad på export. 
Försvarsindustrikommitten har även behandlat frågan om kompensa

tionsbeställningar. Dessa är ett sätt att vid anskaffning av försvarsmateriel 
från utlandet åstadkomma bl. a. sysselsättning vid företag i det egna Ian" 
det. Kommitten anser att Sverige vid större materielinköp från utlandet 
generellt sett bör kräva kompensationsbeställningar vid svensk industri. 
Det är angeläget att närmare utreda vilka förutsättningar och konsekvenser 
som är förenade med en bred användning av kompensationsprincipcn. En 
begränsad användning av systemet med kompensationsbeställningar .bör 
enligt kommitten dock kunna ske mera direkt i upphandlingen av försvars
materiel från utlandet. Kommitten förordar att försvarets materielverk ges 
i uppdrag att vid inköp av försvarsmateriel i utlandet ta till vara rimliga 
möjligheter att genom krav på kompensationsbeställningar upprätthålla 
produktion och sysselsättning i den svenska försvarsindustrin. 

Jag vill påminna om att riksdagen i samband med 1982 års försvarsbeslut 
har prövat frågan om kompensationsaffärer. I totalförsvarspropositionen 
förordades att det vid större försvarsupphandlingar från utlandet alltid bör 
övervägas om och i så fall hur svensk industri skall ges tillfälle att delta i 
leveransen i en eller annan form. Denna uppfattning blev också riksdagens 
beslut. Sedan dess har regeringen beslutat att försvarets materielverk i 
samband med en planerad större anskaffning av helikoptrar skall tillhanda
hålla regeringen sådant underlag beträffande eventuella kompensations
affärer att dessa förhållanden kan vägas in vid regeringens ställningstagan
de. Kommittens förslag i dessa frågor har således redan beaktats av stats
makterna. Jag vill vidare informera om att ett arbete har inletts i regerings
kansliet med att utarbeta de närmare grunderna och formerna för hur 
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kompensationsaffärer skall värderas av regeringen vid framtida ställnings

taganden. 

Försvarindustrikommitten har vidare övervägt olika frågor som rör en 

ökad civil produktionsandel i de s. k. försvarsindustrierna. Kommitten 
anser det vara nödvändigt all alla företag som producerar försvarsmateriel 

så långt som möjligt verkar för att deras utvecklingskompetens. teknik; 

produkter, metoder, erfarenheter m. m. i den militära produktionen utnytt

jas för att utveckla en konkurrenskraftig. lönsam civil verksamhet. Ut

vecklingen av civila produkter i försvarsindustriföretagen måste stimuleras 

på alla sätt. 

Kommitten pekar på vikten av att företagen och de olika lokala intres

senterna engageras i frågorna om civil verksamhet och ges ett ansvar för 

att åtgärder vidtas. Enligt kommitten bör civil verksamhet som utvecklas 

ur den militära produktionen stimuleras. samordnas och ledas genom en 

lokal arbetsgrupp inom försvarsindustriföretaget. 

Jag anser liksom kommitten att det är av stor vikt att berörda parter 

engageras i sökandet efter civila tillämpningsmöjligheter. Det ankommer 

dock på företagen själva att i samarbete med de lokala fackliga organisatio

nerna m. fl. utveckla lämpliga samarbetsformer för en sådan verksamhet. 

Statliga bidrag för utveckling av civil verksamhet bör enligt kommitten 

utgå till svenska företag som framställer försvarsmateriel. Medel för bidra

gen skall erhållas genom ett procentuellt påslag. ett s. k. civilpålägg om 

0,5 %, på alla medel som försvarets materielverk utbetalar i sin upphand

ling av försvarsmateriel. Civilpålägg på betalningar till de 13 företagen i 

den egentliga försvarsindustrin bör utbetalas till dessa företag. Civilpålägg 

på betalningar till andra svenska leverantörer av försvarsmateriel och till 

utländska leverantörer bör enligt förslaget disponeras av styrelsen för 

teknisk utveckling. De utbetalas efter ansökan och prövning till alla svens
ka leverantörer av försvarsmateriel. Anslagen för försvarets materielan

skaffning bör därför räknas upp med belopp som motsvarar civilpålägget 

så att materielanskaffningen enligt aktuella kostnadsramar inte minskar. 

På sikt bör enligt försvarsindustrikommitten civilpåläggen normalt räknas 
in som en del av försvarsanslagen. 

Jag vill inledningsvis erinra om att försvarsutgifterna inte är beräknade 

att inrymma de merkostnader som kommittens förslag medför. Den ord

ning som kommitten föreslår skulle innebära att man måste kompensera 

utgiftsramen för det militära försvaret för kostnadsstegringen. Ett sådant 

förfarande skulle medföra att våra försvarsutgifter. som kan sägas vara ett 

mått på våra försvarsansträngningar. även inrymmer medel för industripo

litiska stödåtgärder. Detta leder enligt min mening till en olycklig samman

blandning mellan försvarspolitiska och industripolitiska satsningar. 

Jag anser det inte heller lämpligt med generella bidrag till en viss katego

ri industrier. Redan i dag finns ett flertal stödformer som ger möjlighet att 

lämna stöd till utvecklingsbara projekt. Som exempel vill jag nämna indu-
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strifondens och styrelsens för teknisk utveckling verksamhet. Jag bedömer 
vidare att det kan uppstå svårigheter att dra gränsen mellan de företag som 
skall få direktstöd resp. de som kan få stöd efter särskild prövning. Ansva
ret för produktutveckling och andra framtidssatsningar måste enligt min 
mening åvila varje enskilt företag. Jag anser att det finns en risk att 
incitamenten för detta .kan gå förlorade hos vissa företag genom den 
ordning som kommitten föreslår. Ett procentuellt påslag på våra försvars
beställningar på sätt som kommitten förordar medför vidare en automatisk 
ökning av statsutgifterna. En ökning av statens utgifter som inte är ställd i 
relation till det reella behovet av sådana riktade industripolitiska åtgärder. 
Jag är därför inte beredd att biträda försvarsindustrikommittens förslag i 

denna del. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om försvarsindustrin. 
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4.5 Ramberäkning för budgetåret 1983/84 m. m. 

4.5. I Överbefälhavaren 

Överbefälhavaren beräknar utgiftsramen för det militära försvaret till 
18 170 milj. kr. i prisläget februari 1982. Han förutsätter därvid att medel 

för försvarets forskningsanstalts investeringar i Grindsjön, NOM- garanter 

och anställda med lönebidrag täcks utanför utgiftsramen samt att medel 

även i fortsättningen får disponeras från anslaget A4. Extra utgifter. 

4.5.2 }'öredragandens överväganden 

I enlighet med gällande metod för ramberäkningarna (prop. 1974: 1 bil. 6 

s. 60, FöU 19. rskr 190) och med hänvisning till vad jag har anfört i det 

föregående (s. 48) beräknar jag utgiftsramen för det militära försvaret för 

budgetåret 1983/84 till 17988520000 kr. i prisläget februari 1982. Till detta 

kommer beräknad kompensation för pris- och löneökningar enligt för

svarsprisindex. 

Basbelopp (prisläge februari· 1981) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1981-

februari 1982 

Ai·1:år: 
Ramreducering 
Del av littera A 
Tvi\ tjänster vid Kirunajonosfär

observatorium (överföring till 
åttonde huvudtiteln) 

Basbelopp !prisläge februari 1982) 

Tillkommer: 
Omlokaliseringskostnader för 

vissa myndigheter 
Investeringar för försvarets 

forskningsanstalt 

Utgiftsram (prisläge februari 1982) 

Tillkommer: 
Beräknad priskompensation februari 1982-

mcdelprisläget 1983/84 

Beräknat utfall den 30 juni 1984 

16610000000 

+I 611 170 000 

- 200000000 
- 39645000 

300000 - 239945000 

17 981225 000 

+ 695000 

+ 6600000 + 7295000 

17 988 520 000 

2 500000000 

20 488 520 000 

I anslutning till ramberäkningen vill jag anföra följande. 

Chefen för ekonomi- och budgetdepartementen har tidigare denna dag 

beträffande det statsfinansiella läget anfört att inte någon statlig verksam

het kan undantas från de besparingar och omprioriteringar som måste 

genomföras för att skapa balans i den svenska ekonomin. Mot denna 

bakgrund förordar jag, som jag har anfört i det föregående (s. 48). en 
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begränsning av de ekonomiska resurserna för det militära försvaret. Bas
beloppet bör minskas med 200 milj. kr. 

Enligt riksdagens beslut vid 1981/82 års riksmöte (prop. 1981/82: 102 bil. 
2 s. 49. FöU 18, rskr 374) skall kostnaderna för försvarsdepartementet 
m. m. fr. o. m. budgetåret 1983/84 inte räknas in i utgiftsramen för det 
militära försvaret. Närmare överväganden har emellertid visat att vissa 
nämnder med anknytning till det militära försvaret samt representation för 
överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna m. tl. även i fortsättningen 
bör bekostas från anslag inom utgiftsramen för det militära försvaret. 
Basbeloppet bör därför minskas med ett belopp som motsvarar återstoden 
av anslagsmedlen under littera A. Försvarsdepartementet m. m. beräknade 
i prisläget februari 1982. 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet förordar jag att 
kostnaderna för två tjänster m. m. vid Kiruna jonosfärobservatorium som 
nu betalas från anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning i fortsättningen 
betalas från åttonde huvudtitelns anslag E 43. Kiruna geofysiska institut. 
Basbeloppet bör minskas med ett belopp som motsvarar kostnaderna för 
tjänsterna m. m. räknade i prisläget februari 1982. 

Kostnaderna för investeringar, flyttningar och särskilda förmåner till 
personalen i samband med att vissa myndigheter inom försvarsmakten 
omlokaliseras skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 1 bil. 6 s. 11, FöU 
17, rskr 231) beräknas utanför utgiftsramen. För nästa budgetår har jag 
beräknat kostnader av denna art för fortifikationsförvaltningen och försva
rets förvaltningsskola till ett sammanlagt belopp av 695 000 kr. Utgiftsra
men bör tillfälligt ökas med motsvarande belopp. 

Utgiftsramen bör tillfälligt ökas med del av kostnaderna för investering
ar för försvarets forskningsanstalt i Grindsjön. 

Medel för sysselsättningsskapande åtgärder under nuvarande tionde 
huvudtiteln har under en följd av år i vissa fall ställts till förfogande för att 
betala byggnadsarbeten, materiel m. m. för försvarsmakten. Efter samråd 
med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förutsätter jag att sådana 
medel under budgetåret 1983/84 får disponeras utöver utgiftsramen till ett 

belopp av 40 milj. kr. 
För budgetåret 1982/83 har riksdagen vid 1981/82 års riksmöte (prop. 

1981/82: 102 bil. 2 s. 162, FöU 18, rskr 374) bemyndigat regeringen att 
justera utgiftsramen för det militära försvaret med hänsyn till prisutveck
lingen enligt försvarsprisindex. Jag förordar att regeringen begär motsva
rande bemyndigande för budgetåret 1983/84. 

Genom det nyss nämnda beslutet vid 1981/82 års riksmöte har riksdagen 
bemyndigat regeringen att justera de beställnings bemyndiganden som har 
lämnats för prisreglering med hänsyn till skillnaden mellan den prognosti
cerade prisutvecklingen enligt nettoprisindex och den verkliga. Ett mot
svarande bemyndigande bör begäras för budgetåret 1983/84. 

Genom det nämnda beslutet vid 1981/82 års riksmöte har riksdagen 
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_ bemyndigat regeringen att justera utgiftsramen för det militära förwarct 
för budgetåret 1982/83 på grund av över- eller underutnyttjande av ramen 
för budgetåret 1981 /82. Jag förordar att regeringen begär bemyndigande för.
budgetåret 1983/84 enligt samma principer. 

För budgetåret 1982/83 har riksdagen genom nämnda beslut vid _I 98 li82 . 
års riksmöte även bemyndigat regeringen att av konjunkturskäl medge 

överskridande av utgiftsramcn för det militära försvaret. Ett sådant 
överskridande regleras genom motsvarande justering av utgiftsramen för 

ett eller flera efterföljande budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för 

regeringen behövs också för budgetåret 1983/84 och bör därför begäras. 

För budgetåret 1982/83 har riksdagen vidare genom nämnda beslut be

myndigat regeringen att överskrida utgiftsramen för det militära försvaret 
samt lämnade beställningsbemyndiganden om beredskapsbudgeten för to

talförsvaret. sätts i kraft. dvs. vid krigsfara eller krig. Bemyndigandet 

omfattar också beredskapsåtgärder i andra situationer än direkt krigsfara 
eller krig. Här avses sådana åtgärder som att värnpliktiga av beredskaps
skäl kallas in till krigsförbandsövning eller beredskapsövning eller 'att 

andra särskilda åtgärder måste vidtas av samma skäl. Ett motsvarande 

bemyndigande behövs för budgetåret 1983/84. Jag förordar därför att rege
ringen begär riksdagens bemyndigande att överskrida utgiftsramen för det 

militära försvaret samt lämnade beställningsbemyndiganden, om det be

hövs av beredskapsskäl. 

4.5.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. för budgetåret 1983/84 fastställa utgiftsramen för det militära 

försvaret till 17 988 520 000 kr. i prisläget februari 1982. 
2. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för det militära 

försvaret för budgetåret 1983/84 med hänsyn till prisutvecklingcn 
enligt försvarsprisindex, 

3. bemyndiga regeringen att justera lämnade beställningsbemyndi
ganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex. 

4. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för det militära 
försvaret för budgetåret 1983/84 på grund av över- eller underut
nyttjande av utgiftsramen för budgetåret 1982/83. 

5. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1983/84 medge 

överskridande av utgiftsramen för det militära försvaret samt av 
lämnade beställningsbemyndiganden, om det behövs av kon

junktur- eller beredskapsskäl. 
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4.6 Anslagsfrågor för budgetåret 1983/84 

Beträffande anslagsberäkningarna m. m. för budgetåret 1983/84 vill jag 
anföra följande. 

De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksda
gen har beräknats i prisläget februari 1982 och i löneläget februari 1982 
inkl. 39 % lönekostnadspålägg. 

Summan av de förordade anslagen inom utgiftsramen för det militä
ra försvaret uppgår till 17 988 520 000 kr. Härtill kommer ett prisreg
leringsanslag om 2 500 000 000 kr. Samma_nlagt begärs alltså 
(17988520000 + 2500000000) 20488520000 kr. för det militära försvaret. 
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Fjärde huvudtiteln 

B. A!'meförband 

Chefen för armen är programmyndighet för huvudprogrammet Armeför

band som omfattar följande delprogram. 

I. I Fördelningsförband m. m. 

1.2 Infanteribrigad m. m. 

1.3 Norrlandsbrigad m. m. 

1.4 Pansarbrigad m. m. 

1.5 Centrala och högre regionala lednings- och underhållsförband 

1.6 Lokalförsvarsförband 

I. 7 Hemvärnet 

I. 99 Gemensamma produktionsresurser 

Armens fredsorganisation består i stort av följande staber och förband 

m.m. 

Armestaben 

Hemvärns staben 

Gotlands militärkommando 

En försvarsområdesstab 

Tjugo försvarsområdesförband 

Tjugofem övriga förband 

Tjugoen utbildningsanstalter som är underställda eller lyder under chefen 
för armen 

Lokaliseringen av armens fredsförband m. m. framgår av följande karta 

(intagen på s. 60). Verksamheten leds centralt från armestaben och regio

nalt av militärbefälhavare. 
Verksamheten under huvudprogrammet Armeförband budgeteras på ett 

antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och för

bandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar samt 

Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande anslag. 

B I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

84. Armeförband: Forskning och utveckling 
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område~- =försvars-
förbana m m områdesstao 0 =Övriga C=:J =utbildnings-

förband anstalter m.m. 

F? ff.:/ 2; J' =militärområdesgräns , ~ ~, ~ , ,, ,,~ ._, =försvarsområdesgräns 
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B 1. Armeförhand: Ledning och förbandsverksam'1et 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4817372937 

4511100000 

4956000000 

61 

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet, 

operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast 

anställd personal m. tl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av 

värnpliktiga inom armen, dels allmän ledning och förbandsverksamhet 

inom hemvärnet. 

Verksamhetens omfattning 

Verksamhet 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen för 
armen 

Antal utexaminerade officerare 
exkl. reservofficerare 118 124 315 375 

Grundutbildning av värn-
pliktiga 
Antal man 36100 34900 39050 38800 
Antal tjänstgöringsdagar 
(I 000-tal dagar) 9546 9548 10208 9831 

Repetitionsutbildning 
Antal man 74 740. 75820 84240 95010 
Antal tjänstgöringsdagar 
(I 000-tal dagar) 1107 1163 1223 1283 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen för Föredra-
armen ganden 

Armeförband: 
Allmän ledning och för-

bands verksamhet 1098600 1479588 I 199747 1288674 1285974 
Operativ och krigsorga-

nisatorisk verksamhet 147100 189068 168665 195951 195951 
Utbildning till och av 

fast anställd personal 
m. fl. 396600. 410584 477 733 522452 522630 

Grundutbildning av 
värnpliktiga 1718800 1954629 1955 192 2 128 075 2 158 527 

Repetitions utbildning 533100 664185 618029 710883 707234 
Allmän ledning och för-

bandsverksarnhet för 
delprogrammet Hem-
värnet 98200 119319 112555 115761 116480 

Kostnader 3992400 4817 373 4531921 4961796 4986796 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering, reser-

verm.m. - 21400 -20821 -30796 -30796 
Medgiven prisreglering +739000 

Medelsbehov 4710000 4817 373 4511100 4931000 4956000 
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Personal 

Personalkategori 

Militär personal 1 

Civilmilitär personal 
Civil personal 

Antal anställda omräknat till personår 

1981!82 1982183 1983184 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
armen 

9226 8819 9463 105522 

1135 1073 1073 39 
8150 8583 8200 8150 

18511 18475 18736 18741 

62 

Föredra-
ganden 

105522 

39 
8150 

18741 

1 Inkl. yrkesofficersaspiranter. ' 
2 Teknisk personal ur tygtekniska kåren (I 034 personår) blir militär personal den I 
juni 1983. 

Budgetåret 1981/82 

Chefen för armen anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 att 

målen för verksamheten under delproduktionsområdet Allmän ledning och 

förbandsverksamhet i huvudsak har uppnåtts. 

Förändringar i krigsorganisationen har inte helt kunnat genomföras i den 

takt som planerats. 

Prioriterad befälsutbildning har i huvudsak genomförts. Rekryteringen 

enligt den nya befälsordningen har förbättrats jämfört med budgetåret 

1980/81. 
Uppställda mål har i huvudsak nåtts när det gäller grundutbildning av 

värnpliktiga. Förbanden bedöms kunna lösa aktuella krigsuppgifter i sina 

huvudfunktioner direkt efter mobilisering. Brister finns bl. a. i fråga om 

samträning i bataljonsförband inom pansartrupperna. Det föreligger också 

brister i utbildningen i ABC-skydd. Andan är i regel god och sjukfrånvaron 

låg. Avgångarna av värnpliktiga har varit lägre än under budgetåret 

1980/81. 
Repetitionsutbildningens kvalitet är godtagbar. 

Uppställda mål har i allt väsentligt uppnåtts när det gäller hemvärns- och 

frivilligutbildningen. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 102 bil. 2. 
(FöU 18, rskr 374) och rcgleringsbrevet för budgetåret 1982183 bedöms i 

allt väsentligt kunna följas. Detta innebär bl. a. att grundutbildningen av 

2 500 värnpliktiga tidigarelagts samt att utbildning av beredskapsplutoner 

påbörjas. 

B u d g e t å r e t 1 9 8 3/8 4 

Chefen för armen 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen (s. 26) anför 

chefen för armen beträffande budgetåret 1983/84 att verksamheten inriktas 
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på att i första hand säkerställa förbandsproduktionen. Kraftfulla åtgärder 
vidtas för att ytterligare minska kostnaderna för fredsutbildningen. Krigs
planläggningen genomförs med hög prioritet. Mobiliserings- och insatsbe

redskapen förbättras. 
Ledningssystemet utvecklas genom fortsatt decentralisering. Samord

ning i garnisoner påbörjas försöksvis vid vissa av armens inyndigheter. 

Fast anställd personal utbildas för att lösa uppgifter i freds- och krigsor
ganisationen. Den första omgången yrkesofficerare i den nya befälsord

ningen anställs under budgetåret. 
Målet för grundutbildningen av värnpliktiga är att i princip alla skall 

kunna krigsplaceras i brigader eller andra fältförband. De värnpliktiga skall 

vara användbara i sin huvudtjänst och förbanden i sin huvuduppgift ome

delbart efter mobilisering. 
Repetitionsutbildning genomförs med ca 95 000 värnpliktiga, vilket är en 

ökning med ca 10800 värnpliktiga jämfört med budgetåret 1982/83. Ett 

ökat antal mönstringsövningar genomförs. Mobiiiseringsberedskapen för
bättras för övriga förband genom att övningar i mobilisering genomförs i 
samband med inryckningen till krigsförbandsövning. För att öva förbarid 

från flera försvarsgrenar genomförs en försvarsmaktsövning. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 detaijmotiverar che
fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 459 420 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. De personalförändringar som chefen för armen föreslår ökar kostna
derna med 3 140000 kr. Detta beror bl. a. på ett ökat antal elever i den nya 
befälsordningen. Den reella personalminskningen bedöms till 145 årsan
ställda exkl. aspiranter. I kostnadsökningen ingår också ökade kostnader 
för reservbefäl genom en ökad volym på repetitionsutbildningen. 

2. Kostnaderna för fastighetsförvaltning och materiel ökar på grund av 
årsvisa variationer i förhyrningarna och genom åtgärder för att förkorta 
mobiliseringstiderna för ett stort antal förband. 

3. Kostnaderna för utbildning av personal minskar med 14952000 kr. 
genom att utbildningen enligt den gamla befälsordningen upphör. 

4. En reducering av antalet tjänstgöringsdagar vid grundutbildningen av 

värnpliktiga minskar kostnaderna med 30350000 kr. 

5. Antalet värnpliktiga under repetitionsutbildning ökar med 10800 och 
antaiet tjänstgöringsdagar med 60000. Totalt medför detta en ökning av 

kostnaderna med 28636000 kr. 
6. Rationaliseringar minskar kostnaderna med 38537000 kr. 

Övriga förändringar medför att kostnaderna ökar med 5 milj. kr. 
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Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren chefens för armen anslagsframställning. 

Föredragandens överväganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 

får jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet Det militära försvarets 
fortsatta utveckling (s. 35). 

Jag kan i huvudsak godta chefens för armen förslag till uppgifter under 
budgetåret 1983/84 liksom hans beräkning av kostnaderna under primär
uppdragen. Jag har dock räknat med en något större kostnadsökning än 
chefen för armen. I enlighet med vad jag tidigare (s. 38) har anfört om det 
modifierace repetitionsutbildningssystemet har jag räknat med att repeti
tionsutbildningen kan genomföras med ett något reducerat antal tjänstgö
ringsdagar i förhållande till chefens för armen planering. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning
en över kostnader och medels behov. Med hänvisning till denna hemställer 
jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Armeförband: LedninR och förbandsverksamhet för budget
året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 4956000000 kr. 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

1981182 Utgift 14419700001 

1982/83 Anslag I 268 706 000 

1983/84 Förslag 1351000000 
1 Varav 271970000 kr. i prisregleringsmedel. 

Verksamheten under anslaget omfattar materielunderhåll - utom sådant 
underhåll som är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbild
ning och övning vid förbanden - samt anskaffning av materiel för krigsor
ganisationen och av viss materiel för fredsbruk. Verksamheten inriktas.· 
genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstid
punkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1982 3 255 363 646 

kr. För budgetåret 1982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndi
gande om 2295,5 milj.kr. och anvisat ett anslag av 1268706000 kr. Den 
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 blir därmed 
(3 255 363 646 + 2 295 500000-1268706000) 4282157 646 kr. 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Armeförband: 
Centralt vidtaget 

materielunderhåll 
m. m. för delpro
grammen I.I - I. 99 
(ses. 59) 

Armeförband: 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning 
m. m. (inkl. sjuk
vårdsmateriel) för 
delprogrammen I. I -
1.99 (se s. 59) 

Kostnader 

Prisreglering 
Justering på 

grund av 
- överplanering 

m.m. 
-inkomster 

Medelsbehov 

Bemyndigande behov 

Budgetåret 1981/82 

Bem. 

49800 

1964900 

2014700 

+480800 

-200000 

2295500 

Bet. 

79000 

1290406 

1369406 

700 
-100000 

1268706 

Chefen för 
armen 

Bem. 

132500 

2157700 

2290200 

+555000 

-145000 

2700200 

Bet. 

60800 

1475 500 

1536300 

+ 24900 
-145000 

1416200 

Chefenför armen anger i sin redovisning av verksamheten under budget
året 1981/82 att tilläggsbeställningar har lagts av bl. a. haubitssystem 77, 
luftvärnsrobotsystem 70 och terrängbilar. En ny snabbyggd flytande bro 
(däcksbro 200) har beställts liksom en första serie av en ny fullbreddsut
lösande stridsvagnsmina (stridsvagnsmina 6). 

Budgetåret 1982/83 

Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 
1982/83 och ändrats genom beslut den 14 oktober 1982. Under budgetåret 
beställs de avslutande två etapperna av den planerade renoveringen och 
modifieringen av stridsvagn 101/102 (Centurion). Renovering och modifie
ring av stridsvagn 103 (S) beställs. Äldre infanterikanonvagnar kommer att 
byggas om till luftvärnsrobotvagn 701 och pansarvärnsrobotvagn 551. Rör
ligheten kommer att förbättras genom beställning av släpkärror till terräng
bilar samt tilläggsbeställning av bandvagnar. Artillerisystemet utvecklas 
genon:i anskaffning av ammunition för verkan i hårda mål, artillerilokalise
ringsradar samt laser för avståndsmätning. En tilläggsbeställning avses ske 
av haubits 77. Ett nytt eldhandvapen med tillhörande ammunition kommer 
att beställas. 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 

Föredra
ganden 

Bem. 

132 500 

1857600 

1990100 

+520000 

-145000 

2365100 

Bet. 

58800 

1412300 

1471100 

+ 24900 
-145000 

1351000 
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B udge tåre t 198 3/84 

Chefen för armen 

66 

Anslaget bör föras upp med l 416,2 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 2 700,2 milj. kr. inhämtas. 
Under budgetåret kommer pansarvärnssystemet att förstärkas genom 

beställning av pansarvärnshelikoptrar och ett nytt lätt pansarskott, en 

andra omgång av stridsvagnsmina 6 samt fortsatt renovering och modifie

ring av stridsvagn 103. Förmågan till strid i mörker förbättras genom 

anskaffning av ny mörkcrobservationsutrustning. Nya 12 cm granatkastare 

kommer att beställas. Dessa tillförs infanteri- och norrlandsbrigaderna, 
vilkas nuvarande granatkastare då kan överföras till lokalförsvarsförban

dens cykelskyttebataljoncr som i dag saknar tungt indirekt eldunderstöd. 
En andra omgång av däcksbro 200 kommer att anskaffas. Delar av sam

bandssystemct kommer att förnyas genom beställning av ett nytt truppra
diosystem (truppradio 8000) samt ersättning för nuvarande freds- och 

krigsfjärrskriftnät <Miltex). 

Fördelningen på materielslag (motsvarande) av de beställningshemyndi
ganden som begärs för budgetåret 1983/84 samt vilka viktigare objekt som 

·avses beställas framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1982: I 000-tal kr.). 

Primiiruppdragsgrupp 
Materielslag/objekt 
(motsvarande) 

Centralt l'idtaget materie/
underhåll m. ;,. 
Vapen- och eldledningsmateriel 
Fordons- och fältarbetsmateriel 
Sambands- och elkraftmate!iel 
Övrig tygmateriel 
Ammunition 

Centralt vidtagen n:ateriel
anskaffning m. m. (inkl . 
. 1jukl'årdsmaterie/) 
Vapen- och eldledningsmateriel 
Viktigare objekt: mörkerobservationsutrustning 

pansarviirnsrobotsystem 56 
12 cm granatkastare 

Fordons- och fältarbetsmateriel 
Viktigare objekt: renovering och modifiering av 

stridsvagn 103 
pansarvärnshelikopter 
däcksbromateriel 200 

Sambands- och elkraftmateriel 
Viktigare objekt: Miltex 

Övrig tygmateriel 
Ammunition 
Viktigare objekt: 

Truppradio 8000 

155 cm patronhylsa laddning 1-6 
stridsvagnsmina 6 
lätt pansarskott 

Intendenturmateriel 
Sjukvårdsmateriel 

Bemyndigande 

9000 
98200 
15200 
9200 

900 

356000 

673400 

429000 

148 700 
363900 

117600 
69000 

Av begärda bemyndiganden avser 555 milj. kr. prisreglering. 
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Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över
befälhavaren att förevarande anslag minskas med 437 000 kr. som raman
passning. I övrigt tillstyrks planeringen. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme
del. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30juni 1984 (4282157646 + 2 365100000-
t 35 J 000 000) 5 296 257 646 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med 
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budget
åren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 
juni 1984 blir därmed ca 5 200 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe
myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. för armeförband får läggas ut inom en kostnadsram av 
2365100000 kr., 

2. till Armeförband: Materie/anskaffning för budgetåret 1983/84 an
visa ett förslagsanslag av I 351000000 kr. 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

520268408 
376000000 
334250000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 
beslutade ombyggnads- och underhåtlsåtgärder i lokaler m. m .. befästning
ar och ammunitionsförråd för armen samt markförvärv för dessa ändainål 
och för övnings- och skjutfält m. m. 
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Kostnader och medels behov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83. 1983/84 

Chefen' för Före-
armen draganden 

Armeförband: 
Markanskaffning för delpro-

grammen 
Lokalförsvarsförband 150. 200 200 
Gemensamma produktions-

resurser 9000 11000 Il 000 
Nybyggnad m. m. för delpro-

grammen 
fördelningsförband m. m. 350 2000 2000 
Lokalförsvarsförband 750 
Gemensamma produktions-

resurser 242460 222520 222520 
Centralt beslutade ombygg-

nads- och underhållsåtgär-
der för delprogrammet 

Gemensamma produktions-
resurser 132900 129500 129500 

Summa 385610 365220 365220 

Utrednings- och projekte-
ringskostnader +29000 +33000 +32250 

Inkomster från bostäder, 
försäljning av mark och 
byggnader samt vissa rän-
te inkomster - 9000 -11000 -11000 

Reducering på grund av 
överplanering -29610 -52220 -52 220 

Beräknat medelsbehov 376000 335000 334250 

Budgetåret 1981/82 

Fort{fikationsförmltningen anmäler i sin redovisning för budgetåret 
1981/82 att mark i huvudsak har kunnat anskaffas i planerad omfattning. 
Den planerade markanskaffningen för att få större område för övningar i 
Visby garnison har dock inte kunna genomföras. 

Befästningsobjekt har i huvudsak anskaffats enligt planerna. Detsamma 
gäller i stort sett för nybyggnad och ombyggnad av kaserner m. m. Nya 

kaserner vid Lv 3 i Norrtälje och Lv 7 i Luleå. militärrestauranger vid I 15 i 

Borås och Lv 4 i Ystad, en stabsbyggnad förfo 67 i Kalix. ett marketenteri 

vid artilleriskjutskolan i Älvdalen och en värmecentral vid P 2 i Hässle
holm har blivit färdiga. Utbyggnad för mottagning av fjärrvärme har slut

förts vid I 14 i Gävle och A4 i Östersund. Vidare har bl. a. ombyggnad av 
en skolbyggnad vid P7 i Ystad, en kasern vid P4 i Skövde. en verkstads

byggnad vid Lv 3 i Norrtälje och matinrättningen vid I 22 i Kiruna blivit 
färdiga. Tekniska försörjningsanordningar har byggts om och mindre om

byggnader i övrigt har genomförts vid ett flertal förband. 
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Budgetåret 1982/83 

Under budgetåret beräknas bl. a. markanskaffningen fortsätta för de nya 
övnings- och skjutfälten i Halland och Värmland och för det nya skjutfältet 
i Skövde. Avvecklingen av byggnader och mark som inte längre används 
för försvarsändamål kommer att öka. Av de större objekt som beräknas bli 
färdiga under budgetåret kan nämnas en militärrestaurang vid A4 i Öster
sund, den första utbyggnadsetappen för skolor och förband i Skövde. 
utbyggnaden i Skåne med anledning av flyttningen av Lv4 och P7 och 
utbyggnaden i Enköping för S I . 

B u d get året I 9 8 3/8 4 

Chefen för armen 

Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 335 milj. kr. enligt 
vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. 

För nybyggnadsobjekt som har påbörjats eller avses bli påbörjade före 
den I juli 1983 beräknas medelsåtgången under budgetåret 1983/84 till 
132,6 milj. kr. I övrigt avses medel tas i anspråk under budgetåret 1983/84 
för att påbörja bl. a. nybyggnad av militärområdesverkstäder vid 114 i 
Gävle och infanteriets stridsskola i Kvarn och militärrestauranger vid I 19 i 
Boden och P 10 i Strängnäs. För ombyggnads- och underhållsarbeten som 
har påbörjats eller avses påbörjas före den I juli 1983 beräknas medelsbe
hovet till 18,7 milj. kr. för budgetåret 1983/84. För centralt beslutade om
byggnads- och underhållsåtgärder som avses påbörjas under budgetåret 
1983/84 beräknas ett medelsbehov av 110,8 milj. kr. Av detta belopp avses 
18 milj. kr. för renovering av kaserner, 6,7 milj. kr. för underhåll av befäst
ningar, 30 milj. kr. för underhåll av byggnader och 14.6 milj. kr. för under
håll av övnings- och skjutfält. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar lämnar över
befälhavaren chefens för armen anslagsframställning utan erinran. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställ
ningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 68) och följande 
anskaffningsplan. Jag har bl. a. beräknat medel under anslaget för del av 
kostnaderna för erforderliga byggnadsåtgärder vid lng I i Södertälje för 
försvarets FN-utbildning. 

I detta sammanhang vill jag anmäla att renoveringen av en kasern vid 
P 10 i Strängnäs f. n. utreds. Det är därför osäkert om renoveringen kan 
påbörjas under budgetåret 1983/84. 

Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya 
byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte 
har något att erinra. bör det få ankomma på regeringen att. efter prövning 
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av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvi-

sar, besluta om de redovisade byggnadsföretagen. 

A11skaffninr:spla11 (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

Faktisk Beräknad för år-mån. !ande 
t. o. m. år-mån. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

A .. Markanskaffnin!( 
Delprogram 1.6 

I. Mark för förråd samt 
mindre markförvärv 250 350 150 200 

Delprogram 1.99 
2. I 16. Nytt övnings-

och skjutfält i 
Halland 20000 21000 11200 6800 2000 

3. Nytt skjutfält för 
Skövde garnison 25000 28000 23600 3000 1000 

4. Visby garnison. Ut-
ökning av Tofta 
skjutfält m. m. 3 000 2000 

5. Bodens garnison. 
Utökning av södra 
artilleriskjutfältet 4000 2000 

6. Diverse mindre 
markförvärv 7000 8000 4000 4000 

SummaA 52250 64350 34800 13950 11200 

B. Nybyggnad m. m. 

a. Företag påbörjade 
j(ire 1982-07-01 644070 687610 388840 186770 96000 

b. Företag pdbörjade 
eller avst'dda att 
påbö~ia.1· 1982183 104840 113980 77370 36610 

c. Företag avsedda att 
påbörjas 1983184 
Delprogram I. I 

I. Betongförråd 2000 2000 

Delprogram 1.99 
2. I I. Tillbyggnad av 

kanslihuset 6100 I 000 84-04 85-04 
3. I 14. Nybyggnad av 

en militärområdes-
verkstad 14100 8000 83-10 85-02 

4. 119. Nybyggnad av 
en militärrestau-
rang 38600 15000 83-09 84-12 

5. P 10. Nybyggnad av en 
militärrestaurang 32800 15800 83-10 85-02 

6. Lv 3. Nybyggnad av 
en värmecentral på 
Väddö 8100 6000 lB-09 84-09 

7. InfSS. Nybyggnad av 
en militärområdes-
verkstad 4600 4600 83-09 84-06 

8. F 16. Nybyggnad av en 
skolbyggnad för TolkS 5000 5000 83-09 84-05 

9. Diverse objekt 49200 3451() 

Summa c 160500 91910 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

Faktisk Beräknad för år-mån. )ande 
t. o. m. år-mån. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

Summa B (a-c) 748910 962090 388840 264140 224520 

c. Centralt beslutade 
omby1:gnads- och 
underlzå/lsåtgiirder 

a. Företag påbörjade 
före 1982-07-01 47100 49300 31700 16100 1500 

b. Företag påbörjade 
eller m•sedda alt 
påbö~ias 1982183 137400 150700 116800 17200 

c. Fört•tag m•sedda all 
påhörjas 1983/84 
Delprogram 1.99 

I. l 13. Renove.-: .•11; av 
två. kaserner 23000 6000 83-!0 85-10 

2. I 22. Ombyggnad av 
sjukhuset 5000 5000 83-10 84-06 

3. P 10. Renovering av 
en kasern 11900 6000 83-09 84-09 

4. lng I. Byggnadsåt-
gärder för försva-
rets FN-utbildning 34001 2400 84-01 84-10. 

5. Ing3. Ombyggnad av 
kanslihuset 5700 5700 83-11 84-06 

6. S 2. Ombyggnad av 
två byggnader till 
förråd och pack-
ningshall för FJ S 7100 6000 83-09 84-09 

7. KS. Fasadrenovering 
av slottet 6700 4900 83-09 84-10 

8. KS. Renovering av en 
kasern Il 000 6000 83-09 85-02 

9. Tekniska försörjnings-
anordningar 6200 6200 

10. Diverse ombyggnads-
företag 11800 11300 

11. Underhåll av befäst-
ningar 6700 6700 

12. Underhåll av bygg-
nader 

13. Underhåll av ö~nings-
30000 30000 

och skjutfält 14600 14600 

Summac 143100 110800 
Summa C (a-c) 184500 343100 31700 132 900 129500 

SummaA-C 985660 ) 369540 455340 410990 365220 

Utrednings- och pro-
jekteringskostnader +29000 +32250 

Inkomster från bostä-
der och försäljning 
av mark och byggnader - 9000 -11000 

Reducering på grund 
av överplanering -54990 -52220 

Beräknat mcdelsbehov 376000 334250 

' Därutöver 3,4 milj. kr på anslaget I 7. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Armeförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 334250000 kr. 

B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

133680000 
180000000 
221000000 

Verksamheten under anslaget omfattar utveckling av materiel för ar
men. Verksamheten inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndigan
den medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medels

tilldelningen. 
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1982 284 335 000 

kr. För budgetåret 1982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndi
gande om 298,7 milj. kr. och anvisat ett anslag av 180 milj. kr. Den beräk
nade bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 blir därmed (284335000 + 
298700000 - 180000000) 403035000 kr. 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Bem. 

Anneförband: 
Utvecklingsarbete för 

delprogrammen 1.1 -
1.99 (ses. 59) 253 700 

Kostnader 253700 

Prisreglering +45000 
Justering på grund av 

överplanering m. m. 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 298700 

Budgetåret 1981/82 

Bet. 

192300 

192300 

-12300 

180000 

1983/84 

Chefen för 
armen 

Bem. 

778000 

778000 

+152600 

930600 

Bet. 

274600 

274600 

-43600 

231000 

Chefen för armen anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 att 
verksamheten i stort sett har följt uppgjorda planer. Inom pansarvämsom
rådet har bl. a. beställts fortsatt utveckling av pansarvärnsrobotsystem 56. 
Slutfasstyrd ammunition för verkan i pansar har studerats. Försök har 
genomförts med ett midjestyrt fordon och med ett lätt pansarskott. Trupp
försök har genomförts med ett nytt eldhandvapen. Studierna av fördel-

Föredra-. 
ganden 

Bem. 

748000 

748000 

+145000 

893000 

Bet. 

264600 

264600 

-43600 

221000 
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ningsluftvärn med mörkerkapacitet har fortsatt. Inom sambandsområdet 

har utveckling av nytt truppradiosystem (truppradio 8000) beställts liksom 
försöksmateriel till nytt telesystem (telesystcm 8000). 

Budgetåret 1982/83 

Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 
1982/83 och ändrats genom beslut den 14 oktober 1982. Planen innebär 

fortsatt utveckling av pansarvärnsrobot 56 och truppradio 8000. Studierna 
fortsätter av slutfasstyrd ammunition. mörkerluftvärn och luftvärn med 

längre räckvidd och höjdtäckning Cluftvärnsrobotsystem typ III). Försöken 

med ett midjestyrt fordon slutförs. 

Budgetåret 1983/84 

Chefen for armen 

Anslaget bör föras upp med 231 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 930.6 milj. kr. inhämtas. 
Under budgetåret avses utveckling beställas av flera större objekt, bl. a. 

fördelningsluftvärn med mörkerkapacitet och slutfasstyrd granatkastaram

munition. Vidare kommer närpansarvärnsvapen med verkan i moderna 

stridsvagnars front att studeras. 
Av begärda bemyndiganden avser 152,6 milj. kr. prisreglering. 

Överbefällwvarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar har överbe
fälhavaren inte haft någon erinran mot de bemyndiganden och betalnings

medel som chefen för armen har föreslagit. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme
del. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1984 ( 403 035 000 + 893 000 000 -
221000000) 1075035000 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med 
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budget

åren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 
juni 1984 blir därmed ca l 090 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilket utvecklingsarbete som bör beställas inom ramen för det beställnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för arme

förband får beställas inom en kostnadsram av 893 000 000 kr., 

2. till Armeförband: Forskning oclz utveckling för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 221000000 kr. 
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C. Marinförband 

Chefen för marinen är programmyndighet för huvudprogrammet Marin
förband som omfattar följande delprogram. 

2.1 För flera delprogram gemensamma lednings-, bas- och underhållsför-
band m. m. 

2.2 Helikopterförband 
2.3 Ytattackförband m. m. 
2.4 Ubåtsförband 
2.5 Minröjningsförband 
2.6 Fasta kustartilleriförband 
2. 7 Rörliga kustartilleriförband 
2.99 Gemensamma produktionsresurser 

Marinens fredsorganisation består i stort av följande förband m. m. 

Marinstaben 
Ett militärkommando tillika försvarsområde inkl. ett regemente 

Två örlogsbaser 
Två marina bevakningsområden 
Fyra kustartilleriförsvar, varav ett tillika försvarsområde och tre inkl. ett 
regemente 
Fyra övriga förband (kustflottan. ett regemente, två helikopterdivisioner) 
Fyra utbildningsanstalter som är underställda eller lyder under chefen för 
marinen 

Lokaliseringen av marinens fredsförband m. m. framgår av följande 
karta (intagen på s. 75). Verksamheten leds centralt från marinstaben. 

Verksamheten under huvudprogrammet Marinförband budgeteras på ett 
ar.tal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och för
bandsverksamhet, Materielanskaffning. Anskaffning av anläggningar samt 
Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande anslag. 

C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 
C 2. Marinförband: Materielanskaffning 
C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 
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C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1488544293 

1415000000 
1565000000 

75 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet, opera
tiv och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd 

personal m. fl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av värnplik-

tiga inom marinen . 

.. «v.,~, 

y. 
~~ 

J
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_, 
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Kustflottan 

0 -militärkommando e ·marina bevak
örlogsbaser och ningsområden 
kustartilleriförsvar 

-regementen 

D utbildningsan
stalter m. m. 
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Verksamhetens omfattning 

Verksamhet 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen för 
marinen 

Antal utexaminerade officerare 
cxkl. reservofficerare 255 225 136 138 

Grundutbildning av värn-
pliktiga 
Antal man 6687 5451 6400 6256 
Antal tjänstgöringsdagar 
(I 000-tal dagar) J 896 1756 1845 1820 

Repetitionsutbildning 
Antal man 5942 5 576 11222 12532 

Antal tjänstgöringsdagar 
(I 000-tal dagar) 72 81 145 159 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen för Föredra-
marinen ganden 

Marinförband: 
Allmän ledning och för-

bands verksamhet 539110 550680 522545 579525 579525 
Operativ och krigsorga-

nisatorisk verksamhet 114451 160203 177776 219501 219501 
Utbildning till och av 

fast anställd personal 
m.fl. 131048 149517 151077 167831 167831 

Grundutbildning av 
värnpliktiga 478 237 54r211 537050 572343 572343 

Repctitionsutbildning 53470 62797 92063 96600 92000 

Kostnader 1316316 1464408 1480511 1635800 1631200 

Tillkommer/avgår: 
Intäkter av isbrytar-

verksamhet - 18000 - 25400 - 20000 - 20000 - 20000 
Övriga intäkter/ut-

gifter - 31716 - - 30911 - 36200 - 36200 
Betalningsmedelsför-

skjutningar (netto) 100 - 100 - 100 
Överplanering, reser-

ver m. m. + 17400 + 49636 - 14500 - 10000 - 10000 
Medgiven prisreglering + 178100 

Medelsbehov 1462000 1488544 1415000 1569600 1565000 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Militär personal 1 

Civilmilitär personal 
Civil personal 

1981/82 

Planerat 

3479 
152 

3500 

7131 

1 Inkl. yrkesofficersaspiranter. 

Utfall 

3 338 
131 

3 361 

6830 

1982/83 1983/84 

Planerat Chefen 
för 
marinen 

3487 3 2792 

135 1232 

3 255 3 197 

6877 6599 

77 

Föredra-
ganden 

3279 
123 

3 197 

6599 

2 Den verkliga minskningen av militär och civilmilitär personal utgör 30 personår. 
För dessa kategorier har för budgetåret 1982/83 och tidigare felaktigt angetts 190 
personår för mycket. 

Budgetåret 1981/82 

Chefen för marinen anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 att 
planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Arbetet med att 
planera för en omdaning av marinens fredsorganisation har fortsatt. Per
sonalminskningsmålen har uppnåtts tidigare än beräknat. 

För den operativa och krigsorganisatoriska verksamheten har utred
ningsarbetet fortsatt i syfte att ytterligare utveckla den decentraliserade 
styrningen. För detta ändamål har planeringsdialogen med de regionala 
och lokala myndigheterna utvidgats. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 102 bil. 2 
(FöU 18, rskr 374) och regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 beräknas i 
stort sett kunna följas. 

Verksamheten inriktas främst mot att genomföra förbandsproduktionen 
och vidmakthålla mobiliseringsberedskapen för prioriterade förband. Ut
bildningen till och av fast anställd personal prioriteras. Särskild uppmärk
samhet kommer att ägnas åt möjligheterna att vidta åtgärder för att minska 
icke önskade avgångar bland det aktiva befälet. De värnpliktigas grundut
bildning inriktas på att personalen skall vara krigsplaceringsbar vid utbild
ningens slut och användbar i huvudtjänst direkt efter mobilisering. Repeti
tionsutbildningen har planerats få den volym som anges i regleringsbrevet 
för budgetåret 1982/83. 

Budgetåret 1983/84 

Chefen för marinen 

Chefen för marinen anför bl. a. följande huvudmotiveringar för den 
föreslagna verksamheten under budgetåret 1983/84. 

Verksamheten genomförs så att den utbildade personalen kan lösa de 
uppgifter som krävs i den planerade krigsorganisationen. Förbandsproduk-
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tion genomförs och mobiliseringsberedskap säkerställs för prioriterade 
förband. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 detaljmotiverar che
fen för marinen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 143,3 milj. 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Överföring av medel för materielunderhåll från huvudproduktionsom
råde 2 till I ökar kostnaderna med 27, 1 milj. kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Planerade personalminskningar minskar medelsbehovet (- 9 ,3 
milj. kr.). 

2. Övnings- och utbildningsverksamheten medför sänkta kostnader 
(-8, l milj. kr.). Detta beror främst på rationaliserad grundutbildningsverk
samhet och minskat antal tjänstgöringsdagar för värnpliktiga under grund

utbildning. 
3. Planerade rationaliseringsprojekt minskar kostnaderna med 21,2 

milj. kr. 
4. Ökad rustningsgrad för kustflottans fartyg, beredskapshöjande åtgär- _ 

der och ökade underhållsinsatser medför ökade kostnader ( + 7 ,5 milj. kr.). 
5. Tidigare felbudgetering avseende el, värme och vatten ökar kostna

derna med 11 milj. kr. 
6. Medel för lokal ombyggnad och lokalt underhåll av kaserner och 

befästningar förs över från huvudproduktionsområde 3 till I ( + 5 milj. kr.). 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställninga~ tillstyrker 
överbefälhavaren chefens för marinen planering och förslag till anslagsbe

lopp. 

Föredragandens överviiganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 
får jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet Det militära försvarets 
fortsatta utveckling (s. 35). 

Jag kan i huvudsak godta chefens för marinen förslag till uppgifter under 
budgetåret 1983/84 liksom hans beräkning av kostnaderna under primär
uppdragen. I enlighet med vad jag tidigare (s. 38) har anfört om det 

modifierade repetitionsutbildningssystemet har jag räknat med att repeti
tionsutbildningen kan genomföras med ett något reducerat antal tjänstgö
ringsdagar i förhållande till chefens för marinen planering. 
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Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning
en över kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer 
jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marinförband: Ledning ochförbandsverksamhet för budget
året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1565 000000 kr. 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

1981/82 Utgift 9819000001 

1982/83 Anslag I 034000000 
1983/84 Förslag I 050 694 000 
1 Varav 324,9 milj. kr. i prisregleringsmedel. 

Verksamheten under anslaget omfattar översyner av stridsfartyg, åtgär
der på grund av haverier m. m., materielunderhåll - utom sådant underhåll 
som är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och 
övning vid förbanden - samt anskaffning av materiel för krigsorganisa
tionen och av viss materiel för fredsbruk. Verksamheten inriktas genom 
tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och 
anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

Beställnin[?sbemyndiganden och betalningsinedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Marinförband: 
Centralt vidtaget 

materielunderhåll 
m. m. för delpro
grammen 2.1 - 2.99 
(ses. 74> 

Marinförband: 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning 
m. m. (inkl. sjuk
vårdsmateriel för 
delprogrammen 2.1 -
2.99 (ses. 74) 

Kostnader 

Prisreglering 
Justering på grund 

av inkomster, över
planering m. m. 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 

1982/83 

Bem. 

140500 

886 700 

I 027200 

+428100 

- 1000 

1454300 

Bet. 

117 500 

I 031500 

1149000 

-115000 
1034000 

1983/84 

Chefen för 
marinen 

Bem. 

84900 

736000 

820900 

+391400 

- I 000 

1211300 

Bet. 

102900 

I 077400 

1180300 

-129200 
1051 100 

Föredra
ganden 

Bem. 

84900 

836000 

920900 

+385500 

- 1000 

1305400 

Bet. 

103 000 

1076000 

1179000 

-128306 
I 050694 
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Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1982 3 236 868 728 
kr. För budgetåret 1982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndi
gande om 1454,3 milj. kr. och anvisat ett anslag av I 034 milj. kr. Den 
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 blir därmed 
(3 236 868 728 + I 454 300 000 - l 034 000 000) 3 657 168 728 kr. 

Budgetåret 1981/82 

Chefen för marinen anger i sin redovisning av verksamheten under 
budgetåret 1981/82 att materielunderhållet och materielanskaffningen i hu
vudsak har följt uppgjorda planer. 

Fyra ubåtar av typ Västergötland, två robotbåtar av typ Stockholm och 
ett bevakningsfartyg har beställts. Minfartyget Carlskrona har levererats. 
Konstruktion och byggnad av två minröjningsfartyg av typ Landsort på
går. Utbyggnaden av ERSTA-batterier samt anskaffningen av tunga rörliga 
batterier och luftvärnssystem L VS 75 M har fortsatt. 

Budgetåret 1982/83 

Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 
1982/83 och ändrats genom beslut den 14 oktober 1982. Under budgetåret 
planeras bl. a. anskaffning av trängfartyg samt modernisering av övervat
tensfartyg och ubåtar. Anskaffningen av ERSTA-batterier. sjömålsrobo
tar, luftvärnssystem L VS 75 M och tunga rörliga batterier fortsätter. 

B u d g e t å r e t 1 9 8 3/8 4 

Chefen för marinen 

Anslaget bör föras upp med I 051, l milj. kr. och ett beställnings bemyndi
gande om I 211 ,3 milj. kr. inhämtas. 

Beställningsbemyndigandcna är avsedda bl. a. för moderniscringsarbe
ten på övervattensfartyg och ubåtar. för anskaffning av ytterligare sjömåls
robotar, tunga rörliga batterier. artillerimateriel. materiel till torpeder och 
minor m. m. samt stridslednings- och sambandsmateriel. 

Fördelningen på materielslag (motsvarande) av de bemyndiganden som 
begärs för budgetåret 1983/84 samt de viktigare objekt som avses beställas 
framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1982: I 000-tal kr.). 

Primäruppdragsgrupp 
Materielslag/objekt 
(motsvarande) 

Ce/l/ra/t l'idtaget materie/
u11derhåll m. m. 
Översyner av stridsfartyg 
Skeppsteknisk materiel 
Vapenmateriel 
Haverier 
Övrigt 

Bemyndigande 

37900 
20500 
13400 
10000 
3100 
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Primäruppdrags grupp 
Materielslag/objekt 
(motsvarande) 

Centralt 1•idta{?en materie/
anskaffning m. m. (inkl. 
sjukvårdsmaterie/) 
Fartygsobjekt m. m. 
Viktigare objekt: fartygsll)oderniseringar 

skeppsteknisk materiel m. m. 
• trängfartyg 

fartyg och båtar för kustartilleriet 
Vapenmateriel för flottan 
Viktigare objekt: sjömålsrobot 

helikoptermateriel 
spaningsradar 
signalspaningsutrustning 

Vapenmateriel för kustartilleriet 
Viktigare objekt: luftvärnssystem 75 M 

granatkastare 
mörkersiktmateriel 

Intendenturmateriel 
~jukvårdsmateriel 
Ovrigt 

81 

Bemyndigande 

81500 

469300 

142 600 

30900 
9200 
2500 

Av begärda bemyndiganden avser 391,4 milj. kr. prisreglering. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över
befälhavaren att anslaget skall ökas med 17 .2 milj. kr. för krutanskaffning. 
Överbefälhavaren tillstyrker vidare ett bemyndigande om 300 milj. kr. 
avseende sjömålsrobotar. Detta bemyndigande bör enligt överbefälha
varen ställas till regeringens disposition i avvaktan på ett samlat beslutsun
derlag avseende sjömålsrobotar och en styrd glidbomb. Överbefälhavaren 
föreslår vidare att anslaget minskas med 182000 kr. som en ramanpass
ning. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren chefens för marinen anslagsframställ
ning utan erinran. 

Föredragandens ö1,erväganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalning_sme
del. I min beräkning har jag tagit hänsyn till behovet av att förstärka 

ubåtsjaktfunktionen. Mot bakgrund av vad jag tidigare (s. 38) har anfört 
om anskaffning av minröjningsfartyg har jag beräknat erforderliga bemyn
diganden för att ge handlingsfrihet att beställa ytterligare ett minröjnings
fartyg under budgetåret 1983/84. 

Med utnyttjande av de belopp som jag har tagit upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30juni 1984 (3657168 728 + I 305400000 -
l 050694000) 3911874 728 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med 
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budget-

6 Riksdaf?en 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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åren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 
juni 1984 blir därmed ca 3 640 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe
myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksda~en att 
1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. för marinförband får läggas ut inom en kostnadsram av 

1 305 400 000 kr. . 
2. till Marinförband: Materielanskaffning för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 1 050 694 000 kr. 

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

148129070 
157000000 
153000000 

Verksamheten under anslaget omfatiar nybyggnad m. m. av och centralt 
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m., befästning
ar och ammunitionsförråd för flottan och kustartilleriet samt markförvärv 
för dessa ändamål och för övnings- och skjutfält m. m. 

Kostnader och medelsbehov (1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Marinförband: 
Markanskaffning för delpro

grammen 
Fasta kustartilleriförband 
Gemensamma produktions

resurser 
Nybyggnad m. m. för delpro

grammen 
För flera delprogram gemen

samma lednings-. bas- och 
underhållsförband m. m. 

Fasta kustartilleriförband 
Gemensamma produktions

resurser 
Centralt beslutade ombygg

nads- och underhållsåtgär
der för delprogrammen 

För flera delprogram gemen
samma lednings-, bas- och 
underhållsförband m. m. 

Fasta kustartilleriförband 
Gemensamma produktions

resurser 

Summa 

1982/83 

750 

750 

8670 
22300 

75750 

3050 
12000 

45635 

168905 

1983/84 

Chefen för Före-
marinen draganden 

700 

700 

19650 
18950 

69050 

17100 
28800 

31550 

186500 

700 

700 

18350 
17650 

63200 

16450 
28200 

30650 

175900 
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Primän1ppdrag m. m. 1982/83 1983/84 

Chefen för Före-
marinen draganden 

Utrednings- och projekte-
rings kostnader +10000 + 8000 + 7600 

Inkomster från bostäder 
och försäljning av mark 
och byggnader - 4000 - 4650 - 4650 

Reducering på grund av 
överplanering -17905 -26850 -25 850 

Beräknat medelsbehov 157000 163000 153000 

Budgetåret 1981/82 

Forrijikationsfön•altningen anmäler i sin redovisning för budgetåret 
1981/82 att behovet att förvärva ny mark har varit av begränsad omfatt
ning. Ett förråd i berg och om- och tillbyggnaden vid Muskö har slutförts. 
En ytterförläggning på Mellsten inom Ostkustens örlogsbas, en ny artilleri
hall och lokaler för motorutbildning vid KA 2 i Karlskrona har blivit 
färdiga. Ombyggnaden av matinrättningen och vaktbyggnaden vid Berga 
örlogsskolor har avslutats. 

Budgetåret 1982/83 

Behovet att skaffa ny mark är begränsat. Anskaffningen och ombyggna
den av befästningar omfattar kustartilleribatterier, minstationer och stabs
platser. En ny plåtslageriverkstad vid KAJ i Fårösund beräknas bli färdig. 

Budgetåret 1983/84 
Chefen för marinen 

Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 163 milj. kr. enligt 
vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. 

För nybyggnadsprojekt som har påbörjats eller avses bli påbörjade före 
den l juli 1983 beräknas medelsåtgången under budgetåret 1983/84 till 47 ,6 
milj. kr. I övrigt avses medel tas i anspråk under budgetåret 1983/84 för att 
påbörja bl. a. nybyggnad av en förläggningskasern vid Berga örlogsskolor. 
För ombyggnads- och underhållsarbeten som har påbörjats eller avses bli 
påbörjade före den 1juli1983 beräknas medelsbehovet till 12,7 milj. kr. för 
budgetåret 1983/84. För centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåt
gärder som avses påbörjas under budgetåret 1983/84 beräknas ett medels
behov under nämnda budgetår av 64 750000 kr. Av detta belopp avses 19, f 
milj. kr. för modernisering av äldre tunga kustartilleribatterier. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar lämnar över
befälhavaren chefens för marinen anslagsframställning utan erinran. 
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Föredragandens överväganden 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställ-

ningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 82) och följande 

anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya 

byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte 

har något att erinra bör det få ankomma på regeringen att, efter prövning 

av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvi-

sar. besluta om de redovisade byggnadsföretagen. 

Anskaffningsp/an (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning · Bygg- Färdig-
start stäl-

Faktisk Beräknad för år-mån. I ande 
t. o. m. år-mån. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

A. Markanskaffning 

Delprogram 2.6 
I. Mark för kustartil-

leribatterier samt 
diverse mindre 
markförvärv 1450 1450 750 700 
Delprogram 2.99 

2. Diverse mindre 
markförvärv och 
oförutsedda ut-
gifter 1500 1450 750 700 

SummaA 2950 2900 1500 1400 

B. Nybyg{fnad m. m. 

a. Företag påbörjade 
före 1982-07-01 144150 144570 94880 44890 4800 

b. Företag påbörjade 
eller m•sedda all 
påbö~jas 1982183 122410 131020 84920 42800 

c. Företa{.: avsedda all 
påbörjas 1983184 
Delprogram 2.1 

I. Nybyggnad av en 
apterings verkstad 19800 8900 

2. Diverse objekt !0750 9450 
Delprogram 2.6 

3. Minstationer 9700 9700 
4. Diverse objekt 9250 7950 

5. 
Delprogram 2.99 
BÖS. Nybyggnad av 
en förläggnings-
kasern 12600 4000 84-03 84-12 

6. Diverse objekt 15450 11600 

Summac 77550 51600 

Summa B (a-c) 266560 353140 94880 129810 99200 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

c. Centralt beslutade 
ombyggnads- och 
underlzål/såtgärder 

b. Företag påbörjade 
eller avsedda att 
påbörjas 1982183 79265 88435 7000 68735 12700 

c. Företag m•sedda att 
påbörjas 1983184 
Delprogram 2.1 

I. Diverse objekt 14100 13450 
Delprogram 2.6 

2. Modernisering av 
tunga kustartille-
ribatterier 22000 19100 

3. Diverse objekt 9700 9100 
Delprogram 2.99 

4. Diverse objekt 7200 6300 
5. Tekniska försörj-

ningsanordningar 2700 2700 
6. Underhåll av byggnader 11950 11950 

Summa c 67650 62600 

Summa C (b-c) 79265 156085 7000 68735 75300 

SummaA-C 269510 512125 101880 200045 175900 

Utrednings- och pro-
jekteringskostnader +10000 + 7600 

Inkomster från bostä-
der och försäljning av 
mark och byggnader - 4000 - 4650 

Reducering på grund av 
överplanering -49045 -25850 

Beräknat medelsbehov 157000 153000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Marinförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 153000000 kr. 

C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

75000 000 
87100000 
82000000 

Verksamheten under anslaget omfattar utveckling av materiel för ma
rinen. Verksamheten inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndi
ganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av me
delstilldelningen. 

Bygg- Färdig-
start stäl-
år-mån. lande 

år-mån. 
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Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1982 181547186 

kr. För budgetåret 1982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyn

digande om 9\.7 milj.kr. och anvisat ett anslag av 87,1 milj.kr. Den be

räknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 blir därmed 

(181547186 + 91700000- 87100000) 186147186 kr. 

Bestä/111ingshemyndiganden och betalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Bem. 

Marinförband: 
Utvecklingsarbete för 

delprogrammen 2.1 -
2.99 (ses. 74) 68700 

Kostnader 68700 

Prisreglcring +23000 
Justering på grund av 

överplanering m. m. 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 91700 

Budgetåret 1. 981/82 

Bet. 

90800 

90SOO 

-3700 

87100 

1983/84 

Chefen för 
marinen 

Bem. 

184100 

184100 

+42400 

226500 

Bet. 

101600 

101600 

- 19300 

82300 

Chefen för marinen anger i sin redovisning av verksamheten under 

budgetåret 1981/82 att planerat utvecklingsarbete för marinförbanden 

stort sett har kunnat genomföras. 

Budgetåret 1982/83 

Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 

1982/83 och ändrats genom beslut den 14 oktober 1982. Planen innebär 
bl. a. att systemutvecklingen för fartyg och projekteringen av övervattens

fartyg och ubåtar fortsätter. 

Budgetåret 1983/84 

Chefen för marinen 

Anslaget bör föras upp med 82,3 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 226,5 milj. kr. inhämtas. 

Under budgetåret 1983/84 inriktas verksamheten främst på fortsatt sy

stemutveckling och projektering av övervattensfartyg och. ubåtar samt på 

allmän utveckling och projektering av vapenmateriel. 

Av begärda bemyndiganden avser 42.4 milj. kr. prisreglering. 

Överbefiillzavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren marinchefens anslagsframställning. 

Föredra
ganden 

Bem. 

184100 

184100 

+41400 

225500 

Bet. 

IOI 000 

101000 

-19000 

82000 
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Föredragandens överväganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme
del. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1984 ( 186 147 186 + 225 500 000 -
82000000) 329647186 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hänsyn 
till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 
1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
1984 blir därmed ca 310 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilket utvecklingsarbete som bör beställas inom ramen för det bemyndi
gande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för marin

förband får beställas inom en kostnadsram av 225 500000 kr., · 
2. till Marinförband: Forskning och utveckling för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 82 000 000 kr. 
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D. Flygvapenförband 

Chefen för flygvapnet är programmyndighet för huvudprogrammet Flyg
vapenförband som omfattar följande delprogram. 

3.1 För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband 
3.2 Jaktförband 
3.3 JAS-förband 
3.4 Attackförband 
3.5 Spaningsförband 
3.6 Flygtransportförband 

3.7 Basförband 
3.99 Gemensamma produktionsresurser 

Flygvapnets fredsorganisation består i stort av följande staber och för
band m. m. 

Flygstaben 
En eskaderstab 
Fyra sektorflottiljer 
Fem övriga förband (flottiljer) 
Fem utbildningsanstalter (skolor) 

Lokaliseringen av flygvapnets fredsförband m. m. framgår av följande 
karta (intagen på s. 89). Verksamheten leds centralt från flygstaben och i 
vissa fall av chefen för första flygeskadem. 

Verksamheten under huvudprogrammet Flygvapenförband budgeteras 
på ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och 
förbandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar 
samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande 
anslag. 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 
D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 
D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

DI. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

198 J/82 Utgift 2 592 569 597 
1982/83 Anslag 2333000000 
1983/84 Förslag 2 544 000 000 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet, opera
tiv och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd 
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personalm. fl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av värnplik

tiga inom flygvapnet. 

O=jakt Q=attack 

''P~<?:./:+"::r ,c:. =militärområdesgräns 

• =Spaning ~ =utbildningsförband m,. m. 

8 = sektorflottilj 
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Verksamhetens omfattning 

Verksamhet 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen för 
flygvapnet 

Antal flygtimmar 87 350 85 528 86250 80690 
Antal utexaminerade officerare 

exkl. reservofficerare 160 151 160 160 
Grundutbildning av värn-

pliktiga 
Antal man 4417 4221 4161 4458 
Antal tjänstgöringsdagar 

13191 (I 000-tal dagar) I 403 I 467 1414 
Repetitionsutbildning 

Antal man 6920 6340 6535 8 725 
Antal tjänstgöringsdagar 
(l 000-tal dagar) 57,3 60.4 49.6 69.4 

Kostnader och "medelsbelwl' (I 000-tal kr.j 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för flyg- ganden 
vapnet 

Flygvapenförband: 
För flera delprogram 

gemensamma lednings-
och strilförband 286837 287 618 287 448 307 783 310710 

Jaktförband 369849 345 163 381484 432836 411788 
Attackförband 242655 234 343 252709 275 197 276204 
Spaningsförband 109672 109508 115670 132 369 133008 
Flygtransportförband 83 582 86938 81129 89I19 89487 
Basförband 539644 575 561 564229 618 355 624464 
Gemensamma produktions-

resurser 636361 729812 660331 714341 718 339 

Kostnader 2268600 2368943 2343000 2570000 2564000 

Tillkommerla1'går: 
Intäkter - 10000 - 25093 -10000 -20000 -20000 
Trafikflygarhögskola 

(utanför utgiftsra-
men för det militära 
försvaret) +11810 

Skillnad mellan bud-
geterade kostnader 
och behov av betal-
ningsmedel - +247077 

Förskott - + 1643 
Överplanering, reser-

ver m.m. + 47600 
Medgiven prisreglering +237200 

Medels behov 2543400 2592570 2333000 2561810 2544000 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Militär personal' 
Civilmilitär personal 
Civil personal 

1981/82 

Planerat 

2300 
2200 
4255 
8755 

1 Inkl. yrkesofficersaspiranter. 

Budgetåret 1981/82 

Utfall 

2053 
2239 
4290 
8582 

1982/83 1983/84 

Planerat Chefen 
för flyg-
vapnet 

2430 2490 
2070 1900 
4215 4100 
8715 8490 

91 

Föredra-
ganden 

2467 
1900 
4060 
8427 

Chefen för flygmpnet anger i sin redovisning av verksamheten under 
budgetåret 1981/82 bl. a. att en ny freds- och krigsorganisation för luftför
svarssektorstaber har införts. Avvecklingen av äldre radarförband har 
fortsatt samtidigt som ny radarmateriel har tillförts. Projekteringen av ett 
nytt låghöjdsradarsystem har fortsatt liksom anpassningen av äldre luftför
svarscentraler till bl. a. flygplan JA 37. 

Den tidigare påbörjade omskolningen av en jaktflygdivision J 35 F till 
JA 37 har återupptagits. 

Försök meds. k. kompletteringsflygning med flygplan SK60 har genom
förts. Utbildning/omskolning av personal för flygplan Tp84 har påbörjats. 
Flygplan Tp 79 har börjat avvecklas. Personalen har utbildats på ett nytt 

klargöringssystem. 
För tlygvapnets myndigheter har fastställts en organisation i stort enligt 

beslut av regeringen. En ny organisation har införts vid flygstaben. 
Andra anpassningar av fredsorganisationen, bl. a. inom underhållsverk

samheten, bevaknings- och förplägnadstjänsten. samt samordning av verk
samheten med andra myndigheter har fortsatt. 

Förberedelserna för indragning av F I :s flottiljadministration har fort
satt. 

Budgetåret 1982/83 

I förhållande till prop. 1981182: 102 bil. 2 (FöU 18, rskr 374) och regle
ringsbrevet för budgetåret 1982/83 har inte vidtagits några väsentliga änd
ringar i planeringen av verksamheten inom huvudproduktionsområdet 
Ledning och förbandsverksamhet. 

Metodutveckling genom försök och prov inför kommande omsättning av 
materielen för vissa luftförsvarscentraler fortsätter. Projektering av framti
da luftförsvarscentraler påbörjas. En ny krigsorganisation införs för hu
vuddelen av stridslednings- och luftbevakningsförbanden. 

Vid F21 avvecklas en lätt attackdivision samtidigt som en division 
utrustad med flygplan JA 37 organiseras. En lätt attackfunktion knyts till 
divisionen för grundläggande taktisk flygutbildning vid F 16. 
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Påbörjad omskolning till system JA 37 fortsätter. Utvecklingen av led
ningssystemet ATLE fortsätter. Utbildning och omskolning för flygplan 
Tp 84 fortsätter. Den lokala tlygräddningsverksamheten omorganiseras till 
fem lätta helikoptergrupper. En medeltung helikoptergrupp ur F 17. för
lagd till Berga. förs över till Ronneby. 

Basorganisationen förändras successivt. Anpassningen av bassystemet 
och omskolningen av personalen till flygbassystcm 90 och flygplan 37 
fortgår. Tillsynsverksamheten för flygplan 35 avvecklas i Kalmar. 

En ny fredsorganisation för flygvapnets samtliga myndigheter införs. 
Försök med decentraliserad produktionsledning - DEPROL - fortsät

ter och omfattar förutom F 4 även F 15 till följd av att militärområdesgrän
scn ändrats. Flygvapnets väderskola flyttar till F 5 i Ljungbyhed. Flottilj
administrationen vid F I dras in vid utgången av budgetåret. Avveckling av 
enheter ur F 13MochF18 påbörjas. 

Budgetåret 1983/84 

Chefen.för flygvapnet 

Chefen för flygvapnet anför följande huvudmotiveringar för den före
slagna verksamheten under budgetåret 1983/84. 

Äldre radarstationer och viss sambandsmateriel avvecklas och ersätts 
med modernare utrustning. Prov med ledningssystemet SEFIR-P påbörjas 

inom en sektor. 
Anpassningen av bassystemet fortgår liksom omskolningen till- flygplan 

37. Del av flygutbildningen genomförs med flygplan SK 60. Utvecklingen 
av det datorstödda ledningssystemet ATLE fortsätter. Utbildningen och 
omskolningen för flygplan Tp84 genomförs. Flygvapnets transportflyg
verksamhet planeras bli organiserad vid F 7. Basorganisationen förändras 
successivt. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 detaljmotiverar che
fen för flygvapnet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 261,7 
milj. kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Organisationsändringar (främst förbandsindragningar) minskar perso
nalkostnaderna med 17,4 milj. kr. 

C. Uppgiftsförändringar . 

I. Kostnaderna för lokalt underhåll och reparationer av byggnader och 
anläggningar ökar med 6,5 milj. kr. 

2. Äldre radarmateriel avvecklas och underhållsverksamheten ses över, 
vilket minskar underhållskostnaderna ( - 14,4 milj. kr.). 
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3. Driftkostnaderna för luftfartsverkets områdeskontroller (ATCASl 
ökar med 2 milj. kr. 

4. Drivmedelskostnaderna minskar med 17,7 milj. kr. på grund av änd
rad flygslagsutbildning. 

5. Ombeväpning till flygplan JA37 ökar ammunitionskostnaderna med 
1,6 milj. kr. 

6. På grund av ett ökat antal tjänstgöringsdagar ökar värnpliktskostna
derna med 9,1 milj. kr. 

7. Förbandsindragningar och rationaliseringar minskar kostnaderna med 
17,3 milj. kr. 

8. En anpassning till det faktiska utfallet för budgetåret 1981/82 ökar 
kostnaderna med 12,9 milj. kr. 

9. Kostnaderna för investeringar i och drift av en trafikflygarhögskola 
utgör 11810000 kr. utanför den ram för anslaget som överbefälhavaren har 
angett. 

Överbefälhavarens yttrande 

Överbefälhavaren lämnar chefens för flygvapnet anslagsframställning 
utan erinran. Överbefälhavaren förutsätter i likhet med chefen för flygvap
net att försvaret tillförs medel i särskild ordning för kostnaderna för inrät
tande av trafikflygarhögskolan. 

Föredragandens överväganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 
får jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet Det militära försvarets 
fortsatta utveckling (s. 35). 

Jag kan i huvudsak godta chefens för flygvapnet förslag till uppgifter 
under budgetåret 1983/84 liksom hans beräkning av kostnaderna under 
primäruppdragen. Jag har dock räknat med en något större kostnadsökning 
än chefen för flygvapnet, bl. a. vad beträffar underhåll och personal. Vid 
beräkningen av kostnaderna har jag vidare tagit hänsyn til! vad jag i det 
föregående (s. 38) har förordat om antalet jaktdivisioner. I enlighet med 
vad jag tidigare (s. 38) har anfört om det modifierade repetitionsutbild
ningssystemet har jag räknat med att repetitionsutbildningen kan genomfö
ras med ett något reducerat antal tjänstgöringsdagar i förhållande till che
fens för flygvapnet planering. 

I avvaktan på pågående förhandlingar och med hänsyn till osäkerheten i 
fråga om volymen har jag inte nu beräknat några särskilda medel under 
anslaget för trafikflygarhögskolan. Eventuella kostnader under budgetåret 
1983/84 torde få täckas med prisregleringsmedel. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning
en över kostnader och medelsbehov. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flygvapen.förband: Ledning och .förbandsverksamhet för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2544000000 kr. 
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D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

1981/82 Utgift 29220000001 

1982/83 Anslag 2140000000 
1983/84 Förslag 2040500000 
1 Varav 466150000 kr. i prisregleringsmedel. 

Verksamheten under anslaget omfattar materielunderhåll - utom sådant 

underhåll som är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbild
ning och övning vid förbanden - samt anskaffning av materiel för krigsor

ganisationen och av viss materiel för fredsbruk. Verksamheten inriktas 
genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstid

punkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1982 6 774 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande 
om 9120.6 milj. kr. och anvisat ett anslag om 2 140 kr. Den beräknade 

bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 blir därmed (6 774.0 + 9 120,6 -

2 140.0) 13 754,6 milj. kr. 

Beställningsbemyndiganden och betalnings medel ( 1000-tal kr.j 

Primäruppdrag m. m. 

Flygvapenförband: 
Centralt vidtaget 

materielunderhåll 
m. m. för delpro
grammen 3.1- 3.99 
(se s. 88) 

Flygvapenförband: 
Centralt vidtagen 
materielanskaffning 
m. m. (inkl. sjuk
vårdsmateriel) för 
delprogrammen 3.1-
3.99 (ses. 88) 

Kostnader 

Prisreglering 
Reducering på 

gruni:I av 
- överplanering 

m.m. 
- inkomster 

Medelsbehov 

Bemyndigande behov 

1982/83 

Bem. 

105 300 

7965512 

8070812 

+1143788 

94000 

9120600 . 

Bet. 

91500 

2300500 

2392000 

-214000 
- 38000 

2140000 

1983/84 

Chefen för 
flygvapnet 

Bem. 

107400 

2110300 

2217700 

-26000 

3558700 

Bet. 

102200 

2672300 

2774500 

-638500 
- 26000 

2110000 

Föredra
ganden 

Bem. 

107400 

1410300 

1517700 

+1151600 

26000 

2643300 

Bet. 

102200 

2602800 

2705000 

-638500 
- 26000 

2o4o5oo 
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Budgetåret 1981 /82 

Chefen för flygmpnet anger i sin redovisning av verksamheten under 
budgetåret 1981 /82 att materielanskaffningen för flygvapenförbanden har 
varit mycket stor. 

För gemensamma lednings- och strilförband har större beställningar 
avsett materiel för ytterligare radaranläggningar av typ PS 870, markra
dioutrustning samt materiel för uppbyggnaden av försvarets telenät. 

För jaktförbanden (JA 37) har anskaffningen av materiel för den tredje 
delserien av flygplan 37 fortsatt. Ytterligare jaktrobotar för flygplan JA 37 
samt typservice för grundflygplanet har beställts. 

För flygplan AJ 37 har beställts ett nytt räddningssystem. 
En tlygträningssimulator för flygplan Tp 84 har beställts. 
Till flygvapnets basförband har bl. a. beställts materiel för anpassning till 

bas 90. Främst kan nämnas person- och lastbilar m. m. 

Budgetåret 1982/83 

Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 
1982/83 och ändrats genom beslut den 14 oktober 1982. Planen innefattar 
beställning av en första delserie om 30 flygplan JAS samt beställning av 
sjömålrobot 15 F. Vidare planeras anskaffning av en ny jaktrobot för 
flygplan JA 37 samt ett nytt tungt vapen (styrd glidbombl för AJ37. Inom 
stridslednings- och luftbevakningsområdet fortsätter anskaffningen av ut
rustning till den nya lågspaningsradarstationen. En ny transportabel mark
radio anskaffas också. Inom basområdet fortsätter anskaffningen av mate
riel till bas 90. Främst kan nämnas ammunitionsröjningsfordon, tank- och 
bandfordon. 

Budgetåret 1983/84 

Chefen för flygvapnet 

Anslaget bör föras upp med 2 110 milj. kr. och ett beställningsbemyndi
gande om 3558,7 milj. kr, inhämtas. 

Beställningsbemyndigandena för delprogrammet Gemensamma led
nings- och strilförband avser fortsatt anskaffning av utrustning för radaran
läggningarna PS 870. Övriga större objekt är nya fjärrskriftsterminaler. 

Inom delprogrammet Jaktförband avser huvuddelen av beställningsbe
myndigandena fortsatta åtgärder för att förlänga gångtiden på flygplan 35. 

Beställningsbemyndigandena för delprogrammet Attackförband avser 
kompletterande beställningar till samt underhåll av flygplan AJ 37. 

Inom delprogrammet Spaningsförband avser beställningsbemyndigan
dena främst ändringsverksamhet samt fotoutrustningar. 

Inom delprogrammet Basförband planeras fortsatt anskaffning av fordon 
och sambandsutrustning samt materiel för den nya basorganisationen så
som tung bogserbii m. m. 
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Fördelningen på materielslag (motsvarande) av de beställningsbemyndi
ganden som begärs för budgetåret 1983/84 samt vilka viktigare objekt som 
avses beställas framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1982; I 000-tal kr.). 

Primäruppdragsgrupp 
Materielslag/objekt 
(motsvarande) 

Centralt 1•idtaget materiel- · 
underhåll m. m. 
Flygplanssystem 37 
Övriga flygplan (inkl. helikoptrar) 
Bastjänstmateriel 
Övrigt 

Centralt vidtagen materiel- · 
anskaffning m. m. (inkl. 
~jukvårdsmateriel) 

Flygplan AJ 37 och flygplan SK 60 
Flygplan SH/SF 37 
Flygplan JA 37 
Flygplan JAS 
Flygplan 35 
Helikoptrar 
Viktigare objekt: lätt räddningshelikopter 
Stridsledningsmateriel m. m. 
Viktigare objekt: fjärrskriftsterminaler 

luforsändare · 
markradio 

Sambandsmateriel 
Bastjänstmateriel 

·Viktigare objekt: tung bogserbil 
hjullastare 
beredskapsaggregat 

Flygtrafikledningsmateriel 
Vädertjänstmateriel 
Sjukvårdsmateriel 
Ovrigt 

Av begärda bemyndiganden avser 1367 milj. kr. prisreglering. 

Överbefälhavarens yttrande 

Bemyndi
gande 

31000 
1200 
2000 

101200 

230900 
700 

616400 

358600 
75700 

305800 

37100 
286000 

28000 
18700 
3800 

149300 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över
befälhavaren att förevarande anslag skall ökas med 6 milj. kr. för flyttning . 
av en radarstation samt minskas med 382000kr. som ramanpassning. I 

övrigt lämnar överbefälhavaren chefens för flygvapnet framställning utan 

erinran. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme

del. 
Med utnyttjande av de belopp som l)ar tagits upp i sammanställning

en blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1984 (13754600000+ 
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2 643 300 000 - 2 040 500 000) I 4 357 400 000 kr. Detta belopp bör emellertid 
justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisreglcringsme
del för budgetåren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigande

skulden den 30 juni 1984 blir därmed ca 13 830 milj. kr. 
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe

myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
m. m. för flygvapenförband får läggas ut inom en kostnadsram av 

2 643 300 000 kr.' 
2. till Flygvapenförband: Materie/anskaffning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2040500000 kr. 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

.274 787020 
215000000 
261000000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m., befästning
ar, flygfält och ammunitionsförråd för flygvapnet samt markförvärv för 
dessa ändainål och för övnings- och skjutfält. Verksamheten omfattar 
vidare kompletteringsarbeten m. m. på eller i anslutning till befintliga flyg
baser, anläggningar för el- och teleutrustning vid baserna samt inlösen av 

flygbullerstörda fastigheter. 

Kostnader och medels behov ( J 000-tal kr.) 

Primämppdrag m. m. 

Flygvapenförband: 
Markanskaffning för delpro

grammen 
För flera delprogram gemen

samma lednings- och stril
förband 

Basförband 
Gemensamma produktions

resurser 
Nybyggnad m. m. för delpro

grammen 
För flera delprogram gemen

samma lednings- och stril
förband 

Basförband 

1982/83 

400 
600 

1000 

66100 
35650 

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr IOOBil. 6 

1983/84 

Chefen för Före-
flygvapnet draganden 

500 
800 

1000 

56000 
46200 

500 
800 

1000 

56000 
46200 
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Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 

Chefen för Före-
flygvapnet draganden 

Gemensamma produktions-
resurser. 863~0 91700 91200 

Centralt beslutade ombygg-
nads- och underhållsåtgär-
der för delprogrammen 

För flera delprogram gemen-
samma lednings- och stril-
förba!ld 1000 5000 5000 

Basförband 22085 21200 21200 
Gemensamma produktions-

resurser 35400 53800 52300 

Summa 248595 276200 274200 

Utrednings- och projekte-
ringskostnader +13100 +20100 +19600 

Inkomster - 3500 - 3000 - 3000 
Reducering på grund av 

överplanering -43195 -29800 -29800 

Beräknat medelsbehov 215000 263500 261000 

Budgetåret 1981 /82 

Fortifikationsförvaltningen anmäler i sin redovisning för budgetåret 
1981/82 att behovet av mark har varit begränsat. Uppkomna behov har i 
huvudsak kunnat tillgodoses. Avvecklingen av mark och byggnader som 

inte längre behövs har fortsatt i begränsad omfattning. 
Av befästningsobjekten har utbyggnaden av en luftförsvarscentral på

börjats. Utbyggnaden av nya radarstationer har fortsatt planenligt. I fråga 
om anskaffning av kaserner m. m. har en värmecentral vid F 5 i Ljung
byhed, en skolbyggnad och en drivmedelsanläggning vid F 13 i Norrkö
ping, en skolbyggnad vid F 14 i Halmstad, en hangar vid vardera F 17 i 
Ronneby och F 21 i Luleå samt ett mobiliserings- och truppserviceförråd 
vid RFN i Vidsel blivit färdiga. Nybyggnad av en väderstation vid F 5, en 

hangar vid F 15 i Söderhamn och en simulatorbyggnad vid F 21 har påbör

jats. Ett flertal ombyggnads- och underhållsåtgärder har slutförts, där

ibland renovering av kaserner vid F 5 och F 14. Kasernrenovering vid F 10 
i Ängelholm samt ombyggnads-och underhållsåtgärder på tlygverkstaden 

vid F 13, en hangar vid F 14 och matinrättningen vid F6 i Karlsborg har 

påbörjats. 

Budgetåret 1982/83 

Behovet av att anskaffa mark beräknas öka liksom avvecklingen av 
byggnader och markområden som inte behövs. 

Utbyggnaden av radarstationsnätet fortsätter liksom utbyggnaden av 

befintliga baser för tlygbassystem 90. En väderstation vid F 5, en hangar 
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vid F 15 och en simulatorbyggnad vid F 21 beräknas bl. a. bli färdiga. Av 
större objekt som beräknas bli påbörjade märks nybyggnad av en aggregat
och fordonsverkstad samt en hangar vid F 4. en servicehangar vid F 13, en 
skolbyggnad vid F 14 och ett kontrolltorn vid F 16 i Uppsala samt ombygg
nad av en kasern vid F 6 och av kanslihuset vid F 4. 

Chefen för flygl'apnet 

Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 263,5 milj. kr. enligt 
vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov 
(intagen på s. 97). 

För nybyggnadsprojekt som har påbörjats eller avses komma att påbör
jas före den l juli 1983 beräknas medelsåtgången under budgetåret 1983/84 
till 82,6 milj. kr. I övrigt avses medel tas i anspråk under budgetåret för att 
påbörja bl. a. utbyggnaden av grupperingsplatser för radarstationer till en 
kostnad av 60,4 milj. kr., åtgärder för att anpassa flygbaserna till flygbas
systcm 90 till en kostnad av 40 milj. kr. samt nybyggnad av en militärres
taurang och en hangar vid F21 i Luleå till en kostnad av 20,3 resp. 32,4 
milj. kr., allt enligt prisläget den 1 februari 1982. För ombyggnads- och 
underhållsarbeten, som har påbörjats eller avses komma att påbörjas före 
den I juli 1983. beräknas medelsbehovet under budgetåret 1983/84 till 5,7 
milj. kr. För objekt som avses påbörjas under sistnämnda budgetår beräk
nas bl. a. medelsbehovet för underhåll och ombyggnad av flygfält till 15,5 
milj. kr., för kasernrenovering vid F 16 till 6,2 milj. kr.. för ombyggnad av 
en kasern vid F 14 till 5,3 milj. kr. samt för centralt beslutat underhåll av 
byggnader, övnings- och skjutfält m. m. till 10.6 milj. kr. 

Överbefälhamrens yttrande 

I sitt yttande över myndigheternas anslagsframställningar lämnar över
befälhavaren chefens för flygvapnet anslagsframställning utan erinran. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställ
ningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 97) och följande 
anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya 
byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte 
har något att erinra bör det få ankomma på regeringen att. efter prövning 
av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvi
sar, besluta om de redovisade byggnadsföretagen. 
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Anskaffningsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

Faktisk Beräknad för år-mån. I ande 
t.o.m. år-mån. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

A. ll,/arkunskaffning 
Delprogram 3.1 

I. Mark för strilan-
läggningar m. m. 900 400 500 

Delprogram 3.7 
2. Mark för krigstlyg-

fält samt diverse 
mindre markförvärv 1400 600 800 

Delprogram 3.99 
3. Diverse mindre 

markförvärv 2000 I 000 1000 

SummaA 4300 2000 2300 

B. Nybyggnad m. m. 

a. Företag pdbörjade 
före 1982-07-01 170900 203300 117170 74430 12700 

h. Företag påbörjade 
eller avsedda au 
påbörjas 1982183 137240 194580 114680 69900 

(', Företag avsedda att 
påbörjas 1983/84 
Delprogram 3.1 

I. Radaranläggningar -60400 18900 
2. Diverse objekt Il 000 11000 

Delprogram 3.7 
3. Anpassning för 

tlygbassystem 90 40000 8000 
4. Diverse objekt 10800 10800 
S. El- och teleanlägg-

ningar 9500 9500 

Delprogram 3.99 
6. F7. Nybyggnad av en 

simulatorbyggnad 
förTp 84 5050 5050 83-10 84-05 

7. F 21. Nybyggnad av 
en militärrestau-
rang 16950 10000 83-10 85-04 

8. F21. Nybyggnad av 
en hangar 30350 14000 83-10 85-03 

9. Diverse byggnads-
objekt och tekniska 
försörjningsanord-
ningar 24050 23550 

Summa c 208100 110800 

Summa B (a-c) 308140 605980 117170 189110 193400 

c. Centralt beslutade 
ombn:gnads- och un-
derh&llsåtgärder 

a. Företag p&börjude 
före 1982-07-01 37800 55230 26435 26695 2100 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 101' 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

Faktisk Beräknad för år-mån. I ande 
t.o.m. år-mån: 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

b. Företag påbörjade 
eller avsedda att 
påbörjas 1982183 13040 35390 31790 3600 

c. Företag anedda att 
påbörjas 1983184 
Delprogram 3.1 

I. Mindre ombyggnader 
av befästningar m. m. 5000 5000 

Delprogram 3.7 
2. Reparation och un-

derhåll av flygfält 15500 15500 
3. Smärre ombyggnads-

och underhållsåt-
gärder på flygfält 5700 5700 

Delprogram 3.99 
4. F 14. Ombyggnad av 

kasern 23 5300 5300 83-IO 84-06 
5. F 16. Kasemreno-

ve ring 6200 6200 83-10 84-06 
6. Diverse ombyggnads-

och underhållsåt-
gärder m. m. 26000 24500 

7. Underhåll av bygg-
nader och övnings-
och skjutfält 10600 10600 

Summa c 74300 72800 

Summa C (a-c) 50840 164920 26435 58485 78500 

SummaA-C 358980 775200 143605 249595 274200 

Utrednings- och pro-
jekteringskostnader 13100 19600 

Inkomster från bostä-
der och försäljning 
av mark och byggnader - 3500 - 3000 

Reducering på grund av 
överplanering -44195 -29800 

Beräknat medelsbehov 215000 261000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flygvapenförband: A11skaff11i11g al' a11lägg11i11gar för budget-

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 261000000 kr. 
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D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

470000000 1 

700000000 

1105000000 
1 Varav 62 016 000 kr. i prisregleringsmedel. 

102 

Verksamheten under anslaget omfattar utveckling av materiel för flyg

vapnet. Verksamheten inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndi

ganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av me

delstilldelningen. 
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1982 576400000 

kr. För budgetåret I 982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndi

gande om 9418390000kr. och anvisat ett anslag av 700 milj.kr. Den 

beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 blir därmed 

(576400000 + 9418 390000- 700000000) 9294 790000 kr. 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 

Flygvapenförband: 
Utvecklingsarbete för 

delprogrammen 3.1 -
3.99 (ses. 88) 

Kostnader 

Pris reglering 
Justering på grund av 
- överplanering m. m. 
- inkomster 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 

Budgetåret 198 I /82 

Bem. 

8830900 

8830900 

+587600 

-389900 
110 

9418390 

Bet. 

814000 

814000 

-114000 

700000 

Chefen för 
flygvapnet 

Bem. 

I 152000 

1152000 

+913500 

100 

2065400 

Bet. 

1209900 

1209900 

-104900 

1105000 

Chefen för flygvapnet anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 att 

verksamh_eten inom delprogrammet Gemensamma lednings- och strilför

band i huvudsak har inriktats på utveckling av materiel för framtida strids-

1ednings- och luftbevakningscentraler (StrilC 90). 

För delprogrammet Jaktförband har verksamheten till största delen be

stått av typarbete för flygplan JA 37 Jakt viggen. 
För delprogrammet Attackförband har sådan verksamhet för en ny tung 

beväpning påbörjats som måste startas av tidsskäl. Vidare har arbetet varit 

inriktat mot systemdefinitionsarbete för flygplanssystemet JAS. 

Föredra
ganden 

Bem. 

I 192000 

ll92000 

+847600 

100 

2039500 

Bet. 

1209900 

1209900 

-104900 

1105000 
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Budgetåret I 982/83 

Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 

1982/83 och ändrats genom beslut den 14 oktober 1982. Planen innebär 

bl. a. att utvecklingsarbetet för stridslednings- och luftbevakningsförban
den fortsätter. Utvecklingsarbetet för nytt flygplanssystem (JAS) efter 
Viggen har påbörjats. Jntegrationsarbete på ny tung beväpning till AJ 37 

beställs. 

Budgetåret 1983/84 

Chefen för flygvapnet 

Anslaget bör föras upp med I 105 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 2065,4 milj. kr. inhämtas. 
Inom delprogrammet Gemensamma lednings- och strilförband påbörjas 

utveckling för att omsätta materielen i stridslednings- och luftbevaknings

centralerna. 
Verksamheten inom delprogrammet JAS-förband avser i huvudsak ut

veckling av det nya JAS-flygplanet samt integration av nya vapen. 
Beställningsbemyndigandet för delprogrammet Gemensamma produk

tionsresurser är främst avsett för drift och underhåll av försöksplatser. 
Av begärda bemyndiganden avses 913,5 milj. kr. för prisreglering. 

Ö1·erhefälhavare11s yttrande 

J sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att medel kan behöva omfördelas mellan anslagen D2. Flyg
vapenförband: Materielanskaffning och D4. Flygvapenförband: Forskning 

och utveckling beroende på vilken form anskaffningen av en styrd glid

bomb får. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren chefens för flygvapnet anslagsfram
ställning utan erinran. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av det tota]a bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme
del. 

Vid min beräkning av beställningsbemyndiganden och betalningsmedel 

under anslaget har jag tagit hänsyn till att robotindustrin skall kunna 

tillföras ett nytt utvecklingsuppdrag avseende beväpning för i första hand 
flygplan AJ 37 Viggen. Om ett positivt resultat i detta avseende inte skulle 

uppnås, kommer regeringen att närmare pröva användningen av bemyndi

gandena och betalningsmedlen. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1984 (9 294 790 000 + 2 039 500 000 -
1105000000) 10229290000 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med 

hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budget-
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åren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 
juni 1984 blir därmed ca 9980 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilket utvecklingsarbete som bör ske inom ramen för det beställningsbe
myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för flygva

penförband får beställas inom en kostnadsram av 2039500000 
kr., 

2. till Flygvapenförband: Forskning och utveckling för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1 105 000000 kr. 
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E. Operativ ledning m. m. 

Överbefälhavaren är programmyndighet för huvudprogrammet Operativ 

ledning m. m. som omfattar följande delprogram. 

4.1 Operativ planläggning m. m. 

4.2 Beredskap m. m. 
4.3 Krigsorganisation av centrala och högre regionala staber m. m. 

4.99 Gemensamma produktionsresurser 

Huvudprogrammet omfattar i fred i stort följande staber m. m. 

Försvarsstaben 
Sex militärområdesstaber med förvaltningar 

Lokaliseringen av nämnda staber m. m. framgår av följande karta (inta

gen på s. \07). 

Verksamheten under huvudprogrammet Operativ ledning m. m. budge

teras på ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Led

ning och förbandsverksamhct, Materielanskaffning samt Anskaffning av 

anläggningar. Verksamheten finansieras från följande anslag. 

E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbands verksamhet 

E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Ansl:tg 

1983/84 Förslag 

653609909 
504900000 

548460000 

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet, 

dels operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 

Kostnader och medelsbehm· I I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Operativ ledning m. m.: 
Operativ planläggning 

m.m. 
Beredskap m. m.: Sär

skild verksamhet vid 
försvarsstaben 

1981/82 

Planerat Utfall 

50291 49447 

23874 27 763 

1982/83 1983/84 

Planerat Överbefäl- Föredra-
havaren ganden 

54602 66959 66775 

25906 28197 28197 
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Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Överbefäl-Föredra-
hav aren 

Beredskap m. m.: In-
satsberedskap 71992 1099!0 79855 90650 

Beredskap m. m.: Be-
redskapsåtgärder vid 
SJ m.m. 9725 11462 10700 11770 

Krigsorganisation av 
centrala och högre re-
gionala staber m. m. 124400 142 992 123 858 I !0301 

Gemensamma produktions-
resurser: 
Försvarsstabens och 
militärområdessta-
bemas fredsorgani-
sation m. m. 230109 275 505 226818 259618 

Gemensamma produk-
tionsresurser: Bort-
tagande av pansar-
hinder o. d. 4509 4145 4509 4960 

Kostnader 514900 621224 526248 572455 

Ti//kommerlal'går: 
Intäkter 4270 - 3449 -10645 -10255 
Gemensamma kostnader 

(netto) +35 587 
Överplanering, reser-

ver m. m. + 19!0 - !0703 -10900 
Medgiven prisreglering +96500 

Medels behov 609040 653610 504900 551300 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 

Planerat 

Militär personal 699 
Civilmilitär personal 69 
Civil personal 1576 

23441"2 

1 Inkl. Gotlands militärkommando. 
~ Inkl. beredskapspersonal. 

Utfall 

656 
71 

1544 

2271 1
'
2 

1982/83 1983/84 

Planerat Överbe-
fälha-
varen 

658 658 
55 55 

1295 1260 

20082 19732 

3 Inkl. personal som har överförts från fortifikationsförvaltningen. 

Budgetåret 1981 /82 

ganden 

88256 

11770 

!06 749 

262 908 

4960 

569615 

- IO 255 

-10900 

548460 

Föredra-
gandcn 

658 
55 

1280 

19932
"
3 

Överbefälhamren anger i sin redovisning för verksamheten under bud
getåret 1981/82 all den slutligt planerade verksamheten har kunnat genom
föras inom ramen för disponibla resurser. 

Mot bakgrund av förändringar i det militärpolitiska läget samt inträffade 
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incidenter (bl. a. ubåtsincidenter) har beredskapshöjningar och insatser av 
större omfattning än normalt fått vidtas under vissa delar av budgetåret. 

Försvarsstaben har omorganiserats och flyttat till en annan stabsbygg

nad. 
Omorganisation av den högre regionala ledningen och Gotlands militär

kommandostab med förvaltningar har förberetts. 

VFB 
MFB 

( Milostab V I '', 

MFV 
VFV 

\• . -~ 
.i 

VFNN 
MFNN 

Milostab NN 

*'* ~: ::& x .:-"%'>; =militäromr6dasgräns 

/ 

u·' J' 

,. 
< 

< 
.:i 

ÖSTERSUND 
·~ 

/ .,,, 
t. 

VFÖ 

VFS 

VFON 
MFON 

Milostab ÖN 
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Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 102 bil. 2 

(föU 18, rskr 374) och regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 för de 

delprogram m. m. som nu ingår i anslaget beräknas i stort sett kunna följas. 

Under året fortsätter arbetet med 1980 års underhållsutredning samt 

försvarets materielverks projekt "Förråd 90". Båda utredningarna be

döms få konsekvenser för huvudprogrammet. Vidare skall Bergslagens 

militärområdes materielförvaltnings lokalisering utredas med anledning av 

artilleriets officershögskolas flyttning till Kristinehamn. 

Personalminskningar och decentralisering av beslutsbefogenheter m. m. 

genomförs enligt besluten (prop. 1977/78: 63. FöU 9, rskr 174 och prop. 

1979/80: 135. FöU 15, rskr 318) om försvarsmaktens centrala ledning m. m. 

samt om omorganisation av försvarsmaktens högre regionala ledning m. m. 

Budgetåret 1983/84 

Ö1·erhefiilha1·aren 

Överbefälhavaren anför följande huvudmotiveringar för den föreslagna 

verksamheten under budgetåret 1983/84. 

Verksamheten inriktas i första hand att säkerställa den operativa led
ningen under beredskap och krig. 

Strävan skall vara att begränsa de administrativa kostnaderna till förmån 

för operativt krigsförberedelsearbete och krigsorganisation. 

Personaltjänsten prioriteras i syfte att möta negativa verkningar för de 

anställda av de fredsorganisatoriska förändringarna. personalminskningar

na m. m. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 detaljmotiverar 

överbefälhavaren på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 45815000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Planerade personalförändringar innebär att kostnaderna minskar med 

3968000 kr. 

C. U ppgiftsförändringar 

1. För drift och underhåll av sjöbevakningscentralerna Syd och Väst 

beräknas kostnaderna till I 760 000 kr. 

2. Kostnaderna för en av överbefälhavaren ledd större beredskapskon
troll beräknas till 2 milj. kr. (engångskostnad). 

3. En förbättring av hevakningssystemet i militärstabsbyggnaderna ökar 

kostnaderna med I milj. kr. 
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4. För hyreskostnader för förrådslokaler inom Bergslagens militärom

råde beräknas 2 milj. kr. 

5. Omsättningskostnaderna för bensin som inte längre kan användas 

som tlygbränsle på grund av vissa kemiska förändringar utgår ( - 2.4 

milj. kr.). 

Föredragandens överväganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden . 

får jag hänvisa tilivadjag har anfört under avsnittet Det militära försvarets 

fortsatta utveckling (s. 35). 

Upplysningar om primäruppdraget Beredskap m. m.: Särskild verksam

het vid försvarsstaben kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning

en över kostnader och medelsbehov. Jag har därvid bl. a. beräknat medel 

för den personal från fortifikationsförvaltningen som fr. o. m. budgetåret 

1983/84 bör budgeteras under förevarande anslag i stället för anslaget F 3. 

Fortifikationsförvaltnlngen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Operatfr ledning m. m.: Ledning ochförbands1'erksamhet för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 548460000 kr. 

E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

90335 345 1 

78000000 
100000000 

1 Varav 11730000 kr. i prisregleringsmedel. 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av databehandlings

utrustning med indikatorer och telematcriel. uppbyggnad av signalförbin

delser samt anskaffning av bl. a. fortifikatorisk materiel. Verksamheten 

inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndigandcn medan anskaff

ningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden var den 30 juni 1982 189774192 kr. För budget

året 1982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbcmyndigande om 122,6 

milj. kr. och anvisat ett anslag om 78 milj. kr. Den beräknade bemyndigan

deskulden den 30 juni 1983 blir därmed (189774192+ 122600000-

78000000) 234374192 kr. 
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Beställningsbemyndiganden oclt betalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 

Överbefäl-
havaren 

Bem. Bet. Bem. Bet. 

Operativ ledning m. m.: 
Materielanskaffning 
för delprogrammen 
4.l-4.99(se 
s. 105) 88300 78100 117300 105 300 

Kostnader 88300 78100 117300 105 300 

Prisreglering +34300 + 18200 
Justering på 

grund av över-
planering m. m. -100 -5200 

Medelsbehov 78000 100100 

Bemyndigandcbehov 122600 135500 

Budgetåret 1981/82 

Ö1•erbefälharnren anger i sin redovisning av verksamheten under bud

getåret 1981 /82 att den materielanskaffning som var planerad i stort sett har 

kunnat genomföras. Projektet datorstöd för operativ ledning (LEO) har 
emellertid omplanerats och reducerats. 

Budgetåret 1982/83 

Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 
1982/83 och ändrats genom beslut den 14 oktober 1982. Planeringen inne

bär bl. a. att verksamheten under budgetåret främst inriktas mot en fortsatt 

anskaffning av materiel och installationer för försvarsmaktens gemensam
ma sambandsnät och sambandsnätet för vissa staber. Mindre omplanering

ar har gjorts för att anpassa viss utbyggnad av sambandsnätet till revidera
de planer för den fortifikatoriska versamheten. 

Budgetåret 1983/84 

Överhefälhavaren 

Anslaget bör föras upp med 100, I milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 135,5 milj. kr. inhämtas. 

Verksamheten inriktas främst mot en fortsatt anskaffning och installa

tion av utrustning för det gemensamma freds- och krigsfjärrskriftnätet, 

transportabel sambandsutrustning samt signalskyddsmateriel för försvars
maktens gemensamma staber m. m. Härutöver planeras anskaffning av 

datorutrustning för det operativa ledningssystemet och garnisonsväxlar för 

fredsstabsplatser. 

Av begärda bemyndiganden avser 18,2 milj. kr. prisreglering. 

Föredra-
ganden 

Bem. Bet. 

117 300 105 300 

117 300 105300 

+21900 

-5300 

100000 

139200 
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Föredragandens överväganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme

dcl. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandcskulden den 30 juni 1984 (234 374 192 + 139 200 000 -

100000000) 273 574192 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hän

syn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 

1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 

1984 hlir därmed ca 240 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe

myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. för operativ ledning m. m. får läggas ut inom en kostnads

ram av 139200000 kr .. 
2. till Operativ ledning m. m.: Materie/anskaffning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 100000000 kr. 

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

104017855 

90500000 

89950000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 

beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m. och befäst
ningar för huvudprogrammen Operativ ledning m. m. och Gemensamma 

myndigheter m. m. samt markförvärv för dessa ändamål. 

Kostnader och medelsbehov (] 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Operaliv ledning m. m.: 
Markanskaffning för delpro

grammen 
Krigsorganisa1ion för cenlra

la och högre regionala 
staber m. m. 

Försvarets radioanstalt 
Nybyggnad m. m. för delpro

grammen 

1982/83 

400 
200 

1983/84 

Överbefäl
havaren 

400 
200 

Föredra
ganden 

400 
200 
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Primäruppdrag m. m: 

Krigsorganisation för centra
la och högre regionala 
stabc:r m. m. 

Gemensamma produktions
resurser 

Centralt beslutade ombygg
nads- och underhållsåtgär
der för delprogrammen · 

Krigsorganisation för centra
la och högre regionala 
staber m. m. 

Gemensamma produktions
resurser 

Summa 

Utrednings- och projekte
ringskostnader 

Reducering på grund av 
överplanering 

Beräknat medelsbehov 

Budgetåret 1981 /82 

1982/83 

31300 

21180 

15900 

22 350 

91330 

+4000 

-4830 

90500 

1983/84 

Överbefäl-
hav aren 

49200 

14050 

19800 

12500 

. 96150 

+3550 

-1400 

98300 

112 

Föredra-
ganden 

46700 

14050 

16550 

10250 

88150 

+3200 

-1400 

89950 

Fortifikationsförvaltningen anmäler i sin redovisning för verksamheten 

under budgetåret 1981182 att planerad verksamhet i stort sett har kunnat 
genomföras. En stabsbyggnad på Gotland och en köldprovanläggning i 
Karlsborg har färdigställts och tagits i bruk. Nybyggnad av en· apterings

verkstad i Karlsborg har påbörjats. Ombyggnaden av förvaltningsbyggna
den Bastionen i Stockholm har slutförts. Ombyggnad av militärstabsbygg
nadcn på Östermalmsgatan har påbörjats. 

Budgetåret 1982/83 

Planerad verksamhet beräknas till övervägande del kunna genomföras. 
Apteringsverkstaden i Karlsborg kommer att färdigställas. Nybyggnad av 
lokaler för försvarets radioanstalt på Lovön beräknas kunna påbörjas. 

Ombyggnaden av militärstabsbyggnaden fortsätter. Ombyggnadsarbeten 
inom förvaltningsbyggnaden Tre Vapen påbörjas. Behovet av en ny stabs

byggnad för rnilomaterielförvaltningen i Övre Norrlands militärområde 

utreds f. n. Det är därför osäkert om detta projekt kommer att sättas i gång. 

Budgetåret 1983/84 

Örerhefiilhavaren 

Medelsbehovct för budgetåret 1983/84 beräknas till 98,3 milj. kr. enligt 

vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov 

(intagen på s. 111). 
För nybyggnads- resp. ombyggnads- och underhållsobjekt som har på

börjats eller avses komma att påbörjas före den I juli 1983 beräknas 
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medelsåtgången under budgetåret 1983/84 till 35 150 000 kr. I övrigt beräk
nas 30,8 milj. kr. tas i anspråk för att under budgetåret påbörja nya bygg
nadsobjekt samt 29,5 milj. kr. för att utföra angelägna ombyggnads- och 
underhållsarbeten. Av det sistnämnda beloppet avser 4.5 milj. kr. fortsatta 
ombyggnadsåtgärder i förvaltningsbyggnaden Tre Vapen. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställ
ningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 11 l) och följande 

anskaffnings plan. 
Som framgår av anskaffningsplanen beräknas 4.5 milj. kr. för att under 

budgetåret 1983/84 fortsätta de ombyggnadsarbeten i förvaltningsbyggna
den Tre Vapen inom en kostnadsram av 16.5 milj. kr. som har påbörjats 
under innevarande budgetår. Jag vill i detta sammanhang anmäla att om
flyttning av de militära staberna m. fl. försvarsmyndigheter och organisa
tioner inom Stockholmsområdet har medfört och beräknas komma att 
medföra kostnader för ombyggnadsarbeten m. m. även inom andra större 
förvaltningsbyggnader. Ombyggnadsarbetena i förvaltningsbyggnaden 
Bastionen med anledning av de militära stabernas flyttning dit. vilka arbe
ten har slutförts, har dragit en kostnad av 23 milj. kr. För sådana arbeten i 
militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan 87, vilka beräknas bli avsluta
de under innevarande budgetår. har regeringen fastställt en kostnadsram 
av 21250000kr. I samband med omdisposition av och viss nyinflyttning i 
etablissementet Artillerigården på Riddargatan 13 uppkommer också kost
nader för ombyggnad m. m. Inberäknat vissa f. n. pågående arbeten har 
kostnaderna hittills uppgått till ca 2,5 milj. kr. Enligt vad jag har erfarit har 
ytterligare arbeten inom Artillerigården för en beräknad kostnad av 10 
milj. kr. inplanerats för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Såvitt f. n. kan 
överblickas torde sålunda de sammanlagda kostnaderna för ifrågavarande 
ombyggnadsarbeten m. m. inom Stockholmsområdet i samband med om
flyttningen av försvarsmyndigheter och organisationer komma att uppgå 
till i runt tal 75 milj. kr. 

Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya 
byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte 
har något att erinra bör det få ankomma på regeringen att, efter prövning 
av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvi
sar. besluta om de redovisade byggnadsföretagen. 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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A11skaj]i1ingsp/an (I 000-tul kr.) 

Objekt Kostnads ram Medelsförbrukning Bygg- Fänlig-
start stäl-

Faktisk Beräknad för år-mån. I ande 
t.o.m. år-mån. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

A. Markanskaffning 
Delprogram 4.3 

I. Diverse mindre 
markförvärv 800 800 400 400 

Delprogram 5.6 
2. Diverse mindre 

markförvärv för 
försvarets radio-
anstalt 400 400 200 200 

SummaA 1200 1200 600 600 

B. Nybyggnad m. m. 

il. Företag påbörjade 
före 1982-07-01 14580 14580 3100 11480 

b. Företag påbiirjadt' 
eller ai'sedda att 
påbiirjas 1982183 79950 84900 41000 32400 

c. Företag al'sedda att 
påbörjas 1983184 
Delprogram 4.3 

I. Stabs platser 53000 15000 
2. Diverse byggnads-

företag 13800 11300 

Delprogram 4.99 
3. Diverse bygg-

nadsföretag 2050 2050 

Summac 68850 28350 

Summa B (a-c) 94530 168330 3100 52480 60750 

c. Centralt beslutade .. 
ombyggnads- och 
underhållsåtgärder 

a. Företag påbörjade 
före 1982-07-01 33000 35200 18000 17200 

b. Företag påbörjade 
eller m•sedda att 
påbörjas 1982183 

I. Ombyggnad av Tre 
Vapen 16500 2000 4500 

2. Diverse ombyggnads-
och underhållsåt-
gärder 11800 21800 19050 2750 

Summa b 11800 38300 21050 7250 

c. Företag m•sedda att 
påbörjas 1983184 
Delprogram 4.3 

3. Stabsplatser 7800 5800 
4. Diverse ombyggnads-

och underhållsåt-
gärder 12000 10750 
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Objekt Kostnads ram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982i83 1983/84 

Delprogram 4.99 
5. Diverse ombyggnads-

och underhållsåt-
gärder 8000 3000 

Summac 27800 19550 

Summa C (a-c) 44800 101300 18000 38250 26800 

Summa A-C 140530 270830 21100 91330 88150 

Utrednings- och pro-
jekteringskostnader +4000 +3200 

Reducering på grund av 
överplanering -4830 -1400 

Beräknat medelsbehov 90500 89950 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar för· 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 89950000 kr. 

Bygg- Färdig-
start stäl-
år-man. !ande 

ar-mån. 
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F. Gemensamma myndigheter m. m. 

Försvarets civilförvaltning 

Försvarets civilförvaltning är central förvaltningsmyndighet för avlö
nings-. kassa- och räkenskapsväsendet inom försvarsmakten samt för för
svarsmaktens rättsliga angelägenheter. Civilförvaltningen bedriver vidare 
bl. a. redovisningsrevision och är försvarets patentorgan. 

Chef för civilförvaltningen är en generaldirektör. Myndigheten består av 
fyra byråer, lönebyrån, kameralbyrån, revisionsbyrån och juridiska byrån 
samt en patentenhet och en för verket gemensam centralenhet. 

Huvuddelen av försvarets civilförvaltning ligger i Karlstad. Patentenhe
ten ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet budgeteras på tre primäruppdrag 
inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet; 
nämligen ett för försvarets civilförvaltning, ett för revision och ett för vissa 
ersättningar m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvalt
ning. Som uppbördsmedel redovisas bl. a. ersättningar för datorkostnader 
vid drift av ekonomiska redovisningssystem samt inkomster av viss avlö
ningsuträkning och av tjänster inom ekonomi- och patentområdena. 

Planering för perioden 1983/84- 1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför f6rsvarets civilför

mltning bl. a. följande. 
Delprogrammet . bör i förhållande till programplanen för perioden 

1982/83 - 1986/87 i stort sett ha en oförändrad inriktning. Civilförvaltning
ens roll som försvarsmaktens expertmyndighet i bl. a. förvaltningsrätts
liga, civilrättsliga och ekonomiadministrativa frågor kommer att prägla 
verkets handlande under perioden. Verksamheten inom förmåns- och pa
tentområdena samt det allmänt juridiska området kommer alltjämt att 
inriktas på att tillgodose rättssäkerhetskrav och krav på en tillfredsställan
de service. Möjligheter till rationalisering skall tas till vara inom samtliga 

områden. 
Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets civilförvaltning framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1982; I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

991001 98960 96670 94895 93120 91920 475565 

1 Prisläge februari 198 l. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 117 

Den av försvarets civilförvaltning planerade personalutvecklingen (antal 

anställda omräknat till personår) inom civilförvaltningen framgår av föl

jande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 

198 196 190 

F 1. Försvarets civilförvaltning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

101216 522 

99100000 

98010000 

1985/86 

185 

Kostnader och medels behov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 

Försvarets civilförvaltning: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 
Försvarets civilför

valtning 
Revision 
Vissa ersätt-

ningar m. m. 

Kostnader 

Tillkommerluvgår: 
Avlöningsuträkning m. m. 

för vissa myndig-
heter 

Externa tjänster 
Ersättningar för dator

kostnader 
Överplanering. reser

ver m. m. 
Medgiven prisregle

ring 

Medels behov 

Personal 

Planerat 

40496 
4500 

55856 

100852 

-2100 
- 475 

-6600 

+ 973 

+6750 

99400 

Utfall 

47742 
4840 

57730 

110312 

-1786 
- 207 

-7102 

101217 

1986/87 

180 

1982/83 1983/84 

Planerat Försva-

44373 
4 736 

59256 

108365 

-1895 
- 250 

-7120 

99100 

rets ci
vilför
valtning 

47995 
4974 

56256 

109225 

-1895 
- 250 

-8120 

98960 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 

Planerat Utfall 

Civil personal 200 203 

1982/83 1983/84 

Planerat Försva-

198 

rets ci
vilför
vallning 

1911 

1987/88 

180 

Föredra
ganden 

46989 
4980 

56306 

108275 

-1895 
- 250 

-8120 

98010 

Föredra
ganden 

191 1 

1 Exkl. personal som finansieras genom intäkter från myndigheter utanför det mili
tära försvaret. 
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Budgetåret 1981182 

Försvarets civilförvaltning anger 1 sm redovisning av verksamheten 
under budgetåret 1981/82 bl. a. att arbetet med att vidareutveckla system 

FIS har fortsatt. Systemets koncernredovisning har kompletterats. Viss 
samordning av system FIS och system VD har förberetts. 

Inom ramen för civilförvaltningens översyn av kameralfunktionen har 
kameralenheter på orter med militärområdesstaber sammanförts. 

Löneuträkningssystemet FISLÖR har vidareutvecklats så att vissa funk

tioner kan decentraliseras. 

Budgetåret 1982183 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981182: 100 bil. 7 
(FöU 19 och 26, rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 
1982183 beräknas i huvudsak kunna följas. 

Budgetåret 1983184 

Försvarets civilförvaltning 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982183 motiverar försvarets 
civilförvaltning på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 5 635 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

I. Planerade personalminskningar medför att lönekostnaderna minskar 

med 230 000 kr. 
2. Engångskostnaderna för viss utveckling av system FIS bortfaller ( -

1,7 milj. kr.). 

C. V ppgiftsförändringar 

I. Ökad användning av datakraft medför att kostnaderna ökar med 

810000 kr. 
2. Hyreskostnaderna beräknas minska med 600000 kr. 

3. Kostnaderna för den gemensamma kontorsdriften i förvaltningsbygg
naden Karolinen beräknas öka med 200000 kr. för civilförvaltningens del. 

4. Medel behövs för konsultmedverkan och datoranskaffning vid vidare

utvecklingen av system FIS och vid införandet av FISLÖR DEKOR ( + 1,9 

milj. kr.). 

5. Kostnaderna för skadeersättningar beräknas öka med 375000 kr. 
6. Kostnaderna under internprogrammet Ersättning i anledning av 

kropps skada minskar med 5 530 000 kr. 
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Överbefälhamrens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren civilförvaltningens planering. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets civilförvaltning har anfört om 
verksamheten under programplaneperioden. Personalminskningen bör ge
nomföras med beaktande av de riktlinjer för revisionskontorens organisa
tion som kommunministern har förordat vid sin anmälan till budgetpropo
sitionen (bil. 2) av frågor rörande den statliga revisionsverksamheten. 
Detta innebär att civilförvaltningens revisionsbyrå skall minskas med fem 
tjänster t. o. m. budgetåret 1986/87, varav en budgetåret 1983/84. Åter
stående personalminskning får beaktas i samband med nästa försvarsbe
slut. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. I min beräkning ingår 1,7 milj. kr. för konsult
medverkan och datoranskaffning. 

Jag har också beaktat att ersättningarna för intrång i fiske i Vättern bör 
förbättras med hänsyn till den mycket omfattande militära verksamheten 
där. Jag har beräknat medel för viss retroaktiv ersättning. De framtida 
kostnaderna kan inte beräknas med tillräcklig säkerhet. För budgetåret 
1983/84 bör kostnaderna därför täckas med prisregleringsmedel. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets civilförvaltning för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 98010000 kr. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Försvarets sjukvårdsstyrelse leder försvarsmaktens hälso- och sjukvård 
och är central förvaltningsmyndighet för sjukvårdsförnödenheter inom 
försvaret. 

Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse är en generalläkare som också är 
chef för försvarets medicinalkår. Styrelsen är organiserad på en enhet för 
hälso- och sjukvård i krig, en enhet för hälso- och sjukvård i fred, en 
personalförsörjningsenhet, en enhet för förnödenhetsförsörjning samt en 
administrativ enhet. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse ligger i Karlstad. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrelse bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 
och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets sjukvårds
styrclse. 
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Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets ~jukvårds

styrelse bl. a. följande. 

Under programplaneperioden kommer verksamheten att inriktas mot att 

tillgodose styrelsens tillsyns- och ledningsfunktion inom försvarsmaktens 

hälso- och sjukvård i krig och fred, att tillsammans med övriga totalför

svarsmyndigheter genomföra samordnade sjukvårdsstudier samt att på 

uppdrag av försvarsgrenschefema förse försvarsmaktens sjukvårdsorgani

sation med ändamålsenliga förnödenheter. 
Den av sjukvårdsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets sjukvårdsstyrelse framgår av följande sammanställning (prisläge feb

ruari 1982; 1000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 Summa 
1983/88 

22 880 1 24970 24570 24220 24 100 23 740 121600 

1 Prisläge februari 1981. 

Den planerade personalutvecklingen (antal anställda omräknat till per

sonår) inom sjukvårdsstyrelsen framgår av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

72 69 66 65 64 61 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

198 l/82 V tgift 25 396406 

1982/83 Anslag 22880000 

1983/84 Förslag 24840000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ganden 
sjuk-
vårds-
styrelse 

Försvarets sjukvårds-
styrelse: Allmän led-
ning och förbands-
verksamhet 21547 25670 22880 24970 24840 

Kostnader 21547 25670 22880 24970 24840 
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Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 )Q83/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ganden 
sjuk-
vårds-
styrelse 

Tillkommerla1•går: 
Medgivet överskridande 
Överplanering, reserver 

- 100 

m.m. + 418 
Inkomster -274 
Medgiven prisreglering +3235 

Medelsbehov. 25 ](JO 25396 22880 24970 24840 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ganden 
sjuk-
vårds-
styrelse 

Militär personal 6 6 6 6 6 
Civilmilitär personal 10 Il 13 13 13 
Civil personal 58 62 53 50 50 

74 79 72 69 69 

Budgetåret 1981 /82 

Försvarets sjukvårdsstyrelse anger i sin redovisning för budgetåret 
1981/82 att den planerade verksamheten i stort sett har kunnat genomföras. 
Planerad rekrytering av bl. a. läkare, sjuksköterskor och apotekare har till 
stor del genomförts som ett led i anpassningen till styrelsens nya organisa
tion. Utbildning av förvaltningspersonal samt av läkare, veterinärer, apo
tekare, häl~ovårdsinspektörer och sjuksköterskor har genomförts. Det 
årliga genomsnittsbehovet ifråga om rekrytering av läkare till medicinal
kårens reserv har täckts. Planering för och försörjning av FN-sjukhuset i 
Libanon har genomförts som planerat. Anskaffning av sjukvårdsfömöden
heter har genomförts enligt försvarsgrenarnas produktionsplaner. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 och 
1981/82: 102 (FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 
1982/83 beräknas i huvudsak kunna följas. Planeringen för och försörjning
en av FN-sjukhuset i Libanon kommer även under budgetåret 1982/83 att 
kräva resurser avsedda för andra uppgifter eftersom sjukvårdsstyrelsens 

c organisation inte är anpassad för att lösa de uppgifter som följer av åtagan
det. 
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Budgetåret 1983/84 

Försvarets sj11kvårdsstyrelse 

122 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar försvarets 
sjukvårdsstyrelse på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 604 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Bedömda personalavgångar minskar kostnaderna med 514000 kr. 

Öi·erbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframstallningar föreslår över
befälhavaren att sjukvårdsstyrelsens anslagsyrkande skall minskas med 
110000 kr. Härav utgör 20000 kr. sänkning av prisuppräkningen för kon
sultkostnader och 90000 kr. volymminskning som hänger samman med 
den planerade personalminskningen. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets sjukvårdsstyrelse har anfört om 
verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets sjukvårdsstyrelse för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 24 840000 kr. 

Fortifikationsförvaltningen 

Fortifikationsförvaltningen är central förvaltningsmyndighet för fortifi
kations- och byggnadsväsendet inom försvarsmakten. Förvaltningen skall 
organisera byggnads- och reparationsberedskapen. Denna består av civila 
byggnadsföretag som förbereds för uppgifter i krig. 

Chef för fortifikationsförvaltningen är en generaldirektör. En överdirek
tör är ställföreträdande chef. Förvaltningen är organiserad på åtta enheter 
nämligen enheten för central planering, administrativa enheten, befäst
ningsenheten, kasernenheten, drift- och fackenheten, byggnadsenheten. 
markenheten och forskningsenheten. I fortifikationsförvaltningen ingår 
även chefen för byggnads- och reparationsberedskapen samt byggnads
och reparationsberedskapens centralkontor. Sex byggnadskontor, ett i 
varje militärområde, ingår vidare i fortifikationsförvaltningen. 
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Fortifikationsförvaltningens huvuddel ligger i Eskilstuna. Del av forsk
ningsbyrån samt byggnads- och reparationsberedskapens centralkontor 
ligger i Stockholmsområdet. Byggnadskontoren ligger i Kristianstad, 
Skövde, Strängnäs, Karlstad. Östersund och Boden. 

Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningen budge
teras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 
och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Huvuddelen av verksamheten finansieras från förslagsanslaget Fortifi
kationsförvaltningen. Verksamheten vid forskningsenheten finansieras 
från anslaget Gemensam försvarsforskning. 

Kostnaderna för konsulter som utför projektering täcks från resp. anslag 
till anskaffning av anläggningar. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fortijikationsfön•alt

ningen bl. a. följande. 
Inriktningen är att antalet årsanställda som avlönas från anslaget F 3. 

Fortifikationsförvaltningen får utgöra högst 795 budgetåret 1986/87. 
Fortifikations- och byggnadsförvaltningen på alla nivåer inom det militä

ra försvaret skall rationaliseras och anpassas till försvarets planerings- och 
ekonomisystem. 

Försvarets bostäder och andra byggnader som inte behövs skall avveck
las. 

Åtgärder för att spara energi skall ägnas särskild uppmärksamhet. Eld
ning med inhemska fasta bränslen skall införas när det är lämpligt. 

Ett informationssystem för fortifikations- och byggnadsverksamheten, 
som kan användas på olika nivåer inom försvarets organisation. skall 
införas. 

Planeringen för byggnads- och reparationsberedskapen skall anpassas 
till utvecklingen inom de civila byggnadsföretagen och till ändringarna i 
totalförsvarets byggnadsbehov i krig. 

Den av fortifikationsförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget 
Fortifikar_ionsförvaltningen framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1982: l 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

1462501 163000 158 890 153 340 149290 145240 769760 

1 Prisläge februari 1981. 

Den av fortifikationsförvaltningen planerade personalutvecklingen för 
de anställda som förvaltningen har arbetsgivaransvar för (antal anställda 
omräknat till personår) framgår av följande sammanställning. 
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Anslag 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

F3 879 873 848 823 798 773 
F5 28 28 26 25 25 24 

Summa 907 901 874 848 823 797 

F 3. Fortifikationsförvaltningen 

1981 /82 utgift 150916907 

1982/83 Anslag 146250000 

1983/84 Förslag 158610000 

Kostnader och medels behov (I 000-tal kr:) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerai Utfall Planerat Fort i- Föredra-
fika- ganden 
tions-
förvalt-
ningen 

fortifikationsförvaltningen: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 136980 149 367 146210 163 240 158850 
Centralt vidtagen mate-

rielanskaffning m. m. 1300 1550 1540 1760 1760 

Kostnader 138280 150917 147750 165000 160610 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering, reser-

verm.m. + 4310 
Medgiven prisreglering +10410 
Intäkter -1500 -2000 -2000 

Medelsbehov 153000 150917 146250 163000 158610 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Forti- Föredra-
fika- ganden 
tions-
förvalt-
ningen 

Militär personal 22 20 22 22 22 
Civil personal 898 788 885 879 859 

9201 8081 . 9071 901 1 881 1 2 

1 Härav är personal motsvarande 28 personår avlönad från anslaget F 5. Gemensam 
försvarsforskning. 
2 Personal motsvarande 20 personår har förts över till anslaget E I. Operativ ledning 
m. m.: Ledning och förbandsverksamhet. 
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Budgetåret 1981 /82 

Fortifikationsförvaltningen anmäler i sin redovisning för budgetåret · 
1981/82 att förvaltningen fick stora personalavgångar i samband med omlo
kaliseringen till Eskilstuna. Personalavgångarna drabbade organisationen 
slumpmässigt, vilket medförde att kontinuiteten bröts inom de flesta verk
samhetsområdena. Av förvaltningens nuvarande personal har ca 60 % 

tillträtt sin befattning under de senaste tre åren. 
Möjligheterna att elda med helved vid försvarets förband har under

sökts. Resultatet har varit positivt. 
Försök med långtidsplanerat fastighetsunderhåll har bedrivits vid för

banden inom Bodens garnison. 
Samverkan med andra statliga myndigheter inom fastighetsdriften har 

fonsatt. Nya avtal har tecknats med bl. a. postverket och systembolaget. 
Utveckling av ett informationssystem för försvarets fastigheter har på

börjats. 
Utbildningen har haft stor omfattning. Bl. a. har förbandschefer fått viss 

utbildning inom fortifikations- och byggnadsområdet. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 
(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 beräknas i 
stort sett kunna följas. 

Fortifikationsförvaltningen kommer enligt regeringens uppdrag att an
ordna en samlad ledning av facket Fastighetsförvaltning. Arbetet med att 
avveckla bostäder. kasernbyggnader, befästningsobjekt och markområden 
som inte längre behövs ägnas särskild uppmärksamhet. De nya värmepan
nor som installeras vid försvarets myndigheter kommer att kunna eldas 
med inhemskt bränsle. 

Utredningar påbörjas om fortifikations- och byggnadsförvaltningens or
ganisation på alla nivåer inom försvaret, besparingsmöjligheter inom fas
tighetsförvaltningen samt omfattningen och förvaltningen av försvarets 
byggnadsminnesmärken. 

Budgetåret 1983/84 

Fortifikationsförvaltningen 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar fortifika
tionsförvaltningen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 12380000 
kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringen till Eskilstuna beräk
nas minska ( - 600 000 kr.). 
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C. Uppgiftsförändringar 

I. Överföring av redovisningsuppgifter till fortifikationsförvaltningen 
medför att lönekostnaderna ökar med 375000 kr. 

2. För att fylla de vakanser som uppstod i samband med omlokalisering
en behövs ytterligare 3 375 000 kr. 

3. För byggnads- och reparationsberedskapens planläggning behövs yt
terligare 1,5 milj. kr. 

4. Medelsbehovet för anskaffning av materie.I för byggnads- och repara
tionsberedskapen ökar ( + 220000 kr.). 

Fortifikationsförvaltningen anser att den del av förvaltningens personal 
som ständigt är placerad vid militärområdesstaberna bör föras över till 
dessa staber och finansieras över anslaget E I. Operativ ledning 
m. m.: Ledning och förbandsverksamhet. 

Kostnaderna för förvaltningen av försvarets fastigheter beräknas enligt 
följande tabell. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Fortifika- Före-
tionsför- draganden 
vallningen 

Intäkter 
Under resp. anslag upptagna be-

lopp för ombyggnads- och un-
derhållsåtgärder' 593000000 +57000000 +47850000 

Hyror och arrenden för lokaler 
och markområden som upp-
låts till enskilda 15000000 - 5000000 - 5000000 

Intäkter av övnings- och 
skjutfält 10000000 + 5000000 + 5000000 

Diverse intäkter 10000000 +15000000 +15000000 

Summa intäkter 628000000 +72000000 +62850000 

Kostnader 
Reparations- och underhålls-

kostnader m. m. 518000000 +82000000 +72850000 
Hyres- och arrendekostnader 80000000 ± 0 ± 0 
Kostnader för övnings-

och skjutfält 30000000 -10000000 -10000000 

Summa kostnader 628000000 +72000000 +62850000 

1 Anslagen till ledning och förbandsverksamhet och anskaffning av anläggningar 
inom huvudprogrammen I - 4 och för anslagen inom huvudprogram 5. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren i stort fortifikationsförvaltningens anslagsyrkande. Lik
som fortifikationsförvaltningen anser överbefälhavaren att den personal ur 
förvaltningen som tjänstgör vid militärområdesstaberna bör föras över till 
dessa staber och finansieras över anslaget E I. Operativ ledning 
m. m.: Ledning och förbandsverksamhet. Överbefälhavaren föreslår en 
överföring som motsvarar 20 personår. 
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Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad fortifikationsförvaltningen har anfört om 
verksamheten under programplaneperioden. · 

Jag ansluter mig i princip till de förslag som överbefälhavaren har lagt 
fram i sitt yttrande över fortifikationsförvaltningens anslagsframställning. 

Min beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår framgår av sam
manställningen över kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår 
100000 kr. i kvarvarande kostnader för att genomföra fortifikationsförvalt
ningens omlokalisering till Eskilstuna. Jag har vidare tagit hänsyn till att 
kostnaderna för 20 personår, som tidigare har budgeterats under föreva
rande anslag, fr. o. m. nästa budgetår bör budgeteras under anslaget E I. 
Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet. Jag har också 
beräknat medel för en begränsad vakansuppfyllnad inom förvaltningen. 
Därvid har jag räknat med att behovet att utnyttja konsulter för projekte
ringsuppdrag minskar med sammanlagt 2 milj. kr. enligt vad som närmare 
framgår av anskaffningsplanerna för anslagen B 3. Armeförband: Anskaff
ning av anläggningar, C3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar, 
D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar och E 3. Operativ 
ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar. 

Min beräkning av medelsbehovet för förvaltning av fastigheter framgår 
av den tidigare (s. 126) redovisade sammanställningen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den av mig beräknade resultaträkningen för förvalt
ning av fastigheter för försvarsmakten. 

2. till Fortifikationsförvaltningen för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 158610000 kr. 

Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk är central myndighet för materielförvaltningen 
inom försvarsmakten utom i fråga om sjukvårdsmateriel och fortifikatorisk 
materiel. Materielverket svarar vidare för anskaffning av vissa förnöden
heter till myndigheter utanför försvarsmakten. 

Materielverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 
Verksamheten är f. n. organiserad på sex huvudavdelningar, nämligen 
huvudavdelningarna för central ledning, kommersiell verksamhet, arme
materiel m. m., marinmateriel m. m., tlygmateriel m. m. samt gemensam
ma fackfrågor. 

Huvudavdelningarna för central ledning. kommersiell verksamhet, ar
memateriel m. m .. marinmateriel m. m. samt flygmateriel m. m. ligger i 
huvudsak i Stockholmsområdet medan huvudavdelningen för gemensam
ma fackfrågor är lokaliserad till förvaltningsbyggnaden Karolinen i Karl-
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stad. Andra delar av materielverket ligger i Linköping, Arboga, Karlsborg 

och Vidsel. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgete

ras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 
förbands verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets materiel

verk. 

Planering för perioden 1983/84 - 1987 /88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets materie/

verk bl. a. följande. 
Under perioden kommer de organisationsförändringar och den anpass

ning av resurserna som är en följd av riksdagens beslut (prop. 1981/82: 199, 
FöU 1982/83: 5, rskr 21) om försvarets materielverks organisation m. m. 
fortlöpande att genomföras. 

En ny organisation på huvudavdelnings- och avdelningsnivå har fast
ställts av regeringen den JO juni 1982. De viktigaste organisatoriska föränd
ringarna avser övergång till verksgemensamma enheter inom såväl den 
tekniska beredningsfunktionen som inom inköpsfunktionen m. m. Härige
nom avses bl. a. uppnås en förbättrad intern samordning. Andra föränd
ringar avser breddning av verkets kompetensprofil .samt utveckling av 
verkets relationer till de militära staberna och till industrin. 

Inom facken Materielunderhåll, Verkstadsdrift, Förrådsverksamhet och 
Förplägnad prioriteras rationaliseringsåtgärder och övrig medverkan vid 
genomförandet av de besparingar som ingår i 1982 års försvarsbeslut. 

Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
materielverk framgår av följande sammanställning (prisläge februari" 1982; 
I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

5207501 5564502 540200 530 200 500450 484000 2611000 

1 Prisläge februari 1981. Härutöver disponeras 15,2 milj. kr. enligt regleringsbrevet 
för budgetåret 1982/83. 
2 Härutöver begär materielverket I, I milj. kr. för personal med s. k. NOM-garanti 
samt 4.3 milj. kr. för utrikes resor som tidigare har redovisats över materielanslag 
och för vissa engångsuppgifter. 

Den av materielverket planerade personalutvecklingen (antal anställda 
omräknat till personår) inom verket framgår av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

3 393 3260 3120 3020 2920 2820 
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F 4. Försvarets materielverk 

1981/82 Utgift 595660000 
1982/83 Anslag 520750000 
1983/84 Förslag 555 650000 

Kostnader och medelsbeho1; ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ma- ganden 
teriel-
verk 

Försvarets materielverk: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 509575 597 203 544120 566 750 565950 

Kostnader 509575 597203 544120 566750 565950 

Tillkommer/avgår: 
Intäkter av extern 

provning - 1500 -1500 - 1500 -1900 -1900 
Intäkter av förvalt-

ningskontoret - 5500 -6100 -6100 
Intäkter av lokalvård - 2120 - 150 - 150 
Intäkter av admini-

stration av ackord-
hästorganisationen 

Överplanering, reser-
35 43 50 50 50 

verm.m. +12260 
Medgiven prisregle-

ring +75360 
Kapitalkostnader för 

anläggningar - 2000 -2100 -2100 
Betalningsmedelsan-

passning + 3000 
Medgivet överskridande + 15200 

Medelsbehov 595660 595660 535950 5564501 555650 

1 Utanför given planeringsram äskas därutöver 4 325 000 kr. 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ma- ganden 
teriel-
verk 

Militär personal 175 175} 
286'} 3 2601 

} 
285 Civilmilitär personal 111 113 

Civil personal 3237 3193 3107 2975 

3523 3480 3393 3260 3260 

1 Fördelningen kan inte anges på grund av pågående omorganisation. I enlighet med 
regeringsbeslut den 10 juni 1982 får materielverket besätta högst 285 tjänster med 
militär och civilmilitär personal. 

9 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100 Bil. 6 
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Budgetåret 1981 /82 

Försvarets materie/verk anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 
att den verksamhet som planerades i allt väsentligt har genomförts. 

Materielanskaffning samt forskning och utveckling har i huvudsak ge
nomförts enligt uppgjorda planer. Även inom fackverksamheten har upp
gifterna i huvudsak genomförts. 

Verket har börjat sätta det datorbaserade informationssystemet för för
nödenhetsredovisning (TOR) i drift. 

Vapen- och ammunitionsavdelningarna vid huvudavdelningen för arme
materiel sammanfördes den I april 1982 till en enhet. Vid samma tidpunkt 
sammanslogs även de bägge provningsenheterna i Karlsborg. Den 1 april 
1982 organiserades också en enhet för ADB-ledning vid centralplanering

en. 
Interna utredningar om organisation och arbetsformer med anledning av 

prop. 1980/81: 199 om försvarets materielverks organisation m. m. ("Org 
90") har genomförts. Förslag har redovisats för regeringen under april 

1982. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 
(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 beräknas i 
stort sett kunna följas. 

Inom facken Materielunderhåll och Verkstadsdrift koncentreras arbetet 
på att analysera och genomföra de förslag av 1980 års underhållsutredning 
som statsmakterna beslutar om. Inom facket Förrådsverksamhet påbörjas 
ett arbete som syftar till betydande kostnadssänkningar under perioden 
1986/87- 1991192 (projekt Förråd 90). 

Under budgetåret införs successivt den nya organisation på huvudav
delnings- och avdelningsnivå som riksdagen har beslutat om (prop. 
1980/81: 199, FöU 1982/83: 5, rskr 1982/83: 21). 

Budgetåret 1983/84 

Försvarets materie/verk 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar försvarets 
materielverk på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 40607000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Kostnaderna för anskaffning av datorer till materielredovisningssyste
met TOR minskar med 4,7 milj. kr. 
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C. Uppgiftsförä,ndringar 

I. Den personalminskning som det åligger materielverket att genomföra 
minskar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 med 15 707 000 kr. 

2. Kostnaderna för det intäktsfinansierade förvaltningskontoret vid hu
vudavdelningen i Karlstad ökar med 600000 kr. 

3. Kostnaderna för den del av lokalvården som finansieras med intäkter 

minskar med 1 970 000 kr. 
4. Kostnaderna för intäktsfinansierad extern provning ökar med 400000 

kr. 
5. Omkostnaderna för personal såsom utbildning. flyttnings- och an

ståndstraktamenten. sjukvård och annonsering ökar med sammaniagt 
830000 kr. 

6. För investering i modern kontorsutrustning erfordras 2,2 milj. kr. 
7. Kostnaderna för drift av datasystem ökar med 966000 kr. medan 

kostnaderna för kontorsdrift minskar med 459 000 kr. 
8. Kostnaderna för internrevision ökar med 60000 kr. 
9. Kostnaderna för fastighetsförvaltning minskar med 4 812 000 kr. 
10. För investering i utrustning för forskning och prov angående s. k. 

elektromagnetisk puls (EMP) samt för förberedelser för att anskaffa en 
EMP-simulator erfordras 2,5 milj. kr. 

11. Kostnaderna för övriga administrativa åtgärder ökar med 3 240 000 
kr. Häri ingår en ökning med 3 175 000 kr. för utlandsresor vilka tidigare 
redovisars över försvarsgrenarnas materielanslag. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över
befälhavaren att materielverkets äskande överskrider överbefälhavarens 

ram med 4 325 000 kr. Överbefälhavaren tillstyrker förslaget att föra över 
kostnader för utrikes resor med 3 175 000 kr. från materielanslagen till 
anslaget F 4. Försvarets materielverk. Han tillstyrker även de övriga yr
kanden från materielverket som inte ryms inom den givna planeringsra
men. 

Överbefälhavaren anger att materielverket skall minska verksamheten 
och därmed medelsförbrukningen med 3 milj. kr. i förhållande till budget
året 1982/83. Samtidigt föreslår överbefälhavaren en reducering av ansla
get med hänsyn till att materielverket haft en långsammare lönekostnads
utveckling än genomsnittet av myndigheterna. 

Överbefälhavaren föreslår att begärda 2,2 milj. kr. för kontorsutrustning 
minskas till 800000 kr. motsvarande hyreskostnaden för ifrågavarande ut
rustning. 

Föredragandens öven,äganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets materielverk har anfört om 
verksamheten under programplaneperioden. 
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Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning
en över kostnader och mcdelsbehov. 

Försvarets materielverk har för budgetåret 1983/84 begärt 23 milj. kr. för 
datorkostnader och 15 milj. kr. för konsulttjänster inom ADB-området. En 
betydande del av dessa kostnader kan hänföras till stora ADB-system som 
i första hand stödjer andra myndigheter än försvarets materielverk. Jag 
anser att kostnaderna för utveckling och drift av ADB-system skall belasta 
dem som ställer krav på systemen och drar fördel av dem, t. ex. genom 
rationaliseringsvinster. Jag har därför givit försvarets materielverk i upp
drag att komma in med underlag för hur ADB-kostnaderna bör fördelas på 
skilda anslag. Med stöd härav avser jag vid prisreglering av anslagen för 
budgetåret 1983/84 föreslå regeringen att göra erforderliga justeringar mel
lan anslaget F 4. Försvarets materielverk och övriga berörda anslag. 

I likhet med överbefälhavaren anser jag att den avancerade kontorsut
rustning som förs·.·arets materielverk har begärt medel för inledningsvis 

bör hyras. 
Medel för studieresor utomlands samt för utrikes resor föranledda av 

samarbetsavtal med andra stater har tidigare budgeterats under anslagen 
för materielanskaffning samt forskning och utveckling. För att uppnå över
blick och samordning bör dessa utrikes resor i fortsättningen budgeteras 
under förevarande anslag. Vid beräkning av detta anslag har jag därför fört 
över 2 745 000 kr. från anslagen till materielanskaffning samt forskning och 

utveckling. 
Försvarets materielverk föreslår att 2.5 milj. kr. ställs till förfogande för 

förberedelser att anskaffa en s. k. EMP-simulator. Jag har budgeterat 
medel för detta ändamål. 

Liksom föregående budgetår bör regeringen inhämta riksdagens bemyn
digande att medge att förnödenheter för fredsutbildningen inom det militä
ra försvaret fortlöpande får beställas så att vid varje tillfälle en kostnads
ram av 650 milj. kr. inte överskrids. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge för budgetåret 1983/84 förnö
denheter för fredsutbildningen får beställas så att vid varje tillfäl
le en kostnadsram av 650000000 kr. inte överskrids, 

2. till Försvarets materie/verk för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 555 650000 kr. 

Gemensam försvarsforskning 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar tillämpad forsk
ning och grundforskning för totalförsvarsändamål främst inom de naturve
tenskapliga, tekniskt-vetenskapliga, medicinska och beteendevetenskapli-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 133 

ga. forskningsgrenarna. Verksamheten är indelad i tio programelement 
(forskningsprogram). 

Försvarets forskningsanstalt har programansvar för delprogrammet 
samt produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som bedrivs 
inom delprogrammet. Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvar 
för den fortifikatoriska forskningen och försvarets materielverk har mot
svarande ansvar för övrig försvarsteknisk forskning som inte bedrivs inom 

forskningsanstalten. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Gemensam försvars

forskning. 
Under rubriken Försvarets forskningsanstalt (s. 269) beskrivs försvarets 

forskningsanstalts organisation och lokalisering samt den intäktsfinansie
rade verksamheten. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets forsknings

anstalt bl. a. följande. 
Anslaget Gemensam försvarsforskning har sedan slutet av 1960~talet 

minskat med drygt 30 % i fast penningvärde. Den personal som finansieras 
från anslaget har gradvis reducerats. T. o. m. budgetåret 1987/88 förutsätts 
ytterligare minskningar av personalen. Forskningsanstalten ser med stor 
oro på konsekvenserna av en fortsatt personalminskning. Enligt anstalten 
krävs betydande forskningsinsatser för att vidmakthålla ett effektivt för
svar. 

Överbefälhavaren har i samråd med civilförsvarsstyrelsen, socialstyrel
sen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar utfärdat rekommendationer 
för inriktningen av försvarsforskningen under perioden 1982/83 - 1986/87. 
Rekommendationerna kan enligt överbefälhavaren t.v. också ligga till 
grund för planeringen för tiden efter budgetåret 1986/87. 

Överbefälhavarens inriktning innebär enligt forskningsanstalten att re
surserna för forskningsmateriel m. m. till varje forskare minskar. Resur
serna för att kunna bearbeta vissa angelägna forskningsområden behöver 
förstärkas. Anstalten har därför planerat sin verksamhet på en högre 
ekonomisk nivå. Om anstaltens förslag läggs till grund för planeringen, kan 
resurserna för forskningsmateriel ökas och forskningsinsatserna förstärkas 
inom ett antal angelägna forskningsområden. Forskningsanstalten har i sin 
planering förutsatt att vissa om- och nybyggnader kommer till stånd vid 
Grindsjön samt att de delar av anstalten som ligger i Stockholm förläggs 
samlat fr. o. m. budgetåret 1987/88. 

Den intäktsfinansierade verksamheten föreslås fr. o. m. budgetåret 
1983/84 redovisas under ett särskilt anslag. 

Den av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av anslaget Gemen
sam försvarsforskning framgår av följande sammanställning (prisläge feb
ruari 1982; I 000-tal kr.). 
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1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

267 J00 1 299760 313340 323480 330210 328380 1595170 

1 Prisläge februari 1981. 

Den av forskningsanstalten planerade personalutvecklingen (antal an

ställda omräknat till personår) för den personal vid försvarets forsknings

anstalt och fortifikationsförvaltningen som finansieras över anslaget Ge

mensam försvarsforskning framgår av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

1197 1156 1138 I 131 1123 1096 

F 5. Gemensam försvarsforskning 

1981/82 Utgift 293439431 

1982/83 Anslag 267300000 

1983/84 Förslag 286900000 

Kostnader och mede/sbelwv (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Pianerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets forsk- ganden 
nings-
anstalt 

Gemensam försvars-
forskning: 

Tillämpad forskning 
inom försvarets 
forskningsanstalt 201 020 230 330 212000 240000 195 345 

Grundfor~kning inom 
försvarets forsk-
ningsanstalt 78140 89573 83000 93935 75360 

Tillämpad forskning 
för programelementet 

Fortifikatorisk 
forskning 4505 5443 4 750 4880 4830 

Grundforskning för pro-
gramelementet Forti-
fikatorisk forskning 795 960 800 820 765 

Tillämpad forskning fgr 
programelementet Ovrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 3 345 3850 3550 4075 3900 

Grundforskning för 
programelementet Övrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 5 785 6675 6200 7100 6700 

Kostnader 293590 336831 310300 350760 286900 
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Primäruppdrag m. m. 

Tillkommer/avgår: 
Intäkter av betald 
.. uppdragsverksamhet 
Overplanering, reser-

ver m. m. 
Medgiven prisreglering 

Medels behov 

Personal 

Personalkategori 

Civil personal 

1981/82 

Planerat Utfall 

1982/83 1983/84 

Planerat Försva- Föredra
rets forsk- ganden 
nings-
anstalt 

-35435 -43392 -43000 -51000 

+ 9145 
+ 25700 

267 300 293 439 267 300 299 760 286 900 

Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets forsk- ganden 
nings-
anstalt 

1206 1182 1197 11561 11541 

1 Varav 28 personår för fortifikatorisk forskning. 

Budgetåret 1981 /82 

Försvarets forskningsanstalt anger sin redovisning för budgetåret 
1981/82 bl. a. följande. 

Forskningsanstaltens medverkan i totalförsvarets studieverksamhet och 
i anskaffningen av materiel har varit omfattande. Olika alternativ för 
flygplanssystem JAS har värderats vid studielaboratoriet. Ett större arbete 
om svensk försvarsindustri har slutförts. Anstalten har medverkat vid 
studierna av försvarets fredsorganisation och granskat de kalkylmetoder 
som har använts i detta sammanhang. 

Den datalogiska forskningen och medverkan vid utformningen av infor
mationssystem för operativ ledning har avvecklats, eftersom denna verk
samhet har prioriterats lågt vid den s. k. stora rullningen av forskningspla
nerna. 

Projekteringen för en samlad förläggning av de delar av anstalten som 
ligger i Stockholmsområdet har vilat i avvaktan på ett nytt regeringsbeslut. 

De omlokaliserade huvudavdelningarna har i det närmaste genomfört sin 
rekrytering och reorganisation. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 
<FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevct för budgetåret 1982/83 bedöms i 
stort sett kunna följas. Vissa tillfälliga omdispositioner inom forskningen 
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och en längre omsättningstid för materielen måste godtas med hänsyn till 
den ekonomiska ram som har tilldelats anstalten. Verksamheten kommer 
dock i stort sett att kunna följa överbefälhavarens rekommendationer från 
år 1981. 

Budgetåret 1983/84 

Försvarets forskningsanstalt 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar försvarets 
forskningsanstalt på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 33450000 

kr. 

B. U ppgiftsförändringar 

1. Omfattningen av den intäktsfinansierade uppdragsverksamheten vid 
försvarets forskningsanstalt ökar ( + 2,6 milj. kr.).· 

2. Forskningsanstaltens resurser för en ändamålsenlig förnyelse av in
strument och annan forskningsutrustning behöver ökas. Vidare behövs 
ytterligare medel för angelägna tillkommande forskningsuppgifter. Forsk
ningsanstalten pekar särskilt på behovet av ökade resurser för humanve
tenskaplig och hydroakustisk forskning(+ 4 710000 kr.). 

3. En överföring av Kirunajonosfärobservatorium till Kiruna geofysiska 
institut minskar kostnaderna (- 300000 kr.). 

4. Forskningsanstalten räknar med en ökad uppdragsverksamhet och 
därmed ökade intäkter. Detta minskar medelsbehovet under anslaget med 
8 milj. kr. 

Forskningsanstaltens bemyndigande att utöver anvisade medel lägga ut 
beställningar av materiel bör ökas till 9 milj. kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar förordar 
överbefälhavaren att ytterligare 500000 kr. anvisas för hydroakustisk 
forskning. Han anser vidare att anslaget bör ökas med 4 milj. kr. för att det 
skall vara möjligt att vidmakthålla standarden på forskningsutrustningen. 
Anslaget bör enligt överbefälhavaren föras upp med 293 560000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Som jag har anfört under avsnittet Det militära försvarets fortsatta 
utveckling (s. 41) bör det totala forskningsprogrammet och resurserna för 
detta samt de enskilda forskningsprogrammen i huvudsak inriktas på det 
sätt som regeringen beslutade om i regleringsbrevet för innevarande bud
getår. Den ekonomiska nivå som försvarets forskningsanstalt föreslår för 
delprogrammet bör därför enligt min mening inte ligga till grund för delpro-
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grammets utveckling under försvarsbeslutsperioden 1982/83 - 1986/87. 
Under budgetåret 1983/84 fortsätter den av riksdagen beslutade personal

minskningen vid forskningsanstalten. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid räknat med en något mindre 
kostnadsökning för löner och övriga kostnader än vad forskningsanstalten 

gjort. Jag har vidare minskat de budgeterade kostnaderna för gemensam 
försvarsforskning med dels kostnaderna för den intäktsfinansierade upp

dragsverksamheten, dels kostnaderna för den forskning m. m. som anstal

ten bedriver för utrikesdepartementets räkning. Jag har därför inte räknat 

med några intäkter under anslaget. 
Jag har räknat med något ökade resurser för den hydroakustiska forsk

ningen. Jag förutsätter härvid att forskningsanstalten även inom andra 

forskningsområden prioriterar projekt som kan bidra till att öka förmågan 
att upptäcka, identifiera och bekämpa ubåtar. Jag förordar vidare att 
anslaget tillförs ytterligare 4 milj. kr. för att de direkta forskliingsresur

serna skall kunna öka något. 
Jag är f. n. inte beredd att förorda att ytterligare medel anvisas för den 

humanvetenskapliga forskningen. En enhet för ledning och samordning av 

forskningen inom allmän försvarsmedicin bör kunna organiseras inom 

ramen för befintliga resurser. Erfarenheterna av en sådan organisation bör 
avvaktas innan ställning tas till behovet av ytterligare medel. 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet förordar jag att 

Kiruna jonosfärobservatorium förs över till Kiruna geofysiska institut 
under åttonde huvudtiteln. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge beställ
ningar av materiel för forskningsändamål utöver anvisade medel. Kost
nadsramen bör bestämmas till 9 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1983/84 medge att 
n.:ateriel för forskningsändamål beställs inom en kostnadsram av 
9000000 kr., 

2. till Gemensam försvarsforskning för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 286900000 kr. 

F 6. Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

9017767 

24400000 
22000000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. för 
försvarets forskningsanstalt. 
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Kostnader och mede/sbehor (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Nybyggnad m. m. för 
delprogrammet 

Gemensam försvarsforskning 

Beräknat medelsbehov 

Budgetåret 1981/82 

1982/83 

24400 

24400 

1983/84 

Försvarets 
forsknings-
anstalt 

27000 

27000 

Den planerade verksamheten har i stort sett genomförts. 

Budgetåret 1982/83 

138 

Föredra-
ganden 

22000 

22000 

Planerad verksamhet beräknas kunna genomföras. På grund av att ny
och ombyggnaden av lokaler i Grindsjön blir påbörjad senare än planerat 
beräknas medelsförbrukningen bli c~ 13 milj. kr. lägre än vad som planera

des. 

Budgetåret 1983/84 

Försvarets forskningsanstalt 

Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 27 milj kr. enligt vad 
som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. För 
objekt som har påbörjats eller avses att påbörjas före den I juli 1983 
beräknas medelsåtgången under budgetåret 1983/84 till 26,5 milj. kr. För 
objekt som avses påbörjas under budgetåret 1983/84 beräknas medelsbeho
vet till 500000 kr. 

Föredragandens överväg,'lnden 

Försvarets forskningsanstalt har beräknat 5 milj. kr. för projektering av 
byggnadsåtgärder för att åstadkomma en samlad lokalisering av anstaltens 
Stockholmsdelar. Jag räknar med att det inte behövs några medel för detta 
ändamål under budgetåret 1983/84. I övrigt kan jag i huvudsak godta vad 
försvarets forskningsanstalt har anfört om verksamheten under budgetåret 

1983/84. 
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställ

ningen över kostnader och medelsbehov (intagen på denna sida) och föl

jande anskaffningsplan. 
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Anskaffningsplan (1000-tal kr.) 

Objekt 

A. Nybyggnad m. m. 
Delprogram 5.5 

a. Företag påbörjade 
fiire 1982-07-01 

b. Företa[? påbörjade 
eller ai·sedda att 

Kostnadsram 

81-04-01 82-01-01 

87700 92015 

Medelsförbrukning 

Faktisk 
t. o. m. 
82-06-30 

9530 

Beräknad för 

1982/83 

10500 

1983/84 

20500 

påbörjas 1982183 1850 1900 500 1000 

c. Företag amedda att 
påbiirja.1· 1983184 500 

Summa A (a-c) 89550 94415 9530 11000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 22 000000 kr. 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt svarar för viss kommunikationsteknisk spaning 

inom totalförsvaret. 
Försvarets radioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten är organi

serad på en p;oduktionsavdelning, en administrativ enhet, en teknisk 
enhet, en utbildningsenhet och ett planeringssekretariat. 

Radioanstaltens huvuddel ligger i Stockholmsområdet. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras 

på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och 
förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets rad:oanstalt. 

Planering för perioden 1983/84- 1987/88 

Utöver den av överbefälhavaren angivna planeringsramen för delpro
grammet Försvarets radioanstalt har radioanstalten anmält behov av ytter
ligare medel för materielanskaffning m. m. Planeringsramen och det av 
radioanstalten föreslagna tillägget framgår av följande tabell (prisläge feb
ruari 1982; I 000-tal kr.). 

500 

22000 
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1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

Planerings ram 153 900 169300 170050 160350 160700 
Tillägg 3100 3200 3 200 3200 

1539001 172400 173250 163550 163900 

1 Prisläge februari 1981. 

I övrigt är verksamheten av sådan natur att närmare redogörelse inte bör 

lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att läm

nas riksdagens försvarsutskott. 

F 7. Försvarets radioanstalt 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

169353 572 

153900000 

171700000 

Kostnader och medelsbehov (i 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 

Planerat Utfall 

Försvarets radioanstalt: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 102 500 122577 
Centralt vidtagen ma-

terielanskaffning m. m. 34550 46777 

Kostnader 137050 169354 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering, reser-

ver m.m. + 3800 
Medgiven prisreglering +28580 

Medels behov 169430 169354 

Försvarets radioanstalt 

A. Pris- och löneomräkning 

1982/83 1983/84 

Planerat Försva- Föredra-
rets ra- ganden 
dioan-
stalt 

114300 128680 128100 

41200 45720 45600 

155500 174400 173700 

-1600 -2000 -2000 

153900 172400 171700 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 16977000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar kommer att 

lämnas riksdagens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringama 

att kostnaderna ökar med I 523 000 kr. 

1987/88 Summa 
·\983/88 

159700 820100 
3200 15900 

162900 836000 
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Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren radioanstaltens tilläggsyrkande om ytterligare medel för 

lönekostnadsutveckling. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets radioanstalt har anfört om 
inriktningen av verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 171 700000 kr. 

Värnpliktsverket 

Värnpliktsverket är central förvaltningsmyndighet för inskrivning och 
personalredovisning inom försvarsmakten. 

Verket leds av en verkschef och har huvudkontor i Karlstad. Den 
regionala verksamheten bedrivs i huvudsak militärområdesvis av sju under 
verkschefen direkt lydande värnpliktskontor. 

Verksamheten under delprogrammet Värnpliktsverket budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands
verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Värnpliktsverket. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför värnpliktsverket bl. a. 
följande. 

Inom verket pågår planering för en systemomläggning till en ny data
kraftstruktur. Omläggningen beräknas vara genomförd budgetåret 1983/84. 

Metoder för ett mera rationellt tillvaratagande av värnpliktiga kommer 
att utvecklas. Metoderna för prövning och urval av värnpliktiga ses över. 
Modifierade prövningsmetoder tas i bruk efter hand. Även inskrivnings
systemet modifieras. 

Utvecklingen inom statistikproduktionen fortsätter med bl. a. utveckling 
av ett system för produktionsuppföljning. 

Det stora antalet inskrivningsskyldiga under perioden kommer att med
föra en ökad belastning på såväl inskrivnings- som redovisningssidan. 
Vissa värnpliktigas grundutbildning kan komma att uppskjutas. På grund 
av stora pensionsavgångar för militär personal under perioden kommer 
systematisk utbildning att genomföras i samband med nyrekrytering. 
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Antalet inskrivningsskyldiga kommer att minska från ca 60000 i början 
av perioden till ca 50000 i slutet av denna. 

Den av vämpliktsverket beräknade utvecklingen av anslaget Vämplikts
verket framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1982; 
1 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 . Summa 
1983/88 

1008501 2 97 4002 91400 90750 90100 90100 459750 

1 Prisläge februari 1981. 
2 Innefattar medel för anskaffning av datamaskinutrustning. 

Den av vämpliktsverket planerade personalutvecklingen (antal anställda 
omräknat till personår) inom vämpliktsverket framgår av följande sam
manställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 

367 362 359 

F 8. Värnpliktsverket 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

92719149 
100850000 
97200000 

1985/86 1986/87 1987/88 

355 350 350 

Beställningshemyndiganden och betalningsmedel ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 

Vämpliktsverket: 
Allmän ledning och 

förbands verksam het 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning 
m.m. 

Kostnader 

Tillkommerlt1i•går: 
Överplanering, reser-

ver m. m. 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 

Värnplikts-
verket 

Bem. Bet. Bem. 

85850 

20000 15000 

20000 100850 

100850 

20000 

Bet. 

92400 

5000 

97400 

97400 

Föredragan-
den 

Bem. Bet. 

92200 

5000 

97200 

97200 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Värn- Föredra-
plikts- ganden 
verket 

Militär personal 106 98 106 106 106 
Civil personal 266 265 261 256 256 

372 363 367 362 362 

Budgetåret 198 J/82 

Värnpliktsverket anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 att den· 
verksamhet som planerades i allt väsentligt har genomförts. Inskrivnings
verksamheten besväras dock fortfarande av läkarvakanser. Inskrivningar
na har ändå kunnat genomföras med hjälp av inkallade värnpliktiga läkare. 

Under budgetåret har kvinnor prövats vid samtliga värnpliktskontor för 
yrkesofficersanställning vid flygvapnet. 

Arbetet med en ny värnpliktsplan för försvarsmakten har påbörjats 

under våren 1982. 
Projektarbete har bedrivits för att få fram dels bättre urvalskriterier för 

värnpliktsbefäl, dels säkrare prognoser på de värnpliktigas utveckling mel

lan inskrivningen och inryckningen. 
Förberedelser har vidtagits för att ge information till landsting och 

värnpliktiga i samband med överflyttningen av tandvården för värnpliktiga 

till folktandvården. 
Anståndssituationen för vissa värnpliktskategorier är alltjämt ett pro

blem. Värnpliktsverket har diskuterat lämpliga åtgärder med chefen för 
armen. 

Nya datorer för värnpliktsverket har utvärderats. Ett omfattande syste
merings- och programmeringsarbete har samtidigt påbörjats som ett led i 
förberedelserna för systemomläggning till en ny datakraftstruktur. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 
(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 beräknas i 

stort sett kunna följas. 

Budgetåret 1983/84 

Värnpliktsverket 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar värn

pliktsverket på följande sätt. 
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A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 6824000 

kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

1. Kostnaderna ökar på grund av ett ökat antal inskrivningsskyldiga 
(+375000kr.). 

2. Personalen minskar med fem anställda (- 650000 kr.). 
3. För inköp av ADB-utrustning behövs 5 milj. kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över
befälhavaren att värnpliktsverket tilldelas ett anslag som med 500000 kr. 
understiger verkets anslagsyrkande. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad vämpliktsverket har anfört om verksam
heten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har bl. a. beräknat 
medel för anskaffning av nya datorer, och tagit hänsyn till en förväntad 
ökning av antalet inskrivningsskyldiga värnpliktiga. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vämpliktsverket för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan
slag av 97200000 kr. 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Försvarets rationaliseringsinstitut är central förvaltningsmyndighet för 
rationaliseringsverksamheten inom den del av statsförvaltningen som hör 
till försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör. Vid 
institutet finns dessutom en samrådsdelegation med företrädare för de 
centrala personalorganisationerna. 

Rationaliseringsinstitutet ligger i Stockholm. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut 

budgeteras på ett primäruppdrag inom de\produktionsområdet Allmän led

ning och förbandsverksamhet. 
Verksamheten finansieras huvudsakligen från förslagsanslaget Försva

rets rationaliseringsinstitut. Medverkan i myndigheternas rationaliserings
arbete kan i vissa fall finansieras genom medel från resp. myndighets 

anslag. 
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Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets ratiorwli

seringsinstitut bl. a. följande. 
Den fredsorganisationsplan som riksdagen har godtagit genom 1982 års 

försvarsbeslut ligger i allt väsentligt till grund för planeringen. Ytterligare 
krav på strukturförändringar och rationaliseringar förutses. Institutets ut
veckling bör prövas mot bakgrund av det reella behovet av ratiorialise
ringsstöd, som otvivelaktigt kommer att bli avsevärt, om de nämnda kra

ven skall kunna tillgodoses. 
För budgetåret 1982/83 har institutet ålagts att intäktsfinansiera en större 

del av sin verksamhet än tidigare. Planeringen har utgått från att den 
intäktsfinansierade delen av verksamheten kommer att öka något relativt 

sett. 
Inom internprogrammet Medverkan i direkt rationalisering kommer 

höga krav att ställas på institutet under perioden. På grund av de mins
kande personalresurserna måste internprogrammet under perioden minska 
totalt sett trots de ökade kraven. 

Institutet räknar med en relativt sett minskad andel av internprogram

met Kompetens- och teknikutveckling. 
Internprogrammet Planering och analys minskar något i fråga om den 

personal som är placerad vid främst de centrala staberna. Rationaliserings
planeringen samt analysen av genomförda och planerade rationaliseringar 
bedöms däremot få en oförändrad omfattning. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av anslaget 
Försvarets rationaliseringsinstitut framgår av följande sammanställning 
(prisläge februari 1982; 1000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

194201 20400 19650 18850 18100 17 350 94350 

1 Prisläge februari 1981. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 
inom rationaliseringsinstitutet framgår av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

85 81 77 73 69 65 

10 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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F 9. Försvarets rationaliseringsinstitut 

1981/82 Utgift 21781529 

1982/83 Anslag 19420000 

1983/84 Förslag 19950000 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ra- ganden 
tionali-
se rings-
institut 

Försvarets rationa-
liseringsinstitut: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 24150 25832 22670 23650 23200 

Kostnader 24150 25832 22670 23650 23200 

Tillkommer/m'går: 
Intäkter -3250 -4050 -3250 -3 250 -3250 
Överplanering, reser-

ver m. m. + 540 
Medgiven prisreglering +1500 

Medelsbehov 22940 21782 19420 20400 19950 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ra- ganden 
tionali-
se rings-
institut 

Militär personal 6 5 6 6 6 
Civil personal 87 81 79 75 77 

93 86 85 81 83 

Budgetåret 1981/82 

Försvarets rationaliseringsinstitut anger i sin redovisning av verksamhe

ten under budgetåret 198 I/82 att personal har tjänstgjort vid centrala staber 

i planerad omfattning. Den externa rationaliseringsutbildningen har omfat

tat ca 1000 utbildningsdagar. 

Studier avseende förutsättningarna för rationaliseringar har genomförts 

vid 18 myndigheter och skolor inom armen. Försöken med decentraliserad 

produktionsledning inom Nedre Norrlands militärområde har lämnats sär

skilt stöd. 

Liksom tidigare budgetår har anvisningar för rationaliserings verksamhet 

getts ut och försvarets rationaliseringsplan lämnats till regeringen. 
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Budgetåret 1982/83 
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 

(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms 
kunna fullföljas. Detta innebär att verksamheten i stort sett är oförändrad 
jämfört med föregående budgetår. 

Budgetåret 1983/84 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar försvarets 
rationaliseringsinstitut på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 662 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. En personalminskning enligt statsmakternas beslut medför att kostna

derna reduceras med 170000 kr. 
2. Anlitandet av externa konsulter förutsätts minska något (- 200000 

kr.). 
3. Till följd av personalminskningen och den allmänna ambitionssänk

ningen minskar kostnaderna för hyror, resor, kurs- och konferensavgifter 
samt vissa övriga kostnader (- 312 000 kr.). 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över
befälhavaren att anslaget beräknas till 19.6 milj. kr., eftersom kostnaderna 
minskar med ytterligare 800000 kr. när institutets uppgift som värdmyn
dighet i nuvarande lokaler upphör. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets rationaliseringsintitut har anfört 
om verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Genom den utvidgning av försvarsdeparte
mentets verksamhetsområde som är en följd av departementsreformen 
kommer rationaliseringsinstitutets uppgifter att öka. Jag anser att institu
tets resurser bör dimensioneras med hänsyn härtill. Jag har beräknat 
400 000 kr. för detta ändamål. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Försvarets rationaliseringsinstitut för budgetåret 1983/84 an
visa ett förslagsanslag av 19950000 kr. 
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Försvarshögskolan 

Försvarshögskolan har till uppgift att ge högre militär, civilmilitär och 
civil personal utbildning för verksamhet i ledande befattningar inom total

försvaret. 
Försvarshögskolan är organiserad på en chef, en lärarstab och en admi

nistrativ enhet. 
Försvarshögskolan ligger i Stockholm. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarshögskolan budgeteras på 

ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till och av fast 

anställd personal m. fl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarshögskolan. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarshögskolan 

bl. a. att skolan årligen skall anordna en chefskurs om ca åtta dagar och två 
allmänna kurser om vardera elva veckor. Därutöver skall anordnas spe
cialkurser avsedda huvudsakligen för deltagare från de civila delarna av 

totalförsvaret. 
Det beräknade elevantalet för vart och ett av budgetåren 1982/83 -

1987/88 framgår av följande tabell. 

Elevantal 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

I chefskurs 40 40 40 40 40 40 
2 allmänna kurser 80 80 80 80 80 80 
Övriga kurser• 40 40 40 40 40 40 

160 160 160 160 160 160 

1 Antalet kursdeltagare är preliminärt. 

Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars
högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1982; 

I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

26201 2880 2880 2880 2 880 2 880 14400 

1 Prisläge februari 1981. 
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Den av försvarshögskolan planerade personalutvecklingen (antal an-· 
ställda omräknat till personår) inom skolan framgår av följande samman
ställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Il 11 11 Il 11 Il 

F 10. Försvarshögskolan 

1981 /82 utgift 2787 332 
1982/83 Anslag 2620000 
1983/84 Förslag 2760000 

Kostnader och medelsbelwv (/ 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Försvars- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

Försvarshögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd 
personal m. fl. 2490 2787 2620 2880 2760 

Kostnader 2490 2787 2620 2880 2760 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering, reser-

ver m. m. + 70 
Medgiven prisreg-

le ring +390 

Medels behov 2950 2787 2620 2880 2760 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981182 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Försvars- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

Militär per~onal 6 6 6 6 6 
Civil personal 5 5 5 5 5 

11 11 11 11 11 

Budgetåret 1981/82 

Försvarshögskolan anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 att den 
planerade verksamheten har genomförts. Sammanlagt 164 deltagare har 
utbildats vid skolans kurser. 
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Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 
(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms 
kunna följas. 

Budgetåret 1983/84 

Försvarslzögskolan 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar försvars
högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 85 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Övriga kostnader ökar med sammanlagt 75 000 kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren försvarshögskolans anslagsyrkande. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarshögskolan har anfört om verksam
heten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarshögskolan för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags
anslag av 2 760000 kr. 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan har till uppgift att ge yrkesofficerare de kunskaper som 
behövs för tjänstgöring på bataljonschefsnivå (obligatoriska kurser) samt i 
kvalificerade befattningar vid staber, förvaltningar och skolor eller som 
chefer för högre förband (högre kurser). Militärhögskolan genomför också 
annan högre utbildning i form av t. ex. chefskurser. Militärhögskolan sva
rar för den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad på en stab och tre linjer, nämligen 
arme-, marin- och flyglinjerna samt en särskild linje för armens allmänna 
kurser. Till högskolan är knuten en militärhistorisk avdelning. 

Militärhögskolan ligger i Stockholm. 
Verksamheten under delprogrammet Militärhögskolan budgeteras på 
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två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av 

fast anställd personalm. fl. samt Grundforskning. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militärhögskolan 
bl. a. följande. 

Antalet elever vid de ordinarie kurserna kommer att vara större under 
periodens första del än under den senare delen. Särskilda kurser planeras i 
något ökad omfattning. 

Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie allmänna och högre 

kurserna framgår av följande sammanställning. 

Elevantal 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Allmänna kurser 
Armen 133 125 120 120 120 120 
Marinen 50 50 51 52 49 49 
Flygvapnet 34 30 30 30 30 30 

219 205 201 202 199 199 

Högre kurser 
Armen 120 118 116 116 116 116 
Marinen 26 32 36 36 36 36 
Flygvapnet 46 38 30 30 30 30 

192 188 182 182 182 182 

Den av militärhögskolan (MHS) beräknade utvecklingen av anslaget 
Militärhögskolan och det av delegationen för militärhistorisk forskning 
bedömda medelsbehovet framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1982; I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

MHS 28920 34297 34989 34989 34816 34816 173907 
DMF 350 450 550 650 750 850 3250 

292701 34747 35539 35639 35566 35666 177157 

1 Prisläge februari 1981. 

Den av militärhögskolan planerade personalutvecklingen (antal anställ
da omräknat till personår) inom skolan framgår av följande sammanställ
ning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

109 114 118 118 116 116 
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F 11. Militärhögskolan 

1981/82 Utgift 31564093 

1982/83 Anslag 29270000 

1983/84 Förslag 31640000 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Militär- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

Militärhögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd per-
sonal m. fl. 24650 30051 27740 32890 29920 

Grundforskning 1625 1513 1530 1857 1720 
Varav delegationen 

för militärhistorisk 
forskning (350) (350) (350) (450) (385) 

Kostnader 26275 31564 29270 34747 31640 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering, reser-

ver m.m. + 725 
Medgiven prisregle-

ring m. m. +3950 

Medelsbehov 30950 31564 29270 34747 31640 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Militär- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

Militär personal 81 81 81 86 83 
Civil personal 35 29 28 28 28 

116 l~j) 109 114 111 

Budgetåret 1981/82 

Militärhögskolan anger i sin redovisningför budgetåret 1981/82 att hög

skolans verksamhet förändras endast obetydligt från ett år till ett annat. 

Givna primäruppdrag har genomförts. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 

(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms 

kunna följas. 
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Budgetåret 1983/84 

Militärhögskolan 

153 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar militär

högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4437000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Högskolan föreslår inrättande av tjänster för lärare i luftvärnstjänst 
vid armelinjen, lärare i vapenteknik, biträdande lärare i ADB, lärare för 
särskild lärarutbildning inför den nya befälsordningen samt projektledare 
för en övningsanläggning för ledningsträning ( + 865 000 kr.). 

2. Kostnaderna för utrikes resor bör räknas upp med 75 000 kr. 

Delegationen för militärhistorisk forskning 

V ppgiftsförändringar 

För att kunna stödja olika forskningsprojekt krävs ytterligare 100000 kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren inrättande av tjänster för lärare i luftvärnstjänst vid 
armelinjen, lärare i vapenteknik och biträdande lärare i ADB. Överbefäl
havaren föreslår att en projektledare för övningsanläggningen för lednings
träning ställs till militärhögskolans förfogande genom sekundäruppdrag 
samt att uppgiften som lärare för särskild lärarutbildning inför den nya 

befälsordningen sköts som göromålsförordnande. 
Överbefälhavaren föreslår vidare att militärhögskolan tillförs extra me

del för utlandsresor samt att delegationen för militärhistorisk forskning 
tillförs ytterligare 35 000 kr. 

Föredragandens öven•äganden 

Jag kan i huvudsak godta vad militärhögskolan har anfört om verksam
heten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Jag har härvid under förevarande anslag 
beräknat medel för tjänster för lärare i luftvärnstjänst och vapenteknik, för 
vilka medel tidigare har budgeterats under anslaget B 1. Armeförband: 
Ledning och förbandsverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

.att till Militärhögskolan för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags
anslag av 31 640 000 kr. 
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Försvarets förvaltningsskola 

Försvarets förvaltningsskola svarar för utbildning av personal för för
valtningsverksamhet inom försvarsmakten. 

Försvarets förvaltningsskola leds av en styrelse. Chef för skolan är en 

skolchef. Verksamheten är organiserad· på en administrativ enhet och en 

utbildningsenhet. 
Försvarets förvaltningsskola ligger i Solna. Personaltjänstutbildningen 

är förlagd till Karlstad. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets förvaltningsskola bud
geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till 

och av fast anställd personal m. fl. Elevberoende kostnader budgeteras på 

sekundäruppdrag. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets förvalt

ningsskola samt från sekundäruppdrag från överbefälhavaren och för

svarsgrenscheferna m. fl. 

Planering för perioden 1983/84 - 1987 /88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets förvalt

ningsskola bl. a. följande. 

Förvaltningsskolan bedömer att övertagandet av bl. a. personaltjänstut
bildningen inom försvaret medför en total ökning av såväl antalet kurser 

som elevdagar. 
Förvaltningsskolans huvuddel flyttar från Solna till Östersund den I 

oktober 1984. Skolans omlokalisering till Östersund medför ökade kostna

der. 
Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets förvalt

ningsskola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1982; I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 

68601 8510 

1 Prisläge februari 1981. 

1984/85 1985/86 

9450 8680 

1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

8 680 8 680 44 000 

Den av försvarets förvaltningsskola planerade personalutvecklingen (an

tal anställda omräknat till personår) inom förvaltningsskolan framgår av 

följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 !984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

29 30 28 26 26 26 
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F 12. Försvarets förvaltningsskola 

1981/82 utgift 7241476 

1982/83 Anslag 6860000 

1983/84 Förslag 8050000 

Kostnader och medelsbelzm· (I 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerar Utfall Planerat Förs va-
rets 
förvalt-
nings-
skola 

Försvarets förvalt-
ningsskola: Utbildning 
till och av fast an-
ställd personal 
m. Il. 4 765 7241 6860 8510 

Kostnader 4765 7 241 6860 8510 

Til/kommerlm•går: 
Överplanering, reser-

ver m.m. + 135 
Medgiven prisregle-

ring m. m. +1800 

Medels behov 6700 7241 6860 8510 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Militär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1981 /82 

1981/82 

Planerat 

18 
Il 

29 

Utfall 

17 
Il 

28 

1982/83 1983/84 

Planerat Förs va-
rets 
förvalt-
nings-
skola 

18 19 
Il Il 

29 30 

155 

Föredra-
ganden 

8050 

8050 

8050 

Föredra-
ganden 

19 
Il 

30 

Försvarets förvaltningsskola anger i sin redovisning av verksamheten 

under budgetåret 1981/82 att skolans kapacitet har varit helt utnyttjad och 

delvis överutnyttjad. De uppsatta utbildningsmålen har i stort sett nåtts. 

Sammanlagt har 850 elever utbildats vid 33 kurser under 33 000 elevdagar. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 

(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms 

kunna följas. Totalt planeras 52 kurser om sammanlagt 42000 elevdagar. 
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Budgetåret 1983/84 

Försvarets förvaltnings skola 

.156 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar försvarets 
förvaltningsskola på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 630 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. För att genomföra utbildning inom det kamerala området behövs en 
tjänst som lärare och kurschef ( + 160 000 kr.). 

2. Inför omlokaliseringen till Östersund behövs för anskaffning av inven
tarier, för anståndstraktamenten, övriga traktamenten och resor samt för 
anskaffning av ADB-utrustning ytterligare 860000 kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren den begärda tjänsten. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets förvaltningsskola har anfört om 
verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Jag har härvid beräknat medel för flyttningen 
till Östersund samt för en tjänst för lärare i kameraltjänst, för vilken medel 
tidigare har budgeterats under anslaget B 1. Armeförband: Ledning och 
förbands verksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Försvarets förvaltningsskola för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 8050000 kr. 

Försvarets Iäromedelscentral 

Försvarets läromedelscentral framställer publikationer och läromedel åt 
myndigheter inom i första hand försvarsdepartementets verksamhetsområ
de. Läromedelscentralens verksamhet skall huvudsakligen finansieras ge
nom uppdrag. 

Försvarets läromedelscentral är organiserad på en chef, en administrativ 
och ekonomisk enhet, en produktionsenhet och en driftenhet. 

Försvarets läromedelscentral ligger i Stockholm. 
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Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets lärome

delscentral bl. a. att strävan är att under den senare delen av perioden nå 

en i det närmaste fullständig självfinansiering av verksamheten. Beträffan

de organisation och utveckling av antalet anställda skall flexibilitet efter

strävas för att möta växlande behov bland kunderna. 

Den av läromedelscentralen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets läromedelscentral framgår av följande sammanställning (prisläge feb

ruari 1982; l 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

36301 2500 1500 500 4502 

1 Prisläge februari 1981. 

Den av försvarets läromedelscentral planerade personalutvecklingen 

(antal anställda omräknat till personår) inom läromedelscentralen framgår 

av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

79 77 76 76 76 76 

F 13. Försvarets läromedelscentral 

1981/82 Utgift 4894085 
1982/83 Anslag 3630000 
1983/84 Förslag 2500000 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ganden 
läro-
medels-
central 

Försvarets läromedels-
central: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 21500 22838 25000 25000 25000 

Tillämpad forskning 135 135 150 150 150 

Kostnader 21635 22973 25150 25150 25150 

0 
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Primäruppdrag m. m. 

Tillkommer/a1•går: 
Intäkter av uppdrags

verksamhet 
Överplanering, reser

ver m.m. 
Medgiven prisreg

lering 

Medels behov 

Personal 

1981/82 

Planerat 

-18 335 

+ 60 

+ 500 

3860 

1982/83 1983/84 

Utfall Planerat .Försva-
rets 
läro-
medels-
central 

-18079 -21520 -22650 

4894 3630 2500 

Personalkategori Antal anställåa omräknat till personår 

Militär personal 
Civil personal 

1981/82 

Planerat 

6 
79 

85 

Utfall 

3 
73 

76 

1 Inkl. personal för uppdragsverksamheten. 

Budgetåret 1981 /82 

1982/83 1983/84 

Planerat Förs va-
rets 
läro-
medels-
central 

6 5 
73 72 

79 77 

158 

Föredra-
ganden 

-22650 

2500 

Föredra-
ganden 

5 
72 

77 

Försvarets läromedelscentral anger sin redovisning för budgetåret 
. 1981/82 att deJI verksamhet som planlagts för budgetåret har kunnat ge
nomföras. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 
iFöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms 

kunna genomföras. 

Budgetåret 1983/84 

Försvarets läromedelscentral 

Verksamheten kommer att ha ungefär samma omfattning som under 
budgetåret 1982/83. 

Pågående utredningar om ITY-verksamheten inom försvaret och om 
ökad samordning av förrådshållning och distribution av publikationer och 
läromedel kan påverka verksamheten vid läromedelscentralen. 
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Som ett led i övergången till en högre grad av självfinansiering begär 
läromedelscentralen för budgetåret 1983/84 ett anslag om 2,5 milj. kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över
befälhavaren att läromedelscentralen tilldelas 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

·Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program
planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets läromede/scentral för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 2500000 kr. 

Krigsarkivet 

Krigsarkivet leder och övervakar arkivtjänsten hos myndigheter inom 
försvarsdepartementets verksamhetsområde. Krigsarkivet är arkivmyn
dighet och arkivdepå. 

Chef förkrigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex 
sektioner. 

Krigsarkivet ligger i Stockholm. 
Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands
verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Krigsarkivet. Som upp
bördsmedel redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför krigsarkivet bl. a. föl
jande. 

Krigsarkivet avser att främst inrikta verksamheten på service åt myndig
heter. Servicen åt forskare skall bedrivas på i stort sett samma ambitions
nivå som hittills. Frågan om avgiftsbeläggning av förfrågningar från forska
re måste tas upp till behandling. Informations verksamheten kommer även i 
fortsättningen att ha stor omfattning. främst i fråga om utbildning i arkiv
frågor. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivet framgår 
av följande sammanställning (prisläge februari 1982; I 000-tal kr.). 
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1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

5 3521 5687 5500 5400 5 300 5 200 27 087 

1 Prisläge februari 1981. 

Den av krigsarkivet planerade personalutvecklingen (antal anställda om

räknat till personår) inom arkivet framgår av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 

28 28 

F 14. Krigsarkivet 

1981/82 Utgift 

J 982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1984/85 

29 

5542881 

5 352000 

5625000 

1985/86 

29 

Kostnader och medels behov (i 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 

Planerat Utfall 

Krigsarkivet: Allmän 
ledning och förbands-
verksamhet 4730 5591 

Kostnader 4730 5591 

Tillkommer/avgår: 
Inbetalningar för ko-

pieringsverksamhet - 27 - 48 
överplanering, reser-

verm.m. +137 
Medgiven prisreg-

le ring +680 

Medelsbehov 5520 5543 

Personal 

1986/87 

29 

1982/83 1983/84 

Planerat Krigs-
arkivet 

5 386 5727 
5386 5727 

- 34 - 40 

5352 5687 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Krigs-
arkivet 

Civil personal 28 28 28 28 

Budgetåret 1981/82 

1987/88 

29 

Föredra-
ganden 

5665 
5665 

- 40 

5625 

Föredr<i:-
gan<len 

28 

Krigsarkivet anger i sin redovisning för budgetåret 1981/82 att planerad 

verksamhet i stort sett har genomförts. Bl. a. har arrangerats en utställning 
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om det svenska flygvapnets tidiga historia. Uppbyggnaden av moderna 
tätpackningsanläggningar för försvarets arkivhandlingar har fortsatt. Ut
bildningsverksamheten har kompletterats med en allmän arkivkurs för 
arkivvårdare och arkivföreståndare. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 
(föU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms i 
huvudsak kunna följas. 

Budgetåret 1983/84 

Krigsarkivet 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar krigsarki
vet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 365 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Ökade intäkter minskar medelsbehovet med 6000 kr. 
2. Minskade inköp av papper m. m. minskar kostnaderna med 30000 kr. 
3. För engångsanskaffning budgetåret 1982/83 avgår 350000 kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över
befälhavaren att krigsarkivets ram för budgetåret 1983/84 enligt regering
ens anvisningar skall minskas med två procent i förhållande till budgetåret 
1982/83. Detta ger ett anslag om 5710000 kr. Överbefälhavaren anser att 
en tvåprocentig minskning endast får gälla budgetåret 1983/84, om krigsar
kivet i fortsättningen skall kunna lösa sina huvuduppgifter. Han föreslår 
därför att arkivet fritas från detta minskningskrav fr. o. m. budgetåret 
1984/85. Överbefälhavaren tillstyrker krigsarkivets planering för budget
året 1983/84 och föreslår att anslaget förs upp med 5 710 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program
planeperioden. 

Tillväxten i den offentliga förvaltningens arkivvolym är betydande. Med 
detta följer behov av ytterligare resurser, om inte åtgärder sätts in. Mot 
denna bakgrund kommer statsrådet Göransson senare denna dag bl. a. att 
erinra om myndigheternas möjligheter att förbättra arkivhanteringen inom 
ramen för nuvarande bestämmelser. Dessa förändringar bör enligt min 
mening även tillämpas inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. 
Jag förutsätter att krigsarkivet noga följer de förändringar som aktualiseras 
11 Riksdagen 1982183. I .l'am/. Nr 100 Bil .. 6 
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av de civila arkivmyndigheterna och att detta sker i samarbete mellan 
krigsarkivet och riksarkivet. Jag har vidare enarit att statsrådet Göransson 
kommer att föreslå att riksarkivet får i uppdrag att so~ första åtgärd göra 
en engångssatsning på vissa större myndigheter för att få god ordning i 
nuvarande arkiv. Avsikten är att några sådana projekt skall kunna genom
föras med början budgetåret 1983/8.4. Jag avser föreslå regeringen att 
lämna krigsarkivet motsvarande uppdrag avseende vissa av myndigheter
na inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

För nästa budgetår bör medel för krigsarkivets verksamhet i huvudsak 
beräknas enligt krigsarkivets huvudförslag. Jag har dock räknat med en 
något mindre ökning av kostnaderna än krigsarkivet. Jag har vidare räknat 
med en engångsutgift om 350000 kr. för upprustning av arkivutrymmen. 
Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbehov 
beräknar jag anslaget till 5 625 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Krig.rnrkivet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av 5625000 kr. 

Statens försvarshistoriska museer 

Statens försvarshistoriska museer omfattar armemuseum, marinmu
seum och flygvapenmuseum och har bl. a. till uppgift att bevara föremål av 
betydelse för kunskapen om det svenska försvarets verksamhet och ut
veckling genom tiderna. 

Försvarsmuseerna leds av en styrelse. Varje museum förestås av en 
chef. 

Armemuseum ligger i Stockholm, marinmuseum i Karlskrona och flyg
vapenmuseum i Linköping. 

Verksamheten under delprogrammet Statens försvarshistoriska museer 
budgeteras på fyra primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän 
ledning och förbandsverksamhet, ett för resp. museum samt ett för den 

centrala ledningen. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Statens försvarshistoris

ka museer. Som uppbördsmedel redovisas inkomster av inträdesavgifter. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför statens försvarslzis

toriska museer bl. a. följande. 
Museerna skall bedriva insamlande, bevarande, bearbetande, offentlig

görande samt rådgivande och stödjande verksamhet. 
Den av statens försvarshistoriska museer beräknade utvecklingen av 

anslaget Statens försvarshistoriska museer framgår av följande samman
ställning (prisläge februari 1982; I 000-tal kr.). 
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1982/83 1983/84 1984185 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

89901 11730 11730 11730 11 730 11 730 67 640 

1 Prisläge februari 1981. 

Den av försvarsmuseerna planerade personalutvecklingen (antal anställ
da omräknat till personår) inom museerna framgår av följande samman

ställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

42 46 47 47 46 46 

F 15. Statens försvarshistoriska museer 

1981/82 Utgift 9603986 
1982/83 Anslag 8990000 

1983/84 Förslag 9 530000 

Kostnader och medels behov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 198i/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Statens Föredra-
försvars- ganden 
histo-
riska 
museer 

Statens försvarshisto-
riska museer: Allmän 
ledning och förbands-
verksamhet 

Central ledning 380 391 400 420 415 
Arrnemuseum 4260 5655 5290 5670 5500 
Marinmuseum 1390 1989 1870 1963 1905 
Flygvapenmuseum 1380 1626 1460 1567 1740 
Kostnader 7410 9661 9020 9620 9560 

Tillkommerla1'går: 
Inträdesavgifter vid 
a) Armemuseum 
b) Marinmuseum 25 -57 -30 -30 -30 
c) Flygvapenmuseum 
Overplanering, reser-

verm. m. + 215 
Medgiven prisreg-

lering +1300 
Medels behov 8900 9604 8990 9590 9530 
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Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Central ledning 
Armemuseum 
Marinmuseum 
Flygvapenmuseum 

1981182 

Planerat 

27 
7 
8 

42 

Utfall 

27 
8 
4 

39 

1 Härutöver finns 15 lönebidragsanställda. 

Budgetåret 1981/82 

1982/83 1983184 

Planerat Statens 
försvars-
histo-
riska 
museer 

0,5 0,5 
26,5 28,5 

7 9 
8 8 

42 46' 

164 

Föredra-
ganden 

0,5 
27.5 
7 
8 

431 

Statens försvarshistoriska museer anger i sin redovisning av verksamhe
ten under budgetåret 1981/82 att AB-förhandlingar har förts genom den 
centrala ledningen i samband med genomförandet av en ny organisation för 

museerna. 
Armemuseum har fortsatt förnyelsen av basutställningarna och börjat 

renovera de nya lokaler som har tilldelats museet. 
Marinmuseum har fortsatt att prioritera den offentliggörande verksam

heten. 
Flygvapenmuseum har bl. a. till följd av omstruktureringarna inom flyg

vapnet samlat in ett omfattande material. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82:100 bil.7 
(FöU 18, rskr 374) och i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms i 

stort sett kunna följas: 

Budgetåret 1983/84 

Statens försvars historiska museer 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar statens 
försvarshistoriska museer på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 725 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

l. Vid armemuseum föreslås en tidsbegränsad tjänst för intendent/förste 
intendent och en tjänst för lokalvårdare ( + 259000 kr.). För extra kostna
der för konservering av trofäkanoner begärs ytterligare 100000 kr. 
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2. Vid marinmuseum föreslås en tjänst för förste intendent/chefför 
avdelning(+ 175000 kr.). 

3. Vid flygvapenmuseum begärs 300000 kr. för flyttningskostnader. 

Överbefälhawirens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över
befälhavaren att statens försvarshistoriska museers ram för budgetåret 
1983/84 enligt regeringens anvisningar skall minskas med 2 % i förhållande 
till budgetåret 1982/83. Statens försvarshistoriska museer har lämnat sin 

anslagsframställning i två ekonomiska nivåer, varav den lägre överens
stämmer med regeringens direktiv. Överbefälhavaren anser att en tvåpro
centig minskning endast får gälla budgetåret 1983/84, om statens försvars
historiska museer i fortsättningen skall kunna lösa sina uppgifter. Han 
föreslår att museerna fritas från detta krav fr. o. m. budgetåret 1984/85. 
Överbefälhavaren godtar museernas planering för budgetåret 1983/84 och 
föreslår att anslaget förs upp med 9,6 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad statens försvarshistoriska museer har 
anfört om verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Jag har därvid beräknat medel för en projekt
.anställd med halvtidstjänstgöring vid statens trofäsamling och en halvtids
tjänst för lokalvårdare vid armemuseum. Vidare har jag beräknat medel för 
flygvapenmuseums flyttning till en ny byggnad. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens försvarshistoriska museer för budgetåret 1983/84 
anvisa ett förslagsanslag av 9530000 kr. 

Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisatioherna bedriver försvarsupplysning och 
rekryteringsverksamhet, medverkar vid och leder viss utbildning av frivil
lig personal samt tecknar avtal med, registrerar och krigsplacerar viss 
sådan personal. 

Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer 
mc m. budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena 
Allmän ledning och förbandsverksamhet samt Utbildning till och av fast 
anställd personalm. tl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Frivilliga försvarsor
ganisationer m. m. 
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Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren 

bl. a. följande. 

Frivilligverksamheten är så betydelsefull att den även i fortsättningen 

kommer att prioriteras. Stor uppmärksamhet behöver ägnas åt rekrytering 

såväl av medlemmar som till utbildning. 

Verksamheten inom de frivilliga försvarsorganisationerna grundar sig på 

försvarsgrenarnas anmälda personal- och utbildningsbehov. På kort sikt 

anmäls i första hand behov av sambandspersonal och sjukvårdspersonal 

inom hemvärnet, !ottor och bilkårister inom samtliga försvarsgrenar samt 

värnpliktiga plutonchefer inom armen. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 

försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (pris

läge februari 1982; I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

60100 1 69400 69400 69400 69 400 69 400 407 I 00 

1 Prisläge februari 1981. 

F 16. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

1981/82 Utgift 57447075 

1982/83 Anslag 60100000 

1983/84 Förslag 64300000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Överbe- Föredra-
fälhava- ganden 
ren 

Frivilliga försvars-
organisationer m. m.: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 15830 17110 16625 19262 18000 

Utbildning till och 
av fast anställd per-
sona! m. tl. 37870 40337 43475 50138 46300 

Kostnader 53700 57447 60100 69400 64300 

Tillkommer: 
Medgiven prisregle-

ring +3720 

Medels behov 57420 57447 60100 69400 64300 
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Budgetåret 1981/82 

Överbefälhavaren anger 1 sm redovisning för budgetåret 1981182 att 

pianerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Intresset fÖr 

frivillig försvarsverksamhet fortsätter att öka. Flera organisationer an
mäler ökat medlemsantal och ökning av verksamhetsvolymen. 

Budgetåret 1982/83 

För budgetåret har i allt väsentligt lika stora resurser ställts till förfogan
de som föregående budgetår. Trots fortsatt rationalisering, ökat kostnads
medvetande samt en ökad insats av frivilligt arbete finner överbefälha

varen att de medel som har anvisats för budgetåret 1982/83 är otillräckliga. 

Verksamheten kommer inte att kunna bedrivas utan allvarliga konsekven-· 

ser förkrigsorganisationen, om inte ytterligare medel tillförs under budget

året. 

Budgetåret 1983/84 

Överbefälhavaren 

Med hänsyn till vad som har anförts om budgetåret 1982/83 samt till den 

beräknade pris- och löneutvecklingen hemställer överbefälhavaren att an

slaget ökas med 9.3 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksam

heten under programplaneperioden. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för att de 

avtalsslutande och befålsutbildande organisationerna skall kunna tillgodo
se krigsorganisationens utbildningsbehov. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Frivilliga försvarsorganisationer m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 64 300000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral har till uppgift att med datorutrustning, som ställs 

till datacentralens förfogande, på uppdrag utföra främst administrativ data
behandling åt myndigheter som hör till försvarsdepartementets verksam

hetsområde. Datacentralen skall också på uppdrag av dessa myndigheter 

medverka vid utveckling. modifiering och ADB-teknisk förvaltning av 
datorbaserade informationssystem. Datacentralen skall vidare svara för 
beredskaps- och krigsplanläggning i fråga om driften av den datorutrust-
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ning som ställs till datacentralens förfogande. I den mån det kan ske utan 
att andra arbetsuppgifter eftersätts. får datacentralen också åta sig uppdrag 
från andra uppdragsgivare än som anges i första stycket. 

Försvarets datacentral led!' av en styrelse. Chef för datacentralen är en 
direktör. Inom datacentralen finns ett centralt organ som utgörs av en 
enhet för administration, en enhet för teknik, en enhet för produktion och 
en enhet för systemutveckling samt produktionsorgan för datainsamling 
och datordrift. 

Driftledningen är i huvudsak lokaliserad till Stockholm. Lokala produk
tionsorgan, s. k. driftenheter, finns i Stockholm, Arboga, Karlstad, Kristi
anstad och Östersund. 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras 
för budgetåret 1983/84 på två primäruppdrag inom delproduktionsområ
dena Allmän ledning och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen ma
terielanskaffning m. m. 

Verksamheten under primäruppdraget Försvarets datacentral: Allmän 
ledning och förbandsverksamhet redovisas som självbärande. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets datacen

tral bl. a. följande. 
Regeringen beslutade i mars 1982 att försvarets rationaliseringsinstituts 

rapport, Struktur 90 - Förslag till långsiktig inriktning av försvarets admi
nistrativa databehandling, skall ligga till grund för arbetet med utveckling 
av datasystem inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. Beslutet 
kommer i hög grad att påverka försvarets datacentrals framtida utveckling. 
Det innebär bl. a. att ADB-systemen och datorerna distribueras eller de
centraliseras till användarna och att så enkla driftförhållanden eftersträvas 
att användarna själva kan sköta datorerna. Konsekvenserna för datacen
tralen torde bli att efterfrågan på datacentralens stordatortjänster bli mind
re än vad som eljest kunde ha förväntats. I stället ökar kraven på datacen
tralens medverkan i distribuerade/decentraliserade tillämpningar. 

Datacentralens organisation behöver anpassas till den nya inriktningen. 
Kompetensen måste utvecklas till att omfatta nya tekniker och produkter. 
Datacentralens personal kan väntas i ökad utsträckning arbeta i direkt 
kontakt med användarna. Datacentralens förmedling av utrustning väntas 
öka starkt under perioden liksom efterfrågan på personal för systemut
veckling och systemförvaltning. Avsikten är att förmedlingen av utrust
ning på sikt skall bli självbärande genom att hyresinkomster används för 
investeringar i ny utrustning. 

Den av datacentralen beräknade årsomslutningen under anslaget För
svarets datacentral (exkl. primäruppdraget Försvarets datacentral: Cen-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 169 

tralt vidtagen materielanskaffning m. m.) framgår av följande samman

ställning (prisläge februari 1982; 1 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

73601 1 78520 78900 78100 77 300 77 ()()() 389 820 

1 Prisläge februari 1981. 

Den av försvarets datacentral planerade personalutvecklingen (antal 

anställda omräknat till personår) inom datacentralen framgår av följande 

sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

270 265 264 262 260 258 

F 17. Försvarets datacentral 

1981 /82 utgift 9951000 

1982/83 Anslag 1201000 

1983/84 Förslag 15501000 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel I 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 

Försvarets Föredra-
datacentral ganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Försvarets datacentral: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 73601 78521 78521 
Centralt vidtagen 

materielanskaff-
ning m.m. 1200 8500 15500 8500· 15500 

Kostnader 74801 8500 94021 8500 94021 

Tillkommer/avgår: 
Intäkter -73600 -78520 -78520 

Medelsbehov 1201 15501 15501 

Bemyndigande behov 4100 8500 8500 
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Kostnader och intäkter (I 000-tal kr.) 

Kostnader/intäkter 
för primäruppdraget 
Försvarets datacen
tral: Allmän ledning 
och förbandsverk
samhet 

Ingående balans den 
I juli resp. år 

Utgifter 

Summa utgifter 

Til/kommer!avitår: 
Inkomster 
Medelsbehov 

Utgående balans den 
30 juni resp. år 

Personal 

1981/82 

Planerat Utfall 

5800 5566 
-70596 -71644 

-64796 -66078 

70595 76309 
I I 

5800 10232 

1982/83 1983/84 

Planerat Förs va-
rets 
data-
central 

5800 5800 
-73601 -78521 

-67801 -72721 

73600 78520 
I I 

5800 5800 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 

Planerat Utfall 

Civil personal 263 267 

Budgetåret 1981 /82 

1982/83 1983/84 

Planerat Försva-

270 

· rets 
data
central 

265 

170 

Föredra-
ganden 

5800 
-78521 

-72721 

78520 
I 

5800 

Föredra
ganden 

265 

Försvarl'ts datacentral anger i sin redovisning av verksamheten under 
budgetåret 1981182 att produktionserfarenheterna av Univacdatorerna är 

goda. Terminal verksamheten i anslutning till datorerna. har ökat ytterliga

re. Utrustningen i Karlstad har kompletterats för att bl. a. tillgodose ett 
ökat behov av lagringsutrymme för data. Beläggningen har genomsnittligt 
varit hög. 

Vid de två kvarstående driftenheterna med Burroughsåator har tillgäng 

ligheten varierat och periodvis varit otillfredsställande, bl. a. på grund av 

brister i utrustningen. 

Datainsamlingsbehovet har varit oförändrat. 

Datacentralens försäljningspriser har totalt sett kunnat sänkas med 10 % 

genom ökat nyttjande av tjänsterna inom Univacdriften och en fortgående 

produktivitetsökning. Enheten för systemutveckling har etablerats den I 

juli 1981. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1981/82: 100 bil. 7 

(FöU 18, rskr 374) och regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms 

kunna följas. 
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Under budgetåret kommer förberedelser att vidtas för avveckling av 
Burroughsdatorerna i Kristianstad och Östersund. Kommunikationsnätet 
till Univacdatorerna färdigställs. Enheten för systemutvecking förstärks 

successivt. 

Budgetåret 1983/84 

Försvarets datacentral 
Regeringens beslut i mars 1982 om den framtida ADB-verksamheten 

inom försvaret kommer i stor utsträckning att påverka datacentralen under 
budgetåret. 

Datacentralen begär ett anslag om 15,5 milj. kr. för anskaffning av dator
utrustning m. m. samt bemyndigande att lägga ut beställningar inom en 
kostnadsram av 8,5 milj. kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren datacentralens planering och föreslår att anslaget förs 
upp med 15 50 I 000 kr. 

Föredragandens öven•äganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets datacentral har anfört om 
verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
beställningsbcmyndiganden och betalningsmedel resp. kostnader och in
täkter. Jag har därvid beräknat medel för datorutrustning till ett belopp av 
15,5 milj. kr. 

Beställning av datorutrustning bör få läggas ut inom en kostnadsrarn av 
8,5 milj. kr. Det bör ankomma på regeringen att ta ställning till vilka 
anskaffningar som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande 
som riksdagen kan komma att lämna. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av datorut
rustning får läggas ut inom en kostnadsram av 8500000 kr., 

2. till Försvarets datacentral för budgetåret 1983/84 anvisa ett för
slagsanslag av 15 501000 kr. 
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F 18. Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret 

1981 /82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 11900000 

172 

1 Utgifterna redovisas under anslaget A 2. Vissa niimnder m. m. inom totalförsvaret. 

Från anslaget täcks fr. o. m. budgetåret 1983/84 kostnader för vapenfri

nämnden. värnpliktsnämnden. försvarets fastighetsnämnd. försvarets per

sonalnämnd. riksvärderingsnämnden. de lokala värderingsnämnderna. för-

. svarets skaderegleringsnämnd, försvarets pcrsonalvårdsnämnd, försvarets 

skolnämnd, sakkunniga för rådgivning i publicitetsfrågor: militära arbets
tidsdelegationen, fiskeskyddsnämndcr inom försvarsdepartementets verk

samhetsområde, försvarets arbetstidsnämnd, försvarets underrättelse
nämnd, militärledningens rådgivande nämnd och försvarets centrala för

slagskommitte. 

Kostnader och medels behov ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L Vapenfrinämnden 
2. Värnpliktsnämnden 
3. Försvarets fastig

hetsnämnd 
4. Försvarets personal-

nämnd 
5. Övriga nämnder 

Kostnader 

Til/kommerla1•går: 
Lönereserv 
Medgiven prisregle-

ring 

Medelsbehov 

Planerat 1 Utfall 1 Planerat 1 Nämnden Föredra
ganden 

8475 8365 
1896 1660 

670 655 

795 625 
612 595 

12448 11900 

12448 11900 

1 Redovisas under anslaget A 2. Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret. 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Nämnden Föredra-
ganden 

Vapenfrinämnden 
Handläggande personal 17 17 17 17 17 
Övrig personal 6 5 6 6 6 

Värnpliktsnämnden 
Handläggande personal 3 3 3 4 4 
Övrig personal 4 4 4 5 4 
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Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Nämnden Föredra-
ganden 

Förs1,arets fastighetsnämnd 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Försl'arets personalnämnd 
Handläggande personal 2 2 2 3 2 
Övrig personal I I I I 

35 34 35 38 36 

1. Vapenfrinämnden 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 233 000 
kr. 

b) För att genomföra ett ökat antal utredningar krävs ytterligare 
1157000 kr. 

2. Värnpliktsnämnden 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 141 000 kr. 
b) För ett ökat antal dagarvoden per sammanträde behövs ytterligare 

68000 kr. 
c) För en förbättring av delgivningssystemet krävs ytterligare 50000 kr. 
d) För personalförstärkningar erfordras ytterligare 317 000 kr. 

3. Försvarets fastighetsnämnd 

Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 50000 kr. 

4. Försvarets personalnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 41 000 
kr. 

b) För personalförstärkning på grund av det ökade antalet förändringar i 
fredsorganisationen krävs 159000 kr. 

5. Ö1·riga nämnder 

Pris- och löneomräkning samt vissa volymförändringar inom.de övriga 
nämnderna medför att kostnaderna ökar med 58 000 kr. 

Föredragandens öven·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbehov 
beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 11,9 milj. kr. Jag har därvid 
beräknat medel för en heltidsanställd vice ordförande och för ett ökat antal · 
utredningar vid vapenfrinämnden. För värnpliktsnämnden har jag beräk-
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nat medel för en tjänst för byråsekreterare och för tillfälligt anställd perso
nal. I beräkningen för värnpliktsnämnden ingår vidare medel för ett för
bättrat delgivningssystem och för ett utökat antal sammanträden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa nämnder m. m. inom det militäraförsvaret för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 11900000 kr. 

F J9. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

l 981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 2500000000 
1983/84 Förslag 2500000000 
1 Utgifterna redovisas under övriga anslag inom utgiftsramen för det militära försva
ret. 

Anslagen inom utgiftsramen för det militära försvaret är för budgetåret 
1983/84 beräknade i pris- och löneläget februari 1982. Anslaget Reglering 
av prisstegringar för det militära försvaret är avsett att täcka sådana pris
och löneökningar som inträffar från februari 1982 intill utgången av budget
året 1983/84. Detta innebär att ungefär två års pris- och löneökningar 
räknas in i anslaget. Anslaget är ett s. k. täckningsanslag som inte skall 

belastas. 

Budgetåret 1981 /82 

Riksåagen har för budgetåret 1981/82 anvisat 1900 milj. kr. till reglering 
av prisstegringar för det militära försvaret. Beloppet avsåg kompensation 
för prisstegringar enligt nettoprisindex (NP]) från prisläget i februari 1980 
till medelprisläget för budgetåret 1981/82. 

Prisreglering av de ramreglerade utgifterna för det militära försvaret har 
i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1969: l bil. 6 s. 14, SU 4, rskr 4) 
fr. o. m. budgetåret 1969/70 t. o. m. budgetåret 1981/82 skett på grundval av 
NPI. Prisregleringen skall motsvara 1/100 av summan av de på driftbudge
ten uppförda anslagen med undantag av prisregleringsanslaget och anslag 
som har beräknats utöver ramen multiplicerad med skillnaden mellan NPI i 
februari 1980 och genomsnittsindex för budgetåret 1981/82. I pris- och 
löneläget februari 1980 var summan av dessa anslag 15416430000 kr. 

Resultatet av beräkningarna av NPI för budgetåret 1981/82 framgår av 
följande sammanställning (februari 1980 = 100). 

Augusti 
1981 

115,26 

November 
1981 

117.23 

Februari 
1982 . 

122.78 

Maj 
1982 

123,66 

Medeltal 
1981/82 

119,73 
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För prisreglering av de rambundna anslagen disponerades alltså 

(0,1973 x 15 416430000) avrundat 3 041661000 kr. Från detta belopp skali 

emellertid dras 333 322 000 kr. enligt den sammanställning som har redovi

sats i det föregående (s. 00). 

För prisreglering disponerades på detta sätt totalt (3 041661000 -

333 322 000) 2 708 339000 kr. 

Regeringen har i april och juni 1982 beslutat om överskridanden av vissa 

anslag på grund av pris- och löneökningar m. m. Genom besluten har 

sammanlagt 2714551000 kr. ställts till förfogande för ändamål som avses 

med resp. anslag. Enligt den princip som tillämpas vid prisreglering av 

försvarsutgiftema har medlen inte fördelats proportionellt till alla anslag 

utan satts in efter behoven. Tilldelningen anges i det följande under de 

olika anslagen. 

Budgetåret 1982/83 

Riksdagen har vid 1981182 års riksmöte beslutat att ett nytt priskompen

sationssystem - försvarsprisindex (FPI) - skall införas för det militära för

svaret och civilförsvar utom skyddsrum (prop. 1981182: 102 bil. 2 s. 47, 

FöU 18, rskr 374). 

Hittills beräknade index tal för FPJ (februari 1981 = I 00) utgör för augusti 

1982 111.46 och för november 1982 113 ,68. De beräknade index talen för 

NPI (februari 1981 = 100) utgör för augusti 1982 112,57 och för november 

1982 115,98. Under budgetåret skall indextal beräknas även för februari 

och maj 1983. 

Det tillgängliga materialet beträffande pris- och löneutvecklingen pekar 

mot ait de anslagsöverskridanden som kommer att behöva medges på 

grund av förändringen av FPI kommer att överstiga det prisregleringsan

slag om 2500 milj. kr. som har anvisats för budgetåret 1982/83. Anslaget 
beräk11ades på grundval av ett antaget FPI-medeltal på ca 15 % för tiden 
februari 1981 till medelkostnadsläget för budgetåret 1982/83. 

Jag avser återkomma till regeringen med förslag att i besparingssyfte 
innehålla 100 milj. kr. av prisregleringsmedlen. 

Budgetåret 1983/84 

Under avsnittet Ramberäkning för budgetåret 1983/84 m. m. (s. 00) har 

jag angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och lönestegringar 

för nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag har anfört där hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att tili Reglering av prisstegringar för det militära försvaret för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2500000000 kr. 
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5 Civilförsvaret 

5.1 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1981/82) 

5.1.1 Civilförsvarsstyrelsen 

Den verksamhet som planerades för budgetåret 1981/82 har i stort sett 
kunnat genomföras. 

Ändringen av lednings- och undsättningsorganisationen till organisation 

80 har i huvudsak slutförts. 
Riksrevisionsverket har slutfört en förvaltningsrevision av civilförsva

ret. Resultatet av denna har föranlett en översyn av planeringsfunktionen 
vid styrelsen. 

Tilldelade resurser har medgett att skyddsrumsbesked har kunnat läm
nas för produktion av ca 150000 skyddsrumsplatser. Detta överensstäm
mer i huvudsak med behovet för att vara i takt med nyproduktionen av 
byggnader och anläggningar. 

5.1.2 Det ekonomiska utfallet 

Beträffande det ekonomiska utfallet för budgetåret 1981 /82 vill jag anfö
ra följande. 

Utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum var i prisläget februari 
1980 282980000 kr. (prop. 1980/81: 100 bil. 7 s. 216, FöU 22, rskr 322). 
Efter omräkning till medelprisläget för budgetåret 1981/82 med nettoprisin
dex motsvarar detta (l,1973 x 282980000) avrundat 338,8 milj. kr. Utgifts
ramen för budgetåret 1980/81 överutnyttjades med 3,9 milj. kr. Enligt de 
regler som gällde för budgetåret 1980/81 (prop. 1976/77: 74 bil. I s. 138, 
FöU 13, rskr 31 I) skall beloppet dras från utgiftsramen för budgetåret 
1981/82. Detta har skett genom att prisregleringsmedlen har minskats i 
motsvarande mån. Det tillgängliga utrymmet inom utgiftsramen för civil
försvar utom skyddsrum budgetåret 1981/82 var alltså (338,8 - 3,9) 334,9 

milj. kr. 
Enligt riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna inom 

utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsruIJ?. till 337 ,5 milj. kr. under 
budgetåret 1981/82. Utgifterna var alltså 2,6 milj. kr. större än den tillgäng
liga ramen. Regeringen kommer med stöd av riksdagens bemyndigande 
(prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 258, FöU 18, rskr 374) att beakta överutnyttjan
det när utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 
J 982/83 prisregleras. 

Utgiftsramen för skyddsrum uppgick budgetåret 1981/82 till 200 milj. kr. 
i prisläget februari 1980 (prop. 1980/81: 124 bil. 7 s. 279, FöU 19, rskr 326). 
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Efter omräkning till medelprisläget för budgetåret med nettoprisindex mot
svarar detta ( 1, 1973 x 200) avrundat 239,5 milj. kr. Enligt riksrevisionsver
kets budgetredovisning uppgick utgifterna för skyddsrum till 225,6 milj. kr. 
Utgifterna var alltså 13,9 milj. kr. mindre än tillgängliga medel. Med hän
syn till nu tillgängliga prognoser för belastningen på skyddsrumsramen för 
budgetåret 1982/83 räknar jag inte med att det blir nödvändigt att ta i 
anspråk riksdagens. bemyndigande (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 258, FöU 
18, rskr 374) att justera utgiftsramen för budgetåret 1982/83 på grund av det 
nämnda underutnyttjandet. 

5.1.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsvaret · 

under budgetåret 1981/82. 

12 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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5.2 Verksamheten under innevarande budgetår (1982/83) 

Verksamheten under budgetåret 1982/83 bedrivs enligt de riktlinjer som 
finns angivna i prop. 1981/82:102 (bil. 2, FöU 18, rskr 374) samt i regle
ringsbreven för budgetåret. 

Detta innebär bl. a. att civifförsvarss~yrefsen skall delta i förberedelser
na för övergång till kommunal ledning av civilförsvarsverksamheten på 
lokal nivå i krig samt i införandet av skyddsplaner i alla kommuner. 

Åtgärder skall vidtas för att förbättra krigsorganisationens mobifise
ringsberedskap och effekt omedelbart efter mobilisering. 

Utvecklingsarbete skall påbörjas för att få fram bättre styrmedel knutna 

till krigsorganisationssystemet. 
Riktlinjer för fördelning och utlämning av skyddsmasker skall utarbetas. 
Förberedelsearbete för att anpassa utrymnings- och inkvarteringsplan

läggningen till de nya principerna för skydd resp. utrymning skall genomfö

ras. 
Ett antal ledningscentraler skall byggas resp. moderniseras. 
Nybyggnad av en utbiidningsanläggning i Skövde skall påbörjas. 
Produktion av skyddsrum i samband med nybyggnad av anläggningar 

och byggnader beräknas kunna startas för ca 340 milj. kr. under budget
året. Härutöver beräknas produktion av skyddsrum utan samband med 
sådan nybyggnad kunna startas för ca 50 milj. kr. främst i de större städer
nas innerområden. 

Den planerade verksamheten beräknas i stort sett kunna genomföras. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsvaret 

under budgetåret 1982/83. 
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5.3 Civilförsvarets fort.satta utveckling 

S.3.1 Civilförsvarsstyrelsen 

Civilförsvarsstyrelsen har i sin programplan för perioden 1983/84 -
1987/88 enligt de anvisningar som regeringen meddelat utgått ifrån den 
inriktning som anges i prop. 1981/82: 102 om säkerhets- och försvarspoliti
ken samt totalförsvarets fortsatta utveckling. 

Styrelsen bedömer att de ekonomiska resurser som i försvarsbeslutet 
avdelats för femårsperioden bör medge både en angelägen höjning av 
beredskapen på kort sikt och ett genomförande av betydelsefulla föränd
ringar på längre sikt. 

Flera av de förändringar som ingick i 1982 års försvarsbeslut har sådan 
karaktär att de kräver omfattande administrativa förberedelser. Det är 
därför enligt civilförsvarsstyrelsens mening nödvändigt för ett genomfö
rande av riksdagens beslut att de administrativa resurserna förstärks vid 
civilförsvarsstyrelsen samtidigt som åtminstone den nuvarande kapacite
ten vid länsstyrelserna bibehålls t.v. 

En överföring av ansvaret för alarmeringsfunktionen i försvarets strids
lednings- och luftbevakningscentraler till flygvapnet utreds f. n. Civilför
svarsstyrelsen förutsätter att ansvaret successivt förs över under plane
ringsperioden och har preliminärt avdelat resurser för att finansiera flyg
vapnets merkostnader härför. 

Utbyggnaden av alarmeringsanordningar och arbetet med att öka alar
meringssystemens driftsäkerhet fortsätter under perioden. Signalen "Vik
tigt meddelande - lyssna på radio" införs. 

Kommunerna skall med början under budgetåret 1984/85 ta över ansva
ret för ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det 
ansvar för planläggning i fred som hänger samman härmed. Civilförsvars
styrelsen föreslår att övergången till den nya ansvarsfördelningen påbörjas 
samtidigt i alla län och genomförs under treårsperioden 1984/85 - 1986/87. 

Införandet av lokala skyddsplaner i kommunerna skall påbörjas under 
budgetåret 1984/85 och till sin huvuddel vara genomfört under planerings
perioden. 
· Produktionen av skyddsrum i samband med nybyggnad av byggnader 

och anläggningar planeras ge i genomsnitt ca 160000 skyddsrumsplatser 
per år under perioden. För produktion av skyddsrum utan samband med 
sådan nybyggnad redovisas en planering som för budgetåret 1983/84 med
för 150 skyddsrum och därefter 200 skyddsrum per år. Sammanlagt inne

bär detta en skyddsrumsproduktion under perioden om ca 900 000 platser. 
Planeringen för produktionen av skyddsmasker för vuxna och motsva

rande skydd för barn innebär att hela civilbefolkningens behov är tillgodo
sett vid utgången av budgetåret 1992/93. 
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En ny s. k. hemskyddsorganisation skall till sin huvuddel byggas upp 
under 1980-talet. Härigenom säkerställs på ett bättre sätt än tidigare att 
befolkningen kan tillgodogöra sig vidtagna förberedelser för sitt skydd. 

Civilförsvarsstyrelsen anger au underlag f. n. saknas för att utforma en 

krigsorganisation som ryms inom den reducerade personalram som anges i 

försvarsbeslutet. Styrelsen föreslår därför att den nuvarande krigsorgani
sationen bibehålls t.v. I avvaktan på senare beslut avbryts dock rekryte
ring, utbildning och materieltillförsel för de enheter som enligt den bedöm

ning som nu kan göras inte kommer att bli kvar i den reducerade krigsor

ganisation som senare kommer att fastställas. 
Utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga ökas successivt till att omfatta 

ca 2 000 vapenfria per år mot slutet av perioden. 
Åtgärderna för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel inriktas 

mot planläggning, rekrytering och utbildning. För särskilda anordningar 
för utbildning i ABC-skydd har inplanerats 4 milj. kr. under programplane

perioden. 
Planeringen av civilförsvarets utbildningsorganisation innebär att en ny 

anläggning uppförs i Skövde. varvid bl. a. delar av T2:s nuvarande lokaler 
utnyttjas, samt att nuvarande anläggning i Katrineholm bibehålls t.v. 

Vissa kompletterings- och ersättningsinvesteringar genomförs vid anlägg

ningarna i Rosersberg, Sandö och Revingeby. 
Civilförsvarsstyrelsens fördelning av kostnaderna på delprogram och 

betalningsmedlen på anslag framgår av följande sammanställningar (pris

läge februari 1982; milj. kr.). 

Delprogram 1982183 1
· 1983184 1984185 1985186 1986187 

Skydd för be-. 
folkningen 350,2 492,8 560,2 620.8 671,4 

Räddnings-
tjänst 128,5 148,0 143,0 148,2 141,8 

Administra-
tion 131,6 154,4 161,2 160.1 160,7 

Kostnader 610,3 795,2 864,4 929,1 973,9 

11•går: 
Overplanering 13,0 19,4 11,3 15,6 7.4 
Intäkter 14,I 15,0 15,0 15,0 13.0 

Summa 583,2 760,8 838,1 898,5 953,5 

1 Pris- och löneläge februari 1981. 

Summa 
1987188 1983188 

693.9 3039,l 

134,4 715,4 

161.2 797.6 
989,5 4552,1 

-1,0 52,7 
13,0 71,0 

977,5 4428,4 
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Anslag 1982/83 1 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

G I. Civilför-
svar 290.5 357.0 374,9 383,8 396,8 

G 2. Civilför-
svar: Anskaff-
ning av anlägg-
ningar ")")., ....... ,_ 16.0 20.0 26,5 25,5 

Summa civilför-
svar utom 
skyddsrum 312,7 373,0. 394,9 4I0,3 422,3 

G 3. Civilför-
svar: Skydds-
rum 270,5 387,8 443,2 488,2 531,2 

Totalt 583,2 760,8 838,1 898,5 953,5 

1 Pris- och löneläge februari 1981. 

5.3.2 Föredragandens överväganden 

Grunderna för civilförsvarets utveckling har lagts fast genom 1982 års 
försvarsbeslut. Perioden 1983/84 - 1987 /88, som jag nu behandlar. innefat
tar ett budgetår utöver försvarsbeslutsperioden. 

I försvarsbeslutet anges bl. a. att huvudinriktningen av civilförsvars
verksamheten skall vara att ge befolkningen skydd mot verkningarna av 
konventionella stridsmedel. Ökad uppmärksamhet måste dock ägnas åt 
skyddet mot kärnvapen och kemiska stridsmedel samt åt förmågan att 
möta verkningarna av överraskande angrepp. Detta medför ökade krav på 
civilförsvarsorganisationen vad gäller beredskap, utbildning och ledning. 

Jag vill i detta sammanhang framföra att jag anser beslutet att stärka 
resurserna för befolkningsskyddet som en av de viktigaste delarna av 1982 
års försvarsbeslut. Det är tillfredsställande att det rått politisk enighet om 
denna inriktning, vilket bör utgöra en god grund när beslutet nu skall 
omsättas i praktisk handling. Någon reducering av civilförsvarsramen är 
därför inte aktuell nu. 

En av de allvarligaste bristerna inom befolkningsskyddet är den bris
tande tillgången på skyddsrum i de storsta städernas innerområden. En 
särskild ansträngning för att avhjälpa dessa brister är befogad. Mot bak
grund av den statsfinansiella situationen kanjag dock inte föreslå en sådan 
ytterligare ökning av skyddsrumsproduktionen som skulle ha varit önsk
värd. 

Civilförsvarsstyrelsen föreslår i sin programplan för perioden en inrikt
ning som överensstämmer med försvarsbeslutet. Enligt 1982 års försvars
beslut skall bl. a. ledningen på den lokala nivån av civilförsvarsverksamhe
ten i krig föras över till kommunerna, en hemskyddsorganisation införas 
och skyddsplaner upprättas för alla kommuner. Vidare skall förmågan att 

· möta verkningarna av ett överraskande angrepp ökas. Detta innebär bl. a. 

Summa 
1987/88 1983/88 

407.3 1919,8 

15,0 103,0 

422,3 2022,8 

555,2 2405,6 

977,S 4428,4 
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skärpta krav på civilförsvarsorganisationens mobiliseringsberedskap och 

insatsberedskap omedelbart efter mobilisering. Jag kan i allt väsentligt 

ansluta mig till de överväganden som civilförsvarsstyrelsen redovisar i 

programplanen och kommer att avdela särskilda resurser för planläggning 

på regional nivå för att genomföra dessa förändringar. 

Den nu påbörjade utvecklingen av civilförsvaret med bl. a. införandet av 

en hemskyddsorganisation och ökat kommunalt ansvar för civilförsvars

verksamheten i krig innebär enligt min mening att civilförsvaret förankras 

bättre i befintliga samhällsorgan och att befolkningen bereds tillfälle att 

spela en mer aktiv roll. 

I försvarsbeslutet anges att kommunerna med början under budgetåret 

1984/85 skall ta över ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten 

på lokal nivå i krig och det planläggningsansvar i fred som hänger samman 

därmed. Övertagandet skall samordnas med att arbetet med lokala skydds

planer påbörjas i kommunerna och med att hemskyddsorganisationen in

förs. 

Jag anser i enlighet med civilförsvarsstyrelsen att övergången till kom

munal ledning och planläggning i huvudsak bör genomföras under perioden 

1984/85 - 1986/87. Övergången bör påbörjas samtidigt i alla län. Vid över

gången bör kraven på beredskap beaktas. 

Efter bemyndigande av regeringen tillkallade dåvarande departemcnts

chefen en kommitte (Fö 1982: 04) för att genom provplanläggning få under

lag bl. a. för en slutlig uppgiftsfördelning mellan länsstyrelserna och kom

munerna. Provplanläggningen genomförs i Malmöhus och Kopparbergs 

län under budgetåret 1982/83. 
Krigsorganisationen för civilförsvaret skall reduceras till att omfatta ca 

150 000 personer. Därtill kommer ca 100 000 hemskyddsombud. I program

planen för perioden 1982/83 - !986/87 redovisade civilförsvarsstyrelsen 

endast ett preliminärt förslag till krigsorganisation inom denna personal

ram. Styrelsen har inte heller i sin nu redovisade programplan lämnat 

något slutligt förslag till hur en reducerad krigsorganisation skall utformas. 

Enligt styrelsens uppfattning saknas f. n. underlag bl. a. för förändringar av 

underhålls- och förrådsorganisationen. Först måste civilförsvarets försörj

ningsbehov vid mobilisering och i krig närmare utredas och kommunernas 

förutsättningar att tillgodose behoven mera ingående prövas. Styrelsen 

föreslår därför att den nuvarande krigsorganisationen bibehålls t.v. Jag 

kan godta civilförsvarsstyrelsens förslag under förutsättning att styrelsen 

som grund för övergången till kommunal ledning av civilförsvarsverksam

heten på lokal nivå i krig tar fram förslag till en reducerad krigsorganisation 

och att rekrytering, utbildning och materieltillförsel t. v. enbart inriktas 

mot de enheter som ryms inom denna reducerade krigsorganisation. 

Den redovisning av krigsorganisationens tillstånd som lämnas i program

planen visar att det finns allvarliga brister både beträffande personal och 

materiel. I programplanen och i en skrivelse till regeringen i oktober 1982 
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har styrelsen anmält att ett antal åtgärder avses vidtas för att på kort och 
något längre sikt förbättra beredskapen. Jag anser det vara angeläget att 
dessa åtgärder vidtas. 

Den planerade utvecklingen av utbildningsorganisationen innebär att 
kapaciteten vid civilförsvarets utbildningsanläggningar mot slutet av pla
neringsperioden kommer att uppgå till ca 180000 elevdagar per år. Det 
totala behovet är planerat till ca 160000 elevdagar per år. Den nuvarande 
planeringen innebär således en överkapacitet om ca 20000 elevdagar per år 
mot slutet av perioden. Med hänsyn till den osäkerhet som f. n. råder om 
möjligheterna att ytterligare decentralisera viss övningsverksamhet, om 
hemskyddsorganisationens utbildningsbehov. om omfattningen av utbild
ningen av vapenfria tjänstepliktiga och om den framtida brandförsvarsut
bildningen är jag inte nu beredd att ta ställning till någon förändring av den 
planerade utbildningskapaciteten. 

Jag anser det vara angeiäget att alla möjligheter tas till vara att rationali
sera verksamheten. inte minst med hänsyn till de ökade kostnaderna för 
främst grundutbildning och övningsverksamhet. Civilförsvarsstyrelsen har 
utarbetat en samlad plan för rationaliseringsverksamheten. Rationalise
ringen avser bl. a. planering. ledning och uppföljning av programutveckling 
och produktion, informationssystem för att effektivisera länsstyrelsernas 
och kommunernas planläggningsarbete och för uppföljning av krigsorgani
sationens mobiliseringsberedskap samt åtgärder för att minska personalbe
hovet inom i första hand utbildningsområdet. Inriktningen skall vara att ge 
länsstyrelserna och den regionala utbildningsorganisationen stöd i deras 
verksamhet och att genom rationalisering och datorstöd göra verksamhe
ten mer effektiv i fråga om både det fredstida arbetet och ledningen av 
civilförsvarsverksamheten efter mobilisering och i krig. På längre sikt 
torde detta kunna leda till personalbesparingar inom civilförsvarsverksam
heten. 

Civilförsvarsstyrelsen har i samarbete med chefen för flygvapnet påbör
jat en utredning om att föra över ansvaret för alarmeringsfunktionen i 
stridslednings- och luftbevakningscentralerna till flygvapnet. Ansvaret 
omfattar bl. a. rekrytering. utbildning, krigsplacering och övning av perso
nal samt materielanskaffning för alarmeringsavdelningarna inkl. mobilise
rings- och beredskapsansvaret för dessa enheter. 

Jag anser i likhet med civilförsvarsstyrelsen att en snabb och rationell 
lösning är nödvändig för att erforderlig beredskap inom förvarnings- och 
alarmeringsfunktionen skall kunna uppnås under perioden. Jag anser där
för att chefen för flygvapnet skall överta det fulla ansvaret för alarmerings
funktionen fr. o. m. budgetåret 1986/87. 

I dag finns i landet ca 6 milj. platser i skyddsrum. Brister finns f. n. 
särskilt i de större städernas inre områden, som under en följd av år har 
varit undantagna från skyldighet att anordna skyddsrum, och i småhusom
råden. 
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Jag anser att den ökade satsning på skyddsrumsproduktion utan sam
band med nybyggnad som civilförsvarsstyrelsen föreslår är angelägen för 
att det därigenom skall bli möjligt att avhjälpa en del av de allvarligaste 
bristerna främst i de största städernas innerområden. På grund av den 
nuvarande ekonomiska situationen är det dock nödvändigt att t. v. något 
begränsa denna produktion. 

Jag föreslår ett bemyndigande för skyddsrumsbyggande under budget
året 1983/84 om 407 ,8 milj. kr. i prisläget februari 1982. Jag kan inte nu ta 
ställning till bemyndigandenas storlek under de därpå följande budgetåren. 

Jag beräknar planeringsramen för civilförsvar utom skyddsrum med 
utgångspunkt i basbeloppet för budgetåret 1983/84. Vad jag har anfört om 
civilförsvarets utveckling under perioden 1983/84 - 1987/88 innebär en 
planeringsram om totalt 2022.8 milj. kr. i prisläget februari 1982 för verk
samhet utom skyddsrum. Basbeloppet för budgetåret 1983/84 blir 
372980000 kr. i samma prisläge. Utgiftsramen bör som under budgetåret 
1982/83 prisregleras på grundval av försvarsprisindex. För att främja stabi
liteten i planeringen bör liksom f. n. etc underutnyttjande om högst 2 % av 
utgiftsramen få föras över från ett budgetår till nästa. Ett överskridande 
bör avräknas under nästkommande budgetår. 

Jag räknar med en utgiftsram om 363,8 milj. kr. för budgetåret 1983/84 
för skyddsrum. Utgiftsramen bör liksom hittills prisregleras på grundval av 
nettoprisindex. 

5.3.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna de riktlinjer för civilförsvarets fortsatta utveckling 

som jag har angett i det föregående. 
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5.4 Ramberäkningar för budgetåret 1983/84 m. m. 

5.4.l Civilförsvarsstyrelsen 

Civilförsvarsstyrelsen beräknar utgiftsramen för civilförsvar utom 
skyddsrum till 372 980 000 kr., vartill kommer 7, 7 milj. kr. som avser inves
teringar i Sandö för nämnden för u-landsutbildning, samt utgiftsramen för 
skyddsrum till 387 ,8 milj. kr. 

5.4.2 Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört i· det föregående (s. 184) b.eräknar 
jag utgiftsramarna för civilförsvar utom skyddsrum och skyddsrum för 
budgetåret 1983/84 till 380680000 resp. 363800000 kr. i prisläget februari 
1982. Till detta kommer beräknad kompensation för pris- och löneökningar 
enligt försvarsprisindex med 53 milj. kr. för civilförsvar utom skyddsrum 
och enligt nettoprisindex med 57 milj. kr. för skyddsrum. Beräkningen för 
civilförsvar utom skyddsrum framgår av följande sammanställning. 

Basbelopp(prisläge februari 1981) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1981-februari 1982 

Basbelopp (prisläge februari 1982) 

Tillkommer: 
Investeringar för u-landsutbildning 

Utgiftsram (prisläge februari 1982) 

Tillkommer: 
Beräknad priskompensation februari 1982-

medelprisläget 1983/84 

Beräknat utfall den 30juni 1984 

340000000 

+32980000 

372980000 

+ 7700000 

380680000 

+53000000 

433680000 

Liksom tidigare bör utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum tillfäl
ligt höjas med ett belopp som svarar mot planerade investeringar för 
u-landsutbildning i Sandö. Medel för investeringarna anvisas av praktiska 
skäl under anslaget Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar men skall 
enligt riksdagens beslut (prop. 1973: I bil. 6 s. 44, FöU 16, rskr 95) inte 
belasta civilförsvarets utgiftsram. 

Liksom för det militära försvaret· bör som jag tidigare har anfört (s. 56) 
medel för sysselsättningsskapande åtgärder under nuvarande tionde hu
vudtiteln ställas till förfogande för att betala byggnadsarbeten, materiel 
m. m. för civilförsvaret. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsde
partementet förutsätter jag att sådana medel under budgetåret 1983/84 får 
disponeras utöver utgiftsramama till ett belopp av 5 milj. kr. 
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För budgetåret 1982/83 har riksdagen vid 1981/82 års riksmöte (prop. 
1981/82: !02 bil. 2 s. 258, FöU 18, rskr 374) bemyndigat regeringen att 
justera utgiftsramarna för budgetåret 1982/83 för civilförsvar utom skydds
rum med hänsyn till prisutvecklingen enligt försvarsprisindex och för 
skyddsrum med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex. Jag 

förordar att motsvarande bemyndigande begärs för budgetåret 1983/84. 
Genom det nyss nämnda beslutet vid 1981/82 års riksmöte har riksdagen 

bemyndigat regeringen att justera de beställningsbemyndiganden som har 
lämnats för prisreglering med hänsyn till skillnaden mellan den prognosti
cerade utvecklingen av nettoprisindex och den verkliga. Motsvarande 
bemyndigande bör begäras för budgetåret 1983/84. 

Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen 
att justera utgiftsramarna för civilförsvaret för budgetåret 1982/83 på grund 
av över- eller underutnyttjande av utgiftsramarna för budgetåret 1981/82. 
Jag förordar att regeringen begär bemyndigande för båda utgiftsramarna 
för budgetåret 1983/84 enligt samma principer. 

För innevarande budgetår har riksdagen genom nämnda beslut vid 

1981/82 års riksmöte även bemyndigat regeringen att av konjunkturskäl 
medge överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret. Ett sådant 
överskridande regleras genom motsvarande justering av utgiftsramarna för 
ett eller flera efterföljande budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för 
regeringen behövs för båda utgiftsramarna för budgetåret 1983/84 och bör 

därför begäras. 
Genom nämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen att 

under budgetåret 1982/83 överskrida utgiftsramarna för civilförsvaret samt 
lämnade beställningsbemyndiganden om beredskapsbudgeten för total
försvaret sätts i kraft, dvs. vid krigsfara eller i krig. Ett motsvarande 
bemyndigande behövs för budgetåret 1983/84. Jag förordar därför att rege
ringen inhämtar riksdagens bemyndigande att överskrida utgiftsramarna 
för civilförsvar samt lämnade beställningsbemyndiganden, om det behövs 
av beredskapsskäl. 

5.4.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. för budgetåret 1983/84 fastställa utgiftsramen för civilförsvar 

utom skyddsrum till 380680000 kr. och utgiftsramen för skydds
rum till 363 800000 kr., båda i prisläget februari 1982, 

2. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1983/84 justera utgifts
ramen för civilförsvar utom skyddsrum med hänsyn till prisut
vecklingen enligt försvarsprisindex samt utgiftsramen för 
skyddsrum med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisin

dex, 
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3. bemyndiga regeringen att justera lämnade beställningsbemyndi
ganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex. 

4. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för civiiförsva
ret för budgetåret 1983/84 på grund av över- eller underutnytt
jande av utgiftsramarna för budgetåret 1982/83, 

5. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1983/84 medge 
överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret samt av läm
nade beställningsbemyndiganden. om det behövs av konjunktur
eller beredskapsskäl. 
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5.5 Anslagsfrågor för budgetåret 1983/84 

De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksda
gen har beräknats i prisläget februari 1982 och i löneläget februari 1982 
inkl. 39 % lönekostnadspålägg. 

Summan av de förordade anslagen inom utgiftsramarna för civilförsvaret 
uppgår till 744480000 kr. Härtill kommer ett prisregleringsanslag om 110 
milj. kr. Sammanlagt begärs alltså (744480000+ 110 000000) 854480 000 
kr. för civilförsvaret. 
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Fjärde huvudtiteln 

G. Civilförsvar 

Civilförsvarsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för civilförsva
ret och har programansvar för huvudprogrammet Civilförsvar. 

Civilförsvarsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för civilförsvarsstyrel
sen är en· generaldirektör. Inom styrelsen finns en planeringsenhet, en 
produktionsavdelning och en administrativ byrå. Inom produktionsavdel
ningen finns tre byråer. 

Civilförsvarsstyrelsens centrala del ligger i Karlstad. 
Inom civilförsvaret finns vidare fem skol- och förrådsanläggningar (var

av en provisorisk), där personal för krigsorganisationen utbildas och övas 
och förrådsverksamheten handhas. 

Lokaliseringen av civilförsvarets skol- och förrådsanläggningar framgår 
av följande karta (intagen på s. 190). 

Verksamheten under huvudprogrammet Civilförsvar budgeteras på ett 
antal primäruppdrag inom produktionsområdena Administration, Utbild
ning, Underhåll och förrådsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning 
av anläggningar för krigsorganisationen, Anskaffning av anläggningar för 
fredsorganisationen, Skyddsrum för befolkningen samt Forskning och ut
veckling. 

Verksamheten finansieras från följande anslag. 

G 1. Civilförsvar 
G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

G 1. Civilförsvar 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

325377 407 
290500000 
356980000 

Bemyndigandeskulden för anskaffning av civilförsvarsmateriel var den 
30 juni 1982 114 714 494 kr. För budgetåret 1982/83 har riksdagen lämnat ett 
beställningsbemyndigande om 190,2 milj. kr. och anvisat 72806000 kr. i 
betalningsmedel. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 
blir därmed ( 114 714 494 + 190 200 000 - 72 806 000) 232 108 494 kr. 

Tidigare åtaganden beträffande ersättning till kommuner för anskaffning 
av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation motsvarar en bemyn-
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digandeskuld den 30 juni 1982 av 55 605 298 kr. För budgetåret 1982/83 har 
riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande om 51 milj. kr. För samma 
budgetår har 34 milj. kr. anvisats i betalningsmedel. Med utnyttjande av 
dessa belopp blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 (55 605 298 + 
51000000- 34000000) 72605 298 kr. 

:fy, 

_ . ...,. .:> 
.r 
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Bestäl/ningsbemyndiganden och heta/ningsmedel (I 000-tal kr.) 

Produktionsområde 1982/83 1983/84 

Civilförsvars-
styrelsen 

Bem. Bet. Bem. Bet. 

Civilförsvar: 
Administration 44637 52300 
Utbildning 116610 139100 
Underhåll och förråds-

verksamhet 31108 36000 
Materielanskaffning 229 300 1 82250 992402 118 880 
Anskaffning av anlägg-

ningar för krigsorga-
63 7675 nisationen 510004 35 579 34300 

Forskning och 
utveckling 3439 3800 

Kostnader 313623 384380 

Tillkommer/avgår: 
Reducering på grund av 

överplanering 
- Materielanskaffning - 7444 -10000 
-·Anskaffning av an-

läggningar för 
krigsorganisationen - 1579 - 2400 

Intäkter m. m. -2000 -14100 -2000 -15000 
Reserv 

Medelsbehov 290500 356980 

Bemyndigandebehov 278300 161007 

1 Varav 42,2 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
2 Varav 38960000 kr. i prisregieringsbemyndiganden. 
3 Varav 25 470000 kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
4 Varav 11,4 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
5 Varav 17 067 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
6 Varav 12,6 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden. 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Civil- Föredra-

Civil personal 

Tillkommer: 
Av regeringen inrät

tade civilförsvars
lärartjänster 

Av civilförsvarssty
relsen inrättade 
civilförsvarslärar
tjänster 

Arvodesanställda 
Tillfälligt anställda 

förråds män 

515 

67 

30 
16 

12 

640 

494 

44 

63 
16 

6 

623 

500 

64 

38 
19 

621 

försvars-
styrelsen 

521 

73 

38 
19 

5 

656 

ganden 

519 

69 

38 
19 

5 

650 

Föredra-
ganden 

Bem. Bet. 

51480 
137970 

36000 
85 7503 118880 

59 3006 34300 

3800 

382430 

-10730 

- 2400 
-2000 -15000 

+ 2680 

356980 

143050 
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Budgetåret 1981/82 

Civi/försvarsstyrelsen har i stort sett kunnat genomföra den planerade 

verksamheten. 
Ändringen av krigsorganisationen till organisation 80 har i huvudsak 

slutförts. 
Riksrevisionsverket har slutfört en förvaltningsrevision av civilförsva

ret. Resultatet av denna har föranlett en översyn av p\aneringsfunktionen 
vid styrelsen. 

De planerade målen inom produktionsområdena Utbildning. Underhåll 
och förrådsverksamhet, Materielanskaffning och Anskaffning av anlägg
ningar för civilförsvarets krigsorganisation har i stort sett uppnåtts under 

budgetåret. 

Budgetåret 1982/83 

Verksamheten under budgetåret 1982/83 bedrivs enligt de riktlinjer som 
finns angivna i prop. 1981/82: 102 (bil. 2, FöU 18, rskr 374). 

De åtgärder som syftar till att ge underlag till provplanläggningskommit
ten (ProCK) och till att höja krigsorganisationens beredskap ges företräde 

framför annan verksamhet. 
Civilförsvarsstyrelsen har i oktober 1982 redovisat vilket arbete som har 

genomförts för att få fram bättre styrmedel knutna till krigsorganisations
systemet. Av redovisningen framgår bl. a. att styrelsen avser att i slutet av 
år 1982 fastställa en plan för prioritering m. m. av civilförsvarets krigsor
ganisation. Planen skall ligga till grund för fortsatta åtgärder under budget
året 1982/83 och de närmast följande budgetåren. 

Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. 

Budgetåret 1983/84 

Civi/försvarsstyre/sen 

Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 356980000 kr. För 
materielanskaffning behövs ett beställningsbemyndigande om 97240000 · 
kr. Dessutom behövs ett· bemyndigande att medge ersättning till kom
muner för att anskaffa anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation 

om 63 767 000 kr. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar civilför

svarsstyre\scn på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 33126000 

kr. 
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8. Uppgiftsförändringar 

I. Administration 

193 

a) Nuvarande administrativa resurser har varit otillräckliga för att ge
nomföra planerad verksamhet. I flera fall har anmärkningsvärda försening
ar inträffat, vilket också framhålls i den förvaltningsrevision som riksrevi
sionsverket genomförde under år 1981. Den bristande balansen mellan 
uppgifter och resurser har ökat genom 1982 års försvarsbeslut som medför 
betydligt ökade uppgifter för civilförsvarsstyrelsen under de närmaste 
åren. Övergången till kommunal ledning av civilförsvarsverksamheten på 
lokal nivå i krig och planläggningen härför i fred skall påbörjas senast 
under budgetåret 1984/85. Tiden för förberedelser härför är mycket kort. 
Samtidigt med dessa förberedelser måste åtgärder vidtas för att förbättra 
krigsorganisationens beredskap. För att kunna genomföra de uppgifter 
som detta medför behövs sju nya tjänster vid civilförsvarsstyrelsen, varav 
fyra vid planeringsenheten och tre vid materielbyrån ( + I I 18000kr.). 

b) Den personalförstärkning som har begärts medför ökade resekost
nader ( + 100000 kr.). 

c) För att effektivisera verksamheten, främst genom datorstöd för pla
nering, produktion och uppföljning, behövs ytterligare 577000 kr., varav 
470000 kr. för anskaffning av datorutrustning. 

d) Kostnaderna för drift av datorsystem ökar ( + 250000 kr.). 
e) Den förändrade inriktningen av verksamheten medför behov av ytter

ligare medel för intern utbildning ( + 200 000 kr.). 
f) Högstposterna för utrikes resor och representation bör höjas från 

75 000 till 125 000 kr. resp. från 1650 till 5 000 kr. Detta medför ett ökat 
medelsbehov ( + 45 332 kr.). 

2. Utbildning 

a) Den försöksverksamhet med utbildning av hemskyddsorganisationen 
som genomförs under budgetåret 1982/83 upphör (-I 767000 kr.). 

b) Enligt statsmakternas beslut skall utbildningen av ledningsgrupperna 
i hemskyddsorganisationen om möjligt förläggas till hemkommunerna. 
Detta medför att volymen på den utbildning som bedrivs lokalt ökar. Bl. a. 
därför bör en länsinstruktörsorganisation införas med början under budget
året 1983/84. För att bemanna denna organisation behövs utöver nuvaran
de övningsledare ytterligare nio befattningshavare (+I 260000 kr.). 

c) Förhyrning av lokaler, fordon m. m. för utbildning av hemskyddsor
ganisationen medför ökade kostnader ( + 172 000 kr.). 

d) Ökade elevvolymer vid civilförsvarets skol- och förrådsanläggningar 
medför att det behövs ytterligare nio civilförsvarslärare ( + 1 125 000 kr.). 

e) För att möta det krav på utbildningsservice som de ökade elevdags
volymerna medför krävs tre nya tjänster ( + 345 000 kr.). 

f) Tillkomsten av nya lokaler medför behov av fem nya tjänster för 
lokalvårdare, varav två på deltid ( + 444000 kr.). 
13 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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g) För att ge nämnden för u-landsutbildning den service som nämnden 
behöver behövs tre nya tjänster vid skol- och förrådsanläggningen i Sandö. 
Kostnaderna härför kommer att debiteras nämnden. varigenom intäkterna 
ökar i samma mån som kostnaderna ( + 360 000 kr.). 

h) Pågående översyner beträffande servicepersonal. tillämpningsbe
stämmelser för läraravtal och förbättrat lärarutnyttjande bedöms kunna ge 
vissa rationaliseringsvinster ( - 625 000 kr.). 

i) Nya lokaler tas i bruk vid skol- och förrådsanläggningarna i Rosers
berg och Revingeby och i Skövde. Detta medför att hyreskostnaderna ökar 
( + 338000 kr.). 

j) Dagskostnaderna för elever i civilförsvarsutbildning ökar ( + 4 418 000 
kr.). 

k) Ansvaret för personalförsörjning till alarmeringsavdelningarna vid 
flygvapnets luftförsvarscentraler förs successivt över till chefen för flyg
vapnet. Detta medför inledningsvis vissa merkostnader(+ 150000 kr.). 

1) För att höja beredskapen vid civilförsvarets krigsorganisation behövs 
en utbildningsledarorganisation som snabbt kan träda i funktion vid bered
skapshöjning. För utbildning av en sådan organisation behövs 400000 kr. 

m) För utbildning av förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna 
inför övergången till kommunal ledning av civilförsvarsverksamheten på 
lokal nivå i krig behövs 3 milj. kr. 

n) För att ta fram det informations- och utbildningsunderlag som behövs 
vid utbildningen av förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behövs 

265000 kr. 
o) Kostnaderna för anskaffning av inventarier beräknas minska med 

6000 kr. 
p) Kostnaderna för underhåll av utbildnings- och övningsanordningar 

beräknas minska med 192000 kr. 
r) Bidraget till Kungl. Svenska Aeroklubben (KSAK) behöver ökas för 

att KSAK skall kunna genomföra en rikstävling för frivilliga flygkåren 
(+ 139000 kr.). 

s) Bidragen till utbildning i självskydd behöver ökas med 800000 kr. 
t) Bidraget till Sveriges civilförsvarsförbund behöver ökas för att ge 

utrymme för en förstärkt informationsverksamhet ( + 60000 kr.). 
u) För att förbereda inrättandet av ett civilförsvarsmuseum behövs 

50000 kr. 

3. Underhåll och förrådsverksamhet 

a) För att packa om den materiel för ordnings- och bevakningsenheterna 
som skall föras över till polisväsendet och försvarsmakten behövs fem 
extra årsarbetskrafter för budgetåret 1983/84 ( + 490000 kr.). 

b) För transporter och rese- och traktamentskostnader i samband med 
ompackning och överlämning av materielen för ordnings- och bevaknings

enheterna behövs 250000 kr. 
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c) Hyrorna (underhållskostnaderna) för vissa förråd beräknas öka med 

434000 kr. 
d) Kostnaderna för drift och underhåll av alarmeringsaggregat beräknas 

öka med 405 000 kr. 

4. Materielanskaffning 

För budgetåret 1983/84 behövs bemyndiganden till ett belopp av 
97240000 kr. och betalningsmedel om 106880000 kr. 

Fördelningen på materielslag av de beställningsbemyndiganden som be
gärs för budgetåret 1983/84 framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1982; I 000-tal kr.). 

Materielslag 

Alarmeringsmateriel 
Skyddsutrustning för allmänheten 
Sjukvårdsmateriel 
Brandmateriel 
Fordons materiel 
Räddningsmateriel 
Skydds- och saneringsmateriel 
Radiomateriel 
Telefonmateriel 
Diverse materiel 

Bemyndigande 

5260 
8600 
4050 

20500 
520 

7170 
3 365 
9190 

495 
1130 

Avgår -2000 

Summa 58280 

Av begärda bemyndiganden avses 38960000 kr. för prisreglering. 

5. Anskaffning av anläggningar förkrigsorganisationen 

För budgetåret 1983/84 behövs bemyndiganden till ett belopp av 
63 767 000 kr. och betalningsmedel till ett belopp av 31,9 milj. kr. Bemyndi
gandena behövs för att bygga ledningscentraler, skyddsrum för framskjut
na enheter och branddammar. 

Fördelningen på objektgrupper av de bemyndiganden som begärs för 
budgetåret 1983/84 framgår av följande sammanställning (prisläge febmari 
1982; 1000-tal kr.). 

Objektgrupp 

Nybyggnad av ledningscentraler 
Modernisering av ledningscentraler 
Skyddsrum för framskjutna enheter 
Branddammar 

Bemyndigande 

13200 
27 500 

1000 
5000 

Summa 46700 

Av begärda bemyndiganden avses 17067000 kr. för prisreglering. 

5. Forskning och utveckling 

Någon annan ändring än uppräkning för prisförändringar behövs inte. 
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Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare i samband med mina ställningstaganden till civilförsva
rets programplan (s. 181) redogjort för de riktlinjer som civilförsvaret bör 
utvecklas efter i fortsättningen. 

Beträffande medelsbehovet för budgetåret 1983/84 och de beställnings
bemyndiganden som behövs för verksamheten vill jag anföra följande. 

Civilförsvarsstyrelsen har beräknat att pris- och löneomräkningen ökar 
kostnaderna med 33 126 000 kr. Jag beräknar kostnadsökningen till 
32 745 000 kr. Jag har därvid gjort en omräkning som ger lägre kostnadsök
ning för bidragen till frivilligorganisationerna. 

Under produktionsområdet Administration har civilförsvarsstyrelsen fö
reslagit att sju nya tjänster inrättas. Jag räknar med att viss kapacitet skall 
frigöras vid civilförsvarsstyrelsen genom att ambitionerna i fråga om lång
siktig administrativ utveckling sänks i förhållande till vad som redovisas i 
styrelsens rationaliseringsplan. Jag har därför beräknat medel för fem nya 
tjänster. Jag har dessutom beräknat.500000 kr. för resterande kostnader 
för ersättning till vissa kommuner för deras arbete i samband med den 
provplanläggning som genomförs under budgetåret 1982/83 med anledning 
av 1982 års totalförsvarsbeslut angående civilförsvaret och kommunerna. 
Jag har vidare - på samma sätt som för övriga myndigheter som inte har 
ålagts att nå ett särskilt personalminskningsmål - reducerat medelsbeho
vet för produktionsområdet med 2 % av en pris- och löneomräknad omslut
ning för budgetåret 1982/83 eller med 1 milj. kr. I övrigt kanjag i huvudsak 
godta vad civilförsvarsstyrelsen har föreslagit för detta produktionsom

råde. 
Under produktionsområdet Utbildning föreslår civilförsvarsstyrelsen att 

en länsinstruktörsorganisation införs med början under budgetåret 
1983/84. Jag har beräknat medel för de lärare som behövs på grund av att 
volymen på den utbildning som bedrivs lokalt ökar men anser inte att den 
föreslagna länsinstruktörsorganisationen bör införas. För att kunna ta 
hand om de ökade elevvolymerna vid civilförsvarets skol- och förrådsan
läggningar föreslår civilförsvarsstyrelsen vidare att ytterligare nio tjänster 
för civilförsvarslärare inrättas. Jag har beräknat medel för fem sådana 
tjänster. Jag har räknat med att detta skall vara tillräckligt för att tillgodose 
det angivna ändamålet, om noggrann planering och ett effektivare utnytt
jande av den befintliga lärarkapaciteten kommer till stånd. Jag har inte 
räknat med någon höjning av bidragen till Kungl. Svenska aeroklubben 
och Sveriges civilförsvarsförbund och inte heller beräknat några medel för 
förberedelser för att inrätta ett civilforsvarsmuseum. I övrigt biträder jag i 
huvudsak vad civilförsvarsstyrelsen har föreslagit för detta produktions
område liksom för produktionsområdena Underhåll och förrådsverksam
het och Forskning och utveckling. 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag att civilförsvarsstyrelsen för mate
rielanskaffning behöver disponera ett . beställningsbemyndigande om 
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83 750000 kr.. varav 25 470 000 kr. är avsedda för pris reglering. Behovet av 

betalningsmedel beräknar jag till 106150000 kr. Vid bifall till vad jag har 

förordat kommer bemyndigandeskulden för materielbeställningar den 30 

juni 1984 att uppgå till 209 708 494 kr. Detta belopp bör emellertid justeras 

med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigandeskulden 

den 30juni 1984 blir därmed ca 175 milj. kr. 

Jag beräknar att bemyndiganden att medge ersättning till kommuner för 

att anskaffa anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation för budget

året 1983/84 behövs till ett belopp av 59.3 milj. kr., varav 12,6 milj. kr. 

avses för prisreglering. Medelsbehovet beräknar jag till 31.9 milj. kr. Med 

utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen över 

beställningsbemyndiganden och betalningsmedel blir bemyndigandeskul

den för ersättning för anskaffning av anläggningar för civilförsvarets krigs

organisation den 30juni 1984 100005298 kr. Detta belopp bör emellertid 

justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsme

del för budgetåren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndigande

skulden den 30 juni 1984 blir därmed ca 90 milj. kr. 

Jag har räknat med att en· reserv om 2680000 kr. behöver avdelas på 

anslaget för att det skall bli möjligt att möta krav på ökade resurser för 

regional planläggning. 
Min· beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (s. 191). Med hänvisning 

till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att civilförsvarsmateriel be

ställs inom en kostnadsram av 83750000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgår för anskaff
ning av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation inom 
en kostnadsram av 59 300000 kr., 

3. till Civilförsvar för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 
av 356980000 kr. 

G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

12114371 

22 200 000 

23700000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler, utbild

_ningsanordningar m. m. vid civilförsvarets skol- och förrådsanläggningar 

och nybyggnad av förråd för civilförsvarets mobiliseringsmateriel. 
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Kostnader och medels behov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Civilförsvar: Anskaffning av 
anläggningar för delprogrammet 
Räddnings tjänst 

Projekteringskostnader 
Reducering på grund av 

överplanering 

Beräknat medelsbehov 

Budgetåret 1981 /82 

1982/83 

25040 

-2840 

22200 

1983/84 

Civilför-
svarssty-
relsen 

27800 
+2875 

-6975 

23700 
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Föredra-
ganden 

27800 
+2875 

-6975 

23700 

Byggstarten för Skövdeanläggningen har skjutits upp till januari 1983. I. 
övrigt har den planerade verksamheten i stort sett kunnat genomföras. 

Budgetåret 1982/83 

Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. 

Budgetåret 1983/84 

Civilförsvarsstyrelsen beräknar ett medelsbehov av 23,7 milj. kr. för 
budgetåret 1983/84 enligt vad som framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. För objekt som påbörjats eller avses påbörjas 
före den I juli 1983 beräknas ca 1 I.6 milj. kr. För projekteringskostnader 
beräknas 2 875 000 kr. Återstående medelsbehov hänför sig till de nya 
objekt som avses påbörjas under budgetåret 1983/84, bl. a. en matinrätt
ning i Rosersberg, tre förläggningsbyggnader i Sandö och en administra
tions- och lektionssalsbyggnad också i Sandö. Av det beräknade medelsbe
hovet hänför sig 7 ,7 milj. kr. till kostnader för investeringar i Sandö för den 
utbildningio>verksamhet som nämnden för u-landsutbildning bedriver där. 
Denna kostnad bör inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. I enlighet med vad jag har förordat under 
avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 1983/84 m. m. (s. 185) bör 7, 7 
milj. kr. som avser anskaffning av lokaler för den utbildningsverksamhet 
som nämnden för u-landsutbildning bedriver vid skol- och förrådsanlägg
ningen i Sandö inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. Jag förordar att 
medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. 
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A11skaff11ingspla11 ( 1000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för år-mån. år-mån. 
t. o. m. 

81-04-01 82-01-01 82-06-30 1982/83 1983/84 

A. Företag påbt!rjade 
före 1982-07-Vl 

I. Slutförda men ännu· 
inte slutredovisade 
objekt 8960 8798 8493 305 

2. Rosersberg. Nybygg-
nad av en materiel-
vårdsbyggnad 4000 3000 2842 150 81-11 82-08 

3. Rosersberg. Nybygg-
nad av en stabs-
spelsbyggnad 5100 4500 2476 1800 200 81-11 82-08 

4. Revingeby. Om- och 
tillbyggnad av mal-
inrättningen 6000 5200 2807 2200 200 81-12 82-07 

5. Diverse objekt 4500 7972 4624 3185 150 

Summa A 28560 29470 21242 7640 550 

B. Företag påbörjade 
eller a1•sedda att 
påbörjas 1982183 

6. Revingeby. Nybygg-
nad av en stabs-
spelsbyggnad 4120 4250 239 3000 I 000 82-10 83-09 

7. Skövde. Nybyggnad 
av en utbildnings-
anläggning (etapp I) 16800 17600 2440 7000 7000 83-01 84-02 

8. Diverse objekt 2600 13850 177 5500 3050 

Summa B 23520 35700 2856 15500 11050 

C. Företag avsedda att 
påbörjas 1983184 

9. Rosersberg. Nybygg-
nad av en matin-
rättning 13900 800 3000 83-12 85-02 

10. Sandö. Nybyggnad av 
en förläggningshygg-
nad med fritidslokalcr 4 700 200 2900 83-09 84-08 

11. Sandö. Nybyggnad av två 
förläggningsbyggnadcr 
och tillbyggnad för 
administrations- och 
undcrvisningslokaler 17100 800 7700 84-01 84-12 

12. Diverse objekt 2700 100 2600 

SummaC 38400 J 900 16200 

Summa A-C 52080 103570 24098 25040 27800 

Projekteringskostnader +2875 
Reducering på grund av 

överplanering -2840 -6975 

Beräknat medelsbehov 22200 23700 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Civilförsvar: Anskaffning lll' anläggningar för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 23 700000 kr. 
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G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

225636474 

270500000 

363800000 

200 

Verksamheten under anslaget omfattar utbetalning av ersättning m. m. 
för anordnande av skyddsrum för skydd av befolkningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni l 982 837 403 637 

kr. För budgetåret 1982/83 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndi
gande om 600 milj. kr. och anvisat ett anslag om 270,5 milj. kr. Den beräk
nade bemyndigandeskulden den 30 juni 1983 blir därmed (837 403 637 + 
600000000- 270500000) 1166903637 kr. 

Bemyndiganden och betalningsmedel (1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Bem. 

Civilförsvar: 
Skyddsrum för del-
programmet Skydd 
för befolkningen 600000 

Medels behov 

Bemyndigande be hov 6000001 

Bet. 

270500 

270500 

1983/84 

Civilförsvars
styrelsen 

Bem. Bet. 

610 304 387800 

387800 

6103042 

1 I beloppet ingår 208 milj: kr. i prisregleringsbemyndiganden. 

Föredra
ganden 

Bem. 

557 300 

557 3003 

2 I beloppet ingår 163 504000 kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
3 I beloppet ingår 149,5 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden. 

Budgetåret 1981/82 

Bet. 

363800 

363800 

Civi/försvarsstyrelsen anmäler att tilldelade resurser medgett en produk
tion av ca 150000 skyddsrumsplatser, vilket i huvudsak överensstämmer 
med behovet för att vara i takt med nybyggnaden av anläggningar och 

byggnader. 

Budgetåret 1982/83 

Civilförsvarsstyrelsen räknar med att det inom ramen för tilldelade 
resurser blir möjligt att producera det antal skyddsrumsplatser som behövs 
för att vara i takt med den beräknade nybyggnaden av anläggningar och 
byggnader. Åtgärder har planlagts för att öka möjligheterna att producera 
skyddsrum utan samband med nybyggnad av anläggningar och byggnader. 
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Budgetåret 1983/84 

Civi/försvarsstyrelsen 
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För budgetåret 1983/84 behövs bemyndiganden om 6!0304000 kr. och 
betalningsmedel till ett belopp av 387 .8 milj. kr. 

Fördelningen på objektgrupper av de bemyndiganden som begärs för 
budgetåret 1983/84 framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1982; I 000-tal kr.). 

Objektgrupp 

Ersättning för skyddsrumsbyggande enligt 32 § civilförsvarslagen 
Ersättning för skyddsrumsåtgärder enligt 40 § civilförsvarslagen 
Funktionsskydd för sjukvården i krig 
Underhållsbesiktning av skyddsrum 
Skyddsplaner 

Bemyndigande 

320000 
110000 

3000 
3800 

10000 

Summa 446 800 

Det sammanlagda behovet av bemyndiganden är således 446,8 milj. kr. 
enligt prisläget den 1 februari 1982. Av begärda bemyndiganden avses 
därutöver 163 504 000 kr. för prisreglering. 

Betalningsmedlen avses för att betala ersättning m. m. för den anskaff
ning av skyddsrum som har beställts med stöd av tidigare lämnade bemyn
diganden. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av bemyndigande- och medelsbehovet framgår av sam
manställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. 
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen blir 
bemyndigandeskulden den 30juni 1984 1360403 637 kr. Detta belopp bör 
emellertid justeras med hänsyn till den beräknade tilldelningen av prisreg
leringsmedel för budgetåren 1982/83 och 1983/84. Den beräknade bemyndi
gandeskulden den 30juni 1983 blir därmed ca 1245 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgår för anskaff

ning av skyddsrum för befolkningen inom en kostnadsram av 
557300000 kr., 

2. till Civilförsvar: Skyddsrum för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 363 800000 kr. 
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G 4. Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
t 983/84 Förslag 

900000002 

l 100000003 

202 

1 Utgifterna redovisas under övriga anslag inom utgiftsramama för civilförsvar utom 
skyddsrum och skyddsrum. 
2 Härav <tvser 47 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och 43 miij. kr. skyddsrum. 
3 Härav avser 53 milj. kr._ civilförsvar utom skyddsrum och 57 milj. kr. skyddsrum. 

Anslagen inom civilförsvaret är för budgetåret 1983/84 beräknade i pris
och löneläget februari 1982. Anslaget Reglering av prisstegringar för civil

försvaret är avsett att täcka sådana pris- och löneökningar som inträffar 
från februari 1982 intill utgången av budgetåret 1983/84. Detta innebär att 
ungefär två års pris- och löneökningar räknas in i anslaget. Anslaget är ett 
s. k. täckningsanslag som inte skall belastas. 

Budgetåret 1981 /82 

Riksdagen har för budgetåret 1981/82 anvisat 68 milj. kr. till reglering av 
prisstegringar för civilförsvaret, varav för civilförsvar utom skyddsrum 40 
milj. kr. och för skyddsrum 28 milj. kr. Prisregleringen för nämnda budget
år skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972:75 s. 195, FöU 17, rskr 331) 

ske enligt samma metod som tillämpas för anslagen inom den militära 
ramen, dvs. under löpande budgetår och på grundval av nettoprisindex 
(NPI). Metoden och beräkningen av NPI för budgetåret 1981/82 har närma
re redovisats under anslaget till Reglering av prisstegringar för det militära 
försvaret (s. 00). 

Bortsett från prisregleringsanslaget var summan av de rambundna ansla
gen till civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 1981/82 282 980000 kr. 
För prisreglering av anslagen inom utgiftsramen för civilförsvar utom 
skyddsrum disponerades alltså (0, 1973 x 282 980 000) 55 832 000 kr. Från 
detta belopp skall emellertid dras 3,9 milj. kr. på grund av överutnyttjande 
av utgiftsramen för budgetåret 1980/81 (prop. 198l/82: 100 bil. 7 s. 80. FöU 

18, rskr 374). 
För prisreglcring av anslagen inom utgiftsramen för civilförsvar utom 

skyddsrum disponerades alltså tmalt (55 832 000 - 3 900000) 51932 000 kr. 
Regeringen har i april och juni 1982 beslutat om överskridande av 

anslagen G I. Civilförsvar och G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anlägg

ningar på grund av pris-och löneökningar m. m. Genom besluten har sam
manlagt 51942000 kr. ställts till förfogande för ändamål som avses med 

anslagen. 
Utgiftsramen för skyddsrum (anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum) 

uppgick till 200 milj. kr. För prisreglering av anslaget till skyddsrum dispo
nerades alltså (0, 1973 x 200000000) 39460000 kr. 

Regeringen har i april och juni 1982 beslutat om överskridande av 
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anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum på grund av pris- och löneökningar 
m. m. Genom besluten har sammanlagt 30 milj. kr. ställts till förfogande för 
ändamål som avses med anslaget. 

Budgetåret 1982/83 

Beräkningen av FPI under innevarande budgetår har jag behandlat un
der anslaget Reglering av prisstegringar för det militära försvaret (s. 175). 

För anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum skall priskompensation också 
i fortsättningen utgå enligt nettoprisindex - NPI (prop. 1981/82: 102 bil. 2 
s. 48. FöU 18, rskr 374). Hittills beräknade indextal för NPI (februari 
1981=100) utgör för augusti 1982 l 12.57 och för november 1982 115.98. 
Under budgetåret skall indextal beräknas även för februari och maj 1983. 

Det tillgängliga materialet beträffande pris- och löneutvecklingen tyder 
på att förändringen av FPI och NP! kommer att överstiga det för inneva
rande budgetår anvisade prisregleringsanslaget om 90 milj. kr. Anslaget 
beräknades på grundval av ett antaget FPI-medeltal på ca 15 % för tiden 
februari 1981 till medelkostnadsläget för budgetåret 1982/83. 

Budgetåret 1983/84 

Under avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 1983/84 m. m. har jag 
angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och löneökningar för 
nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag har anfört där hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Reglering av prisstegringar för civilförsvaret för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 110000000 kr. 
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H. Ekonomiskt försvar 

1 Inledning 

Under de senaste decennierna har förutsättningarna för det ekonomiska 
försvaret förändrats. Strukturomvandlingen inom näringslivet har innebu

rit att sårbarheten inom vissa sektorer har ökat. De försörjningsansvariga 
myndigheterna måste analysera utvecklingen och bedöma de konsekven
ser den får för försörjningsberedskapen i skilda hänseenden, påpeka risker 
samt föreslå och vidta åtgärder som främjar beredskapen. Samhällets 
komplexitet och olika funktioners inbördes beroende gör det allt svårare 
för berörda myndigheter inom det ekonomiska försvaret att följa utveck
lingen och vidta erforderliga beredskapsåtgärder. Det blir därför allt ange
lägnare att prioritera användningen av resurserna för att i görligaste mån 
trygga de oundgängliga behoven. I största möjliga utsträckning får närings
livets egen förmåga utnyttjas för att lösa i kristid förekommande uppgifter. 

Försörjnings beredskap är ett uttryck för landets försörjningsför
måga vid kriser och i krig. Försörjningsberedskapen bygger väsentligen på 
det fredstida samhällets resurser och förmåga till snabb anpassning och 
omställning vid olika krissituationer. Kompletterande beredskapsåtgärder 
krävs emellertid för att en tillfredsställande försörjningsberedskap skall 
kunna upprätthållas. De berör många områden såsom råvaruförsörjning, 
industriell förädling, handel, försörjning med energi och arbetskraft, 
transportverksamhct, väghållning, post- och bankväsende, försäkrings
verksamhet m. m. I många fall innebär beredskapsåtgärderna marginella 
kompletteringar av samhällets fredsresurser men de har trots detta stor 

betydelse. 
Alla de åtgärder som i fred behöver vidtas inom olika sektorer och 

funktioner i samhället för att Sverige skall ha en tillfredsställande försörj
ningsförmåga i kriser och krig sammanfattas i begreppet ekonom is k t 
försvar. Många myndigheter. organisationer och företag blir därmed 
berörda av beredskapsplaneringen. Detta ställer krav på en god samord
ning så att beredskapsåtgärderna blir balanserade inom och mellan olika 

sektorer. 
Inom det ekonomiska försvaret tillämpas programplanering. I plane

ringssammanhang indelas verksamheten inom det ekonomiska försvaret i 
ettantalförsörjningsområden - s.k. program. 

Inom regeringskansliet berör verksamheten flera olika departement. 
Försvarsdepartementet samordnar efter handelsdepartementets upphöran
de denna verksamhet. Under regeringen ligger ansvaret för planering och 
samordning på ett 20-tal centrala myndigheter. Beredskapsförberedelser 
genomförs också på regional nivå av landets sex civilbefälhavare, 24 
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länsstyrelser och av centrala myndigheters läns- och distriktsorganisa

tioner. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFJ samordnar på myndighets
nivå hela det ekonomiska försvaret. Inom livsmedelsområdet. energiområ
det och transportområdet har statens jordbruksnämnd, ÖEF resp. trans

portrådet samordningsansvar. 

2 Gällande mål 

2.1 Övergripande måJ 

Riksdagen har med 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981182: 102 bil. 3, 
FöU 18, rskr 374) fastställt följande övergripande mål för det ekonomiska 

försvaret. 
"Verksamheten inom det ekonomiska försvaret skaU, genom komplette

ring av det fredstida samhällets re~urser och förberedelser för dess om
ställning, skapa en sådan försörjningsberedskap att individens överlevnad 
och samhällets funktion kan tryggas om vi helt eller delvis blir hänvisade 
till egna försörjningsresurser. 

Tillgången på oundgängligen nödvändiga förnödenheter och tjänster 
skall säkerställas genom en väl avvägd beredskap inom och mellan de olika 
försörjningsområdena. 

Samhällets resurser skall kum:ia sättas in på det sätt som i varje enskilt 
läge bedöms ge den bästa effekten, när det gäller att mildra påfrestningar
nas konsekvenser för landet. Resurserna skall härvid fördelas med beak
tande av att befolkningens och de olika samhällsfunktionernas behov av 
resurser kan förändras efter hand som ett kris- eller krigsläge utvecklas." 

2.2 Inriktning i stort 

I 1982 års försvarsbeslut framhölls särskilt vikten av att prioritera ound
gängliga behov inom försörjningsområdena livsmedel, beklädnad, värme, 
hälso- och sjukvård samt härför erforderliga stödfunktioner. Vidare beto
nades betydelsen av att den administrativa, organisatoriska och personella 
handlingsberedskapen hos berörda myndigheter och i näringslivet förbätt
ras samt att .olika alternativ till den alltmer kostnadskrävande lagringen 
prövas. 

Beträffande uppsatta försörjningsmål och antaganden om försörjnings

krisers karaktär och längd konstaterades att de utgör grundläggande plane
ringsförutsättningar för det ekonomiska försvaret samt att statsmakternas 
anvisningar till myndigheterna i dessa hänseenden är olika i fråga om 

skilda program. Mot denna bakgrund aviserades en översyn av vissa 
planeringsnormer inom programmet Beklädnad m. m. 

När det gäller eventuella krisers karaktär och förlopp konstaterades att 

det är omöjligt att mer exakt förutse dessa. I planeringen är det därför av 
vikt att upprätthålla en viss flexibilitet så att inte låsning görs till vissa 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 206 

bestämda krisfall. För bedömning av behovet av beredskapslager kan det 
dock vara nödvändigt att bygga på förutsättningar om tidsförhållanden och 
möjlig krisimport. Planeringen av lagringen bör i sådana fall i princip utgå 
från ca ett års krisförbrukning i den mån inte andra försörjningsvägar kan 

utnyttjas. 
När det gäller fredskriser begränsades det ekonomiska försvarets upp

gifter i försvarsbeslutet. 

3 Programplan för ekonomiskt försvar för perioden 
1983/84-1987/88 

3.1 Anvisningar för planeringen 

Regeringen utfärdade i april 1982 anvisningar för programplanering för 
perioden 1983/84-1987/88 och för anslagsframställningar för budgetåret 
1983/84 för det ekonomiska försvaret. Planeringen skulle syfta till att ge 
underlag för inriktningen av det ekonomiska försvaret under den kom

mande femårsperioden. 
ÖEF. postverket, statens järnvägar, statens vägverk, sjöfartsverket, 

luftfartsverket, transportrådet, statens jordbruksnämnd, arbetsmarknads
styrelsen, statens vattenfallsverk, riksförsäkringsverket, försäkringsin
spektionen. lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk, kommerskolle
gium, generaltullstyrelsen, statens pris- och kartellnämnd, statens krigs
skadenämnd och statens krigsförsäkringsnämnd skulle delta i program
planeringen. Riksbanken bereddes tillfälle delta. 

Det uppdrogs åt ÖEF att leda och samordna programplaneringen. 
Programplaneringen skulle dokumenteras av ÖEF i en programplan för 

ekonomiskt försvar. 
Planeringen skulle omfatta all verksamhet inom det ekonomiska försva

ret oavsett finansieringsform. Planeringen skulle inriktas på att inom givna 
ekonomiska ramar och restriktioner rymma de högst prioriterade åtgärder
na och skapa balans i försörjningsberedskapen. 

Programplanen skulle anges i prisläge andra kvartalet 1982. I fråga om 
drift- och förvaltningskostnader skulle planeringen utgå från vad som 
angavs i regeringens anvisningar den 11 februari 1982 för myndigheternas 
anslagsframställningar. För perioden t. o. m. år 1986 skulle planeras de 
investeringar som krävs för fullföljande av oljelagringsprogrammet enligt 
prop. 1980/81: 90 bil.3 om riktlinjer för energipolitiken. För övriga åtgärder 
- industriella åtgärder, anskaffning av varor, materiel och anläggningar 
samt åtgärder för att förbättra handlingsberedskapen - angav regeringen 
en särskild medelsram för budgetåret 1983/84 på 210 milj. kr. i prisläge 
andra kvartalet 1982. Det uppdrogs åt ÖEF att i samråd med övriga 
myndigheter lämna förslag till fördelning av medelsramen. För budgetåren 
1984/85-1987/88 skulle för varje år planeras åtgärder inom en motsvarande 

ram. 
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ÖEF överlämnade i augusti 1982 i samråd med berörda myndigheter 

programplan för ekonomiskt försvar till regeringen. I programplanen läm

nas i stort förslag till inriktning enligt följande. 

3.2 Programplan för ekonomiskt försvar för perioden 1983/84-1987/88 

3 .2 .1 Försörjningsberedskapens inriktning 

ÖEF föreslår att försörjningsberedskapen inriktas mot åtgärder som 

syftar till att upprätthålla handlingsberedskap och inhemsk produktionska

pacitet samt att förbereda omställningar vid kris. Ett minskat beroende av 

beredskaps 1 ag ring eftersträvas även om sådan också i fortsättningen 

blir betydelsefull. 

Genom övningar och spel skall hand I in g s beredskapen, dvs. för

mågan fl.tt förutse och hantera kriser, uppövas. Detta innebär att personal 

både i myndigheter och i företag med ansvar för verksamheten i kriser och 

krig skall utbildas. Personalen måste ges ökad förmåga att utnyttja de 

samlade resurserna efter lägets krav. Denna förmåga måste övas redan i 

fred vid återkommande övningar och spel av skilda slag. På så sätt skapas 

också en bättre förståelse för försörjningsberedskapens krav i den freds

tida verksamheten. 

Sveriges behov av varor tillgodoses i normala fall till stora delar genom 

import. Önskvärd försörjningsförmåga i kriser och krig måste i största 

möjliga utsträckning uppnås genom att utnyttja inhemska resurser. Detta 

bör vara möjligt inom många områden, men kräver om st ä I In inga r av 

varierande omfattning. En viktig beredskapsåtgärd är därför att söka finna 

inhemska substitut till insatsvaror som normalt importeras. Det är viktigt 

. att erforderliga omställningar för kriser och krig förbereds i fred. Omställ

ningar i större eller mindre orr.fattning är nödvändiga inom de flesta områ
dena. 

I de fall försörjningen inte helt kan tryggas med inhemska resurser eller 

genom förberett handelsutbyte i kriser. blir det nödvändigt att bygga upp 
beredskaps I ag er. Det är bl. a. av kostnadsskäl viktigt att hålla be

redskapslagernivån så låg som möjligt och söka alternativ till lagring. Be

redskapslagring kommer emellertid under överskådlig tid fortfarande att 

vara nödvändig och av betydande omfattning. Det är alltid nödvändigt att 

beredskapslagra sådana viktiga varor för vilka inhemska substitut saknas. 

Dessutom kan behov av viktiga insats- och råvaror under den inledande 

perioden av en kris endast tillgodoses genom lagring, innan omställning har 

kunnat ske till inhemsk produktion. 

Särskild materie Ians k a ffn in g bör göras för transportsektorns oli

ka grenar, bl. a. för att trygga försvarsmaktens behov av transporter vid 

mobilisering och koncentrering. I övrigt måste skyddsåtgärder vidtas och 

viss materiel anskaffas för att i krissituationer öka uthålligheten inom 

prioriterade delar av tjänstesektorn (post, bank, försäkringsväsende 

m.m.). 
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3.2.2 Medelsbehoi• och finansiering 

Det totala medelsbehovet över statsbudgeten för att genomföra den i 
programplanen av ÖEF föreslagna beredskapsverksamheten framgår av 
följande sammanställning. 

Medelsbehov örer stat:sbudgeten (milj. kr.) 

Kostnads slag 

Drift- och förvaltningskostnader 
(exkl. räntor) 

Räntor 
Oljelagring m. m. 
Särskild medelsram 

Summa 

Särskilda yrkanden 

Totalt 

1983/84 

295 
700 

1403 
210 

2608 

217 

2825 

1983/84-1987/88 

1580" 
5100 
4 735 
I 050 

12465 

915 

13380 

Utöver kostnader som finansieras över statsbudgeten har kostnader 
över affärsverkens budgetar liksom näringslivets kostnader överslagsmäs
sigt beräknats till I 700 milj. kr. för perioden 1983/84-1987/88. Merparten 
av kostnaderna är förknippade med tvångslagringen av olja och består av 
räntor. 

Som särskilda yrkanden utöver de för planeringen angivna ekonomiska 
restriktionerna föreslås vissa ytterligare åtgärder: 
- inom programmet Livsmedel begärs medel för utbyggnad av bered
skapslagren av gödselmedel 
- inom programmet Beklädnad m. m. begärs medel för upprätthållande av 
produktionskapacitet och för beredskapslagring 
- inom programmet Metaller m. m. begärs medel för fredskrislagring av 
legeringsmetaller 
- kompensation för inträffad prisutveckling begärs på den särskilda me
delsramen. 

ÖEF:s förslag till fördelning av den särskilda medelsramen över stats
bu<;lgeten för budgetåret 1983/84 på program framgår av följande samman
ställning. 

Fördelning av särskilda medel över statsbudgeten för 1983184 (milj. kr.) 

Program/delprogram 

Livsmedel 
Beklädnad m. m. 
Bränslen och drivmedel m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Transporter 
övriga försörjnings viktiga tjänster 
Ledning och samordning m. m. 

Summa 

Belopp 

43.0 
76.0 
7,9 

33,0 
5,5 

39.9 
1.8 
2.9 

210,0 
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4 Föredragandens överväganden 

I det föregående har jag redovisat de övergripande mål och den inrikt
ning i stort som gäller för det ekonomiska försvaret. Dessa mål, liksom mer 
preciserade mål för de olika programmen, fastställdes med försvarsbeslu
tet för att ligga till grund för inriktningen av verksamheten under inneva
rande försvarsbeslutsperiod. 

Jag övergår nu till att kommentera de olika programmen utifrån det 
förslag som lämnats i programplanen för ekonomiskt försvar. Mer detalje
rade ställningstaganden görs under respektive huvudtitlar vid behandling
en av de berörda myndigheternas anslagsframställningar. 

4.1 Programmet Livsmedel 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet vill jag anföra 
följande. 

Programmet omfattar frågor rörande försörjning med livsmedel, foder
medel, utsäde. fettråvaror samt handelsgödsel- och bekämpningsmedel. 
Statens jordbruksnämnd är programmyndighet. 

Förhandlingar mellan svenska och norska regeringarna om en överens
kommelse om krishandelsavtal för att bidra till den svenska försörjningen 
med kvävegödselmedel pågår. 

Jag beräknar för budgetåret 1983/84 43 milj. kr. ur den särskilda medels
ramen för ekonomiskt försvar för beredskapslagring av livsmedel, foder
medel samt gödsel- och bekämpningsmedel. 

Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 
programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.2 Programmet Beklädnad m. m. 

Programmet omfattar frågor rörande försörjningen med beklädnads
varor samt övriga textil-, läder- och skinnvaror. ÖEF är programmyn
dighet. 

Inom regeringskansliet pågår en översyn av planeringsnormerna inom 
beklädnadsområdet. Regeringen avser att senare i vår återkomma med en 
särskild proposition om sin syn på den statliga tekopolitiken. I samband 
därmed kommer översynen av planeringsnormerna att redovisas. I avvak
tan härpå beräknar jag för budgetåret 1983/84 76 milj. kr. ur den särskilda 
medelsramen för ekonomiskt försvar för beklädnadsprogrammet. 

Under gällande planeringsförutsättningar finner jag att de inom den 
angivna planeringsramen föreslagna åtgärderna i programplanen ger ut
tryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

14 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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4.3 Programmet Energi 

Efter samråd med statsrådet Dahl vill jag anföra följande. 
Programmet indelas i två delprogram, Bränslen och drivmedel m. m. och 

Elkraft. ÖEF är samordnande programmyndighet. 

4.3.l De/programmet Bränslen och drivmedel m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor rörande bränslen och drivmedel samt 
smörjmedel. ÖEF är programmyndighet. 

I enlighet med beslutet om det löpande oljelagringsprogrammet (prop. 

1980/81:90 bil. 3. FöU 21. rskr 281) har tillsatts en särskild utredning för 
översyn av programmet (Dir. 1982: 54 och Dir. 1982: 99). Översynen skall 

vara slutförd före utgången av år 1983. 
I enlighet med vad som anmäldes i samband med försvarsbeslutet har 

tillsatts en utredning som skall lämna lagförslag om beredskapslagring av 
ångkol och naturgas (Dir. 1982: 53). Utredningen har även i uppdrag att 

överväga formerna för fastställande av den s. k. oljeavgiftens storlek i 
samband med tvångslagringen av olja (Dir. 1982: 20). 

Inom o\jelagringsprogrammet beräknar jag I 092.8 milj. kr. för inlagring 

av råolja m. m. 
För främst omställningsåtgärder inom uppvärmningsområdet beräknar 

jag 5,5 milj. kr. av medel ur clearingfonden. 
Jag beräknar härutöver för budgetåret 1983/84 2,2 milj. kr. ur den särskil

da medelsramen för ekonomiskt försvar för ytterligare omställningsåt

gärder m.m. 
Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.3.2 De/programmet Elkraft 

Delprogrammet omfattar frågor rörande försörjningen med elektrisk 
energi. Statens vattenfallsverk är programmyndighet. 

Jag finner att de föreslagna åtgärderna i programplanen ger uttryck för 
en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.4 Övriga försörjningsviktiga varor 

Programmet indelas i två delprogram, Kemiska produkter m. m. och 
Metaller m. m. ÖEF är programmyndighet. 

4.4.1 De/programmet Kemiska produkter m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor rörande försörjning med andra minera

ler än metaller. trävaror, massa. papp och papper, grafiska produkter, 
gasbensin, gummi och plaster samt övriga kemiska produkter, dock ej 

läkemedel. 
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För inlagring av gasbensin enligt oljelagringsprogrammet beräknar jag 

160,2 milj. kr. 
Jag beräknar för budgetåret 1983/84 33 milj. kr. ur den särskilda medels

ramen för ekonomiskt försvar för industriella åtgärder. försök med lagring 

i företagens regi, omställningsåtgärder m. m. 

Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.4.2 De/programmet Metaller m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor rörande försörjning med malmer, stål, 

järn och andra metaller samt verkstadsprodukter utom sjukvårdsmateriel. 

Jag beräknar för budgetåret 1983/84 5 ,5 milj. kr. ur den särskilda medels

ramen för ekonomiskt försvar för förberedelser för industriella åtgärder 

m.m. 
Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.5 Programmet Transporter 

Jag kommer senare i dag i min egenskap av chef för kommunikationsde

partementet att hemställa om anslag till verksamheten under programmet 

Transporter. Jag vill nu anföra följande. 

Programmet Transporter omfattar frågor rörande försörjning med trans

porter samt konsumtionsbegränsning av flytande drivmedel. Programmet 

indelas i delprogrammen Transportsamordning, Järnvägstransporter. 

Landsvägstransporter, Vägar, Flygtransporter och Sjötransporter. Pro

grammyndigheter är transportrådet, statens järnvägar, statens vägverk, 

luftfartsverket och sjofartsverket. 

4.5./ DelproRrammet Transportsamordning 

Delprogrammet omfattar frågor rörande förberedelser för samordning 
och prioritering av transportresurser främst genom transportreglering och 

gen·omförandc av drivmedelsransonering. Transportrådet är programmyn

dighet. 
Jag beräknar för budgetåret 1983/84 0,5 milj. kr. ur den särskilda medels

ramen för ekonomiskt försvar för fortsatt utveckling av ransonerings

system m.m. 
Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.5 .2 De/programmet Järnvägstransporter 

Delprogrammet omfattar frågor rörande bl. a. olika former av fortifika

toriskt skydd. anskaffning av reservmateriel och utrustning av verkskydd 

och driftvärn samt utbildning för att säkerställa erforderlig insatsbered

skap. Statens järnvägar är programmyndighet. 
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Jag beräknar för budgetåret 1983/84 10,4 milj. kr. för materielanskaffning 

m.m. 
Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4 .5 .3 De/programmet Landsväg.Hransporter 

Delprogrammet omfattar frågor rörande förberedelser för transportle
dande åtgärder för landsvägstransporter. Transportrådet är programmyn

dighet. 
Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.5.4 De/programmet \/ägar 

Delprogrammet omfattar frågor rörande fortifikatoriskt skydd. anskaff
ning av reservmateriel och reservdelar samt planläggning av krigsorganisa
tionen och genomförande av försvarsutbildning. Statens vägverk är pro

grammyndighet. 
Jag beräknar för budgetåret 1983/84 18,8 milj. kr. ur den särskilda me

delsramen för ekonomiskt försvar för anskaffning av reservbromateriel 

m.m. 
Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4 .5 .5 De/programmet Fly[?transporter 

Delprogrammet omfattar frågor rörande materielanskaffning, bered
skapsplanläggning m. m. för försörjningen med tlygtransporter. 

Jag beräknar för budgetåret 1983/84 10 milj. kr. ur den särskilda medels
ramen för ekonomiskt försvar för fortifikatoriska åtgärder, materielan
skaffning m. m. 

Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 
programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4 .5 .6 Delproxrammet Sjötransporter 

Delprogrammet omfattar frågor rörande beredskapsplanläggning, viss 
materielanskaffning m. m. för sjötransporter. Sjöfartsverket är program

myndighet. 
Jag beräknar för budgetåret 1983/84 0,2 milj. kr. ur den särskilda medels

ramen för ekonomiskt försvar för viss materielanskaffning. 
Jag finner att de inom angiven planeringsram föreslagna åtgärderna i 

programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 
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4.6 Programmet Arbetskraft 

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet vill jag anfö
ra följande. 

Programmet omfattar frågor rörande totalförsvarets försörjning med 
civil arbetskraft. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är programmyndighet. 

Jag beräknar antalet tjänstgöringsdagar för vapenfria tjänstepliktiga till 
oförändrat 650 000 dagar. 

Jag räknar med att frivilligverksamheten skall kunna behållas på en i 
huvudsak oförändrad nivå. 

Jag finner i övrigt att de föreslagna åtgärderna i programplanen ger 
uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.7 Programmet Övriga försörjningsviktiga tjänster 

Programmet indelas i delprogrammen Penningmedel och betalningsför
medling, Postal kommunikation, Socialförsäkring och Övrig försäkrings
verksamhet. 

4.7.l Delprogrammet Penningmedel och betalningsförmedling 

Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 
och planläggande karaktär. Riksbanken är programmyndighet. 

Enligt programplanen inriktas verksamheten på att skapa förutsättningar 
för att bank- och betalningsväsendet skall kunna fungera under kris- och 
krigssituationer på ett sätt som så nära som möjligt ansluter till verksamhe
ten i fredstid. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 

4.7.2 De/programmet Posta/ kommunikation 

Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 
och planläggande karaktär. Postverket är programmyndighet. 

Enligt programplanen inriktas verksamheten på att tillgodose totalför
svarets behov av postala tjänster i kris- och krigssituationer för att verk
samheten därvid så långt möjligt skall kunna bedrivas efter samma grunder 
som i fred. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 

Jag beräknar för budgetåret 1983/84 vissa medel ur den särskilda medels
ramen för ekonomiskt försvar i enlighet med förslag i programplanen. 

4.7.3 De/programmet Socialförsäkring 

Efter samråd med chefen för socialdepartementet vill jag anföra föl
jande. 

Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 
och planläggande karaktär och omfattar verksamhet vid de allmänna för-
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säkringskassorna och riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverket är pro
grammyndighet. 

Enligt programplanen inriktas verksamheten på att skapa förutsättningar 
för att fredstida socialförsäkringsförmåner i huvudsak kan bibehållas un
der beredskapstillstånd och krig. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 
Jag beräknar för budgetåret 1983/84 vissa medel ur den särskilda medels

ramen för ekonomiskt försvar i enlighet med förslag i programplanen. 

4.7.4 De/programmet Övrig försäkringsverksamhet 

Efter samråd med chefen för ekonomi- och budgetdepartementen vill jag 

anföra följande. 
Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 

och planläggande karaktär och omfattar verksamhet vid försäkringsinspek
tionen, statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadenämnd, vilka 
är programmyndigheter. 

Enligt programplanen inriktas verksamheten på att skapa förutsättningar 
för att försäkringsväsendet under beredskapstillstånd och krig skall funge
ra på ett sätt som så nära som möjligt ansluter till den fredsmässiga 
verksamheten. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 

4.8 Programmet Ledning och samordning m. m. 

Beredskapsåtgärderna inom programmet är främst av administrativ och 
planläggande karaktär. 

Programmet Ledning och samordning m. m. omfattar tre delprogram 
inom ÖEF:s ansvarsområde nämligen 
- Samordning 
- lnformationsbehandling 
- Ledning och administration 

Programmet omfattar dessutom tre delprogram inom kommerskolle
giets; statens pris- och kartellnämnds resp. generaltullstyrelsens ansvars

område, nämligen 
- Utrikeshandelsregleringar 
- Prisregleringar 
- Tullverksamhet 

Jag beräknar för budgetåret 1983/84 2,8 milj. kr. ur den särskilda medels
ramen för ekonomiskt försvar för åtgärder som syftar till att förbättra 

handlingsberedskapen m. m. 
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4.9 Anslag för budgetåret 1983/84 

Anslagsfrågor för det ekonomiska försvaret avseende budgetåret 

1983/84 kommer senare att anmälas av cheferna för berörda departement. 
Jag redovisar här en sammanställning av dessa anslag. För budgetåret 

1983/84 beräknar jag sålunda ett totalt medelsbehov över statsbudgeten på 
2520 milj. kr. för verksamheten inom det ekonomiska försvaret. Därav 

avser I 253 milj. kr. utgifter för utbyggnad inom oljelagringsprogrammet. I 

driftkostnaderna inräknas räntekostnader och övriga kapitalkostnader för 

beredskapslagringen på 810 milj. kr. Jag upptar den särskilda medelsramen 

till 210 milj. kr. _Under försvarsdepartementets huvudtitel beräknas 525 
milj.kr. 

I det föregående har jag redovisat förslag till fördelning av den särskilda 

medelsramen på olika program och åtgärder. Härutöver har jag inom 

ramen beräknat 7,5 milj. kr. för regeringens disposition och som inte har 
fördelats på program. 

Utöver här redovisade anslag bekostas viss verksamhet inom det ekono
miska försvaret av de affärsdrivande verken och näringslivet. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla att bedömningen av resursbeho

ven för återstoden av programplaneperioden får göras budgetårsvis vid 

prövning av förslag i anslagsframställningar och programplaner. 

4.10 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för det ekonomiska försvarets fortsatta 

utveckling som jag har förordat. 

Anslag budgetåret 1983184 (I 000-tal kr.) 

Departe- Anslagsrubrik 
ment, 
littera 

Fö:H I ÖEF: För
valtnings
kostnader 

H 2 Drift av 
beredskaps
lager 

H3 . Bered
skaps
lagring 
och indu
striella 
åtgärder 

H 4 Särskilda 
kostnader 
för lagring 
av gasbensin 

Särskild Oljelag-
medels- ring m. m. 
ram 

124880 160200 

Drift- och Totalt 
förvalt-
ningskost-
nader 

33116 
f. 

33 116 

207 375 207:m 

285080 
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Departe- Ans lagsrubrik Särskild Oljelag- Drift- och Totalt 
ment, medels- ring m. m. förvalt-
littera ram ningskost-

nader 

H5 Förluster 
på bered-
skaps-
garantier 
m.m. 

K:B9 Statens 
vägverk: 
Försvars-
uppgifter 18800 7450 26250 

03 Försvars-
investe-
ringar 
vid 
statens 
järnvägar 10400 10400 

El Farleds verk-
samhet 230 1513 1743 

F2 Beredskap för 
civil luft-
fart 10000 IOOOO 

I I Transport-
rådet 515 2130 2645 

Fi: 012 Statens 
krigsför-
säkrings-
nämndm.m. 65 65 

Jo: BI Lantbruks-
styrelsen 100 IOO 

B2 Lantbruks-
nämnderna 800 800 

Cl Statens jord-
bruksnämnd 2 239 2 239 

C4 Inköp av livs-
medel m.m. 
för bered-
skapslagring 43000 43000 

C5 Kostnader för 
beredskaps-
lagring av 
livsmedel m. m. 102 084 102084 

Fl Statens livs-
medels verk 75 75 

F4 Statens 
veterinär-
medicinska 
anstalt 20 20 

Fl5 Bidrag till 
djurens hälso- <; 

och sjukvård 215 215 
A: BS Försvars- och 

beredskaps-
planering 20981 20981 

B 15 Nämnden för 
vapenfriut-
bildning 4270 4270 

B 16 Vapenfria 
tjänste-
pliktiga 69834 69834 
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Departe- Anslagsrubrik Särskild Oljelag- Drift- och Totalt 
ment, medels- ring m. m. förvalt-
littera ram ningskost-

nader 

I: Hl Drift av 
bered-
skapslager 604913 604913 

H2 Beredskaps-
lagring och 
industriella 
åtgärder 2175 I 092810 I 094985 

H3 Särskilda 
kostnader 
för lagring 
av råolja 
och flyg-
drivmedel 

Summa 210000 ) 2530)2 ) 057 J8J 2520)93 

5 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar !ÖEF) är central förvaltningsmyn
dighet för det ekonomiska försvaret. ÖEF leds av en styrelse med nio 
ledamöter. Chef för ÖEF är en generaldirektör som också är ordförande i 
styrelsen. 

ÖEF har till uppgift att samordna förberedelserna inom det ekonomiska 
försvaret så att en sådan försörjningsberedskap skapas att individens över
levnad och samhällets funktioner kan tryggas om landet vid krig, krigsfara 
eller andra utomordentliga förhållanden helt eller delvis blir hänvisat till 
egna försörjningsresurser. ÖEF skall i den mån det inte ankommer på 
annan myndighet vidta förberedelser för detta. Vidare åligger det ÖEF att 
förbereda åtgärder för att möta försörjningssvårigheter till följd av import
bortfall av varor, som är av vikt för folkförsörjningen, utan att det är krig 
eller krigsfara i rikets närhet (s. k. fredskris). 

Följande programindelning gäller: 

Program 

I. Livsmedel 
2. Beklädnad m. m. 
3. Energi 
4. Övriga varor 

8. Ledning och samordning m. m. 

Delprogram inom ÖEF:s ansvarsområde 

1.2. Gödsel och bekämpningsmedel 

3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 
4.1 Kemiska produkter m. m. 
4.2 Metaller m. m. 
8.1 Samordning 
8.2 lnformationsbehandling 
8.3 Ledning och administration 

Läkemedel och sjukvårdsmateriel 
(Tillhör i planeringssammanhang 
totalförsvarsgrenen 
Övrigt totalförsvar, ej det 
ekonomiska försvaret) 
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Verksamheten inom programmen består huvudsakligen av försörjnings

analyser, förberedelser för reglering, ransonering och annan planläggning, 

tryggande av försörjningsviktig inhemsk produktion, utveckling av in

hemska substitut same beredskapslagring. 

ÖEF är uppdragsmyndighet gentemot statensjordbruksnämnd och soci

alstyrelsen när det gäller beredskapslagring av göd.se!- och bekämpnings

medel resp. läkemedel och sjukvårdsmateriel. 

ÖEF begärde i anslagsframställningen medel över följande anslag på 

handelsdepartementets huvudtitel 

- förslagsanslaget F J. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 

Förvaltningskostnader 
- förslagsanslaget F 2. Drift av beredskapslager 

- reservationsanslaget F 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

- förslagsanslaget F 4. Särskilda kostnader för oljelagring 

- förslagsanslaget F 5. Förluster på beredskapsgarantier m. m. 

ÖEF anser att förutsättningarna för inhemsk självförsörjning kraftigt har 

försämrats under de senaste decennierna. Strukturomvandlingen i det 

svenska näringslivet har lett till ökad känslighet för störningar, till större 

sårbarhet och till större beroende av utlandet. ÖEF framhåller mot bl. a. 

denna bakgrund att det blir allt angelägnare att i planeringen för det 

ekonomiska försvaret fastställa vilka krav som i första hand måste tillgo

doses och vilka beredskapsåtgärder som bör vidtas för att säkerställa de 

mest oundgängliga behoven för befolkningens överlevnad. I övriga avseen

den blir det nödvändigt att förlita sig på samhällets, främst näringslivets, 

egen förmåga att anpassa sig till eventuella krissituationer. Bereciskaps
aspekterna måste vidare beaktas bättre än hittills i den fredstida samhälls

planeringen. Detta ställer enligt ÖEF krav på att resurserna för utbild-

nings- och informationsverksamhet inte begränsas. 

Sammanställning av totala anslag(/ 000-tal kr.) 1 

Program/ Anslag 1982/83 1983/84 beräknar ÖEF 
delprogram 

FI F2 F3 Totalt Fl F2 F3 

Gödsel och 
bekämpningsmedel I I I 
Beklädnad m. m. 2 758 44250 100800 147 888 2546 55 191 140000 
Bränslen och 
drivmedel m. m. 5719 292936 1232100 1530755 5906 612 707 1260385 
Kemiska pro-
dukter m.m. 4334 65155 179 320 248809 4475 95024 186940 
Metaller m. m. 2096 48450 JO 165 60711 2 389 57536 65500 
Samordning 2680 900 3580 3684 1705 
Informations-
behandling 4056 100 4156 2942 1100 
Ledning och 
administration 11347 11347 11759 
Läkemedel och 
sjukY.årdsmateriel I 
Till OEF:s disposition 3500 3500 

Totalt 

I 
197737 

1878998 

286439 
125 425 

5389 

4042 

11759 
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Program/ Anslag 1982/83 1983184 beräknar ÖEF 
~el program 

Fl F2 F3 Totalt FI F2 F3 Totalt 

Till regeringens 
disposition 9511 9511 
Till riksförsäkringsver-
kels m. fl. disposition 1959 1959 

Summa betal-
ningsmedel 32990 450793 1538435 2022218 33701 820460 1655630 2509791 

fnkomster -6400 -44880 -51280 

Summa anslag 32990 444393 1493555 1970938 33701 820460 1655630 2509791 

' Dessutom finns de båda I 000-kronorsanslagen F 4. Särskilda kostnader för oljelagring samt F 5. Förluster på 
beredskapsgarantier m. m. 

Av den av regeringen anvisade medelsramen för ekonomiskt försvar för 
budgetåret 1983/84 på 210 milj. kr. har drygt 125 milj. kr. fördelats på 
program inom ÖEF:s ansvarsområde. Inom programmen har medlen för
delats på prioriterade beredskapsåtgärder. 

Åtgärder som syftar till att höja handlingsberedskapen är enligt ÖEF 
särskilt viktiga. Sådana åtgärder har därför prioriterats högt och avses 
genomföras inom samtliga program. Beredskapslagring har hittills varit 
den dominerande beredskapsåtgärden. Samhällets ökade komplexitet och 
större importberoende medför att också andra metoder än lagring måste 
sökas för att upprätthålla en god försörjningsberedskap. För de mest 
prioriterade behoven bör enligt ÖEF eftersträvas att uppnå största möjliga 
försörjningsförmåga genom att utnyttja inhemska resurser; Vidare är det 
nödvändigt att minska lagringsbehovet genom att förberedelser vidtas för 
övergång till inhemska substitut för importerade varor. 

Åtgärder för förberedelse för omställning till att utnyttja inhemska er
sättningsvaror avses genomföras inom den kemiska industrin och inom 
metall- och verkstadsindustrin. 

I avvaktan på resultatet av en översyn av planeringsnormema på'bekläd
nadsområdet har av medelsramen avsatts ett lika stort belopp, 76 milj. kr.. 
som anvisats för budgetåret 1982/83. Inom kemiprogrammet avses i huvud
sak gjorda åtaganden fullföljas. 

Medel begärs för lagring av råolja, tlygdrivmedel och gasbensin i enlig
het med det av riksdagen beslutade lagringsprogrammet. 

Enligt ÖEF är det med gällande förutsättningar och ekonomiska ramar 
inte möjligt att uppnå ambitionerna i 1982 års försvarsbeslut. ÖEF begär 
därför i särskilda yrkanden ytterligare ca 128 milj. kr. Härav avser 
64milj. kr. olika åtgärder inom beklädnadsprogrammet och 60 milj. kr. 
fredskrislagring av metaller. 

Den beloppsram inom vilken ÖEF får ingå nya avtal om beredskapslån 
som medför utbetalningar under flera budgetår, beräknas till 100 milj. kr. 
om intentionerna i 1982 års försvarsbeslut skall kunna uppnås. För kredit-
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garantier inkl. säsongkreditgarantier till läderskoföretag beräknar ÖEF en 
oförändrad ram, dvs. 125 milj. kr. 

ÖEF har i sin anslagsframställning aviserat" att ett utredningsarbete 
pågår i syfte att utveckla principer och metoder för värdering av ÖEF:s 
samtliga anläggningstillgångar och för beräkning av kapitalkostnader. Re
sultatet av utredningsarbetet har redovisats i skrivelse den 8 oktober 1982. 
Med hänvisning till detta beräknar ÖEF en ökning av kapitalkostnaderna 
med 110, 1 milj. kr. utöver vad ÖEF har begärt i sin anslagsframställning. 
Totalt beräknas därmed kapitalkostnaderna uppgå till 760750000 kr., var
av ca 580725000 kr. under delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. 

Öm besparingskraven på förvaltnings- och driftanslagen kommer att 
behållas ytterligare några år finns enligt ÖEF viss risk för att det stora 
kapital som är nedlagt i nuvarande beredskapslager inte kommer att förval
tas på ett tillfredsställande sätt och att uppföljning och kontroll av gällande 
avtal med skilda företag inte kan ske. En begränsad besparing på ett anslag 
leder till betydande risker för misshushållning av resurserna under andra 
anslag och/eller kapitalförstöring. Därför bör enligt ÖEF eventuella bespa
ringar under kommande budgetår ske med större flexibilitet mellan ansla

gen. 
På anslaget F 1 beräknar ÖEF prisomräkningen på befintliga resurser till 

totalt 613 000 kr. och besparingarna enligt huvudförslaget till totalt 675 000 
kr. Därav hänför sig 18000 resp. 120000 kr. till delprogrammet Bränslen 
och drivmedel m. m. 

ÖEF har vid behandlingen av rationaliserings- och omprioriteringsmöj
ligheter i anslagsframställningen presenterat ett besparingsförslag för att 
på anslaget F 1 uppnå besparingarna enligt regeringens anvisningar. För 
budgetåret 1983/84 innebär förslaget att 4-5 tjänster inte kan återbesättas 
vid vakans. Konsekvenserna för verksamheten blir enligt ÖEF bl. a. att 
ambitionerna i studieverksamheten och resurserna för försörjningsana
lyser måste begränsas liksom resurserna för att bereda avtal om bered
skapslån och för att bevaka befintliga avtal. Vidare måste beredskapen 
inför eventuella oljekriser och/eller utökad IEA-verksamhet bygga på att 
resurser snabbt kan tillföras ÖEF. 

På anslaget F2 beräknar ÖEF prisomräkningen på befintliga resurser, 
exkl. kapitalkostnadsomräkning, till 4 791000 kr. och besparingen enligt 
huvudförslaget till 1145000 kr. Därav hänför sig 2423000 resp. 585000 kr. 
till delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. Vidare har ÖEF brutto
budgeterat anslaget med hänsyn till osäkerheten i prognosen över inkoms
terna. Inkomsterna föreslås i stället tillföras inkomsttitel på statsbudgeten. 
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Livsmedel 

Gödsel och bekämpningsmedel 

Delprogrammet omfattar frågor avseende handelsgödselmedel och be
kämpningsmedel. Verksamheten bedrivs i samråd med statens jordbruks
nämnd som lämnar erforderliga anvisningar. 

Beklädnad m. m. 

Programmet omfattar frågor rörande beklädnads varor samt övriga textil

och lädervaror. 
För programmet beräknas ett totalt anslag på 197 737 000 kr. 
För att främst fullfölja gjorda bindningar till försörjningsviktig industri 

beräknar ÖEF 75 470000 kr. I beloppet ingår oförändrat 8 milj. kr. för 
försörjningsberedskapsstöd. 

För förbättrad handlingsberedskap begärs 430000 kr. Häri ingår bl. a. 
utbildning av beklädnadsnämnden. företagsplanläggning samt framtagande 
och underhåll av ett reglerings- och ransoneringssystem. För försök med 
inhemsk tillverkning av gasväv begär ÖEF 100000 kr. 

För att säkerställa den produktionskapacitet som erfordras för att det av 
statsmakterna uppställda beredskapsmålet skall kunna nås beräknar ÖEF 
ytterligare 39 865 000 kr. för industriella åtgärder. 

För uppbyggnad av fredskris- och avspärrningslagret inom delområdena 
sjukvårdstextil, teknisk textil och s.komaterial begärs vidare 24 135 000 kr. 

Energi 

Bränslen och drivmedel m. m. 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. omfattar råolja. petro
leumprodukter inkl. smörjmedel, fasta fossila bränslen samt inhemska 

bränslen. 
Delprogrammet redovisas under tolfte huvudtiteln, industridepartemen

tet. 

Övriga varor 

Kemiska produkter m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor avseende mineraler andra än metaller. 
trävaror. massa, papp, papper, grafiska produkter, petroleumprodukter 
andra än bränslen och drivmedel. glas- och porslinsvaror, gummi- och 
plastvaror samt övriga kemiska produkter, dock ej läkemedel. 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 286439000 kr. 
För uppbyggnad av fredskrislager av gasbensin under det löpande olje

lagringsprogrammet beräknar ÖEF 150,8 milj. kr. inkl. inlagringskostnad. 
För kompletteringsarbeten på gasbensinanläggning beräknas 200000 kr. 

För försök med beredskapslagring i företagens egen regi av råvaror för 
färgtillverkning begär ÖEF 13680000 kr., varav 12000000 kr. inom den 
särskilda medelsramen. 
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ÖEF beräknar inom ramen 16,4 milj. kr. för industriella åtgärder främst 
inom områdena grafisk materiel, tensider och förpackningar. 

För kartläggning av substitutmöjligheter och förberedelser för inhemsk 
tillverkning inom vissa områden för importerade varor beräknas 4 milj. kr. 
För ökad handlingsberedskap beräknas 600000 kr. 

För att uppnå intentionerna i försvarsbeslutet beräknar ÖEF ytterligare 
1260000 kr. utanför den anvisade medelsramen. 

Metaller m. m. 

Delprogrammet Metaller m. m. omfattar frågor avseende malmer, järn 
och stål och andra metaller samt verkstadsprodukter. Till detta program 
hänförs även hjälpfömödenheter för gruv-, stål-, metall- och verkstadsin
dustri. 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 125425000 kr. 
För att kompensera för neddragningen enligt huvudförslaget begär ÖEF 

på anslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskost
nader 210000 kr. för tillsättning av vakanthållen tjänst. 

För ökad handlingsberedskap bl. a. genom vidareutbildning och övning 
av krisorganisationen, beräknas 500000 kr. Vidare beräknas 5 milj. kr. för 
industriella åtgärder för att minska importberoendet. 

Utanför den särskilda medelsramen begär ÖEF för utbyggnad av freds
krislagret av legeringsmetaller 60 milj. kr. 

Ledning och samordning m. m. 

Samordning 

Delprogrammet syftar till att samordna verksamheten inom det ekono
miska försvaret och avser planerings-, planläggnings- och utbildningsfrå

gor. 
För programmet beräknas ett totalt anslag på 5 389000 kr. 
För att kompensera för neddragningen enligt huvudförslaget begär ÖEF 

på anslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskost
nader 115 000 kr. för tillsättning av en vakanthållen tjänst. ÖEF begär 
därutöver 293 000 kr. för två nya tjänster. 

För olika utbildningsåtgärder för att öka handlingsberedskapen bl. a. 
temakonferenser, fackutbildning samt försörjningskonferenser och led

ningsövningar, beräknas I 705 000 kr. 

Informationsbehandling m. m. 

Delprogrammet utgör stödverksamhet fö; övriga program inom ÖEF 
och andra myndigheter inom det ekonomiska försvaret. 

För delprogrammet beräknas ett totalt anslag på 4042000 kr. 
För ökad handlingsberedskap, utveckling av ekonomiadministrativt sys

tem och fortsatt utveckling av datasäkerheten beräknas I. I milj. kr. 
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Ledning och administration 

Delprogrammet omfattar ÖEF:s centrala ledning och administration. 
För deiprogrammet beräknas ett totalt anslag på 11 759 000 kr. 

Läkemedel och sjukvårdsmateriel 

Delprogrammet omfattar frågor rörande sjukvårds- och läkemedelsför
nödenheter. Verksamheten bedrivs i samråd med socialstyrelsen som läm
nar erforderliga anv_isningar. 

6 Föredragandens överväganden 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Jag har i det följande beräknat medel till ÖEF under anslagen 
H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 

Förvaltningskostnader, förs lagsanslag 
H 2. Drift av beredskapslager, förslagsanslag 
H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservationsanslag 
H 4. Särskilda kostnader för lagring av gasbensin, förs!agsanslag 
H5. Förluster på beredskapsgarantier m. m., förslagsanslag 

Statsrådet Dahl kommer senare i dag att föreslå medel till ÖEF för 
delprogrammet. Bränslen och drivmedel m. m. utom vad gäller förvalt
ningskostnader. I sammanställningen nedan av totala anslag redovisar jag, 
efter samråd med statsrådet Dahl, beräknat medelsbehov även för detta 
delprogram. Därvid föreslår jag att medel för förvaltningskostnader under 
delprogrammet beräknas under det tidigare nämnda förslagsanslaget H 1 . 

Sammanställning av totala anslag (I 000-tal kr.) 

Program/delprogram 1982/83 I 983/84 beräknar . 
Anslag 

ÖEF Föredra-
ganden 

Utgifter 
Gödsel och bekämpningsmedel I 1 I 
Beklädnad m. m. 147 888 197737. 133 680 
Bränslen och drivmedel m. m. I 530 755 1878998 1718332 
Kemiska produkter m. m. 248809 286439 292570 
Metaller m. m. 60711 125 425 65133 
Ledning och samordning m. m. 19083 21 190 20777 
Läkemedel och sjukvårds-

materiel I 
Till ÖEF:s disposition 3500 
Till riksförsäkrings-

verkets m. fl. disposition 1959 
Till regeringens 

disposition 9511 7 575 
Särskilda kostnader för 

viss lagring I 2 
Garantiförluster I I 
Summa 2022220 2509793 2238072 
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Program/delprogram 

Finansiering 
Anslags medel 
Inkomster från försälj-

ning av beredskaps- och 
buffertlager 

Återbetalt lagringslån 
Medel från clearingfonden 
Inkomster av extern uthyrning 
Summa 

1 Har av ÖEF bruttobudgeterats. 

1982/83 
Anslag 

1970940 

32880 
2000 

10000 
6400 

2022220 

1983/84 beräknar 

ÖEF 

2509793 

(7 100) 1 

2509793 

Föredra
ganden 

2 225 472 

5500 
7100 

2238072 

· Innan jag går över till att redovisa medelsbehovet under anslagen H I -
H 5 vill jag ta upp några särskilda frågor. 

ÖEF har i särskild skrivelse den 8 oktober 1982 lämnat förslag till 
principer och metoder för värdering av anläggningstillgångar samt för 
beräkning av kapitalkostnader. ÖEF beräknar ett totalt medelsbehov för 
kapitalkostnader på ca 760750000 kr.. varav ca 580725000 kr. för delpro
grammet Bränslen och drivmedel m. m. Jag har, efter samråd med statsrå
det Dahl, inga erinringar beträffande ÖEF:s förslag till värdering av an
läggningstillgångarna. Jag beräknar under anslaget H 2. Drift av bered
skapslager kapitalkostnaderna för budgetåret 1983/84 till ca 180025 000 kr. 
för programmen Beklädnad m. m. och Övriga varor. Härav utgör ca 
170170000 kr. räntor på beredskapslager och ca 9855000 kr. kapitalkost
nader för anläggningar. 

De externa inkomsternas storlek under samma anslag bör särredovisas 
och anslaget således även i fortsättningen nettobudgeteras. 

ÖEF har under innevarande budgetår en bemyndiganderam på 200 
milj. kr. för beredskapslån som medför utbetalningar under flera år. Jag 
föreslår, efter samråd med statsrådet Dahl, att ramen även under budget
året 1983/84 utgör 200 milj. kr., men att 120 milj. kr. av denna ställs till 
regeringens disposition. 

Jag beräknar pris- och löneomräkning på anslaget H 1. Överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader till 766 000 kr., varav 66 000 kr. 
för delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. Jag beräknar pris- och 
löneomräkning på anslaget H 2. Drift av beredskaps lager till 2 290 000 kr. 
Huvudförslaget har tillämpats för resp. anslag. 

Jag kommer i det följande först att redovisa medelsbehovet under ansla
gen H I - H 3 uppdelat på olika program. Därefter övergår jag till att redo
visa medelsbehovet under varje anslag. Regeringen har möjlighet att göra 
omfördelningar av anslagna medel mellan olika program. 
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Livsmedel 

Gödsel- och bekämpningsmedel 

Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att ta upp 
frågan om medelsbehovet för beredskapslagring av gödsel- och bekämp

ningsmedel. 
Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager har jag tagit upp en 

I 000-kronorspost för att markera ÖEF:s funktion som uppdragsmyndighet 
gentemot statens jordbruksnämnd inom delprogrammet. 

Beklädnad m. m. 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt
ningskostnader beräknar jag 2582000 kr. 

Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager beräknar jag 55 098 000 
kr., varav 49 055 000 kr. utgör kapitalkostnader. 

Regeringen avser att senare i vår återkomma med en särskild proposi
tion om sin syn på den framtida inriktningen av den statliga tekopolitiken. I 
avvaktan härpå beräknar jag nu av ÖEF inom den särskilda medelsramen 
för ekonomiskt försvar begärda 76 milj. kr. under anslaget H 3. Bered
skapslagring och industriella åtgärder. 

Energi 

Bränslen och drivmedel m. m. 

Under anslaget H 1. Förvaltningskostnader beräknar jag, efter samråd 
med statsrådet Dahl, 5 834000 kr., varav 35000 kr. utgör medel för utökad 
kontroll av tvångslagringen av olja. 

Övriga varor 

Kemiska produkter m. m. 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt
ningskostnader beräknar jag 4 520 000 kr. 

Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager beräknar jag 94850000 kr., 
varav 77 504000 kr. utgör kapitalkostnader. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk
nar jag 193,2 milj. kr. För inlagring av 100000 m3 gasbensin enligt oljelag
ringsprogrammet har jag härvid beräknat 160 milj. kr. inkl. inlagringskost
nader. För anläggningsarbeten har jag beräknat 200000 kr. 

Av den särskilda medelsramen beräknar jag 33 milj. kr. för delprogram
met. Härav beräknar jag 16,4 milj. kr. för industriella åtgärder och 12 
milj. kr. för fortsatta försök med beredskapslagring i företagens egen r(.;gi. 
Vidare beräknar jag 4 milj. kr. för omställningsåtgärder samt 600000 kr. för 
åtgärder i syfte att förbättra handlingsberedskapen. 

15 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100 Bil. 6 
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Metaller m. m. 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt
ningskostnader beräknar jag 2 208 000 kr. 

Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager beräknar jag 57 425 000 kr., 
varav 53 446 000 kr. utgör kapitalkostnader. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk
nar jag 5,5 milj. kr. av den särskilda medelsramen för delprogrammet. 
Härav avser 5 milj. kr. industriella åtgärder och 500000 kr. åtgärder i syfte 
att stärka handlingsberedskapen. 

Ledning och samordning m. m. 

Samordning 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt
ningskostnader beräknar jag 3 292000 kr. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk
nar jag 1705000 kr. av den särskilda medelsramen för utbildnings- och 
informationsverksamhet mt'.d berörd personal inom myndigheter och nä
ringsliv i syfte att skapa ökad handlingsberedskap i ett krisläge. 

lnformationsbehandling 

Under anslaget H 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt
ningskostnader beräknar jag 2 956 000 kr. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk
nar jag I, I milj. kr. av den särskilda medelsramen för fortsatt utveckling av 
nytt ekonomiadministrativt system samt för ökad handlingsberedskap. 

Ledning och administration 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt
ningskostnader beräknar jag 11 724000 kr. 

Läkemedel och sjukvårdsmateriel 

Statsrådet Sigurdsen kommer senare denna dag att ta upp frågan om 
medelsbehovet för beredskapslagring av läkemedel m. m. 

Under anslaget H2. Drift av beredskapslager har jag tagit upp en 
1 000-kronorspost för att markera att ÖEF är uppdragsmyndighet gentemot 
socialstyrelsen inom delprogrammet. 

Medel till regeringens disposition 

Jag beräknar 7 575 000 kr. av den särskilda medelsramen till regeringens 

disposition. 

Jag övergår nu till att redovisa de beräknade medelsbehoven under varje 
anslag. 
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H 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

31880875 

32990000 

33 116000 

Anslaget omfattar centrala myndighetskostnader och upptar främst 

kostnader för personal, resor, konsulter och övriga expenser. 

l 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Beklädnad m. m. 
Bränslen och drivmedel m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Ledning och samordning m. m. 

Summa anslag 

Hemställan 

1982/83 
Anslag 

2758 
5719 
4334 
2096 

18083 

32990 

1983/84 beräknar 

ÖEF Föredra-
ganden 

2546 2582 
5906 5834 
4475 4520 
2386 2208 

18385 17972 

33701 33116 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till program

sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Överstyre/sen för ekonomiskt försvar: Förvaltnings kostnader 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan~lag av )3 116000 kr. 

H 2. Drift av beredskapslager 

1981/82 Utgifter 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

404070800 
444393000 

207375000 

Exkl. delprogrammet 

Bränslen och drivmedel 

m.m. 
117 673 529 
157857000 

Anslaget omfattar driftkostnader för beredskapslagring, exkl. inlagrings
kostnader och centrala myndighetskostnader. 

I 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Gödsel och bekämpningsmedel 
Beklädnad m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Läkemedel och sjukvårds

materiel 
Summa 

1982/83 
Anslag 

I 
44250 
65155 
48450 

I 
157857 

1983/84 beräknar 

ÖEF Föredra-
ganden 

I 1 
55191 55098 
95024 94850 
57 536 57 425 

I I 
207754 207375 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till program
sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 207 375 000 kr. 

H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1981/82 Utgift 162251636 
1982/83 Anslag 1493 555 000 
1983/84 Förslag 285080000 

Exkl. delprogram
met Bränslen och 
drivmedel m. m. 
161852 163 
271.455000 

Reservation 

149368391 1 

1 Exkl. delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. var behållningen 147019180 
kr. 

Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor inkl. inlagringskost
nader samt olika former av industriella åtgärder. Under anslaget beräknas 

också medel för investeringar i förråd samt för ökning av handlingsbered

skapen. 

I 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Beklädnad m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Samordning 
Informations behandling 
Till ÖEF:s disposition 
Till riksförsäkringsverkets 

m. tl. disposition 
Till regeringens disposition 

Summa utgifter 

Försäljning av beredskaps-
och buffertlager 

Återbetalt lagringslån 

Summa anslag 

1982/83 
Anslag 

100880 
179320 
10165 

900 
100 

3500 

1959 
9511 

306335 

32880 
2000 

271455 

1983/84 beräknar 

ÖEF Föredra-

140000 
186940 
65500 

1705 
1100 

395245 

395245 

ganden 

76000 
193200 

5500 
1705 
1100 

7 575 

285080 

285080 
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Jag förordar investeringar i en gasbensinanläggning enligt följande sam
manställning (I 000-tal kr.). 

Kostnadsram 

1981-07-01 1982-07-01 

Medelsförbrukning 

Faktiskt Kalkyl-
t. o. m. mässigt 

beräknad 
1981/82 1982/83 1983/84 

Bygg
start 
år-mån. 

Färdig
·stäl-
I ande 
år-mån. 

38950 39550 38760 590 200 79-09 81-12 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till program
sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för för-. 
rådsanläggning inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående, 
2. bemyndiga regeringen att medge avtal om nya beredskapslån 

som medför utbetalningar under flera budgetår inom en kost
nadsram av 200000000 kr. under budgetåret 1983/84, 

3. till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 
1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 285 080 000 kr. 

H 4. Särskilda kostnader för lagring av gasbensin 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1000 
1000 

Anslaget står till regeringens disposition för täckande av uppkomna 
merkostnader under reservationsanslaget H 3. Beredskapslagring och in
dustriella åtgärder vid beredskapslagring av gasbensin. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda kostnader för lagring av gasbensin för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 
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H 5. Förluster på beredskapsgarantier m. m. 

1982/83 Anslag . 
1983/84 Förslag 

1000 
1000 

230 

För beredskapsgarantier har jag beräknat en ram på oförändrat 125 
milj. kr. Anslaget bör tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. Även 
förluster på sådana garantier som har lämnats t. o. m. budgetåret 1981/82 
gällande den tidigare ramen om 105 milj. kr. bör belasta anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att medge att beredskapsgarantier får läm

nas inom en ram av 125000000 kr., 
2. till Förluster på beredskapsgarantier m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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6 Övrigt totalförsvar m. m. 

6.1 Inledning 

Övrigt totalförsvar har av tradition ansetts omfatta de delar av totalför
svaret som inte ingår i det militära försvaret, civilförsvaret eller det ekono
miska försvaret. Övrigt totalförsvar är sålunda inte någon enhetlig total
försvarsgren utan utgör ett samlande begrepp för den försvarsverksamhet 
som bedrivs av ett antal olika myndigheter och för vilken verksamhet 
medel anvisas under särskilda anslag eller delar av anslag. Vilka anslag 
som skall tas upp under rubriken övrigt totalförsvar kan diskuteras. För
teckningen över dessa anslag kommer därför att ses över. För budgetåret 
1983/84 förutsätts följande myndigheter/anslag ingå i övrigt totalförsvar. 
Förteckningen bygger på den ändrade ansvarsfördelningen mellan departe
menten. 

Departement 

Justitiedepartementet 

Försvarsdepartementet 

Socialdepartementet 

Kommunikationsdepartementet 

Bostadsdepartementet 

Civildepartementet 

Anslag 

82 

I I 

I 2 
I 3 
14 
I 5 
I 6 
I 7 

I 8 

El 
H7 

I 9 

I JO 

I 11 

HI 

D4 

B I 

Myndighet/verksamhet 

Polisväsendet: Särskild polis
verksamhet för hindrande och 
uppdagande av brott mot rikets 
säkerhet m. m. 
Beredskapsnämnden för psyko
logiskt försvar 
Civilbefälhavarna 
Signal skydd 
Vissa teleanordningar 
Identitetsbrickor 
Vissa skyddsrumsanläggningar 
Anläggningar m. m. för vissa mi
litära ändamål 
Bidrag till kostnader för kommu
nal beredskap 
Socialstyrelsen (del av anslaget) 
Statens bakteriologiska labora
torium: Försvarsmedicinsk 
verksamhet 
Beredskapslagring för hälso- och 
sjukvården m. m. 
Driflkoslnader för beredskaps
lagring m. m. 
Utbildning av personal för hälso
och sjukvård i krig m. m. 
Teleanläggningar m. m. (del av 
anslagel) 
Lantmäteriet: Försvarsbered-
skap 
Länsstyrelserna (del av ansla
get) 
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I det följande tas dessutom upp sådana anslag som varken hör till det 
militära försvaret, civilförsvaret, det ekonomiska försvaret eller övrigt 
totalförsvar men som hör till försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Anslag 

J I 
J2 
J 3 
14 
Kl 

K2 
K3 

Myndighet/verksamhet 

Statens brandnämnd 
Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 
Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 
Strandbekämpningsbåtar 
Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad uppdragsverksam
het 
Flygtekniska försöksanstalten 
Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

6.2 Föredragandens överväganden 

I 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102. FöU 18, rskr 374) angavs 

de grundläggande principerna för och inriktningen av den fortsatta utveck
lingen för övrigt totalförsvar. Sålunda lades fast att grundläggande för 
försvarsplaneringen måste vara att ansvar i fred för en verksamhet behålls 
även i krig. När samhället skall ställas om för kris eller krig måste ändring
ar i ledningsförhållanden, organisation och arbetssätt undvikas i så stor 
utsträckning som möjligt. Jag anser att det är väsentligt att det tas hänsyn 
till totalförsvarets intressen i den fredstida samhällsplaneringen. Totalför
svaret och dess olika grenar måste behandlas som delar av samhället och 
en ökad samordning mellan totalförsvarets olika funktioner i samhället 
måste eftersträvas. 

Jag vill understryka det som också framhölls i försvarsbeslutet, nämli
gen att det inte bör skapas särskilda resurser för sådana behov som kan 
tillgodoses genom fredssamhället. Omvänt bör de särskilda resurser som 
finns inom totalförsvaret i möjlig mån användas för att bistå fredssamhäl
let. Härigenom kan en bättre effekt erhållas till oförändrade eller lägre 
totala kostnader för samhället. 

Verksamheten inom övrigt totalförsvar skall i krig bidra till att nödvän
diga samhällsfunktioner hålls i gång och att de övriga totalförsvarsgrenarna 
understöds. Det är därför av största betydelse med en effektiv samordning 
i fred så att konsekvens och sammanhang uppnås i alla beredskapsåt

gärder. 
Hotet om ett överraskande angrepp och en samtidigt påbörjad krigsor

ganisering skall ligga till grund för planeringen. De verksamheter som 
krävs för en snabb uppbyggnad av den inledande motståndsförmågan hos 
totalförsvaret skall ha högsta prioritet. De verksamheter som erfordras för 
att bygga upp samhällets motståndskraft och som medger fortsatt mot
stånd under lång tid skall sedan prioriteras. Först därefter skall övrig 
krigsviktig verksamhet prioriteras. Jag anser att verksamhetens betydelse 
skall styra tilldelningen av såväl personal som materiel. 
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Den administrativa beredskapen bidrar till stabilitet i vårt samhälle när 
det är krigsorganiserat och skapar därmed respekt för totalförsvaret. Den 
bör i all möjlig mån omfatta ett system av såväl bercdskapsförfattningar 
som organisationsplaner för myndigheterna. Systemet bör redan i fred ha 
prövats vid övningar. 

Jag anser att det från totalförsvarssynpunkt är nödvändigt att man i allt 
arbete med författningar, utredningsdirektiv m. m. beaktar hur svårighe
terna under kris, krigsfara eller i krig skall bemästras. Författningsmässigt 
anser jag att detta bör ta sig uttryck i generella beredskapsförfattningar 
eller i särskilda beredskapsföreskrifter i den ordinarie författningstexten. 

Huvudinriktningen skall vara att verka under insats av konventionella 
stridsmedel men förberedelser skall också vidtas för skydd mot kärnva
pen, biologiska och kemiska stridsmedel inom de olika delarna av total
försvaret. 

Allt fler samhällsfunktioner blir mer beroende av datamaskinstöd och 
möjligheterna blir mindre att ersätta detta stöd med manuella reservme
toder. Det är stor risk att resurserna för underhåll och drift kommer att 
sätta gränserna för datasystemdriftens omfattning under avspärrning och i 
krig. Det är därför ett totalförsvarsintresse att få klarlagt vilka datasystem 
som oundgängligen måste vara i drift i krig och vilka resurser som då kan 
disponeras för underhåll och drift av systemen. Arbete på detta område 
har därför påbörjats. 

För att säkerställa en effektiv samordning och samverkan mellan total
försvarets olika delar och en god beredskap är det av stor betydelse att 
utbildning och övning i fred bedrivs regelbundet. 

Den fortsatta utvecklingen av de olika verksamheter som övrigt total
försvar omfattar anmäls dels i det följande under resp. anslag, dels av 
ansvarigt statsråd i vederbörande departements bilaga till budgetproposi
tionen. De förslag som lämnas där står enligt min mening i stort sett i 
överensstämmelse med 1982 års försvarsbeslut. 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna över 
statsbudgeten för verksamheten inom övrigt totalförsvar till ca 455 milj. kr. 
Härav faller 97 343 000 kr. på anslag under fjärde huvudtiteln. De anslag 
inom försvarsdepartementets verksamhetsområde som inte hör till det 
militära försvaret, civilförsvaret eller övrigt totalförsvar har tagits upp med 

63553000kr. 

6.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om övrigt totalförsvar m. m. 
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Fjärde huvudtiteln 

I. Övrigt totalförsvar 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar är central myndighet för 
den psykologiska försvarsberedskapen. 

Beredskapsnämnden består av en ordförande och en kanslichef samt 
minst tolv och högst femton andra ledamöter. Kanslichefen är chef för 
nämnden. 

Verksamheten under delprogrammet Beredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområ
det Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar. 

Planering för perioden 1983/84-1987 /88 

Mot bakgrund av regeringens anvisningar och målen för verksamheten 
anger beredskapsnämnden för psykologiskt försvar följande inriktning för 
de tre huvuduppgifterna planläggning, utbildning och forskning. 

Planläggnings- och utbildningsarbetet skall främst ta sikte på att bygga 
upp och utveckla en ändamålsenlig organisation för statens upplysnings
central samt att biträda pressen och folkrörelserna i deras planläggning av 
det psykologiska försvaret. 

Forskningen skall främst inriktas på masskommunikation. psykologisk 
krigföring, propaganda samt årliga riksomfattande opinionsundersökning
ar av attityder till försvaret. 

Den av beredskapsnämnden beräknade utvecklingen av anslaget Bered
skapsnämnden för psykologiskt försvar framgår av följande sammanställ
ning (prisläge juli 1982, löneläge 1982; 1000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

29601 3117 3055 2994 2934 2875 14975 
(2960) (3167) (3104) (3042) (2 981) (2921) ( 15 215) 

1 Prislägejuli 1981, lönelägejanuari 1982. 

I ett tilläggsalternativ räknar beredskapsnämnden med medel för att 
behålla utbildningsverksamheten på nuvarande nivå. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 235 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 
inom beredskapsnämnåen framgår av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

9 9 9 9 9 9 

I I. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2778332 
2960000 

3055000 

Kostnader och medelshehm• ( 1000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 

Beredskapsnämnden 
för psykologiskt 
försvar: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 

Kostnader 

Avgår: 
Intäkter m. m. 

Medelsbehov 

Personal 

1981/82 

Planerat Utfall 

2749 

2749 

-24 

2725 

2812 

2812 

-34 

2778 

1982/83 1983/84 

Planerat Bered- Föredra-

2984 

2984 

-24 

2960 

skaps- ganden 
nämnden 
för psy-
kologiskt 
försvar 

3141 

3141 

-24 

3117 

3079 

3079 

-24 

3055 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Bered- Föredra-
skaps- ganden 
nämnden 
för psy-
kologiskt 
försvar 

Civil personal 9 9 9 9 9 

Budgetåret 1981/82 

Beredskapsnämndenför psykologiskt försi•ar anger i sin redovisning för 

budgetåret 1981/82 att verksamheten har följt uppgjorda planer. Personal 
som är krigsplacerad inom det psykologiska försvaret har successivt rekry-
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terats, utbildats och övats i sina funktioner. Beredskapsnämnden har med
verkat till krigsplanläggning av dagspress samt veckotidningar och organi
sationstidskriftcr. Forskningsverksamheten har följt uppgjorda planer och 
dessutom kunnat anpassas till aktuella händelser. 

Budgetåret 1982/83 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop 1981/82: 100 bil. 7 
(FöU 18, rskr 374) och regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 bedöms 

kunna följas. 

Budgetåret 1983/84 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar bered
skapsnämnden på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 221 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I ett tilläggsyrkande begär beredskapsnämnden ytterligare 50000 kr. för 
att bibehålla utbildningsverksamheten på nuvarande nivå. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad beredskapsnämnden har anfört om verk
samheten under programplaneperioden. 

För nästa budgetår bör medel för beredskapsnämndens verksamhet 
beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbehov 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskaps nämnden för psykologiskt försvar för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 3 055 000 kr. 

Civilbefälhavarna 

Landets sex civilbefälhavare verkar i fred för att totalförsvaret inom 
resp. civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med 
en enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås. 
Förutom uppgiften att samordna viss planläggning skall civilbefälhavaren 
leda övningar, utbilda eller verka för utbildning av viss personal för upp
gifter i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigs

fara. 
För dessa uppgifter biträds civilbefälhavaren av ett kansli, vilket är 

förlagt i anslutning till en länsstyrelse. 
Civilbefälhavarkanslierna har inemot 40 anställda. Medelsanvisningen 

för budgetåret 1982/83 uppgår till ca 11,9 milj. kr. 
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Civilbefälha11arnas anslags/ramställningar 

Civilbefälhavarnas anslagsframställningar för budgetåret 1983/84 inne
håller som huvudförslag en anslagsnivå som utgör pris- och löneomräknat 
anslag för budgetåret 1982/83 minskat med 2 %. Medelsbehovet enligt 
detta alternativ innebär en ökning med 1 127 000 kr. Civilbefälhavarna 
lägger också fram ett alternativ som innebär en förstärkning av organisatio
nen med elva tjänster. Det senare alternativet innebär också en ökad 
övningsverksamhet. Medelsbehovet enligt detta alternativ innebär en ök
ning med 2 253 000 kr. utöver huvudförslaget. 

Remissyttrandena 

Remissyttranden över civilbefälhavarnas förslag har avgetts av översty
relsen för ekonomiskt försvar och civilförsvarsstyrelsen. 

Överstyrelsen anser att det är av stor vikt att den inriktning på hand
lingsberedskap som anges i totalförsvarspropositionen (prop. 1981182: I02) 
kan genomföras på alla nivåer med uppgifter inom totalförsvarets civila 
delar. Sålunda måste centrala. högre och lägre regionala samt lokala organ 
ges möjlighet att satsa på utbildnings- och övningsverksamhet. Detta krä
ver en väl samordnad grund för medelstilldelningen. Överstyrelsen före
slår att civilbefälhavarna undantas från ytterligare minskningar av medels
tilldelningen i avvaktan på resultatet av den översyn av planeringsverk
samheten som har påbörjats inom regeringskansliet. 

I 2. Civilbefälhavarna 

Sammanställning av anslagsberäkningarna ( 1000-ta/ kr.) 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Civilbefäl- Före-
ha varna draganden 

Personal 26 + 12 

Anslag 

Förvaltningskostnader 7130 +2189 + 86 
Därav 

lönekostnader 6153 1667 - 76 
engångsutgifter 72 65 

Lokalkostnader )()()8 + 86 - 72 
Utbildnings- och övnings-

verksamhet 3 551 +I 084 +631 
Till regeringens disposition 179 + 25 

11868 +3359 +670 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget till civil
betalhavarna förs upp med 12538000 kr. Jag anser vidare att en viss 
förstärkning av civilbefälhavarkanslierna kan behövas under budgetåret. 
Detta ligger också i linje med 1982 års försvarsbeslut. I den mån medel kan 
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frigöras från andra anslag, bör de få användas för detta ändamål. Fördel
ningen på kanslier avser jag att föreslå regeringen i samband med beslut 
om regleringsbrev för budgetåret 1983/84. 

Civilbefälhavaren i Södra civilområdet 

1982/83 

Personal 5 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1477 
Därav 

lönekostnader 1239 
engång.l'ulgifter Il 

Lokalkostnader 164 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 694 

2335 

Beräknad ändring 1983/84 

Myndig
heten 

+168 

38 

- IO 

+172 

+330 

Före
draganden 

+24 

- 14 

-49 

+94 

+69 

I. Löne- och prisomräkning samt besparingar 103 000 kr. 
2. Civilbefälhavaren yrkar att medel skall överföras från anslagsposten 

utbildnings- och övningsverksamhet till anslagsposten förvaltningskost
nader för att bekosta en halvtidstjänst som expeditionsvakt. 

3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamhet förkrigsplacerad 
personal beräknas öka(+ 155000kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 72 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet till 69000 kr. 

Ci1•ilbefälhavaren i Västra civilområdet 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 

1982/83 

4 

982 

849 
10 

147 

368 

1497 

Beräknad ändring 1983/84 

Myndig
heten 

+2 

+318 

255 
20 

+ 25 

+464 

+807 

Före
draganden 

+ 25 

- Il 

- 12 

+284 

+297 
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1. Löne- och prisomräkning samt besparingar 48000 kr. 
2. Civilbefälhavaren yrkar en tjärist som biträdande kanslichef/avdel

ninsgdirektör för utökade samordningsuppgifter samt med ansvar för öv
nings- och utbildnings verksamheten. Vidare yrkas en tjänst som assistent/ 
kansliskrivare för att i den utökade organisationen sköta expeditions- och 
skrivarbete ( + 272000 kr.). 

3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamhet förkrigsplacerad 
personal beräknas öka (+435000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka(+ 52000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet till 297 000 kr. 

Civilbefälhavaren i Östra civilområdet 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 

6 

1708 

1559 

391 

710 

2809 

Myndig
heten 

+3 

+ 543 

+ 473 
+ 15 
+ 96 

+ 463 

+1102 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 545 000 kr. 

Före
draganden 

+ 51 

- 18 

+ 35 

+379 

+465 

2. Civilbefälhavaren yrkar tre byrådirektörstjänster för utökade arbets
uppgifter. Vidare yrkas medel för tillfällig personal ( + 494000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 63 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet till 465 000 kr. 
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Civilbefälhavaren i Bergslagens civilområde 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

. Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 

4 

1018 

849 
51 

+35 

900 

1953 

Myndig
heten 

+157 

157 

+ 7 

- 60 

+104 

I. Löne- och prisomräkning samt besparingar 163 000 kr. 

Före
draganden 

- 58 

- Il 

+ 8 

- 78 

-128 

2. Civilbefälhavaren yrkar medel för ökade personalkostnader ( + 91000 

kr.). 

3. Kostnader för utbildnings- och övningsverksamhet förkrigsplacerad 

personal beräknas minska ( - 132 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas minska (- 18000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det minskade me

delsbehovet till 128 000 kr. 

Civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 

3 

864 

718 

159 

638 

1661 

Myndig-
heten 

+4 

+636 

490 
20 

- 32 

-180 

+424 

I. Löne- och prisomräkning samt besparingar 86000 kr. 

Före-
draganden 

+ 32 

- 7 

- 32 

-189 

-189 

2. Civilbefälhavaren yrkar en byrådirektörstjänst. en förste byråsekre

terartjänst, en byråsekreterartjänst och en tjänst för assistent/kansliskri

vare för utökade arbetsuppgifter ( + 418000 kr.). 
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3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamhet förkrigsplacerad 

personal beräknas minska (- 180000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka(+ 100000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det minskade me

delsbehovet till 189000 kr. 

Civilbefälhavaren i Övre Norrlands civilområde 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Myndig- Före-
het en draganden 

Petsonal 4 +I 

Anslag 

Förvaltningskostnader I 081 +367 + 12 
Därav 

lönekostnader 939 254 - 15 
engångsutgifter 10 

Lokalkostnader 112 - 22 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 241 +225 +141 

1434 +592 +131 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 116000 kr. 

2. Kansliet behöver förstärkas med en wdelningsdirektörstjänst, efter

som civilbefälhavaren har ålagts större ansvar och breddad verksamhet 

gentemot andra myndigheter ( + 180000 kr.). 

3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamhet förkrigsplacerad 

personal beräknas öka ( + 225 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 71000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet till 131000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Civilbefälhavarna för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 12538000 kr. 

16 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /OOBil. 6 
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Signalskydd 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och 
traktamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt an
skaffning och underhåll av särskild signalskyddsmateriel för totalförsva

rets civila sektor. 
Verksamheten budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktions

områdena Allmän ledning och förbandsverksamhet, Centralt vidtaget ma
terielunderhåll m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Signalskydd. 

Planering för perioden 1983/84-1987 /88 

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur 
att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterliga

re upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott. 
Den av överbefälhavare.n beräknade utvecklingen av anslaget Signal

skydd framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1982: 
1 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 Summa 
1983/88 

3 330 4040 3400 2210 2740 15720 

1 Prisläge februari 1981. 

Det beräknade behovet av beställningsbemyndiganden för signalskydds-
materiel samt bemyndigandeskuldens storlek under programplaneperioden 
framgår av följande sammanställning (I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

Bemyndigande-
behov 2580 2390 250 260 

Bemyndigande-
skuld vid ut-
gången av resp. 
budgetår 7500 7000 5500 2750 2010 

1987/88 Summa 
1983/88 

290 5770 

800 
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I 3. Signalskydd 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

798315 
2210000 
4030000 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (I 000-tal kr.j 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Bem. Bet. 

Signalskydd: 
Allmän ledning 

och förbands-
verksamhet 950 

Centralt vid-
taget materiel-
underhåll m. m. 260 260 

Centralt vidtagen 
materielanskaff-
ning m.m. 8500 I 000 

Kostnader= 
medels behov 2210 

Bemyndigande-
behov 8760 

Överbefälhaw1ren 

1983/84 

Överbefäl
havaren 

Bem. Bet. 

950 

280 280 

2100 

3330 

280 

Före
draganden 

Bem. Bet. 

950 

280 280 

2300 2800 

4030 

2580 

243 

Anslaget bör föras upp med 3 330000 kr. och ett beställningsbemyndi
gande om 280000 kr. inhämtas. 

Föredragandens överväganden 

Som jag har anfört under avsnittet Huvudtitelns utformning (s. 8) bör 
anslaget i fortsättningen vara reservationsansiag. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning
en över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Med hänvisning 
till denna hemställer jag att regeringen förslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen medge att beställningar av signalskydds
materiel får läggas ut inom en kostnadsram av 2580000 kr., 

2. till Signa/skydd för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsan
slag av 4030000 kr. 

Vissa teleanordningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa teleanordningar omfattar 
vidmakthållande och anskaffning av vissa teleanordningar för den civila 
försvarsberedskapen i länen och för teleanläggningar inom hälso- och 
sjukvården samt anskaffning av viss teleteknisk utrustning. 
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Verksamheten budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktions
området Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Vissa teleanord

ningar. 

Planering för perioden 1983/84-1987 /88 

Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för vissa 
statliga myndigheter är av sådan natur att närmare redogörelse inte bqr 
lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att läm
nas riksdagens försvarsutskott. 

Beträffande planeringen av programelementet Teleanordningar för den 
civila försvarsberedskapen i länen anför telei'erket bl. a. följande. 

Televerket fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna och utför 
inkomna beställningar av teleanordningar. Fyra centrala myndigheter är 
närmast berörda, nämligen socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, arbetsmark
nadsstyrelsen och vägverkets centralförvaltning. De behov som f. n. kan 
förutses är i allt väsentligt tillgodosedda. Anslaget belastas därför huvud
sakligen av abonnemangsavgifter. 

Den av televerket beräknade utvecklingen av anslaget Vissa teleanord
ningar framgår av följande sammanställning (prisläge december 
1982; 1000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 

43615 1 51870 68795 

1 Prisläge december 1981. 

I 4. Vissa teleanordningar 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

27162392 
43615000 
44455000 

1985/86 1986/87 · 1987/88 Summa 
1983/88 

40460 32055 7 535 200715 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Vissa teleanordningar: 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning m. m. 

Kostnader= medelsbehov 

1982/83 

43615 

43615 

1983/84 

Televerket Föredra-

51870 

51870 

ganden 

44455 

44455 
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Televerket 

För budgetåret 1983/84 föreslås att anslaget förs upp med 51870000 kr. 
Av beloppet utgör ca 3 milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare utförda 
teleanläggningar eller sådana som avses bli utförda under budgetåret 
1983/84. Ca 49 milj. kr. avser kostnader för att anskaffa teleteknisk utrust- · 
ning. 

Föredraga1idens överväganden 

Som jag har anfört under avsnittet Huvudtitelns utformning (s. 8) bör 
anslaget i fortsättningen vara reservationsanslag. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehoV. Med hänvisning till denna hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa teleanordnlngar för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser
vationsäilslag av 44455000 kr. 

ldentitetsbrickor 

Länsstyrelsen i Kristianstads län svarar för framställning och distribu
tion av identitetsbrickor m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn 
till invandrare eller till självkostnadspris tillhandahålls andra personer, allt 
enligt riktlinjer som har godkänts av riksdagen (prop. 1962: I bil. 13, SU 11, 

rskr 11). 

Verksamheten under delprogrammet ldentitetsbrickor budgeteras på ett 
primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget ldentitetsbrickor. · 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför länsstyrelsen i Kris
tianstads län att framställning och distribution av identitetsbrickor skall 
genomföras i enlighet med det uppdrag som riksdagen har gett. 

Den av länsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Identitets
brickor framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1982; I 000- tal 
kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

865 1 866 850 833 816 800 4165 

1 Prislägejuli 1981. 
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I 5. ldentitetsbrickor 

1981/82 Utgift 623729 

1982/83 Anslag 865000 

1983/84 Förslag 865000 

Kostnader och medels behov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat .Utfall Planerat Länssty- Föredra-
relsen i ganden 
Kristian-
stads län 

ldentitetsbrickor: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 805 624 865 866 865 

Kostnader= medels-
behov 805 624 865 866 865 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Länssty- Föredra-
relsen i ganden 
Kristian-
stads län 

Civil personal 5 5 5 5 5 

Budgetåret 1.981 /82 

Under budgetåret 1981/82 har 110000 identitetsbrickor tillverkats för 

nyfödda och invandrarbarn. Länsstyrelsen har tillhandahållit 6000 brickor 

till självkostnadspris. Det låga utgiftsutfallet beror på leveransförseningar 

av brickmateriel. 

Budgetåret 1982/83 

Verksamheten bedöms få i stort sett oförändrad omfattning. 

Budgetåret 1983/84 

Länsstyrelsen i Kristianstads län 

Pris- och löneomräkning 
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 000 kr. 

Föredragandens överl'äganden 

Jag kan i huvudsak godta vad länsstyrelsen i Kristianstads län har anfört 

om verksamheten under budgetåret 1983/84. 
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Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Identitetsbrickor för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan
slag av 865 000 kr. 

Vissa skyddsrumsanläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 
omfattar anskaffning av andelar för statliga myndigheter i anläggningar för 
civilförsvarets krigsorganisation, anskaffning och underhåll av viss sam
bandsutrustning samt anskaffning av inventarier för vissa gemensamma 
stabsplatser. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 
budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Centralt 
vidtaget materielunderhåll m. m., Centralt vidtagen materielanskaffning 
m. m. och Nybyggnad m. m. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Vissa skyddsrums
anläggningar. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Civilförsvarsstyrelsen anför att omfattningen och inriktningen av verk
samheten under delprogrammet helt är beroende av den avvägning som är 
gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt av andra myndigheters 
programmässiga mål. 

Den av civilförsvarsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Vissa 
skyddsrumsanläggningar framgår av följande sammanställning (prisläge 
juli 1982; 1000-tal kr.J. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

4535 1 3950 4600 5 800 9 500 6 000 29 850 

1 Prisläge juli 1981. 
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I 6. Vissa skyddsrumsanläggningar 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1576202 

4535000 

3950000 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 

Planerat Utfall 

Vissa skyddsrumsanlägg-
ningar: 

Centralt vidtaget 
materielunderhåll m. m. 65 20 

Centralt vidtagen 
materielanska!Ining m. m. 50 0 

Nybyggnad m. m. 1800 1556 

Kostnader = medelsbehov 1915 1576 

Budgetåret 198 l /82 

1982/83 1983/84 

Planerat Civil-
försvars-
styrelsen 

75 75 

60 60 
4400 3815 

4535 3950 

248 

Föredra-
ganden 

75 

60 
3 815 

3950 

Civilförsvarsstyrelse11 anmäler att anskaffningen av utrymmen i skydd 
för statliga myndigheter inte har haft den omfattning som var planerad på 
grund av att byggstarten för ett antal anläggningar för civilförsvarets krigs
organisation har uppskjutits. 

Budgetåret 1982/83 

Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. 

Budgetåret 1983/84 

Civilförsvarsstyre/sen 

1. För underhåll av viss sambandsutrustning beräknas ett oförändrat 
medelsbehov av 75000 kr. för budgetåret 1983/84. 

2. För anskaffning av viss sambandsutrustning och inventarier för vissa 
gemensamma stabsplatser beräknas ett oförändrat medelsbehov av 60000 

kr. för budgetåret 1983/84. 

3. För anskaffning av andelar för statliga myndigheter i anläggningar för 
civilförsvarets krigsorganisation beräknas ett medelsbehov av 3 815 ooO kr. 
för budgetåret 1983/84 (- 585 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad civilförsvarsstyrelsen har anfört om inrikt
ningen av verksamheten under programplaneperioden. 

Som jag har anfört under avsnittet Huvudtitelns utformning (s. 8) bör 
anslaget i fortsättningen vara reservationsanslag. 
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Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa skyddsrumsanliiggningar för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett reservationsanslag av 3 950000 kr. 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa mili
tära ändamål omfattar sådana ändamål som bekostas av medel utanför 
utgiftsramen för det militära försvaret. I verksamheten ingår för budgetåret 
1983/84 den projektilröjning som enligt avtal ankommer på staten inom de 
delar av Järvafältet som har överlåtits till Stockholms m. fl. kommuner,· 
anskaffning av mark i anslutning till pansarövningsfältet i Skövde som 
kompensation för övningsmark som har överlåtits till Skövde kommun, 
nybyggnad av diverse befästningsobjekt samt byggnadsåtgärder vid Ing 1 i 
Södertälje för försvarets FN-utbildning. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen 
på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen ma
terielanskaffning m. m., markanskaffningen på ett primäruppdrag inom 
delproduktionsområdet Markanskaffning och nybyggnaden av befäst-

. ningsobjekt samt byggnadsåtgärderna vid lng I på ett primäruppdrag inom 

delproduktionsområdet Nybyggnad m. m. 
Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Anläggningar m. m. 

för vissa militära ändamål. 

Planering för perioden 1983/84- 1987/88 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren 
bl. a. följande. 

Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om överlå
telse av vissa delar av Järvafältet skalls. k. blindgångare inom de överlåtna 
områdena tas bort genom statens försorg. Röjningsarbetena har försenats 
på grund av bl. a. de svåra arbetsförhållandena och beräknas fortsätta även 
under budgetåret 1983/84. Totalkostnaderna från arbetets början år 1963 
beräknas till ca 32,5 milj. kr. 

Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj:t en mellan försvarets 
fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om 
försäljning till staden av ett område om ca 27 ha i anslutning till K 3:s 
kasernområde och om att dra en större trafikled över P 4:s övningsområde. 
Ersättningen för den försålda marken m. m. uppgick till avrundat 2,7 
milj. kr. Beslut har fattats (prop. 1972:75, FöU 17, rskr 231) att P 4 och K 3 
skall kompenseras för de försämrade övningsmöjligheter som har blivit en 
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följd av överlåtelsen. Kompensationsmarken omfattar ca 180 ha i anslut
ning till pansarövningsfältet med en beräknad anskaffningskostnad av 4,2 

milj. kr. Förvärv av denna mark får ske endast genom frivilliga uppgörelser 
med markägarna och i syfte att åstadkomma en lämplig gränsdragning i 

övningsfältets östra del. 
Den av överbefälhavaren beräknade uivecklingen av anslaget Anlägg

ningar m. m. för vissa militära ändamål framgår av följande sammanställ
ning (prisläge februari 1982; 1 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
i983/88 

30500 15500 Il 000 3 500 3 500 64 000 

1 Prisläge februari 1981. 

I 7. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

52401879 
62000000 
28 100 ()(}() 

Reservation 7841040 

Kostnader och medelsbehov (I 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Anläggningar m. m. för 
vissa militära ändamål: 

Centralt vidtagen 
materielanskaffning 
m.m. 

Markanskaffning 
Nybyggnad m. m. 

Kostnader= medelsbehov 

Budgetåret 1981 /82 

1982/83 

2500 
500 

59000 

62000 

1983/84 

Överbefäl- Före-
havaren draganden 

3000 
500 

27000 

30500 

3000 
500 

29400 

32900 

I sin redovisning för budgetåret 1981/82 anmäler fortifikationsförwllt

ningen att något förvärv av kompensationsmark i Skövde inte har kunnat 

genomföras. Förhandlingar har inletts mellan försvarsmakten, berörda 
markägare och lantbruksnämnden i länet om slutlig avgränsning av kom
pensationsmarkområdet. Projektilröjningen på Järvafältet har kunnat ge
nomföras i planerad omfattning. 

Budgetåret 1982/83 

Kompensationsmark i Skövde beräknas kunna förvärvas i begränsad 
omfattning. Projektilröjningen på Järvafältet beräknas kunna genomföras 

enligt planerna. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 251 

Budgetåret 1983/84 

Överbefälhavaren 

Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 30,5 milj. kr. enligt 
vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov 
(intagen på s. 250). 

Föredragandens överväganden 

Jag godtar vad överbefälhavaren har anfört om verksamheten under 
budgetåret 1983/84. Jag har därutöver beräknat medel under anslaget för 
del av kostnaderna för erforderliga byggnadsåtgärder vid lng 1 för försva

rets FN-utbildning. 
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställ

ningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 250) samt följande 
anskaffningsplan och anslagsberäkning. 

Anskaffningsplan (i 000-ta! kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 

81-02-01 82-02-01 82-06-30 1982/83 

A. Centralt vidtagen 
materielanskaff-
ningm.m. 

I. Projektilröjning 
på Järvafältet 29000 32600 23600 2500 

SummaA 29000 32600 23600 2500 

B. Markanskaffning 
I. Förvärv av kom-

pensationsmark 
i Skövde 4200 4200 600 500 

SummaB 4200 4200 600 500 

c. Nybyggnad m. m. 

a. Företag påbörjade 
före 1982-07-01 207800 220500 115000 59000 

b. Företag a1•sedda att 
påbörjas 1983184 

I. lng I. Byggnadsåt-
gärder för försva-
rets FN-utbildning 34001 

Summa C (a-b) 207800 223900 115000 59000 

Totalt A-C 241000 260700 139200 62000 

1 Därutöver 3,4 milj. kr. under anslaget B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar. 

1983/84 

3000 

3000 

500 

500 

27000 

2400 

29400 

32900 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning J 982-07-01 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/84 
(förslag) 

7841 
62000 

28100 

97941 

1982/83 
1983/84 
Beräknad 
behållning 
1983-06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

62000 
32900 

3041 

97941 

att till Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 28100000 kr. 

I 8. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

657053 

350000 

Reservation 391322 

Från anslaget - tidigare under littera D. Räddningstjänst m. m. och upp
taget under femtonde huvudtiteln - hart. o. m. budgetåret 1981/82 täckts 

utgifter för bidrag till kommuner och landstingskommuner för beredskaps

planläggning enligt 7 § lagen (1964: 63) om kommunal beredskap (7 § 

ändrad 1977: 417). Vissa bestämmelser för tillämpningen av lagen har 
meddelats i kommunala beredskapskungörelsen (1964: 722, ändrad senast 
1977: 418), i förordningen ( 1977: 419) om statsbidrag till landstingskommun 
enligt 16 § lagen om kommunal beredskap och i Kungl. Maj:ts brev den 14 
maj 1971. Genom lagen ( 1979: 405) om ändring i lagen om kommunal 
beredskap har i 16 §föreskrivits att kommun inte har rätt till statsbidrag för 
revision av beredskapsplan. Denna lag trädde i kraft den I januari 1980. 

Riksnämndenför kommunal beredskap 

Riksnämnden för kommunal beredskap har tidigare budgetår erhållit 

anslag för beredskapsplanläggning och planrevision i kommuner och lands

ting. Den beslutade delningen av kommunerna Norsjö (Malå), Vännäs 

(Bjurholm), Vaxholm (Österåker), Botkyrka (Salem) och Vara (Essunga) 

innebär att ny planläggning måste genomföras i var och en av de nya 

kommunerna. 
Riksnämnden yrkar även medel för vissa kostnader i samband med 

landstingsövningar och lokala ledningsövningar, för nyplanläggning av 

beredskapsplaneringen för barnomsorg samt för planläggning av reservan
ordningar för kommunalteknisk försörjning. 
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Föredragandens öven·äganden 

Den kommunala och landstingskommunala beredskapsplanläggningen 
enligt lagen om kommunal beredskap kommer under budgetåret 1983/84 att 
fortsätta med nyplanläggning av de kommuner som har nybildats den 1 
januari 1983. Planläggningen, som hålls aktuell genom översyn och revi
sion. prövas i samband med ledningsövningar vart tredje år. Riksnämnden 
för kommunal beredskap begär särskilda medel för budgetåret 1983/84 för 
ledningsövningarna. Frågan om särskilda medel till riksnämnden för led
ningsövningar har tidigare prövats i annan ordning. Jag beräknar därför här 
medel endast för kommunal beredskapsplanering i de kommuner som har 
nybildats den 1 januari 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att tili Bidrag till kostnader för kommunal beredskap för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 350000 kr. 
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J. Räddningstjänst 

Under littera J. Räddningstjänst - tidigare benämnt littera D. Rädd
ningstjänst m. m. och upptaget under femtonde huvudtiteln - täcks kost
nader för statens brandnämnds verksamhet. Anslagen under J. avser också 
ersättningar för verksamhet vid räddningstjänst enligt brandlagen och 
kostnader för skogsbrandbevakning. Vidare anvisas medel för generaltull
styrelsens beredskap för olje- och kemikaliebekämpning till havs. 

Frågor med anknytning till samhällets räddningstjänst berör såväl kom
munerna och länsstyrelserna som flera andra myndigheter. Resurser för 
räddningstjänst finns uppbyggda på många olika håll i samhället. Genom 
en förbättrad samordning av resurserna kan räddningstjänsten effektivise
ras. Dessa frågor har under de senaste åren fått stor aktualitet. Räddnings
tjänstkommitten (Kn 1979: 01) har i principbetänkandet (SOU 1981: 82) 
Samhällets räddningstjänst behandlat dessa frågor. Betänkandet har re
missbehandlats. I skrivelsen (rskr 1982/83: 22) om huvudmannaskapet för 
räddningstjänsten, m. m. har regeringen berett riksdagen tillfälle att ta del 
av vad som har tagits upp i det till skrivelsen fogade regeringsprotokollet 
om huvudmannaskapet för den allmänna räddningstjänsten och om vissa 
grundläggande principer i övrigt vad gäller samhällets räddningstjänst. 
Räddningstjänstkommitten fortsätter sitt arbete i syfte att göra samhällets 
räddningstjänst mera effektiv. 

Räddningstjänstkommitten avlämnade i december 1981 betänkandet 
(Ds Kn 1982: l) Ersättning för skador på grund av naturolyckor. Betänkan
det har remis;;behandlats. Ärendet bereds f. n. i regeringskansliet. I rädd
ningstjänstkommittens uppdrag ingår också frågan om geotekniska under
sökningar och förebyggande åtgärder mot jordskred. Kommitten beräknas 
lämna förslag i denna fråga i början av år 1983. 

Med syfte att följa upp allvarliga olyckshändelser och tillbud till sådana 
händelser har regeringen tillkallat en kommitte (Kn 1981: 02), som har fått 
till uppgift att göra kompletterande undersökningar beträffande säkerhets
åtgärder och räddningsinsatser. Kommitten har påbörjat undersökningar 
av flera allvarliga olyckshändelser som har inträffat under år 1982. Avsik
ten är att erfarenheterna snabbt skall sammanställas för att samhällsinsat

serna skall kunna förbättras. 
Utbildningen i räddningstjänst har under flera år varit föremål för utred

ning. Regeringen har för avsikt att tillkalla en kommitte med uppdrag att 
fortsätta översynen av utbildningen i räddningstjänst. Förslag i frågan skall 
kunna läggas fram före utgången av år 1983. 

Frågan om en sammanslagning av civilförsvarsstyrelsen och statens 
brandnämnd till en ny myndighet har aktualiserats både av 1978 års för
svarskommitte (Fö 1978: 02) och av räddningstjänstkommitten (Kn 
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1979: 01). Frågan har också uppmärksammats under det arbete som har 
bedrivits för att förbättra den fredstida utbildningen i räddningstjänst. Mot 
denna bakgrund har regeringen tillkallat en kommitte (Ko 1982: 03) för 
utredning av frågan om en samordning av den centrala ledningen av rädd
ningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten. Syftet med arbetet är 
att pröva förutsättningarna för en samordning av räddningstjänstverksam
heten på central nivå, belysa konsekvenserna av en sådan samordning och 
ange principerna för hur den skall komma till stånd. En utgångspunkt för 
arbetet är enligt direktiven (Dir. 1982: 41) att grunden för organisationen 
skall vara en fungerande fredsmässig verksamhet. Största möjliga samord
nings- och effektivitetsmässiga vinster skall eftersträvas. I utredningsupp
draget ingår också att överväga frågan om en ändamålsenlig ordning för 
samordning av den kommunala beredskapsplaneringen. Kommitten skall 
även överväga om inte de planläggningsuppgifter som rör de kyrkliga 
kommunernas beredskap på riksplanet bör samordnas med motsvarande 
uppgifter för den övriga kommunala beredskapsplaneringen. Kommitten 
skall bedriva sitt arbete så att ett principförslag kan läggas fram senast 
under oktober 1983. 

Regeringen har beslutat bemyndiga chefen för kommundepartementet 
att tillkalla en särskild utredare för att se över den kommunala beslutspro
cessen m. m. under beredskap och krig. Arbetet har samband med den 
översyn av den administrativa fullmaktslagen (1942: 87) som nyligen har 
företagits och som har utmynnat i departementspromemorian (Os Ju 
1982: 9) De offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara. Depar- · 
tementspromemorian har remissbehandlats. I huvudsak gäller utrednings
uppdraget att undersöka vilka av kommunallagens (1977: 179) beslutsregler 
som passar mindre väl för krigsförhållanden och vilka regler som då i 
stället bör gälla. 

Statens brandnämnd har i samråd med generaltullstyrelsen och Svenska 
kommunförbundet på regeringens uppdrag utrett frågan om organisation 
av personalberedskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Brandnämn
den har slutfört utredningsuppdraget och föreslår att räddningsstyrkor från 
vissa brandförsvar i kommuner med omfattande hamnverksamhet skall 
kunna rycka ut med en insatsgrupp för att förstärka tullverkets kustbe
vaknings kemikalieskyddsberedskap. Fem större brandförsvar skall enligt 
förslaget upprätthålla beredskap för insatser mot kemikalieutsläpp till 
sjöss, nämligen brandförsvaren i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stock
holm och Sundsvall. Brandnämnden lägger också fram förslag om kom
pletterande utbildning och övning av personal för uppgiften. Mot bakgrund 
härav kommer jag vid behandlingen av anslagen under J. Räddningstjänst 
att ta upp förslag om insatser för att förstärka personalberedskapen för 
kemikaliebekämpning till sjöss. 

På regeringens uppdrag har statens brandnämnd i samråd med general
tullstyrelsen och i samarbete med Svenska kommunförbundet lagt fram 
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förslag i fråga om fortsatt anskaffning av strandbekämpningsbåtar. Enligt 
brandnämnden finns ett behov av dessa båtar som komplement till de båtar 
som finns hos kustbevakningen, marinen, brandförsvaren eller i enskild 
ägo. Brandnämnden föreslår också alternativa användningsområden för 
båtarna under de tider när de inte används i oljebekämpningsoperationer. 
Jag återkommer till denna fråga. 

Inom regeringskansliet och på myndighetsplanet har bedrivits ett arbete 
med syfte att marinens resurser skall kunna utnyttjas effektivare vid större 
olje- och kemikaliebekämpningsoperationer. Arbetet har lett till att en 
samverkansplan har tagits fram gemensamt av kustbevakningen och ma
rinen. Planen gäller sedan den 1 januari 1982. Jag kommer i annat samman
hang att ta upp frågan om gemensam organisation för kustbevakningen och 
sjöfartsverket i syfte att uppnå ytterligare samordningsfördelar. 

I samband med det avsiktliga utsläpp av olja som vid årsskiftet 1980-

1981 inträffade på västkusten togs initiativ till att följa upp händelsen i 
syfte att effektivare kunna ingripa mot avsiktliga oljeutsläpp. Detta arbete 
pågår alltjämt och sker i samarbete med de berörda nordiska länderna. 

Inom räddningstjänstområdet pågår även ett betydande internationellt 
samarbete. Bl. a. förekommer samverkan mellan de nordiska länderna 
inom ramen för 1971 års Köpenhamnsavtal, mellan Nordsjöstaterna enligt 
1969 års Bonnöverenskommelse och mellan Östersjöstaterna enligt 1974 

års Helsingforskonvention. En översyn av Bonnöverenskommelsen beräk
nas bli avslutad i början av år 1983. Sverige deltar aktivt i det internationel
la samarbetet inoin räddningstjänstområdet. Genom detta samarbete får 
länderna tillfälle att utbyta erfarenheter om bekämpning av marina förore
ningar och tillgodogöra sig forskningsresultat i andra länder. Det blir också 
möjligt att samla olika länders resurser för att bekämpa oljeutsläpp. Prak
tisk samverkan mellan de nordiska länderna övas regelbundet. Under år 
1982 genomfördes sålunda en gemensam dansk-norsk-svensk övning och 
en gemensam finsk-svensk övning. 

J I. Statens brandnämnd 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

15003000 

15412000 

15950000 

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighet tillsynen 
över brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår att utbilda brandpersonal 
och skorstensfejare. Genom annan utbildningsverksamhet samt försöks
och utvecklingsarbete skall brandnämnden främja sådan räddningstjänst 
som ankommer på kommunerna. Brandnämnden skall lämna råd och an
visningar till länsstyrelser, kommuner och enskilda i frågor om räddnings-
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tjänst och om förebyggande åtgärder mot brand. Vidare skall brandnämn
den bl. a. biträda länsstyrelserna vid handläggning av sådana frågor samt 
verka för att brandförsvarets utrustning standardiseras och att brandför
svaret ordnas ändamålsenligt i olika delar av riket. Nämnden skall också 
verka för samordning av olika delar av samhällets räddningstjänst. 

Nämnden består av en överdirektör, som är nämndens ordförande, och 
fyra särskilt utsedda ledamöter. Överdirektören är chef för nämnden. Hos 
nämnden finns ett kansli som består av en administrativ enhet, en enhet för 
räddningstjänst och en utbildningsenhet. Till nämnden är knutna dels ett 
utbildningsråd, dels en särskild ledningsgrupp för utbildning och övning av 
personal i beredskapsorganisationen för kämkraftsolyckor. Nämnden full
gör också sekretariats- och kansliuppgiftema för rådet för räddningstjänst. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Ersättning till kommuner 

för lokaler och materiel, 
drivmedel m. m. 

Visst försöks- och ul
vecklingsarbete m. m. 

Regionala förråd 

Uppbörds medel 

Försäljning av publika
tioner m. m. 

Nettoutgift 

Starens brandnämnd 

1982/83 

33 

10934000 
(8778000) 
2093000 

315000 

290000 
1900000 

15532 000 

120000 

15412000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 951000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
brandnämnd 

+7,5 

+ l 393000 
(+ 683000) 
- 84000 

+ 31000 

+ 29000 
+ 190000 

+1559000 

+1559000 

Före
draganden 

+615000 
( + 39000) 
-198000 

+ 10000 

+ 11000 
+ 100000 

+538000 

+538000 

2. Brandnämnden yrkar medel för en tjänst som avdelningsdirektör/stu
dierektor till utbildningsenheten och för en tjänst som assistent till denne 

( + 289000 kr.). 
3. Till sektionen för oljeutflöden yrkas medel för en tjänst som byrådi

rektör. För dubblering av en tjänst som sektionschef vid sektionen för 
utrustning och standardisering yrkas under en övergångsperiod medel för 
en tjänst som avdelningsdirektör ( + 324000 kr.). 

4. I samband med övergång till dagstädning av nämndens lokaler yrkas 
medel för l förste lokalvårdare och 2,5 lokalvårdare(+ 351000 kr.). 

5. Nämnden redovisar ett huvudförslag vilket bl. a. innebär en minskad 
utbildningsverksamhet och en fördröjning av nödvändiga anvisningar. En 
17 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100 Bil. 6 
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minskad medelstilldelning innebär också mindre möjligheter att tillgodose 
behovet av sakkunnniga rekommendationer till länsstyrelser, kommuner 
och enskilda. Minskad resurstilldelning drabbar i första hand nämndens 
centralt och regionalt bedrivna utbildningsverksamhet genom att klasser 
och kurser inställs. Detta får enligt nämnden till följd att redan nu rådande 
bristsituation på brandpersonal förvärras ( - 327 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för brandnämndens verksamhet beräknas 
med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har beräknat medel för ersätt
ningsanskaffning av materiel för praktisk utbildning i räddningstjänst och 
för regionala räddningstjänstövningar dels till lands, dels för samordning 

· av insatserna såväl till lands som till sjöss. Det är enligt min mening 
angeläget att övningsverksamheten särskilt inriktas på beredskap mot 
kemikalieolyckor. Jag har också beräknat medel för fortsatt uppbyggnad 
av regionala förråd. 

Som jag inledningsvis har nämnt har statens brandnämnd i samråd med 
generaltullstyrelsen och Svenska kommunförbundet på regeringens upp
drag utrett frågan om organisationen av personalberedskapen för kemika
liebekämpning till sjöss. Mot denna bakgrund har jag beräknat medel för 
att påbörja utbildning av personalen. Regeringen avser att uppdra åt sta
tens brandnämnd att planera denna utbildning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens brandnämnd för budgetåret 1983/84 anvisa ett för
slagsanslag av 15 950 000 kr. 

J 2. Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

14270000 
15718000 
16402000 

Enligt instruktionen (1973: 884, ändrad senast 1976: 135) svarar tullver
ket för åtgärder till havs och i kustvattnen, Vänern och Mälaren för att 
avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är 
skadligt. Från anslaget betalas bl. a. anskaffning av bekämpningsmateriel, 
visst tekniskt utvecklingsarbete samt drift och underhåll av materiel för 
bekämpning av miljöfarliga utsläpp. Vidare får tullverket förskotts vis beta
la bekämpningsåtgärder som har utförts av tullverket eller på uppdrag av 
generaltullstyrelsen. Förskottsmedel som återbetalas tas upp som uppbörd 

under anslaget. 



Prop. 1982/83: 100 BiJaga 6 Försvarsdepartementet 259 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Kostnader för bekämpnings
operationer 

Kostnader för anlitande av 
konsulter och annan expertis 

Anskaffning av bekämpnings
anordningar och bekämp
ningsmedel m. m. 

Tekniskt utvecklingsarbete 
och forskning beträffan
de medel och metoder för 
bekämpning av miljöfar
liga utsläpp till havs 
samt i kustvattnen, Vä
nern och Mätaren 

Drift och underhåll av tek
nisk materiel för bekämp
ning av miljöfarliga ut
släpp 

Generaltullstyrelsen 

1000 

427000 

6500000 

1590000 

7200000 

15718000 

General tull
. styrelsen 

+ 43000 

+ 8850000 

+ 630000 

+ 3750000 

+13273000 ' 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 2067000 kr. 

Före
draganden-

+ 8000 

+242000 

+ 10000 

+424000 

+684000 

2. Huvudförslaget medför en icke godtagbar försämring av beredskapen 
mot miljöfarliga föroreningar till sjöss samtidigt som den ännu pågående 
uppbyggnaden av organisationen skulle försenas. 

3. Anslags posten Kostnader för anlitande av konsulter och annan exper
tis prisomräknas endast. 

4. Fortsatt nyanskaffning av oljebekämpnings- och kemskyddsmateriel 
m. m. samt ersättning av föråldrad och försliten bekämpningsmatetiel med 
ny sådan medför ökat medelsbehov. Medel har beräknats för bl. a. nyan
skaffning av fem och ersättningsanskaffning av tio mindre arbetsbåtar samt 
för anskaffning av fjärranalysutrustning ( + 8 850000 kr.). 

5. Under anslagsposten Tekniskt utvecklingsarbete och forskning be
träffande medel och metoder för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till 
havs samt i kustvattnen, Vänern och Mälaren har beräknats medel bl. a. 
för utveckling av fjärranalysteknik och utveckling av befintlig oljebekämp
ningsmateriel samt teknik för kemikaliebekämpning ( + 630000 kr.). 

6. Leverans av nya miljöskyddsfartyg och utrustning medför ökade drift
och underhållskostnader ( + 3 750000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Beredskapen för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till havs samt i 
kustvattnen, Vänern och Mälaren har under senare år förstärkts. Det 
utredningsarbete som har bedrivits på detta område har nu till stora delar 

avslutats. 
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Riksdagen har fastställt den mera långsiktiga inriktningen av och for
merna för en fortsatt förstärkning av den svenska beredskapen (prop. 
1980/81: 119, CU 38, rskr 376). Jag har mot denna bakgrund beräknat 
medel bl. a. för en fortsatt ny- och ersättningsanskaffning av oljebekämp
nings- och kemikalieskyddsmateriel och arbetsbåtar samt för ytterligare 
utbyggnad av den i Sverige utvecklade fjärranalysutrustningen för spaning 

efter oljeutsläpp. 
Med den flygburna fjärranalysutrustning som under en följd av år har 

utvecklats i Sverige och anskaffats av kustbevakningen kan olagliga ol
jeutsläpp upptäckas. Fartyg som gör sig skyldiga till sådana kan identifi
eras med denna utrustning och utrustningen gör det också möjligt att följa 
oljan under en bekämpningsoperation. Den svenska utrustningen har kun
nat säljas till andra länder. I lagrådsremissen den 19 augusti 1982 om 

vattenföroreningsavgift framhåller föredraganden att det behövs insatser 
både för flygspaning och för att en sanktion som vattenföroreningsavgiften 
skall få den avsedda preventiva effekten. Han förutsätter därför att flyg
övervakningen kan hållas på en godtagbar nivå. Det är enligt föredragan
den angeläget att pågående samarbete och utvecklingsarbete verksamt kan 
bidra till att en avsevärt större andel av de förorenande fartygen identifi

eras. 
Kustbevakningens flygspaning har emellertid betydelse även i andra 

avseenden, t. ex. för fiskeövervakning, isövervakning och allmän övervak
ning av det svenska sjöterritoriet. Verksamheten bedrivs således i samver
kan med andra myndigheter. Enligt min mening är det angeläget att denna 
samverkan utvecklas liksom övrigt samarbete i fråga om ha.vsövervakning. 
Den utbyggnad av fjärranalyssystemet som jag föreslår bör ske i samord
nade former. I annat sammanhang behandlar jag förstärkningen av flyg
spaningen. I denna bör det nuvarande kustbevakningsflyget utgöra grun

den. 
I betänkandet Vän Tur (Ds Kn 198 l: I) föreslogs som en ytterligare 

åtgärd för att stärka insatsberedskapen vid oljeutsläpp att mobila contai
nerförråd med bekämpningsmateriel utplaceras hos vissa kommuner vid 
Vänern. Föregående budgetår har min företrädare beräknat medel för att 
kustbevakningen under två till tre år successivt skall kunna bygga upp 

sådana mobila containerförråd. Jag har nu beräknat medel för en fortsatt 
uppbyggnad av containerförråd. En samordning bör kunna ske med annan 
förrådshållning för att i största möjliga utsträckning begränsa kostnaderna 

för förrådshållningen. 
Jag har tidigare tagit upp frågan om insatser för att förstärka personal

beredskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Jag har därför här beräk
nat medel för samövning med berörd brandpersonal. 

Anskaffning av miljöskyddsfartyg har under senare år skett som tidiga
reläggning av statliga beställningar. Anskaffning av ytterligare miljö
skyddsfartyg bör även i fortsättningen kunna prövas som tidigareläggning 
av statliga beställningar. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 16402000 kr. 

J 3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

23 750000 
5155000 
5250000 

Från anslaget täcks kostnader för skogsbrandbevakning. Vidare utgår 
från anslaget ersättning dels enligt 20 §brandlagen (1974: 80, ändrad senast 

1980: 427) när länsstyrelsen har övertagit ledningen av ett räddningsingri
pande, dels enligt 21 §första stycket för räddningstjänst vid oljeutflöde och 
för sanering av oljeskada samt dels enligt 21 § tredje stycket efter regering
ens bestämmande för räddningsinsatser som har dragit särskilt stora kost
nader. 

Skogs brand bevakning 
Ersättning enligt 20 § 

brandlagen 
Ersättning enligt 21 § 

första stycket brandlagen 
Ersättning enligt 21 § 

tredje stycket brandlagen 

Statens brandnämnd 

1982/83 

1955000 

100000 

3000000 

100000 

5155000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
brandnämnd 

+195000 

+195000 

Före
draganden 

+95000 

+95000 

Brandnämnden har de senaste åren föreslagit oförändrade anslag. Inför 
skogsbrandsäsongen 1983 kommer nämnden att förändra verksamheten. 
Med då vidtagna åtgärder anser brandnämnden att ytterligare begränsning
ar medför att fortsatt verksamhet enligt hittills tillämpade principer knap
past är meningsfull. För att möjliggöra fortsatt skogsbrandbevakning med 
flyg anser brandnämnden det nödvändigt att anslagsposten Skogsbrandbe
vakning uppräknas med 10 %. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 5 250 000 kr. 

18 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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J 4. Strandbekämpningsbåtar 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 
l 983/84 Förslag 

Genera/tullstyre/sen 

1 800000 
2 100000 

Reservation 

262 

1500000 

Det är angeläget att kustbevakningen ges möjlighet till viss anskaffning 
av strandbekämpningsbåtar. Enligt kustbevakningens nuvarande plan er

fordras totalt 12 båtar. För medel anvisade för budgetåret 1981/82 är tre 

båtar under beställning. För medel anvisade för budgetårec 1982/83 kan 

högst tre båtar anskaffas. En båt finns i prototyp. Anskaffning av ytterliga

re fem strandbekämpningsbåtar medger placering av tre sådana båtar i 

varje tullregion. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående nämnt att statens brandnämnd föreslår att 

generaltullstyrelsen beviljas medel för anskaffning av sammanlagt tolv 
strandbekämpningsbåtar fördelade på tre båtar i varje tullregion. Brand

nämnden har också redovisat alternativa möjligheter att använda båtarna 

när dessa inte utnyttjas för insatser mot olja. 

Enligt min mening bör medel anvisas för fortsatt anskaffning av strand

bekämpningsbåtar. Båtarna bör i största möjliga utsträckning också kunna 
användas för andra ändamål. Det får ankomma på generaltullstyrelsen att 

finna former för sådan användning utan att beredskapen för den skull 
äventyras. Jag beräknar 2, I milj. kr. för ändamålet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Strandbekämpningsbåtar för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 2 100 000 kr. 
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7 Försvarsforskningens ställning, långsiktiga utveckling 
och finansiering 

7 .1 Bakgrund 

1978 års försvarskommitte har i sitt slutbetänkande (DsFö 1981: 14) 
Totalförsvaret 1982/1987 behandlat försvarsforskningen (s. 55 - 58). 

Försvarets forskningsanstalt har i december 1981 lämnat förslag i vissa 

frågor rörande försvarsforskningen. Förslagen har remissbehandlats. 
Regeringen har i prop. 1981/82: 102 (bil. I s. 47) redovisat att den delar 

försvarskommittens principiella syn på försvarsforskningen och att den 

avser att ta ställning med anledning av försvarskommittens förslag och 

forskningsanstaltens förslag under år 1982 så att erforderliga riksdagsbe

slut kan fattas inföi budgetåret 1983/84. Riksdagen <FöU 1981/82: 18, rskr 

374) har inte haft något att erinra. 
Regeringen har i juni 1982 uppdragit åt försvarets forskningsanstalt att i 

samråd med överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, socialstyrelsen och 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar lämna förslag rörande försvarsforsk

ningens ställning, långsiktiga utveckling och finansiering. Remissyttrande

na över forskningsanstaltens förslag i december 1981 har överlämnats till 

forskningsanstalten och till samrådsmyndigheterna. 

Forskningsanstalten har i oktober .1982 lämnat förslag enligt regeringens 

uppdrag. 

7 .2 Nuvarande ordning 

7 .2.1 Försvarsforskningens ställning 

Myndigheten försvarets forskningsanstalt ingår i försvarsmakten och 
skall vid planläggningen av forskningsverksamheten samråda med överbe
fälhavaren. Forskningsanstalten skall uppta arbetsuppgift som anvisas av 
överbefälhavaren, försvarsgrenschef eller central förvaltningsmyndighet 

inom totalförsvaret. 

Förslag till anslagsframställning som avser forskningsanstaltens verk

samhetsområde skall avges genom överbefälhavaren. Forskningsanstalten 

skall vid uppgörande av förslag till anslagsframställning följa överbefälha

varens direktiv med allmänna riktlinjer för förslagen. I den del dessa 
direktiv berör försvarsforskningens inriktning beslutar överbefälhavaren i 

samråd med övriga totalförsvarsmyndigheter. 
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7 .2.2 Försvarsforskningens långsil.'tiga utveckling 

Försvarsforskningen behandlades i myndigheternas underlag till rege

ringen inför 1982 års försvarsbeslut på i huvudsak följande sätt. 

I del I av överbefälhavarens perspektivplan redovisades inte några 

särskilda överväganden om försvarsforskningen. l del 2 av perspektiv

planen behandlades den militärtekniska utvecklingens betydelse för vårt 

försvar. BL a. betonades att en kompetent försvarsforskning är en väsent

lig förutsättning för att vi skall kunna utnyttja och anpassa oss till den 

militärtekniska utvecklingen. Vidare angavs som en åtgärd i handlingsväg 

3 i perspektivplanen att försvarets materielverk och försvarets forsknings

anstalt reduceras kraftigt och samlokaliseras. 

I överbefälhavarens programplan inför försvarsbeslutet angavs försvars

forskningens betydelse på samma sätt som i del 2 av hans perspektivplan. 

Vidare angavs en planerad resursutveckling för delprogrammet Gemensam 

försvarsforskning. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 lade försvarets forsk

ningsanstalt fram en egen planering för delprogrammet Gemensam för

svarsforskning. 

7.2.3 Försvarsforskningens finansiering 

Den verksamhet som är att hänföra till delprogrammet Gemensam för

svarsforskning - inkl. forskningsanstaltens egen organisation m. m. - fi

nansieras över anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning. Produktions

ansvarig myndighet vid sidan om forskningsanstalten är fortifikationsför

valtningen och försvarets materielverk. Anskaffning av anläggningar för 

forskningsanstalten finansieras över anslaget F 18. Anskaffning av anlägg

ningar för försvarets forskningsanstalt. Produktionsansvarig myndighet är 

byggnadsstyrelsen. De nämnda anslagen ingår i utgiftsramen för det militä

ra försvaret. 

Forskningsanstaltens verksamhet till stöd för utrikesdepartementet fi

nansieras över tredje huvudtitelns anslag F 5. Vissa åtgärder för rustnings

begränsning och kontroll. 

Vid sidan av den anslagsfinansierade verksamheten bedriver forsknings

anstalten intäktsfinansierad uppdragsverksamhet. Denna verksamhet har 

successivt ökat i omfattning. Regeringen har medgivit att huvudavdelning

en i Umeå även får bedriva uppdragsverksamhet som inte är av forsknings

karaktär. 

Både kostnader och intäkter för den gemensamma försvarsforskningen, 

stödet till utrikesdepartementet och uppdragsverksamheten har regelmäs

sigt bruttoredovisats under anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning. 

Omslutningen under anslaget har således varit väsentligt större än de reala 

resurser som har ställts till förfogande för den direkt anslagsfinansierade 

försvarsforskningen. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 265 

7 .3 Försvarets forskningsanstalt 

7 .3.1 Försvarsforskningens ställning 

Forskningsanstalten föreslår, i enlighet med vad regeringen angav som 
en utgångspunkt för utredningsuppdraget, att den får en ställning utanför 
försvarsmakten men inom försvarsdepartementets· verksamhetsområde. 
Det innebär att de befogenheter upphävs, som överbefälhavaren f. n. har 
gentemot anstalten på grund av att den ingår i försvarsmakten. Forsknings
anstalten föreslår emellertid att vissa av dessa befogenheter, i den del de 
avser forskningsanstaltens krigsorganisation, underrättelse- och säker
hetstjänst samt signalskydd, bevaras. 

Förslagen innebär att anstalten i planerings- och budgethänseende kom
mer att lyda direkt under regeringen (försvarsdepartementet). 

7.3.2 Försvarsforskningens långsiktiga utveckling 

Forskningsanstalten föreslår en planeringsprocess i vilken anstalten på 
regeringens uppdrag och i samråd med totalförsvarsmyndigheterna utarbe-. 
tar en framtidssyn som grund för statsmakternas beslut om försvarsforsk
ningens långsiktiga utveckling samt på uppdrag av överbefälhavaren en 
programplan föl'. delprogrammet Gemensam försvarsforskning. Överbefäl
havarens uppdrag lämnas i samråd med övriga totalförsvarsmyndiglieter. 
Härigenom tillförsäkras totalförsvarsmyndigheterna ett likställt inflytande 
på forskningsresursemas långsiktiga utveckling. Försvarsforskningens ka
raktär av en verksamhet som är gemensam för totalförsvaret kommer 

därmed till uttryck i planeringsprocessen. 

7.3.3 Försvarsforskningens finansiering 

Forskningsanstalten föreslår att delprogrammet Gemensam försvars
forskning alltjämt finansieras inom det militära försvarets utgiftsram samt 
att anstaltens intäktsfinansierade verksamhet redovisas under ett s. k. 
1 000-kronorsanslag utanför utgiftsramarna för det militära försvaret och 
civilförsvaret. Härigenom uppnås en klarare åtskillnad mellan finansiella 
resurser för delprogrammet Gemensam försvarsforskning och för övrig 
verksamhet vid anstalten. 
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7 .4 Föredragandens överväganden 

7 .4.1 Försvarsforskningens ställning 

Försvarets forskningsanstalt har lämnat förslag till ändringar i instruk
tionerna för överbefälhavaren och för anstalten. Ändringarna innebär att 
anstalten, i likhet med försvarets rationaliseringsinstitut, får en ställning 
utanför försvarsmakten och att totalförsvarsmyndigheterna får ett likställt 
inflytande över försvarsforskningen i planerings- och budgethänseende. 
Överbefälhavarens befogenheter gentemot anstalten i fråga om dess krigs
organisation m. m., underrättelse- och säkerhetstjänst samt signalskydd 

bevaras dock. 
Jag anser att anstaltens förslag rörande försvarsforskningens ställning är 

i huvudsak lämpliga. Det ankommer på regeringen att besluta om erforder
liga ändringar i instruktionerna för berörda myndigheter. Jag avser att 
återkomma till regeringen i denna fråga senare. 

7 .4.2 Försvarsforskningens långsiktiga utveckling 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag i det föregående (s. 41) har anfört 
om planeringen för delprogrammet Gemensam försvarsforskning. 

Forskningsanstaltens förslag bygger på förutsättningen att förberedel
searbetet för nästa försvarsbeslut har samma karaktär som förberedelsear
betet inför 1982 års försvarsbeslut. Jag anser att denna förutsättning är 
rimlig men vill erinra om att regeringen ännu inte har tagit ställning i dessa 
frågor. 

Anstalten föreslår att den i samband med perspektivplaneringen dels på 
regeringens uppdrag och i samråd med totalförsvarsmyndigheterna skall 
utarbeta en samlad syn på försvarsforskningens långsiktiga utveckling, en 
framtidssyn, dels på överbefälhavarens uppdrag skall utarbeta ett förslag 
till avsnitt rörande delprogrammet Gemensam försvarsforskning i överbe
fälhavarens perspektivplan. Överbefälhavarens beslut om detta avsnitt 
skall fattas i samråd med övriga totalförsvarsmyndigheter. 

Anstalten föreslår vidare att regeringen inför programplaneringen för 
nästa försvarsbeslutsperiod skall ge överbefälhavaren anvisningar om hur 
delprogrammet Gemensam försvarsforskning skall behandlas i planering
en. Genom anvisningarna skall säkerställas övriga totalförsvarsmyndig
heters inflytande över planeringen för delprogrammet. 

Anstalten föreslår slutligen att det årliga arbetet med anslagsframställ
ning rörande delprogrammet Gemensam försvarsforskning skall utformas 
så att medverkan från överbefälhavaren sker i samråd med övriga totalför

svarsmyndigheter. 
Jag delar anstaltens uppfattning att den i samband med perspektivpla

neringen inför nästa försvarsbeslut på regeringens uppdrag och i samråd 
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med totalförsvarsmyndigheterna bör utarbeta en samlad syn på försvars
forskningens långsiktiga utveckling. En sådan bör enligt min mening be
handla dels försvarsforskningens uppgifter i stort och anstaltens roll, dels 
utvecklingen i stort av delprogrammet Gemensam försvarsforskning. Jag 
delar vidare anstaltens uppfattning att överbefälhavaren i samråd med 

övriga totalförsvarsmyndigheter bör besluta om hur delprogrammet Ge
mensam försvarsforskning skall behandlas i hans perspektivplan. 

I övrigt finner jag inte anledning att nu ta ställning till anstaltens förslag 
rörande försvarsforskningens långsiktiga utveckling. Det ankommer på 
regeringen att besluta i dessa frågor och jag avser att återkomma till dem i 
samband med de beslut som behöver fattas om anvisningar för myndighe
ternas förberedelsearbete inför nästa försvarsbeslut. 

7 .4.3 Försvarsforskningens finansiering 

Forskningsverksamhetcn under delprogrammet Gemensam försvars
forskning finansieras över anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning som 
är uppfört under fjärde huvudtiteln. Försvarets forskningsanstalt har pro
gramansvar för delprogrammet. Produktionsansvarig myndighet för verk
samheten är, förutom forskningsanstalten, fortifikationsförvaltningen och 
försvarets materielverk. 

Försvarets forskningsanstalt genomför även forsknings- och utrednings
verksamhet åt utrikesdepartementet. Denna verksamhet finansieras över 
det under tredje huvudtiteln uppförda förslagsanslaget F5. Vissa åtgärder 
för rustningsbegränsning och kontroll. 

Förutom de nyss angivna verksamheterna genomför anstalten även in
täktsfinansierad forsknings- och utredningsverksamhet m. m. på uppdrag 

från bl. a. sektorer utanför totalförsvaret. lntäktsfinansierade forsknings
uppdrag från sektorer utanför försvaret får tas om det medför positiva 
effekter för den försvarsinriktade forskningen och medverkar till en vitali
sering av denna. Den intäktsfinansierade uppdragsverksamheten skall be
drivas så att full kostnadstäckning nås. 

De kostnader som hänger samman med den intäktsfinansierade upp
dragsverksamheten och forskningen m. m. åt utrikesdepartementet har 
hittills tagits upp under anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning. Vidare 
har intäkterna av uppdragsverksamheten samt medel från anslaget F 5. 
Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll förts upp som in
täkter under anslaget för Gemensam försvarsforskning. 

Denna ordning är enligt min mening inte helt lämplig. En mer rättvisande 

redovisning av kostnader, intäkter och anslag över statsbudgeten bör 
eftersträvas. 

Försvarets forskningsanstalt föreslår att anstalten även fortsättningsvis 
skall ha programansvar för delprogrammet Gemensam försvarsforskning 
under fjärde huvudtiteln samt ansvar för anslaget F 5. Vissa åtgärder för 
rustningsbegränsning och kontroll under tredje huvudtiteln. 
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Härutöver föreslår forskningsanstalten att myndigheten försvarets 

forskningsanstalt förs upp som ett eget anslag på statsbudgeten. Under 

detta anslag bör redovisas anstaltens intäktsfinansierade uppdragsverk

samhet och eventuell annan verksamhet enligt statsmakternas beslut som 

inte hänger samman med den .rent anslagsfinansierade gemensamma för

svarsforskningen. 
Jag biträder forskningsanstaltens förslag till kostnadsuppdelning. Det är 

enligt min mening angeläget att det uppnås en klarare skillnad än f. n. 

mellan verksamhet och resurser för gemensam försvarsforskning resp. för 

övrig verksamhet som försvarets forskningsanstalt bedriver. Anslaget F 5. 

Gemensam försvarsforskning bör därför rensas från såväl kostnader som 

intäkter för den intäktsfinansierade uppdragsverksamheten och den forsk

ning m. m. som anstalten utför åt utrikesdepartementet. Endast den rent 

anslagsfinansierade verksamheten bör redovisas under Gemensam för

svarsforskning. Jag anser vidare att inriktningen och omfattningen av 

uppdragsverksamheten vid försvarets forskningsanstalt årligen bör redovi

sas för riksdagen. Detta underlättas och förenklas om den behandlas under 

ett eget anslag under statsbudgeten. 

Genom den föreslagna ordningen åstadkoms en bättre åtskillnad i redo

visningen mellan de olika verksamheterna vid försvarets forskningsanstalt 

och de finansiella resurserna för resp. verksamhetsgrenar. 

Frågan om programansvar bör prövas i samband med den översyn av 

instruktionerna som jag har nämnt i det föregående 1.s. 266). 

Jag vill i detta sammanhang starkt understryka vikten av att den intäkts

finansierade uppdragsverksamheten bedrivs så att full kostnadstäckning 
nås under detta anslag så att inte en omfördelning behöver ske av medel 

som står till de berörda totalförsvarsmyndigheternas förfogande för forsk

ning m. m. Omfattningen av .forskningsanstaltens resurser för uppdrags

verksamheten måste planeras omsorgsfullt och helt anpassas till de förut

sättningar som de bedömda intäkterna ger. Forskningsanstalten måste 
därför planera verksamheten utifrån den förutsättningen att högre anslags

belopp än 1000 kr. inte kan påräknas. 

Jag anmäler i det följande (s. 269) anslaget K 1. Försvarets forskningsan

stalt: lntäktsfinansierad uppdragsverksamhet. 

7 .5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag i det föregående har anfört om försvarsforsk

ningens ställning, långsiktiga utveckling och finansiering. 
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Fjärde huvudtiteln 

K. Övriga ändamål 

Försvarets forskningsanstalt 

Försvarets forskningsanstalt är totalförsvarets gemensamma forsknings
institution. Forskningsanstalten har programansvar för delprogrammet 
Gemensam försvarsforskning samt produktionsansvar för huvuddelen av 
den forskning som bedrivs inom detta delprogram. Forskningsanstalten 
bedriver vidare forskning m. m. för utrikesdepartementets behov samt 
intäktsfinansierad forsknings- och utredningsverksamhet bl. a. för avnä
mare utanför totalförsvarssektom. 

Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsan
stalten är en generaldirektör. Anstalten är organiserad på ett centralt kansli 
för planering och administration och fem huvudavdelningar. Varje huvud
avdelning svarar för forskningen inom ett eller flera områden (forsknings
program). 

Forskningsanstalten är lokaliserad till flera orter. Sålunda är enheter ur 
huvudavdelning 5 förlagda till Karlstad, huvudavdelning 3 till Linköping 
och huvudavdelning 4 till u meå. Övriga delar av forskningsanstalten ligger 
i Stockholmsområdet. 

Huvuddelen av forskningen m. m. vid försvarets forskningsanstalt finan
sieras från tredje huvudtitelns anslag F 5. Vissa åtgärder för rustningsbe
gränsning och kontroll och från fjärde huvudtitelns anslag F 5. Gemensam 
försvarsforskning. 

Den forsknings- och utredningsverksamhet vid forskningsanstalten som 
bedrivs på uppdrag skall vara ekonomiskt självbärande. Den föreslås bli 
finansierad över ett nytt förslagsanslag, Försvarets forskningsanstalt: In
täktsfinansierad uppdragsverksamhet. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen av den intäktsfinansierade uppdragsforskning
en anför försvarets forskningsanstalt bl. a. följande. 

Försvarets forskningsanstalt biträder myndigheterna inom försvarsmak

ten, övriga myndigheter inom totalförsvaret, myndigheter utanför total
försvaret, forskningsråd och företag med intäktsfinansierade forsknings
och utredningsuppgifter. Ungefär hälften av uppdragsvolymen utgörs av 
insatser för totalförsvaret, främst försvarets materielverk. Uppdragsvoly
men till civila sektorer är i stigande. 

Den intäktsfinansierade uppdragsverksamheten vid forskningsanstalten 

19 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 Bil. 6 
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befinner sig ännu i ett uppbyggnadsskede. Den har tillmätts ökad betydelse 

i strävandena att vidmakthålla och vidareutveckla kompetensen inom så

dana vetenskaps- och teknikområden som är betydelsefulla för totalför

svaret. Forskningsanstalten avser att utveckla sin marknadsföring. Sär

skild uppmärksamhet skall ägnas åt möjligheterna för huvudavdelningen i 

Umeå att nå en högre beställningsvolym. Forskningsanstalten avser att 

söka nya marknader, bl. a. inom områdena havsteknik, energiteknik, be

vakningsteknik, transportteknik och informationsteknik. 

Den av försvarets forskningsanstalt bedömda årsomslutningen under 

anslaget Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdragsverk

samhet framgår av följande sammanställning (medelprisläge för budgetåret 

1983/84; I 000-tal kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

350001 46700 50000 53500 57200 61200 2S6600 

1 Prisläge februari 1981. F. n. redovisat på två primäruppdrag under anslaget F 5. 
Gemensam försvarsforskning. 

Den av försvarets forskningsanstalt bedömda personalutvecklingen (an

tal anställda omräknat till personår) inom forskningsanstalten - finansi

erad helt genom uppdragsverksamhet - framgår av följande sammanställ

ning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

114 122 130 140 150 160 

K 1. Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad uppdragsverksamhet 

1983/84 Nytt anslag (förslag) I 000 

Kostnader och medelsbelzov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 

Planerat Försvarets Föredra-
forsk- ganden 
nings-
anstalt 

Försvarets forskningsanstalt: 
Utvecklingsarbete (uppdragsverk-

samhetl 9300 9300 
Tillämpad forskning (uppdrags-

25 2001 samhetl 24401 24401 
Grundforskning (uppdragsverksamhetJ 9800 1 13000 13000 

Kostnader 350001 46701 46701 

A1·går: 
Intäkter av uppdragsverksamhet 350001 46700 46700 

Medelsbehov 

1 F. n. redovisade på två primäruppdrag (tillämpad forskning och grundforskning 
vid försvarets forskningsanstalt) under anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning. 
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Försvarets forskningsanstalt 

Försvarets forskningsanstalt planerar att även i fortsättningen bedriva 
intäktsfinansierad uppdragsverksamhet med full kostnadstäckning. Denna 
verksamhet väntas öka i omfattning med ca 5 % i förhållande till innevaran
de budgetår. Forskningsanstalten har i sin anslagsframställning för budget
året 1983/84 för anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning budgeterat 

kostnader och intäkter för uppdragsverksamheten. Anstalten har den 27 
oktober 1982 föreslagit att detta anslag fr. o. m. budgetåret 1983/84 rensas 
från såväl kostnader som intäkter för denna verksamhet samt för den 
forskning som forskningsanstalten utför åt utrikesdepartementet. Anstal
ten har därvid beräknat att kostnaderna för uppdragsforskningen skall 
uppgå till 46 701000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag vill till en början erinra om vad jag tidigare (s. 267) har anfört om 

finansiering av den gemensamma försvarsforskningen och av försvarets 
forskningsanstalts verksamhet. Jag förordade då att uppdragsverksamhe
ten skall vara ekonomiskt självbärande. Jag är angelägen om att såväl 
kostnader som intäkter för uppdragsverksamheten hålls åtskiljda från den 
rent anslagsfinansierade försvarsforskning som bedrivs vid forskningsan
stalten. Härigenom uppnås en klarare åtskillnad mellan de finansiella re
surserna för gemensam försvarsforskning resp. för den övriga verksamhe
ten vid forskningsanstalten än som hittills har varit fallet. Jag anser vidare 
att det är angeläget att omfattningen och inriktningen av uppdragsverksam
heten vid försvarets forskningsanstalt årligen anmäls för riksdagen. Därför 
bör ett anslag om I 000 kr. anvisas för ändamålet. 

Statliga myndigheter med uppdragsverksamhet har behov av rörelseka
pital. Behovet av sådant kapital för forskningsanstaltens del bör tillgo
doses genom en rörlig kredit. Kreditens belopp bör uppgå till 5 milj. kr. 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning och omfattning av verksamhe
ten under budgetåret 1983/84 som forskningsanstalten har föreslagit. Min 
beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över kostna
der och medelsbchov. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad uppdrags

verksamhet för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 
I 000 kr. 
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Flygtekniska försöksanstalten 

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av 
flygtekniken inom landet. Förutom den s. k. uppdragsforskningen bedriver 
försöksanstalten egen, främst grundläggande forskning av allmän flygtek

nisk karaktär. 
Flygtekniska försöksanstalten ligger i Stockholm. Den leds av en styrel

se. Chef för anstalten är en generaldirektör. Försöksanstalten är organi
serad på ett kansli och en aerodynamisk avdelning, en hållfasthetsavdel
ning och en teknisk avdelning. Med anledning av regeringens förslag i 
prop. 1981/82: 102 (bil. 2 s. I 19) har riksdagen (FöU 18, rskr 374) beslutat 
att uppdragsverksamheten vid institutionen för flygteknik vid tekniska 
högskolan i Stockholm skall föras över till flygtekniska försöksanstalten. 

Verksamheten under delprogrammet Flygtekniska försöksanstalten 
budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän led
ning och förbandsverksamhet samt två primäruppdrag inom huvudproduk
tionsområdet Forskning och utveckling. Denna verksamhet finansieras 
från förslagsanslaget Flygtekniska försöksanstalten. Uppdragsverksamhe
ten redovisas som självbärande verksamhet under detta anslag. 

Planering för perioden 1983/84-1987/88 

Beträffande utvecklingen under delprogrammet anför flygtekniska för

söksa11stalte11 bl. a. följande. 
Flygtekniska försöksanstaltens verksamhet kommer i hög grad att på

verkas av resultatet av den översyn av den flygtekniska forskningen i 
Sverige som f. n. genomförs. Anstalten påverkas vidare av den inriktning 
och omfattning som stödet till den civila flygplansutvecklingen får, av 
riksdagens beslut om överföring av uppdragsverksamheten vid tekniska 
högskolan, av utvecklingsprogrammet för vindkraft och av införandet av 
en ny organisation (Org 90) vid försvarets materielverk. 

Prov med slutfasstyrd ammunition och nya robotprojekt ökar troligen i 
omfattning. Användningen av superdatorer kommer sannolikt att öka vä
sentligt. Inom hållfasthetsområdet fortsätter arbetet med att studera Vig
gen-systemets tålighet mot vissa skador. Stor vikt kommer att läggas vid 
kartläggande! och användningen av kompositmateriel i vingbalkar, flyg

kropp, roder, klaffar m. m. Anstalten förutser en ökad samordning av 
resultaten från verksamheterna vid aerodynamik- och hållfasthetsavdel
ningarna. Därigenom blir det möjligt att vidga kompetensområdet till att 

även omfatta flygmckanik. 
Mot denna bakgrund har styrelsen för flygtekniska försöksanstalten 

gjort den bedömningen att verksamheten under perioden 1983/84 -
1987/88 kommer att ha minst samma omfattning som f. n. 

Den av flygtekniska försöksanstalten beräknade årsomslutningen under 
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anslaget exkl. kostnaderna för större investeringar i anläggningar (ny vind

tunnel) framgår av nedanstående sammanställning (prisläge februari 

1982: l 000-tal kr.). I sammanställningen ingår inte den ökning av årsom

slutningen som blir en följd av att uppdragsverksamheten vid tekniska 

högskolan i Stockholm förs över till försöksanstalten. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa 
1983/88 

62800 1 67300 67300 67300 67 300 67 300 336 5002 

1 Prisläge februari 1981. 
2 Intäkterna för perioden 1983/84- 1987/88 beräknas till ca 322 milj. kr. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom försöksanstalten framgår av följande sammanställning. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

245 245 245 245 245 245 

I sammanställningen ingår inte den personalökning som blir en följd av 

att uppdragsverksamheten vid tekniska högskolan i Stockholm förs över 

till flygtekniska försöksanstalten. 

K 2. Flygtekniska försöksanstalten 

1981/82 Utgift 45365691 

1982/83 Anslag 2400000 

1983/84 Förslag 2550000 
1 Härav utgör 2276570 kr. reglering av en bokföringstekniskt uppkommen skuld. 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 ' 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Flygtek- Föredra-
ni ska ganden 
försöks-
anstalten 

Flygtekniska försöks-
anstalten: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 700 700 700 800 750 

U tvecklingsarbete 
(uppdragsverksamhet) 47000 57410 57200 64350 64350 

Tillämpad forskning 1560 1560 1700 1850 1800 
Bidrag till personal-

utbildning 300 

Kostnader 49260 59670 59600 67300 66900 
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Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Flygtek- Föredra-
ni ska ganden 
försöks-
anstalten 

A~·Rår: 

Intäkter av upp-
drags verksamhet -47000 -57 351 -57200 -64350 -64350 

Balanserad förlust 59 

Medels behov 2260 2260 2400 2950 2550 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Flygtek- Föredra-
ni ska ganden 
försöks-
anstalten 

Civil personal 240 240 245 245 245 1 

1 Exkl. den personalökning som blir en följd av att uppdragsverksamheten vid 
tekniska högskolan i Stockholm förs över till anstalten. 

Budgetåret 1981 /82 

Flygtekniska försöksanstalten anger 1 sm redovisning för budgetåret 
1981/82 att verksamheten har genomförts med den inriktning och enligt de 
handlingsregler som har föreskrivits i regleringsbrevet. 

Verksamheten har· under budgetåret gett ett underskott om 59 400 kr. 
Uppdragsverksamheten har gett 57 351 000 kr. i intäkter. 

Budgetåret 1982/83 

Utvecklingsarbetet vid Saab-Scania AB för flygplanssystemet JAS med
för för flygtekniska försöksanstaltens del en väsentligt ökad vindtunnelut
provning av olika aktuella huvudkonfigurationer samt ökade beräkningsin
satser. Ytterligare insatser för att analysera prestanda samt deltagande i 
operativa studier för försvarsmaktens räkning kan förutses. 

De planer som finns på nödvändiga prov som underlag för konstruktion 
av flygplanssystemen JAS och Viggen visar att försöksanstaltens kapacitet 
är otillräcklig. Därför avser försöksanstalten att under budgetåret anskaffa 
en ny styrdator för utmattningsprov i syfte att ta fram data inom området 

brottmekanik. 
Inom annan forskning än den flygtekniska förutses inga större föränd

ringar. Nämndens för energiproduktionsforskning (Ne) beställningar och 
vindenergiindustrins efterfrågan på anstaltens tjänster beräknas öka. 
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Budgetåret 1983/84 

Flygtekniska försöksanstalten 

275 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 motiverar flygtek
niska försöksanstalten på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning för primäruppdragen 

Pris~ och löneomräkningen ökar kostnaderna med 250000 kr., varav 

100000 kr. för allmän ledning och förbandsverksamhet och 150000 kr. för 
tillämpad forskning. 

B. Uppgiftsförändringar 

Tillämpad forskning 

Anstalten föreslår en ökning av anslaget med 300000 kr. för att täcka 

extra kostnader för viss kompletteringsutbildning av befintlig personal i 

samband med nytillkommande eller förändrade uppgifter. 

Materiel och anläggningar 

Flygtekniska försöksanstalten hemställer i sin anslagsframställning att 

anstalten för budgetåret 1983/84 tilldelas ett investeringsanslag om 55 
milj. kr. för anskaffning av en transsonisk vindtunnel. Försöksanstalten 

framhåller att de motiv som låg till grund för anstaltens framställning i 
ärendet den 30 oktober 1981 är oförändrade. Detta har även framhållits av 
försöksanstalten i en kompletterande framställning i november 1982. Riks

dagens beslut om anskaffning av flygplanssystemet JAS och Saab-Scanias 

AB:s insatser inom den civila flygplanstillverkningen styrker enligt anstal

tens mening de motiv som tidigare har framförts som stöd för att skaffa en 

ny transsonisk vindtunnel. 

Föredragandens öi·erväganden 

Jag erinrar om att dåvarande departementschefen i juli 1982 tillkallade 
en särskild utredare för att se över den flygtekniska forskningen i Sverige. 
Enligt direktiven skall utredaren bl. a. göra en översyn av vindtunnelverk
samheten. Flygtekniska försöksanstaltens förslag att anskaffa en transso
nisk vindtunnel bör enligt min mening behandlas tillsammans med utreda
rens överväganden och förslag. Jag är därför inte beredd att nu ta upp 

frågan om anskaffning av en sådan vindtunnel. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet för allmän ledning och 

förbandsverksamhet och tillämpad forskning framgår av sammanställning

en över kostnader och medelsbehov. Jag vill i detta sammanhang anmäla 

att försöksanstalten i december 1982 har lämnat regeringen en plan för 

överföringen av uppdragsverksamheten vid tekniska högskolan. Anstalten 

har förutsatt att överföringen kommer till stånd den I juli 1983. Omsätt-
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ningen under detta anslag kan därför komma att öka jämfört med vad som 
framgår av sammanställningen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 2 550000 kr. 

FN-styrkor m. m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. 

rekrytering, organisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan 

för FN-tjänst. Denna verksamhet budgeteras på ett primäruppdrag inom 

delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet och fi

nansieras från förslagsanslaget Beredskapsstyrka för FN-tjänst. Delpro

grammet omfattar vidare FN-styrkors tjänstgöring utomlands m. m. Denna 
verksamhet finansieras från reservationsanslagen FN-styrkors verksamhet 

utomlands och Övervakningskontingenten i Korea som anvisas på tilläggs
budget. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 

K 3. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

1981/82 Utgift 17726095 

1982/83 Anslag 22492000 

1983/84 Förslag 21300000 

Kostnader och medelsbe/101· ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
arm~n 

Beredskapsstyrka för 
FN-tjänst: Allmän led-
ning och förbandsverk-
sam het 19730 17726 22492 22296 21300 

Kostnader = medels-
behov 19730 17726 22492 22296 21300 
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Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1981/82 

Antal anställda omräknat till personår 

1981/82 1982/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
armen 

11 9 9 9 
22 19 19 19 

33 28 28 28 

277 

Föredra-
ganden 

9 
19 

28 

Under budgetåret 1981/82 har två beredskapsbataljoner om vardera ca 
700 personer rekryterats och utbildats vid 14/Fo41 i Linköping och 
PIO/Fo43 i Strängnäs. Av dessa har totalt omkring 800 personer tagits i 

anspråk för tjänstgöring vid den svenska bataljonen i FN:s fredsbevarande 
styrka i Republiken Cypern. 

För tjänstgöring vid sjukhuskompaniet i södra Libanon har rekryterats 
och utbildats omkring 300 personer. 

För tjänst i FN:s observatörsstyrkor i Mellersta Östern, Indien ocli 
Pakistan har rekryterats och utbildats 46 observatörer. 

Till specialenheten för katastrofbjälp har rekryterats och utbildats ca 70 
personer. 

Under budgetåret har ett datasystem för personalredovisning införts. En 
eventuell centralisering till lng I av beredskapsbataljonernas m. m. utbild
ning har utretts enligt uppdrag i överbefälhavarens fredsorganisationsplan 
för perioden 1982/83 - 1991/92. 

Budgetåret 1982/83 

Under budgetåret 1982/83 kommer verksamheten att få i huvudsak sam
ma omfattning som under föregående budgetår och omfatta bl. a. rekryte
ring, organisation och utbildning av omkring l 800 personer. 

Beredskapsbataljonernas utrustning moderniseras under budgetåret. En 
centralisering av beredskapsbataljonernas m. m. utbildning planeras. 

Budgetåret 1983/84 

Chefen för armen 

Två beredskapsbataljoner om vardera ca 700 personer kommer att re
kryteras och utbildas. Bataljonernas utrustning moderniseras. Under för
utsättning att mandatet förlängs kommer under budgetåret totalt omkring 
800 personer att tas i anspråk för tjänstgöring vid den svenska bataljonen i 
FN:s fredsbevarande styrka i Republiken Cypern. 

Om mandatet förlängs, kommer omkring 300 personer att rekryteras och 
utbildas för det sjukhuskompani som tjänstgör i södra Libanon. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 278 

Rekrytering och utbildning av observatörer, personal till specialenheten 
för katastrotbjälp m. fl. enheter förutsätts få i stort sett oförändrad omfatt
ning. 

En centralisering av beredskapsbataljonernas m. m. utbildning till Ing l i 
Almnäs påbörjas under budgetåret och beräknas vara genomförd somma
ren 1985. Centraliseringen beräknas medföra en årlig besparing i driftkost
nader om ca 2,5 milj. kr. med nuvarande FN-insatser men fordrar vissa 
investeringar för att kunna genomföras. Chefen för armen har därför i 
särskild anslagsframställning begärt 4.8 milj. kr. för investeringar under 

budgetåret 1983/84. 
Om deltagande i en ny fredsbevarande FN-insats beslutas under budget

året, krävs en utökad rekrytering och utbildning av FN-styrkan. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1982/83 detaljmotiverar che
fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 1351000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Volymförändringar innebär att medels behovet minskar med 1547 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för armen har anfört om verksam
heten under budgetåret 1983/84. 

Jag godtar chefens för armen förslag om en centralisering av beredskaps-. 
bataljonernas m. m. utbildning till lng 1 i A!mnäs. lnvesteringskostnaderna 
under budgetåret 1983/84 redovisar jag under förslagsanslaget Armeför
band: Anskaffning av anläggningar och reservationsanslaget Anläggningar 
m. m. för vissa militära ändamål. Det ankommer på regeringen att senare 
fatta beslut beträffande organisationen vid lng I. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Chefen för armen har förutsatt att verksam
heten i Sverige beträffande de beredskapsstyrkor för FN-tjänst som deltar 

i fredsbevarande operationer skall bedrivas enligt de riktlinjer som har 

fastställts tidigare. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapsstyrkaför FN-tjänst för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag 21 300 000 kr. 
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Bilaga 7 till budgetpropositionen 1983 

Socialdepartementet 

Översikt 

Prop. 1982/83:100 
Bilaga 7 

Till socialdepartementet hiir det sociala trygghetssystemet i form av 

folkpensionering. ATP och delpensionsförsäkring, allmän sjukförsiikring 

och tandvtmlsförsiikring. arbetsskadeförsiikring. föräldraförsiikring. barnbi

drag. flerbarnstillägg och annat ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. 

barnomsorg. iildreomsorg. omsorger om handikappade samt hälso- och 

sjukvård. socialt behandlingsarbete. alkohol- och narkotikapolitik liksom 

ansvar för forskning och utvccklingsarbete inom den sociala sektorn. 

För socialdepartementets wrksamhetsomriicle läggs fram förslag som för 

budgL'tf1ret 198.3184 medför utgifter i statsbudgcten på sammanlagt 

70 028 milj .kr. Det iir en ökning med 5 85!.l milj .kr. jämfört med innevarande 

budgetår. Budgetförslaget präglas av en genomgående stor restriktivitet v·ad 

giillcr utgiftsökningar. Det s.k. huvudförslaget. som innebiir en reell 

reducering med 2 '}. har tillämpats allmiint vid anslagsberiikningen för 

myndigheternas förvaltningskostnadcr. Dct allvarliga samhällsekonomiska 

läget giir det nödvändigt att dämpa ökningen i statens utgifter och ger inget 

utrymme för sociala reformer. Arbetet rnr istiillet inriktas på att bevara den 

sociala standard som uppn{itts och att i1staclkomma förbättringar genom 

omprioriteringar. 

De socialpolitiska insatserna iir av stor omfattning. Socialhuvudtiteln ger 

inte ensam en fullstiindig bild av samhiillcts insatser på det socialpolitiska 

omrt1det. Till totalbilden hör även vissa anslag som redovisas under andra 

huvudtitlar. kostnader för allmiin försäkring som inte tas över statsbudgl'lt:n. 

samt landstingens och kommunernas kostnader för hälso- och sjukvård och 

sociala insatser. De sammanlagda insatserna för samhiillets socialpolitik 

under {1r 1983 beriiknas diirmed uppgå till över 190 miljarder kr. vilket iir en 

ökning med över 40 miljardn kr. jämfört med år I 980. 

En av de viktigaste uppgifterna för den nya socialdemokratiska regeringen 

har varit att iltcrstiilla elen sociala tryggheten för äldre. handikappade, sjuka 

och barnfamiljer. 

På regeringens förslag har riksdagen nyligen beslutat att 

- återställa värdesäkringen av pensionerna 

- ta bort karensdagarna och i\terstiilla sjukförsiikringeri 

- återställa bidragen till barnomsorgen 

- höja barnhidragcn och fördubbla tlerbarnstilli\ggen. 

Pi1 pe11sion.1·omnlder sker fiiljanclc: 

Det hasbelopp som anviinds vid heriikningen av pensioner rn.rn. för är 

198.3 faststiills enligt nuvarande regler p;'i grundval av prisutvecklingcn fram 

Uiksd11gc11 /<JS:!1S.l. I sam/. Nr /(JO 
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t.o.m. november 1982. Fr~in lkn I januari l1.JR3 Merknyts värdesiikringen av 

pensionsförmaner och andra socialfi.ir-,iikringsförmåner till den allmiinna 

prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Detta p<'1verkar basbeloppet 

fr.o.m. år 198-l. Som kompensation för att basbeloppet även i fortsiittningen 

fastställs årsvis i efterskott giir;; en extra pensionshöjning fr.o.m. den I 

januari 1983. Detta sker genom att ett extra tilliiggsbclopp om 300 kr. liiggs 

ovanpå det i vanlig ordning fasistiillda basbeloppet. För en ensamstäende 

pensionär. innebiir detta en extra pensionshöjning med minst 426 kr. under 

aret utöver den pensionshöjning som följer av det högre basbeloppet. 

Regeringen iir iiverens med pensioniirsorganisationerna om att pensionä

rerna inte skall kompenseras för de prisökningar som följer av devalvering

en. 

Vad gäller sj11kförsäkri11ge11 har det tidigare beslutet om karensdagar och 

sånkt kompensatinnsnivä rivits upp och försiikringen {1terställts till tidigare 

gällande regler. 

För barnomsorgens del har den tidigare beslutade försiimringen av 

reglerna för statens bidrag till barnomsorgen rivits upp och det tidigare 

statsbidragssystemet förlängts att giilla iivcn under år 1983. Överliiggningar 

kommer att tas upp med Svenska kommunförbundet om en ny barnom

sorgsplan och en ny utformning av statsbidraget till barnomsorgen. 

I samband med dessa beslut har ocksä det ekonomiska stiidN till 

bamfamilierna förbättrats. Det allmiinna barnbidraget höjs den I januari 

1983 med 300 kr. till 3 300 kr. per barn och iir. För att ytterligare förstärka 

snmhiillets ekonomiska stöd till ncrbarnsfamiljerna 
0

har flerbarn~tilliiggcn 
fördubblats. Totalt far en trebarnsfamilj ett halvt barnbidrag i flcrbarnstill

lägg. För fjärde och diirefter följande barn utgår ett extra barnbidrag. Förslag 

kommer att liiggas fram om utvidgning av flerbarnsstödet till att giilla även 

studerande ungdomar över J() tt-. 
'En särskild arbetsgrupp skall tillsättas för att bearbeta och ·iiverviiga det 

utredningsmaterial som fiireligg<!r bctriiffande olika former av ekonomiskt 

stöd till barnfamiljerna. 

En barn- och ungdomsdelegation har tillsatts under statsministerns 

ordförandeskap med uppgift aH sari1cirdna olika insatser för barn och 

ungdom och ta övergripande initiativ för att friimja en god livssituation för 

dessa. 

Under år 1983 kommer förslag att läggas till riksdagen om utformningen av 

de framtida reglerna för eftcrlemndepension m. m. 

Regeringen kommer vidare att Higga fram förslag om den framtida 

candl'ärdens och tat1dl'(/rds(örsäkri11ge11s utformning m.m. 

Den nya hälso- och .1jukrclrdslagc11 triider i kraft den I januari 1983. I Jagen 

slås fast att millct iir en god hiilsa och vård p<'t lika villkor för hela 

befolkningen. Hälsorisker och vi1rdresurser iir ojiimnt fördelade geografiskt 

och yrkesmässigt. Material som tagits fram inom projektet Hälso- och 

sjukvård inför 90-takt ( HS 90) ger regeringen och sjukv{irdshuvuclmiinnen 
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underlag till handlingsprogram för en mer offensiv och förebyggande 

hälsopolitik. 

Arbetet med att pressa tillbaka alkoholmissbruket och stoppa narkotika

missbruket fortsätter. Under de senaste åren har inträffat en tydlig 

attitydförändring till bruket av alkohol. Engagemanget för åtgärder mot 

missbruksproblemen har ökat. 

Regeringens mål är ett narkotikafritt samhälle. En särskild narkotika

kommission har tillsatts med uppdrag att före årsskiftet 1983/84 arbeta fram 

underlag för en intensifierad kamp mot narkotikan. 

På det sociala forskningsområdet kommer särskilda insatser att sättas in 

bl.a. för den Emgsiktiga uppbyggnaden av forskarkompetens. 

Ekonomiskt stöd till barnfamiljerna 

Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna syftar till att utjämna 

skillnader i ekonomiska villkor mellan barnfamiljer och familjer utan barn 

samt att skapa en rättvis fördelning. 

Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna består främst av allmänna 

barnbidrag. flerbarnstillägg, bostadsbidrag. föräldrapenning, bidrag för vård 

av handikappat barn, bidragsförskott och barnpensioner. Dessa stödformer 

omfattar drygt 15 miljarder kr. under kommande budgetår med följande 

fördelning. 

Allmänna barnbidrag och flerbarnstillägg 

Bostadsbidrag (redovisas på bostadshuvudtiteln) 

Föräldrapenning 

Vårdbidrag 
Bidragsförskott 

Barnpension 

5 900 milj.kr. 

2 500 milj.kr. 

4 900 milj.kr. 

420 milj.kr. 

I 175 milj.kr. 
600 milj.kr. 

Barnbidrag. som utgår med samma belopp till alla barn under 16 års ålder, 
utbetalas till ca en miljon familjer med ca 1.7 miljoner barn. Familjer med 

tre eller flera barn får dessutom s. k. flerbarnstillägg. 

Såväl barnbidragen som flerbarnstilliiggen höjs den 1 januari 1983. 

Barnbidragen höjs med 300 kr. till 3 300 per barn och år. Flerbarnstilläggen 

fördubblas. Det betyder att en trebarnsfamilj totalt får ett halvt barnbidrag i 

flerbarnstillägg. Familjer med fyra eller flera barn får dessutom ett extra helt 

barnbidrag för varje barn utöver de tre första. 

Höjningarna innebär en förstärkning av grundstödet till barnfamiljerna 

och en kraftig satsning på stödet till flerbarnsfamiljerna. 

Regeringen kommer senare att föreslå att flerbarnstillägget utvidgas så att 

det omfattar även studerande ungdomar över 16 år. 

Bostadshidraget iir ett inkomstprövat komplement till barnbidraget och 

utgår till ca 330 000 familjer med 670 000 barn. 

Föräldraförsäkringen ger alla föräldrar ett ekonomiskt stöd i samband med 
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barns födelse eller sjukdom. Den ger också föräldrarna ekonomiska· 

möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fram t.o.m. barnets 

första skolår. Ersättning utgår med samma belopp som sjukpenningen, dvs. 

90 % av inkomsten eller enligt garantinivån 37 kr. per dag. Föräldrapen

ningen utgår under sex månader i samband med barns födelse eller 

adoptivbarns ankomst. Därtill utgår särskild föräldrapenning under ytterli

gare sex månader för varje barn. 

Vidare utgår föräldrapenning för tillfällig vård av barn vid sjukdom eller 

liknande under högst 60 dagar per år och barn under 12 års ålder. Under år 

1980 utnyttjade drygt hälften av de ersättningsberättigade familjerna denna 

föräldrapenning under genom:mittligt drygt 6 dagar per familj. Bland dem 

som uppburit denna ersättning var 48 % fäder. 

Gravida kvinnor som inte kan fortsätta sitt ordinarie förvärvsarbete har 

rätt till omplacering under graviditetens slutskede. Finns ingen möjlighet till 

omplacering har kvinnan rätt till havandeskapspenning i högst 50 dagar med 

samma belopp som sjukpenningen. Under år 1980 betalades havandeskaps

penning till 10 000 kvinnor. 

Föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet kan få vårdbidrag med 

ett belopp som motsvarar folkpensionen för eri folkpensionär. Fr.o.m. den 1 

januari 1983 får dessa föräldrar en extra höjning av vårdbidraget med 561 kr. 

genom det extra tilläggsbeloppet till basbeloppet. Tillsammans med den 

uppräkning som följer av prisutvecklingen höjs vårdbidraget med 3 553 kr. 

till 36 839 kr. per år. 

Vårdbidraget, som utgår för ca 13 600 barn, beskattas som inkomst och är 
ATP-grundande. Fr.o.m. år l983 kan en del av vårdbidraget utgå som 

skattefri ersättning för de särs\ilda kostnader som handikappet medför. 

Barnpension utgår till ca 40 000 barn och skall ge ett ekonomiskt 

grundskydd till de barn vars föräldrar avlidit. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för de 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Bidragsförskotten utgår i dag för drygt 

250 000 barn. Detta grundskycld uppgar under år 1983 till 7 954 kr. 

Flera utredningar arbetar med översyner av det ekonomiska stödet till 

barnfamiljerna. Familjeekonomiska kommitten avslutar inom kort sitt 

arbete med en redovisning av sin analys av det ekonomiska familjestödet. 

Ensamförälderkommitten kommer under första halvåret 1983 att redovisa 

resultatet av sin utredning om samhällsstödet till ensamstående föräldrar. 

Föräldraförsäkringsutredningens förslag om enklare regler inom föräldraför

säkringen har nyligen remissbehandlats. Vidare har bostadsbidragskommit

ten nyligen lagt fram förslag om det framtida bostadsstödets utformning och 

inriktning. 

En särskild arbetsgrupp kommer att tillsättas för att överväga bl.a. detta 

material. 



Prop. 1982/83:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 5 

Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

Genom socialförsäkringssystemet tillförsäkras människorna en allmän 

grundtrygghet och ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom, handikapp 

och på åldt:rdomen. 
Genom att ersättningarna utöver grundnivån i allmänhet utgår i förhål

lande till inkomstbortfallets storlek kan stora förändringar i de ekonomiska 

levnadsvillkoren undvikas vid sjukdom. handikapp eller pensionering. 

Socialförsäkringarna omfattar sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring). 

folkpensionering. pensionstillskott. allmän tilläggspension. hustrutilligg~ 
kommunalt bostadstilliigg. arbetsskadeförsäkring och delpensionsförsäk

ring. Den ekonomiska omfattningen under år 1983 beräknas till följande 

belopp. 

Sjukförsäkring 

Folkpensionering. pensionstillskott 

Allmän tilläggspension 

Kommunalt bostadstillägg 

Arbetsskadeförsäkring 

Delpension 

26 655 milj.kr. 

39 620 milj.kr. 

32 570 milj. kr. 

3 520 milj.kr. 

1 560 milj.kr. 

1 520 milj.kr. 

I dt:n svåra ekonomiska situation som Sverige befinner sig i är det 

nödvändigt att försöka begränsa kostnadsutvt:eklingen även inom socialför

säkringens område. Detta måste emellertid ske med stor varsamhet så att 

trygght:tssystemets uppbyggnad inte äventyras. Åtgärderna måste också få 

en fördclningspolitiskt rättfärdig utformning. Felaktigt insatta besparingsåt

gärder får inte äventyra den t:konomiska tryggheten för sjuk-a. handikappade 

och äldre. Den svenska socialpolitiken skall även i fortsättningen i siria 

grunddrag bygga på generella åtgärder och ·vara en socialpolitik för hela -

folket. 

De tidigare borgerliga regeringarna genomförde en rad försämringar av 

ersättningsreglerna inom pensions- och sjukförsäkringsområdet i syftt: att 

minska kostnaderna. Bl.a. infördes försämrade regler för värdesäki-ingt:n av 

pt:nsioner och andra basbeloppsanknutna förmåner fr.o.m. år 1981. Vidare 

beslöts att karensdagar och sänkta kompensationsnivåer skulle införas i 

sjukförsäkringen fr.o.m. år 1983. Dt:ssa försämringar av det sociala 

trygghetssystemet har upphävts genom att riksdagen nyligen har antagit 

förslagen i regeringens proposition om upphävande av beslut om karensda

gar, m.m. 

Därmed kommer de tidigare bt:slutade försämringarna inom sjukförsäk

ringen fr.o.m. år 1983 inte att genomföras, utan de tidigare ersättningsreg

lerna kvarstår oförändrade. Vidare kommer värdesäkringen av pensioner 

och andra förmåner att återknytas till konsumentprisindex fr.o.m. januari 

1983. Det basbelopp som används vid beräkningen av förmånerna kom~er -

även fortsättningsvis att fastställas att gälla för kalenderår på gruridv<il av 
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prisutvecklingen under föregående år. För att ge en viss kompensation för 

prisökningen under året görs en extra höjning av pensioner och motsvarande 

ersättningar den 1 januari 1983. Till det faststiillda basbeloppet för {1r 1983 

läggs ett tilläggsbelopp på 300 kr. vid beräkningen av pensionsförmåner och 

därmed jämförliga ersättningar från socialförsiikringssystemct. En ålders

pensionär med folkpension och fullt pensionstillskott får därmed en extra 

pensionshöjning med 426 kr. för år räknat. Tillsammans med kompensatio

nen för prisökningarna under förra året blir pensionshöjningen fr.o.m. den I 

januari 1983 för denne pensionär2 698 kr per år. dvs. 225 kr. per månad. För 

en förtidspensionär med folkp,~nsion och fullt pensionstillskott blir höjning

en 296 kr. per månad. 

De prisförändringar som följer av devalveringen av den svenska kronan i 

oktober 1982 kommer att påvt::rka basbeloppet och därmed pensioner m.m. 

En förutsättning för att devalveringen skall få avsedd effekt är emellertid att 

olika grupper inte utverkar kompensation för de prisökningar på importva

ror m.m. som devalveringen leder till. Företrädare för pensionärsorganisa

tionerna har förklarat som sin mening att pensionärerna vill medverka i 

saneringen av Sveriges ekonomi genom att göra samma uppoffringar som 

andra grupper förutsätts göra, nämligen avstå från kompensation för den del 

av prisstegringarna som föranleds av devalveringen. Avsikten är att en 

arbetsgrupp skall närmare undersöka på vilket sätt devalveringseffekten 

skall neutraliseras fr .o.m. år 1984. Förslag om detta och lagförslag om 

återgång till konsumentprisindex för beräkning av basbeloppet fr.o.m. år 

1983 kommer att läggas till riksdagen. 
Sjukförsäkringen ger rätt till sjukpenning med 90 % av arbetsinkomsten 

upp till 7 ,5 gånger basbeloppet ( 145 500 kr. år 1983). Det genomsnittliga 

antalet sjukdagar per försäkrad har gått ned från 22,9 dagar fir 1976 till 

beräknat 18,3 år 1982. 73 % av sjukfallen varar högst 6 dagar men dessa 

svarar för endast 15 % av sjukpenningkostnaderna. 

Sjukförsäkringen ersätter även de kostnader för läkarvärd, läkemcdelsin

köp, tandvård, sjukhusvård, sjukvårdsbehandling och sjukresor som över

stiger de patientavgifter (vanligen högst 40 kr.) som fastställts. För de 

personer som har behov av mycket sjukvård eller läkemedel finns ett 

högkostnadsskydd, som innebHr befrielse från ytterligare kostnader efter 15 

läkemedelsinköp eller läkarbesök under en tolvmånadersperiod. 

Tandvårdsförsäkringen ersätter tandvårdskostnader med 40 % upp till 

2 500 kr. och med 75 % därutöver. Den som är under 20 år får avgiftsfri 

tandvård hos landstingens folktandvård. 

Drygt 2 miljoner personer har idag folkpension, varav 1.4 miljoner har 

ålderspension och 310 000 förtidspension. Antalet folkpensionärer ökar med 

16 000 per år. Omkring hälften av folkpensionärerna saknar eller har låg 

ATP. De får då i stället pensi1)nstillskott. 

Folkpensionen inkl. pensionstillskott uppgår för år 1983 till 27 974 kr. för 

en ensam ålderspensionär med helt pensionstillskott, 49 053 kr. för ett 
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pensionärspar och 36 839 kr för en ensam förtidspensionär. 

Härtill kommer kommunalt bostadstillägg ( KBT) som utgår till 680 000 

pensionärer i samtliga kommuner. 

Över 1 miljon ålders- och förtidspensionärer har även allmän tilläggspen

sion (ATP). Antalet ATP-pensionärer ökar årligen med närmare 65 000. 

ATP utgår med 60 % av denpensionsgrundande inkomsten, som räknas på 

medeltalet av de 15 bästa inkomståren. ATP betalas helt med avgifter från 

arbetsgivare och egenföretagare. 

Förvärvsarbetande som är mellan 60 och 65 år och vill minska sin arbetstid 

kan få de/pension som då täcker 50 % av inkomstbortfallet. 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla arbetstagare, uppdragstagare och 

egenföretagare och ger i princip full ersättning för inkomstbortfall i samband 

med skada i arbeteL Försäkringen finansieras helt genom avgifter från 

arbetsgivare och egenföretagare. 

Omsorg om barn och ungdom 

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljer

na. Barnomsorgen är till för barnens skull. Den skall stödja föräldrarna i 

uppgiften att förbereda barnen för skolan och ett vuxenliv i gemenskap och 

solidaritet. Barnomsorgen gör det också möjligt för båda föräldrarna att 

förvärvsarbeta eller studera. Därigenom främjas också jämställdheten 

mellan kvinnor och män. 

Den tidigare socialdemokratiska regeringen träffade år 1975 en överens

kommelse med Svenska kommunförbundet som innebar att 100 000 nya 

daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser skulle byggas 1976-1980. 

Samtidigt fattade riksdagen beslut om ett nytt statsbidragssystcm som skulle 

underlätta denna utbyggnad. 

I verkligheten har målet infriats bara till två tredjedelar. Den tidigare 

borgerliga riksdagsmajoriteten beslöt dessutom om ett nytt bidragssystem 

som skulle inneburit minskade anslag till kommunernas barnomsorgsverk

samhet fr.o.m. l januari 1983. Det sistnämnda beslutet upphävdes av 

riksdagen i december 1982 och det tidigare bidragssystemet gäller även under 

år 1983. 

Statsbidragen för år 1982 uppgår före slutlig uppräkning till 21 250 kr. per 

daghemsplats och 10 625 kr. per fritidsliemsplats. För kommunala familje

daghem utgår på samma sätt ett grundbelopp på 3 800 kr. plus 35 % av 

kommunens bruttokostnad per plats om barnen vistas minst sju timmar i 

familjedaghemmet - annars blir grundbeloppet 1 900 kr. 

Statens stöd till kommunernas barnomsorg beräknas för nästa budgetår till 

6 320 milj. kr. Det innebär en ökning med 800 milj. kr. från innevarande 

budgetår. 

Under år 1982 beräknas 344 200 barn få plats i daghem, familjedaghem 

eller i fritidshcm. 

Överläggningar kommer att tas upp med Svenska kommunförbundet om 
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en ny barnomsorgsplan och ett nytt bidragssystem. ·Förslag kommer att 

läggas till riksdagen under år 1983. 

Omsorg om äldre och handikappade 

Vid sidan av det ekonomiska trygghetssystemet utgör insatser för vård, 

service och omsorg viktiga dela i en trygghctsskapande politik för äldre och 

handikappade. 
Antalet personer över 65 år har under de senaste decennierna ökat och är 

nu 1.4 miljoner eller 17 % av befolkningen. Samhällets insatser för äldre tar i 

anspråk allt större ekonomiska och personella resurser. 

Insatserna för äldre och handikappade skall främja deras ekonomiska och 

sociala trygghet samt göra det r1öjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. 

I detta syfte har samhället by~:gt upp en omfattande omsorg om äldre och 

handikappade. Insatserna spänner över snart sagt alla områden av samhälls
livet. Såväl staten som land~.tingen och kommunerna är engagerade i 

arbetet. 
Bland äldre människor finns det både relativt sett och i absoluta tal många 

fler handikappade än bland yngre. De flesta synskadade, hörselskadade, 

vuxendöva och rörelsehindrade är över 70 år. Äldre människor behöver 

således i många fall samhällets särskilda stöd därför att deras funktioner ofta 

sätts ner med stigande ålder. 

Åtgärderna inom äldremnwrgen måste för närvarande inriktas på· att 

bibehålla den trygghet som byggts upp. I den parlamentariskt sammansatta 
äldreberedningen behandlas bl.a. frågan om statens ekonomiska stöd till 

omsorger om äldre. 
Åtgärderna för handikappade har förtur i den nya regeringens politik. 

Målet är att göra samhället ti.:lgängligt för handikappade. Endast så kan 
samhället erbjuda en fullständi,g gemenskap som kan utveckla och förbättra 

villkoren för alla. 
Det system av handikappåtgärder som vuxit fram sedan början av 

1960-talet har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. 

Under de senaste åren har utvecklingen emellertid avstannat, och handikap

pade har i stället fått vara med att bära bördorna av en felaktig 

besparingspolitik. Arbetet efter regeringsskiftet har därför först och främst 

inriktats på att återställa den sociala tryggheten. Återställandet av pensio

nernas värdesäkring och upphävandet av karensdagarna i sjukförsäkringen 

har stor betydelse för handikappade. 

Det finns f.n. inget ekonomiskt utrymme för reformer inom handikapp

området. Även inom detta viktiga område måste arbetet nu i första hand 

inriktas på att behålla de trygghetsanordningar som finns. 
Den sociala hemhjälpen gör det möjligt för äldre och handikappade att bo 

kvar i sin invanda miljö. Ungefär 350 000 äldre och handikappade får social 

hemhjälp under sammanlagt ca 50 miljoner arbetstimmar per år. Också 
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färdtjänsten möjliggör ett eget boende och förhindrar att handikappade 

isoleras. Ca 300 000 personer har nu rätt till färdtjänst. För att iildre skall 

kunna erbjudas ett boende. som tillgodoser behov av mera omfattande 

personlig omsorg, inrättar kommunerna servicehus med gemensam service. 

F.n. finns ca 24 000 lägenheter i servicehus och kommunerna planerar- att

bygga ytterligare 12 000 servicebostäder under de närmaste åren. Antalet 

platser i ålderdomshem, som f.n. är ca 57 UOO, beräknas minska något. 

Landstingens omsorger om psykiskt utvecklingsst(irda inriktas på ökad 

integration i skola. boende och sysselsättning: Alla får i princip numera 

undervisning och särskolan har _ca 13 000 elever. Den statliga sociala 

vårdartjänsten för svårt handikappade elever vid folkhögskolor. universitet 

och högskolor tillgodoser efterfrågan och gäller ca 130 studerande. Omkring 

3 400 texttelefoner för döva m.fl. är i drift. och den nya teletjänsten med 

förmedling av samtal mellan texttclefoner och vanliga telefoner har funnit 

sina former i en mera slutlig organisation. Av stor betydelse är de särskilda 

insatserna för synskadade som gäller ledarhundar och tidskrifter på ljudband 

och i punktskrift. 

Hälso- och sjukvård 

Den 1 januari 1983 träder den nya hälso- och sjukvårdslagcn i kraft. Den 

slår fast att det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Hälsorisker och vårdresurser är ojämnt fördelade geografiskt och yrkes

mässigt. Undersökningar visar att -personer med arhetaryrken har fler 

s)ukdagar och löper större risk för olycksfall än flertalet yrkesgrupper med 

högre utbildning och högre lön. Rörelsehinder. hörselskador, sömnsvårig- ·_ 

heter och depressioner är exempel pa hälsoproblem som i betydligt högre 

grad drabbar människor som har eller haft arbetaryrken. dvs. yrken som 

brukar räknas till socialgrupp 3. 

Underlagsstudier om hur hälsoriskerna fördelas· och värdresurserna 

utnyttjas har tagits fram inom projektet Hälso- och sjukvård inför 90-talet 

(HS 90). Det bedrivs inom socialdepartementets sjukvårdsdelcgation. Arbe

tet i HS 90 kommer att ge plancringsunderlag och underlag till handlings

program för en mer offensiv och förebyggande hälso- och sjukvård. Hälso

och sjukvården måste spåra ohälsans orsaker i samhället och medverka till 

åtgärder mot dessa. 

Den nya hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Statsmak

terna har ett ansvar .för att den nya hälso- och sjukvårdslagens mål uppnås. 

Staten har ansvar för den centrala, övergripande planeringen och samord

ningen av hälso- och sjukvården. Tillsynen över hälso- och sjukvården skall 

även i fortsättningen ligga på socialstyrelsen. Tillsynen skall -avse främst 

allmänna riktlinjer, erfarenhetsutbyte och rådgivning men även inspektioner 

skall kunna företas. 
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Inom hiilsopolitikcn giillcr det att pävaka andra samhiillssektorer som 

arbetsliv. skola och trafik genom att lägga folkhiilsoaspckter pä ekras 

verksamhet. 

I lagen har stiillts upp ett antal krav p[t landstingskommunernas hälso- och 

sjukvi'ird. Den skall vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av 

trygghet. vara Hitt tillgänglig samt bygga pä respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. [ sistniimnda hänseende åläggs landstings

kommuncrna att informera patienten om hiilsntillståndct och de bchand

lingsmöjlighctcr som finns. Paticn1cn skall vidare. så långt det iir möjligt. ges 

tillfälle att samråda med personalen om den egna vården och behandlingen .. 

En god kontinuitet i kontakterna mellan patienten och hälso- och sjukvards

pL"rsonalen skall främjas. 

Som ett led i landstingskommunernas vidgade ansvar äliiggs dessa vidare 

att planera hälso- och sjukvardcn med utgångspunkt i befolkningens behov 

av vård. En samordning av verksamheten med kommuner och andra 

v[trdgivarc i landstingskommunen samt med närliggande landstingskommun

er skall ske i syfte att åstadkomma ett samlat och rationellt utbud av 

vård. 

Den långsiktiga planeringen av h~ilso- och sjukvården mäste ge utrymme 

för fortsatt utbyggnad av öppen vård. långtidssjukvård. decentraliserad 

psykiatri och förebyggande insatser. För att klara detta inom de ekonomiska 

ramarna m[1ste befintliga resurser omfördelas. främst fdn den slutna v;'irden. 

Det d1der politisk enighet om att den sjukhusanknutna sjukdrden inte bör 

byggas ut ytterligare. 

Inom den psykiatriska värck:n har vi\rdplatserna sedan landstingen tog 

över vården lir 1967 kunnat reduceras från ca 38 000 till ca 28 000 {tr 1982. 

Socialstyrelsen har i en rapport förordat en föriindring som innebiir en 

starkare satsning pii förebyggande åtgärder och ökad betoning av öppna och 

halvöppna vårdformer. Detta kan pi:t sikt leda till att de fristfiende 

psykiatriska sjukhusen försvinner. 

Riksdagen har nyligen antagit e;1 ny hälsoskyddslag. Lagen. som ersiitter 

hälsovärdsstadgan. träder i kraft den 1 juli 1983. Miljö- och hiilsoskydds

nämndens - som blir det nya namnet på hälsovårdsnämnden - medverkan i 

den kommunala planeringen förstiirks och större tonvikt liiggs pä nämnder

nas arbetsuppgifter utanför det traditionella hygienområdet. 

Statens miljömedicinska laboratorium bedriver lfmgsiktig forskning. 

undersöknings- och utredningsverksamhet samt information och viss utbild

ning inom den fysikalisk-kemiska miljömedicinen och den allmänna 

hälsovärden. Viktiga omritden för laboratoriets verksamhet under budget

året 1983/84 iir exempelvis epidemiologiska bevakningssystem. bostadshygi

en. effekter av bekämpnings- och lösningsmedel och tungmetallers eventu

ella giftiga eller cancerframkallande effekter. 

Även den psyko-sociala miljiin iir.betydelsefull för hälsan. Verksamheten 

vid statens institut för psykosocial nil.jömcdicin är särskilt inriktad p{t studier 
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av psykosociala risksituationer och riskgrupper samt förslag till hiilsofriim

jande ätgiirder. 

De totala hälso- och sjukvårdskostnaderna uppgår f.n. till omkring 60 

miljarder kr. per år. 

Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

En ny bgstiftning inom socialvårdsomr!1det trädde i kraft den 1 januari 

1982. De nya lagarna är socialtjänstlagen (Sol). lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (L VU) samt lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall ( L VM). 

Överförandet av huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolor och nykter

hetsvårdsanstalter m. m .. till nya huvudmän sker den l januari 1983. 
Socialberedningen har i december 1982 fått nya direktiv. Den har redan 

tidigare i uppdrag att följa och utvärdera bl.a. socialtjänstlagen och lagen om 

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). Enligt sina nya 

direktiv skall den även behandla bl.a. återverkningarna inom socialtjänsten 

av den omstrukturering som pågår inom.det psykiatriska vårdområdet. 

Särskilda medel beräknas för nästa budgetår för insatser till stöd och hjälp 

åt misshandlade kvinnor, främst i form av information och personalutbild

ning. 

Målet för samhällets alkoholpolitik är att minska konsumtionen och 

alkoholskadorna. Under de senaste åren har det skett en tydlig attitydför

ändring till bruket av alkohol. Engagemanget i samhället för ätt angripa· 

missbruksproblemen har ökat. 

I november 1982 avslutade_s kampanjen Akt_ion mot droger. Den avlöste 

p[1 v:'1rcn 1981 den s. k. Aktionen mot alkoholfaran - Stoppa langningen. 

Aktion mot droger vidgades till att omfatta liven missbruk av narkotika. 

Genom dessa kampanjer. som letts av socialdepartementet, har de lokala 

insatserna mot droger intensifierats. Ett flertal undersökningar visar. att 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar har minskat under perioden och att 

föriildrar blivit mer ;lterh;'tllsamma niir det giiller att skaffa alkohol till sina 

ungdomar. 

En betydelsefull del i det .alkoholpolitiska arbetet är att sätta _in 

alkoholproblemet i dess sociala sammanhang. lnte minst fackföreningsrörel- . 

sen spelar en viktig roll. 3.2 milj. kr. av de medel som tilldelas socialstyrel

sens niimnd för alkoholfrägor förcsbs avsatta till kamratstödjande och andra 

insatser i arbetslivet. 

Alkoholbeskattningen iir ett Yiktigt alkoholpolitiskt instrument. Erfaren

heterna visar. att konsumtionen minskar i sam hand med skatte höjningar. En 

ny skattehiijning genomförs den I januari J lJ83. 

Missbruket a\· 11arkotika iir vid sidan av alkoholmissbruket ett av 

samhällets stiirsta problem. Mitlct för regeringens politik är ett narkotikafritt 

samhiille. Regeringen har tillsatt en siirskild narkotikakommission. som 
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snahbt skall arbeta fram underlag för en samordnad och intensifierad kamp 

mot narkotikamissbruket. Kommissionens arbete skall vara avslutat vid 

årsskiftet 1983/84. Regeringen har reserverat 15 milj. kr. för åtgärder mot 

narkotikamissbruket under budgetåret 1983/84. 

·Det statliga stödet till behandling i öppen vi\rd av alkohol- och 

narkotikamisshrukare föreslås höjt till 97 milj. kr: 

Internationell samverkan 

Internationellt samarbete på de·: social- och hälsovårdspolitiska området. 

bedrivs inom ett flertal organ - I.ex. världshiilsoorganisationcn ( WHO). FN. 

Europari\det. OECD oeh Nordiska ministerrådet. Sverige har under ar 1982 

spelat en aktiv roll inom FN vid urnrbctandct av internationella handlings

program dels för handikappade. dels för äldrefrågor. En ny nordisk 

soeialkonvcntion trädde i kraft den I januari 1982 och under år 1983 kommer 

en överenskommelse att triida i kraft mellan Danmark. Finland, Norge och 

Sverige om godkiinnande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hii!So

och sjukvården samt veterinärväsendet. Det internationella samarbetet på 

narkotikaomr[1det har intcnsificra1s. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde 

för budgetåret 1983/84 i förhållandf till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Femte huvudtiteln· 

A. Socialdepartementet m. m. 
B. Administration av social-

försäkring m. m. 
c. Ekonomiskt stöd till barn-

familjer m. m. 
D. Försäkring vid sjukdom. 

handikapp och ålderdom 
E. Vissa myndigheter m. m. 
F. Omsorg om barn och ung-

dom 
G. Omsorg om äldre och 

handikappade 
H. Allmän hälso- och 

sjukvård 
I. Övrig sjukvård 
J. Socialt bchandlingsarbetc. 

alkohol- och narkotika-
politik 

K. Internationell samverkan 
Totalt för socialdepartementet 

Statsbudget 
1982183. 

80,3 

617,8 

6 923,6 

41 732,3 
287.9 

5 556.7 

2 :.H0.3 

70.5 
5 476,8 

I 069.2 
22.3 

64 177.7 

Förslag 
1983/84 

71.0 

649,2 

7 889,0 

45 792,3 
285,8 

6 360, l 

2 543.7 

66.9 
5 483.1 

856.8 
29,8 

70027,7 

Förändring 

9,3 

+ 31.4 

+ 965,4 

+ 4 060,0 
·2.1 

+ 803.4 

+ 203.4 

3,6 
+ 6.3 

- 212,4 
+ 7.5 
+ 5 850,0 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Föredragande: Statsrådet Andersson. såvitt avser frågor under avsnitten 

A-D, F, G och K, statsrådet Sigurdsen såvitt avser frågor under anslaget A 5 

(delpunkterna l och 2) samt avsnitten E, H-J. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser 
socialdepartementets verksamhetsområde 

Huvudtitelns utformning 

Propositionen har en ändrad disposition jämfört med prop. 1981182: 100 

(bil. 8). Förändringarna framgår av tabellen i bilagorna f 1 och 7.2. 

FEMTE HUVUDTITELN 

A. Socialdepartementet m. m. 

A 1. Socialdepartementet 

1981182 

1982/83 

1983/84 

Personal 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Amlag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Anslag enligt statsbudgeten 

18 158 340 

17 673 000 
17 617 000 

1982/83 

96 

17 838 000 
( 16 453 000). 
17 838 ()()() 

17 673 000 

Beräknad ändring 
1983/84 

-221 000 
(-279 000) 
-221 000 

- 56 ooo, 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 17 617 000 kr. Jag har därvid utgått från motsvarande medels

bcräkning som gäller för myndigheternas huvudförslag. 
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Jag hemstiilkr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialdepartementet .för hudgetäret 1983/84 anvisa· ett 

förslagsanslag av 17 617 000 kr. 

A 2. Kommitteer m.m. 

1981/82 Utgift 25 939 585 Reservation I 560 563 

1982/83 Anslag 26 500 000 

1983/84 Förslag 23 500 ()()() 

För den utredningsverksamhd m.m .. som bekostas fri\n detta. anslag 

hcriiknar jag ett anslagsbehov av 23.5 milj. kr. för nästa hudgetftr.. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommilleer m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag <'.V 23 500 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvccklingsarbctc samt försöksvcrksamhet 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

24 494 365 

25 600 000 

26 800 000 

Reservation 16 471 142 

Från detta anslag utgår bidrag till forskning. undersökningar. utvccklings
arbete och försi.iksverksamhet inom socialdepartementets verksamhetsom

råde. 
En särskild delegation för social forskning (DSF) iir knuten till socialde

partementet. T delegationen ingår företrädare för socialdepartementet. 

socialstyrelsen. riksförsäkringsverket och den kommunala socialtji'instcn. 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet samt den samhiillsvc

tcnskapliga och medicinska forskningen. Delegationen har hl.a. till uppgift 

att svara för bedömning och samordning av pågående och planerade projekt 

avseende forskning och utvecklir,gsarbctc. initiera projekt av betydelse för 

socialpolitiken samt att biträda socialdepartementet i principiella frågor 

rörande forskning. utvecklingsarhete och försöksverksamhct. 

I den av riksdagen antagna forskningspropositionen (1981/82:106. UbU 

37, rskr. 397), som gäller en femårsperiod med början år 1982. har 

delegationen för social forskning fått huvud;msvar för forskning som avser 

viktiga problem inom sociale och hiilsovårdsområdet med utgångspunkt i ett 

social-. samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv samt för tillämpad 

forskning. I propositionen läggs :Fast ett antal prioriterade forskningsomrii

den. Högsta prioritet inom DSF:s ansvarsområde ges forskning som rör 

missbruksfrågor. hälso- och· sjukvården. epidemiologin. primärvården och 

socialtjänsten samt harn- och familjepolitiska frågor. Även miljömedicinsk 
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forskning och forskning om de iildrcs situation ges hiig angeliigenhets

grad. 

Efter samdd med chefen fiir utbildningsdepartcmentct och statsdtdct 

Carlsson beräknar jag under detta anslag 1.2 milj.kr. för förstiirkningsåtgiir

der till den sociala sektorsforskningen under nästa budgetiir. Dessa 

förstiirkningsiitgiirder bör företrädesvis ägnas forskarrekrytering och kom

petensupphyggnad, som bedöms ha särskild betydelse for den sociala 

sektorsforskningens långsiktiga utv_eckling. Socialtjänsten liksom den barn

och familjepolitiska forskningen bör tillföras forskarresurser. Vidare bör en 

särskild satsning göras i samarbete med arbetsmarknadsdepartementet för 

att skapa en bättre bas för invandringsforskningcn. i synnerhet vad giiller 

sådan forskning med socialpolitisk inriktning. Vidare bör hiilso- och 

sjukvfmlsforskningcn förstärkas speciellt beträffande studier av vi1rdcfter

frågan och vftrdkonsumtion. Diirutöver bör stöd ges till uppbyggnad a\' 

forskningen vid Vindelns hiilsocentrum (universitetet i Umeii) samt den 

epidemiologiska forskningen. 

För att iistadkomma en starkare utvecklingseffckt, än vad de hiir nämnda · 

förstiirkningsi1tgärderna kan ge upphov till. kan det behövas ytterligare 

insatser med hjälp av medel fdn detta anslag. 

Anspråken 1xl socialdepartementets anslag för FolJ-verksamhet har under 

senare flT ökat kraftigt. Budgetåret 1982/83 kommer DSF att bereda närmare 

300 projektansökningar på cirka 60 miljoner kr. 

DSF har inom ramen för sin intitiativverksamhet tagit fram kunskapsöver

sikterom bl.a. barn-och ungdomsfrågor, föriindradc yrkesroller inom hiilso-. 

sjuk-och socialvård. iildreomsorg, sociala aspekter på arbetslivet, det 

socialpolitiska hidragssystemet, social planering och viilfärdsmätning samt 

narkomanvf1rdsforskning. 

Under året har tillsatts fyra initiativgrupper med uppgift att"bl.a. inventera 

forskningsbehov inom vissa avgränsade omd1den, som bedöms viktiga men 

där de hittillsvarande insatserna är otillräckliga. De fyra omrt1dena är hiilso

och sjukviirdsforskning. hälso-och sjukvimlens samt socialtjiinstens medver

kan i samhiillsplaneringen.forskning inom socialförsiikringssystemet samt 

dokumentation av social sektorsforskning och information om dess resultat. 

Initiativgruppernas arbete skall inriktas pil en avrapportering före den I 

september 1983. 

Från anslaget har stöd lämnats till forskning och utveckling inom det nya 

ämnet socialt arbete vid institutionerna för socionomutbildning. I samband 

med den nya sociallagstiftningens ikraftträdande den 1 januari 1982 har 

sålunda medel beviljats för projekt som belyser den sociala viirdlagstiftning

ens praktiska tilliimpning och för studier av hur socialtjänstens intentioner 

förverkligas. Flera projekt har pi1börjats för att belysa olika sociala 

konsekvenser av samhällsutvecklingen samt förutsiittningarna för social-och 

htilsovitrdcns medverkan i samhiillsplancringen. 

En intcrdepartemental arbetsgrupp har i en rapport till socialdepartcmen-
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tet ( Ds S 1981 :26) redovisat sin syn pf1 behon:t aY FoU med utgfmgspunkt i 

problemen inom primiirvimkn och angriinsande delar av social.tjiinsten. 

Samverkan mellan primärvf1rd och socialtjänst studeras i flera projekt. 

Frim anslaget utgiir vidare medel till den viilfärdsforskning som bedrivs vid 

institutet för social forskning. Rl.a. ges stiid till en uppföljning av den 

levnadsniviiundersökning som genomfördes första gtrngen år 1968. Även 

andra projekt som syftar till att utveckla nya metoder för viilfärdsmätning 

och sociala omrf1desbcskrivningar får stiid. liksom studier av levnadsförhitl

landen för olika samhällsgrupper. 

Arbetslöshetens sociala konsekvenser uppmärksammas i flera projekt. 

Efkktcrna pil hiilsan och konsekvenserna av företagsnedliiggclser för bl.a. 

primärvården och socialtjiinsten undersöks. likaså sambando:t mellan arbets

löshet och socialbidrag. Arbetslöshetens återverkningar pit familjelivet 

uppmiirksammas i flera av projekten. En studie tar särskilt upp den kvinnliga 

arbetslösheten. Flera projekt lir speciellt inriktade pi1 ungdomsarbctslöshe

tcn. 

Inom det barn- och familjepolitiska omri\dct p:°igfir projekt som riir 

samhällets stöd till barnfamiljerna. Betydelsen av förändrade fiiräldrarollcr 

och sociala nätverk uppmiirks<n1mas bl.a. i ett par internationella studi

er. 

Projekt rörande barnomsorgens inneh{1ll och organisation utgör ett viktigt 

inslag bland barn- och ungdomsprojekten. Huvuddelen av dessa rör det 

pedagogiska arbetet i barnomsorgen. Med anledning av riksdagens uppdrag 

till regeringen all redovisa forskning. informationsinsatser och forsknings

planer pft barnomsorgsomri1ck t genomförs f. n. en kartläggning iiver 

avslutad. piigi\endc och planerad forskning inom högskolans ram med 

anknytning till barnnmsorgen. 

Fdtgor om barns drdnad oeh om samhiilkts ansvar för barn med instabila 

hemförh{dlanden markerar en ;mnan viktig tyngdpunkt bland barn- och 

ungclomsprojckten. Dessutom g~s stöd till prospektiva studier och försöks

verksamhL'tcr i samvnkan mellan socialv;'ird och miidra- och harnhiilsov[ird 

riirande barn i familjer med mi~.sbruks- och/eller misshandelsproblem. 

lnvandrarbarnens situation och fr{1gor om barns språkutvcckling upp

r,1iirksa1mnas i flera projekt. 

Ett flertal projekt belyser de ~;Idres livssituation. hälsa och servicebehov. 

Bl.a. har det tvärvt!tenskapliga forsknings programmet "Äldre i samhället -

förr. nu och i framtiden" beviljats medel för att studera attityder till äldre 

samt belysa vilken inverkan industrialisering, urbanisering och strukturom

vandling haft p{1 solidariteten m1:llan generationer. Utvccklingsprojckt och 

försiiksverksamheter inom äldreomsorgen hör lämnas fortsatt aktivt stöd 

från detta anslag bl.a. i anslutning till iildreberedningens arbete. 

Ylissbruksforskningen utgör enligt forskningspropositioncn ett av de högst 

prioriterade omritdena. Flera av projekten på området gäller behandlings

forskning i vid mening. 81.a. har ett omfattande forskningsprojekt satts igimg 
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inom narkomanvården i syfte att fä kunskaper som är direkt användbara i det 

praktiska behandlingsarbctet. Någon motsvarande satsning p;I behandlings

forskning avseende vård av alkoholmissbrukare har inte skett. trots att 

antalet alkoholmissbrukare vida överstiger antalet narkotikamissbrukare. 

Ökade forskningsinsatser behöver därför komma till ständ inom detta 

omriide under de närmaste åren. 

Projekt inom handikappområdet rör bl.a. de handikappades möjligheter 

·till ett liv utanför institutionerna. I ett projekt undersöks möjligheterna att 

återvända till enskilt boende efter vård på långvårdsklinik eller rehabilite

ringsklinik. Vidare pågår projekt som syftar till att kartlägga och analysera 

behovet av allmiinna stödinsatser för handikappade barn och deras familjer. 

samt pedagogiska och sociala utvecklingsprojckt. 

Inom det psykiatriska värdområdet pågår en utviirdcring av öppna 

v{mlformer inom psykiatrin. varvid vissa punkter i de vårdorganisatoriska 

principprogram for psykiatrisk vård som lagts fram av socialstyrelsen 

kommer att prövas i en lokal modell. Medel har även beviljats för en studie 

som giillcr avinstitutionalisering och eftervård av längtidsvärdade psykiatris

ka patienter. varvid man bl.a. skall klarlägga hur de f.d. patienterna klarar 

sig ute i samhiillet och på vilket sätt samhiillcts stöd hör utformas för att 

underlätta deras återanpassning". 

Stor vikt läggs vid information om och nyttiggörande av resultat från 

projekt som fött stiid frän anslaget. En kortfattad beskrivning av projekt som 

beviljats medel ges i en ;hlig verksamhetsberättelse från delegationen för 

social forskning. Resultaten från vissa av projekten redovisas i en särskild 

rapportserie. Delegationen ger även ut en skriftserie som under år 1982 

omfattade fyra titlar. Stöd har även lämnats till en försöksverksamhet med en 

nordisk facktidskrift för socialt arbete. med stark tonvikt på forskning inom 

ämnet. Konferenser om hl.a. socialtjänsten och forskningen samt forskning 

om internationella adoptioner har genömförts med medel från detta anslag. 

Konferenserna har dokumenterats i bokform. 

Anslaget bör fiir niista budgctilr tas upp med 26,8 milj.kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

för budgetärct 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

26 800 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1430 055 

I 560 000 

I 600 000 

Reservation 313913 

Friin anslaget utgår bl.a. bidrag till vissa pcnsionärsorganisationer. Dessa 

bidrag uppgär för innevarande budgetår till I 320 000 kr. För nästa budgetår 

2 Riksdagen 198:!183. I sam!. Nr 100 
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hör anslaget räknas upp med 40 000 kr. för detta ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgijier för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 1 600 000 kr. 

A 5. Vissa byggnadsarbetcn m.m. inom socialdepartementets verksamhets

område 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

7 391 895 

9 ()()() 000 

I 501J 000 

Reservation 5847175 

Medel beriiknas under detta anslag för följande ändamål. 

I. Vissa byggnadsarbetcn vid ungdomsvårdsskolorna. 

2. Vissa byggnadsarbeten vid ~;tatcns bakteriologiska laboratorium. 

3. Diverse projekt. 

4. Vissa projckteringskostnadcr. 

l det följande liimnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse för 

anslagsframställningarna och :'ör beräkningen av de medelsbehov som 

sammantagna bör ligga till gru:1d för beräkningen av förevarande rcscrva

tionsanslag. 

I den följande redovisningen kommer inte att redogöras för sadana projekt 

som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrclsen 
föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar eller ramhöjningar som 

föranletts enbart av den allmänna byggnadskostnadsutveeklingen. Med 

utgångspunkt från kostnadsutvecklin.gcn under tiden den I januari 1981 -

den l januari 1982 beräknar byggnadsstyrelsen ett uppräkningstal för 

kostnadsramarna pä 6 %·. 

I Vissa hyggnadsarbeten m.m. \'id ungdomsvårdsskolorna 

Byggnadsstyrelsen 

\1ed hänsyn till beslutet om det ändrade · huvudmannaskapct och 

överenskommelsen om statsbidrag till projektering av byggnadsarheten för 

bl.a. ungdomsvardsskolor har några nya projekt inte tagits upp i anslags

framställningen. 

Fyra byggnadsprojekt har slutredovisats till en sammanlagd kostnad som 

understiger gällande ramar med 0, 16 milj. kr. 

Föredragandens ö1·erviigande11 

Mot bakgrund av att huvL•dmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna 

övergår till nya huvudmän den 1 januari 1983 förcslär jag inte några nya 
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byggnadsprojekt vid skolorna. De wojekt som pågår bör avslutas. Jag vill i 

detta sammanhang erinra om att riksdagen enligt förslag i föregående års 

budgetproposition beviljat· 150 milj. kr. som bidrag till upprustning och 

utve~kling av hem för vård eller boende. Vidare har riksdagen under hösten 

1981 på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1981182 anvisat 

5 milj. kr som bidrag till projektering av vissa anläggnings- och husbygg

nadsarbeten som bl.a. avser ungdomsvårdsskolorna. 

Projekteringen av ombyggnaden av specialavdelningen vid Margretclunds 

yrkesskola. Lidköping. har avslutats. Bygghandlingarna har överlämnats till 

den nye huvudmannen. Skaraborgs läns landsting. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisar läggs till grund 

för beriikningen av mcdelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringspla

nen framgår att medclsförbrukningen för budgetåret 1983/84 för vissa 

avslutande hyggnadsarbcten m.m. vid ungdomsvårdsskolorna beräknas 

uppgå till 2,1 milj. kr. 

/nvesteringsp/an (I 000-tal kr). 

Projekt Kostnadsram kr. Medelsförbrukning · 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Bcriiknad för 
t.o. m. 
82-06-30 82/83 83/84 

Slutredovisade 3 270 3 110 
per 1982-06-30 
Projekt färdigställda före 

1981-07-01 men ännu ej slut-
redovisade Il 090 10 994 10 307 687 

Hum11wrgtirden 
Mottagningsavdclning Skuga. 
Om- och tillbyggnad. 3 300 .3 500 459 1 650 1391 

l.övsta 
Specialavdelning. Om- och 

tillbyggnad samt nybyggnad 
av verkstad 4 260 4 500 36..\ 3 636 500 

l.c111ga11äs 
Specialavdelning Torpet: Om-

och tillbyggnad 4 200 3 200 1 610 1 390 200 

Ryagården 
Sjuk- och b<:handlingsavdcl-

ning. Utbyte av fönster. 785 600 513 87 

Joha1111isberg 
Bil- och snickeriverkstad. Till-

byggnad 850 900 741 159 

Summa 27 755 23694 17 104 7 609 2 091 

. Bygg-
start 

Fiirdig
ställandc 

år/mån. år/mån 

82-03 82-11 

82-08 83-04 

82-03 82-12 

81-03 81-08 

81-09 . 82-04 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 20 

2. Vissa byggnadsarbeten Yid statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

Bygg11ad.1·styrelse11 

Byggnadsstyrelsen har den 19 april 1978 redovisat. byggnadsprogram för 

om· och tillbyggnad av lokaler för den immunologiska avdelningen. 

Kostnaden uppskattas till 3.8 nilj. kr. i prisläget 1982-01·01. Byggnadssty

relsen föreslår att en preliminär kostnadsram på detta belopp förs upp i 

investeringsplanen. 

Byggnadsstyrclsen har vidare den 18 december 1979 redovisat byggnads

program för ombyggnad av 1·issa förråds- och servicelokaler vid SBL 

sammanfattat i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet omfattar om- och 

tillbyggnad för kylverkstad. administrationslokaler. portvaktsstuga och 

bergrumförråd samt byte av transformatorer. I gällande investeringsplan 

finns uppförd en kostnadsram p{1 970 000 kr. i prisläget 1981-01-01 för byte av 

transformatorer. vilket motsvarar 1 030 000 kr. i prisliiget 1982-01-01. 

Byggnadsstyrclsen erhöll den 10 juni 1982 i uppdrag att byta ut transfor

matorerna. Byggnadsstyrelsen föreslår att en preliminär kostnadsram av 

1. 7 milj. kr. i prisläget 1982-01-01 för resterande delar av åtgärds program

met förs upp i investeringsplanen. 

Byggnadsstyrelsen har den 30 september 1980 redovisat program för 

brandskyddsåtgiirder vid laboratoriet. I gällande investcringsplan finns 

uppförd en kostnadsram av 1.3 milj. kr. i prisliigct 1981-01-01 vilket 

motsvarar 1 380 000 kr. i prisläget 1982-01-01. Byggnadsstyrclscn har vidare i 

skrivelse den 13 oktober 1981 redovisat kompletterande synpunkter på 

brandskyddsåtgärderna. I denra skrivelse föreslås ytterligare iivcrviigandcn 

beträffande ett föreslaget sprinklersystem. Byggnadsstyrelsen fick den 

10 juni 1982 i uppdrag att utföra brandskyddsåtgärderna. exklusive sprink

lersystemet. I avvaktan på en redovisning av förslag till sprinkleranläggning 

har 1380000 kr. i prisläge 1%2-01-01 förts upp som kostnadsram. 

Byggnadsstyrclscn har ocksit den 14 oktober 1980 redovisat hyggnadspro

gram för ombyggnad av central- och pipettdisk. Åtgiirderna avser i huvudsak 

installation av ny ventilationsanläggning. Nuvarande anliiggning iir under

målig och värme och fukt :;kapar påfrestande arbetsförhållanden för 

personalen. Byggnadsstyrelsen har genom beslut den 23 juli 1981 fått 
byggnadsuppdrag för ombyggnad av central- och pipettdisk. Kostnaderna 

beriikhas till I 680 000 kr. i prisläget 1981-01-01 vilket . motsvarar 

l 780 000 kr. i prisläget 1982-01-01. 

I gällande invcstcringsplan finns uppförd en kostnadsram för om- och 

tillbyggnad av hus K på J milj. kr. i prisläge 1981-01-01. vilket motsvarar 

3180000 kr. i prisläge 1982-01-01. 

SBL har i skrivelser till regeringen den 3 mars 1981 och den 29 september 

1981 redovisat förutsiittningar :för att utnyttja hus K för licenstillverkning av 

vaccin mot mässling. påssjuka och röda hund. 

Byggnadsstyrelsen redovisade i PM den 5 oktober 1981 förutsättningar för 
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en om- oc:h tillbyggnad av hus K grundad på då tillgiingliga program- och 

kalkyluppgifter till en preliminiir kostnad på 3 milj. kr. i prisläge 1981-01-01. 

Byggnadsstyrelsen fick den 21 januari 1982 regeringens uppdrag att projek

tera oc:h utföra projektet inom den angivna kostnadsramen. 

Under bygghandlingsprojektcringen har SBL redovisat nya krav som 

medför en ökad lokalarea och mer omfattande installationer. Bl.a. har 

antalet vaccindoser ökat från ca 200 000 till 400 000. 

Byggnadsstyrelsen har den 8 juli I 982 redovisat en reviderad kostnad för 

projektet på 4,0 milj. kr i prisläge 1982-01-01, vilket belopp förts upp som 

kostnads ram i investeringsplanen. 

Byggnadsstyrclsen redovisade den 18 december 1979 byggnadsprogram 

för en ombyggnad av L-huset för diploida celler. SBL:s forskning för att fo 

fram diploida celler. som ersättning för hl.a. apceller vid tillverkning <iv 

vacciner. har bedrivits i lokaler pä karolinska institutet. 

Kostnaden har beräknats till 1.2 milj. kr. i prisläge 1979-04-01, motsva

rande 1.5 milj. kr. i prisläge 1982-111-0L vilket belopp föreslås bli uppfört 

som preliminär ram i investeringsplanen. 

Byggnadsstyrelsen redovisade den 11 februari 1980 byggnadsprogram 

med förslag till ombyggnad av J-huset för provisoriska lokaler för sektionen 

för sjukhusinfektioner. Sektionen behöver nya lokaler för att kunna .utföra 

sina arbetsuppgifter. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för ombygg

nadsarbetena till 1 850 000 kr. i prisläge 1979-04-01, motsvarande 

2.4 milj. kr. i prisläge 1982-01-01. vilket belopp hyggnadsstyrelsen föreslär 

förs upp som prcliminiir ram i investeringsplancn. 

Föredragamlens öven·äg1111de11 

Jag förordar att följande inwsteringsplan läggs till grund för beräkning av 

medclsbehovet för nästa budgetår. 

lnvesteringsplan (I 000-w/ kr. J 

Projekt 

Ombyggnad av central- och 
pipettdisk 

. Byte av transformatorer 
Brandskyddsåtgärdcr 
Ombyggnad av hus K (I) 

Kostnadsram kr. Mcdelsförbrukning 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beriiknad för 

I 685 
970 

1 300 
3 ()()() 

I 780 
1 030 
I 3!:10 
4 000 

t. o. m. 
82-06-30 82/83 83/84 

578 

83 
48 

709 

I Ollll 
200 
401J 

3 400 

5 000 

202 
830 
H5U 
350 

2 232 . 

Bygg
start 

Färdig
srnllamk 

år/man år/mån 

81-12 82-10 
H3-08 84-04 
H3-03 83- !() 

82-05 82-12 
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3. Diverse projekt 

Byggnadsstyrelsen 

För hastigt uppkomna behov av byggnadsiHgärder under året finns i 

gällande investeringsplan uppförd en kostnadsram av 6.15 milj. kr. i prisläge 

1981-01-01. Av ramen. som 5tår till regeringens disposition. har hittills 

5 150 000 kr. i prisläget 1981-01-01 - motsvarande 5 215 000 kr. i prisläget 

1982-01-01 - tagits i anspråk för bl.a. vissa byggnadsprojekt vid ungdoms

viirdsskolorna. Av nedlagda :wstnader avser 790 000 kr. slutredovisade 

projekt. 

Föredragandens överväganden 

81.a. mot bakgrund av att huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna 

övergår från staten till berörda landsting och kommuner den 1 januari 1983 

finner jag det inte längre nödvändigt att fortsättningsvis beräkna några medel 

under detta anslag för diverse mindre projekt. Vid behov får i stället det 

under den trettonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget E 1 Bygg

nadsarbeten för statlig förvaltning. posten Diverse projekt disponeras. För 

pågående projekt har regeringen hittills disponerat ca 4 360 000 kr. för 

smärre projekt vid ungdomsvårdsskolorna. Detta belopp motsvarar 

4 425 000 kr. i prisläget 1981-01-01 vilket belopp jag förordar förs upp som 

kostnadsram i investeringsplanen per 1982-01-01. 

Jm·esteri11gsp/an (I 000-tal kr) 

K·:isthadsram Medelsförbrukning 
Projekt 

Faktisk Beräknad för 
81-01-01 82-01-01 t.o. m. 

82-Uo-30 82/83 83/84 

Slutredovisade projekt 790 687 
Pågående projekt 4 360 4 425 2 517 I 700 200 
Tillkommande projekt I 000 

6150 4425 3 204 1700. 200 

4. Vissa projekteringskostnader 

Fliredragandens ö1•erl'äga11de11 

Under anslagsposten beräkm1s medel för tk projekteringskostnader som 

avser objekt för vilka medel anvisas under anslaget. För bu.dgetåret 1983/84 

bör 2()0 000 kr.· beräknas för vi~;sa projekteringskostnader. 

Bygg
start 

år/mån 

Eirdig
ställande 

år/mån 
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Sammanfattning 

Föredrag1indens överväganden 

Med hänvisning till vad som tidigare nämnts under de olika anslags

posterna om erforderligt medclsbehov för de byggnadsprojekt som bekostas 

från ifrägavarande investeringsanslag, förordar jag att följande sammanfat

tande investeringsplan läggs till grund för beräkning av anslaget. 

lnvestering.1plan ( 1 000-tal kr.) 

I. Vissa byggnadsarbctei1 m.rn. vid ung-
do111svårdsskolorna 

2. Vissa byggnadsarbeten 111.111. vid sta-
tens bakteriologiska laboratorium 

3. Diverse projekt 
4. Vissa projekteringskostnader 

Errarenhcts111iissig reduktion av medclsbc-
hovet 

Summa 

A 11slagsbaäkning (I 000-Ia/ kr.) 

Medclstillgång 

Behällning 1982-07-01 
Anslag for 1982/83 
Anslag för 1983/84 1 

Summa 

1 Avrundat 

5 847 
9 000 
I 500 

16 300 

Beräknad mcdclsförbrukning 

1982/83 1983/84 

7 600 2 100 

:; ono 2 232 
I 700 200 

200 200 

-2 200 - 732 

12 300 4 000 

Medclsförbrukning 

1982/83 
1983/84 

12 300 
4 000 

16300 

Jag hemställer att regeringen föreshlr riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 

m.m. inom socialdepartementets verksamhetsområde inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Vissa hyggnad.rnrbercn m.m. inom soci1ildepartcmentcts 

verksamhetsomrädc för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tiorisanslag av I .5110 000 kr. 



Prop. 1982/83: IOO Bilaga '.7 Socialdepartementet 24 

B. Administration av socialförsäkring m.m. 

Under detta avsnitt redovisas de administrativa organ och domstolar som 

har hand om socialförsäkring rn.m. 

Administrationen av.större delen av samhällets ekonomiska trygghetssys

tem ankommer på riksförsäkringsverket och de allmiinna försäkringskassor

na. Försäkringsrätterna och för:;iikringsiivcrdomstolen utgör hesvärsorgan i 

socialförsäkringsärenden m. m. 

Den ekonomiska omfattningen av detta trygghetssystem framgår av 

följande sammanställning. 

Allrniinna barnhidrag 
Bidragsförskott 
Föräldraförsäkring 
S j ukfiirsiikring 
Folkpensionsförmäncr. inkl. farniljq:iension och 

handi kappe r>ii Ilning 
Allmän tilläggspcnsion (ATP) 
Kommunalt bostadstilHigg 
Delpensionsförsäkring 
Arhetsskade- och yrkesskadcersiittning 
Kontant arbetsmarknadsstöd 
Vuxenstudiestöd, dagpenning till värnpliktiga m.m. 

Beriiknade uthctalningar 
budgctäret l98\i82 (milj.kr.) 

5 191) 

1 680 
4:mo 

24 200 

35 405 
25 490 
3 700 
l 517 
1460 
4 870 

946 

108 7Sfl. 

De olika stödformerna redovisas under C- och D-avsnitten. De sist 

upptagna ersättningsformerna redovisas under arhetsmarknads-. uthild

nings- och försvarsdepartement·~n. 

Det ekonomiska trygghetssystemet omfattar hela hefolkningen och är till 

större delen samordnat i lagen om allmiin försäkring. som omfattar 

sjukförsäkring (inkl. tandvärdsförsiikring och föräldraförsäkring). folkpen

sionering och ATP. 

Handläggningen av ers~ittningsärenden m.m. pf1 lokal niv<'1 sköts av de 

allmänna försäkringskassorna. Det finns en försiikringskassa i varje lands

tingskommun och kommun som .inte tillhör landstingskommun. Lokalkontor 

finns i varje kommun. Riksförsäkringsverket ;ir central förvaltningsmyndig

het och utövar tillsyn över försiikringskassornas verksamhet. Socialförsäk

ringsförmånerna utbetalas i huvudsak genom verkets försorg. 

Riksförsäkringsverket har också hand om debitering och uppbörd av 

socialavgifter från arbetsgivare och egna företagare. Inkomsterna frän dessa 

avgifter beräknas för innevarande budgetär uppg{1 till ca 93 000 milj. kr. 

Riksdagen har nyligen hehandlat regeringens proposition om effektivare 

regler för debitering och uppbörd av dessa avgifter ( prop. 1982/83:60, SfU 10 
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rskr 127). Socialavgiftsutredningcn beriiknas under våren 1983 lägga fram 

sina förslag till mera permanenta {1tgiirder på detta omrilde och därvid även 

behandla organisationen av debiterings- och uppblirdsverksamheten. 

Kommitten för översyn av riksförsäkringsverkets organisation m.m. 

lämnade hösten 1981 sitt slutbetänkande (Ds S l981:J3) Riksförsäkringsver

kets roll. uppgifter och organisation. Kommitten har bl.a. behandlat 

rollfördelningen mellan riksförsiikringsverket och försiikringskassorna samt 

vissa förändringar i verkets organisation. Jag avser att inom kort återkomma 

med förslag om en särskild proposition till riksdagen. De förslag jag dä 

kommer att liigga fram avses inte pilverka bcriikningcn av anslagen till 

riksförsäkringsvcrket och försiikringskassorna. 

En förutsättning för att det omfattande ekonomiska ersättningssystemet 

skall kunna administreras säkert och med rimliga resursinsatser är att 

modern ADB-teknik används. St1dan teknik har sedan länge använts i 

socialförsäkringsadministrationen och riksförsiikringsvcrket förfogar över 

en stor datoranläggning som är placerad i Sundsvall. Försäkringskassörna är 

genom ett omfattande terminalnät anslutna till denna ADB-anläggning. 

Inom några år behöver stora delar av denna ADB-utrustning bytas ut. Jag 

räknar med att statskontoret - efter samråd med riksförsäkringsvcrket -

kommer att redovisa sina förslag till regeringen i denna fråga under våren 

1983. 

Sedan år 1979 finns en ny bcsvärsorganisation för överprövning av 

försäkringskassornas beslut i socialförsäkringsärcnden m.m. Denna består 

av tre regionala försäkringsrätter och - som högsta instans - försäkrings

överdomstolen. För bevakning av riittspraxis inom ifrågavarande .område 

finns en särskild omhudscnhet vid riksförsiikringsverket som kan gä in som 

part hos försäkringsdomstolarna. 

Försäkringsövcrdomstolen och försiikringsriittcrna har stora iirendchalan

ser. Under innevarande år har åtgärder vidtagits för att förbättra balanssi

tuationen särskilt i försiikringsrättcrna. Dessa {1tgärder syftar till att dels 

minska tillströmningen av besvärsärcnden till försäkringsrätte.rna, dels öka 

kapaciteten hos riitterna. Rätterna har ocksi1 fött personalförstärkningar. I 

försäkringsiivcrdomstolen har en fullföljdsbegriinsning införts. 

Som en följd av dessa ätgiirder har det skett en påtaglig minskning av 

mf1ltillströmningen till försiikringsrättcrna under det senaste halvåret. Det 

innebär att iircndebalanscrna nu minskar successivt. Den minskade iirendc

tillströmningen till försäkringsrätterna kom.mer sannolikt efter nägon tid att 

leda till en minskning även hos försäkringsövcrclomstolen. Jag har vid 

mcdelsberiikningcn tagit hänsyn till balanssituationen hos överdomstolen. 

Vid min anslagshcräkning i det följande har jag i övrigt genomg{1ende 

riiknat med att det genom minskade arbetsvolymer samt genomgtmg ·av 

organisation och arbetsrutiner skall vara möjligt att bedriva verksamheten 

inom ramen för huvudalternativet i anslagsframstillningarna. 
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B I. F iirsäkringsövcrdomstolcn 

1981/82 Utgift 7 853 765 

1982/83 Anslag 8 039 ()//() 

1983/84 förslag 8 365 (JI)() 

Försiikringsöverdomstolen iir hiigsta prövningsinstans för socialförsiik

ringen. Domstolen har att pröva s.'1dana m<'tl som fullföljs frän försiikringsriitt · 

och fdm arbetsrnarknadsstyrelscn eller som styrelsen underställer dom

stolens prövning. Domstolen ha:· f.n. tio lagfarna och nio andra ledamö

ter. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 

( Jiirav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Försiikringsöverdo1ns10/e11 

7 111 0110 
(6 357 000) 

928 000 

l!IH9000 

13criiknaJ iindring 1983/84 

Domstokn 

+6 

. +I 476 5110 
(+I 28J 000) 
+ 148000 

+l 624 500 

Fiircdr;1-
gandcn · 

+292 000 
(+103 000) 
+ .H noo 
+3261100 

Domstolen har redovisat.en resultatanalys för budgetåret 1981/82. Av 

denna framgår att miiltillstriimningen ökat kraftigt. Ökningen beror dels pä 

stigande målavverkning vid försiLuingsriitterna. dels på ökad besviirsfrek

vens. Under {tr 1981 inkom 2 3% mål och för {1r 1982 räknar försiikrings

överdomstolen med att 3 300 nya rni'tl skall komma in. Antalet avgjorda mål 

uppgick {1r 1981 till 2 121 och domstolen räknar med att under år 1982 avgöra 

2 225 rnäl. 

Den 1 april 1982 infördes en fullföljdsbegränsning i försäkringsöverdom

stolcn. Denna reform kan enligt dcmstolen öka målavverkningen till ca 2 500 

per år vilket är långt ifrån tillräckligt för att åstadkomma jämvikt mellan 

anwlet inkomna och avgjorda mål.. Detta leder till en ständigt ökande 

målbalans. Den I juli 1982 fanns 2 373 ej avgjorda mal hos försiikringsövcr

domstolen. 

Domstolen fiireslfa i sin anslag:;framstiillning bl.a. följande. 

I. Pris- och liinconuiikning + 422 500 kr. 

2. Huvudfiir~laget (- 168 000 kr.) innebär personalminskning och skulle 

enligt dnmstoicnmedföra minskad mi1lavverkning nch iinnu större mttlbalans 

iin f.n. Vidare forsiimras domstolens möjligheter att möta de i.ivriga krav som 

·stiiils p[t domstolen som slutinstans. 
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3. Med hiinsyn till mältillströmning och mMbalans behövs personalför

stärkning med två domare och fyra föredragande ( + l 1 l 2 000 kr.). 

4. För bl.a. rese- och traktamentskostnader för att domstolen skail kunna 

rekrytera föredragande utanför Stockholmsomr:'1det samt för personalutbikl

ning behövs en förstärkning med 90 000 kr. 

fi)redragandens ö1·erväganden 

Balanssituationen i försiikringsöverdomstolcn är f. n. bekymmersam. Den 

stora måltillströmningen kan vidare heriiknas fortsiitta i samband med hög 

avverkningstakt i försäkringsriitterna. På sikt kan dock mältillströmningen 

till överdomstolen väntas avta da antalet nya mäl som under den senaste 

tiden kommit in till försäkringsriittcrna viis~ntligt minskat. Jag beräknar 

medel till försäkringsövcrdomstolen med utgirngspunkt frän en begränsad 

tillämpning av huvudförslaget. -

Med hiinvisning till sammanstiillningcn beräknar_ jag anslaget till 

8 365 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsöl"f'rtfomstolen för budgetåret J 983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 8 365 000 kr. 

8 2. Försäkringsrätter 

I 981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

32 827 862 
38 478 ()()() 

38 640 000 

Försäkringsrätterna är första besviiI:sinstans för friimst socialförsäkrings

ärenden m.m. som handläggs av de allmiinna försiikringskassorna. 

Det finns tre försäkringsrätter: nämligen en för Mellansvcrige (sex 

avdelningar). en för Södra Sverige (sex avdelningar) och en för Norra Sverige 

(Ml avdelningar). 

Personal 

Anslag 
Förvalt ni ngskust nadc r 
(diirav lön..:kustnader) 

Lokalkostnader 
Engimgsanvisning 

1982/83 

170 

33 297 lJOO 
(29 667 000) 

4 995 Otlll 
1~6 (11111 

38 478 000 

Be~iiknad iindring 1983/84 

Försäkrings: 
rätterna 

+ 14 

+2 lJlll 5110 
(+2245500) 
+ 493 OllO 
- 131 0011 

+3 263 500 

Föredra
ganden 

-5 

+217 000 
(-241 500) 
+131 0llll 
-1Köll00 

+162 000 
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Fiirsäkri11gsriittcr11a 

Försäkringsrätterna har rcdovi~•al en resultatanalys för budgetåret 1981/ 

82. Av denna framgår att försiikringsrätlerna har mycket stora ärendebalan

ser. Under v{1rcn 1982 har statsmakterna beslutat om vissa iitgärder som 

syftar till att dels minska tillströmningen av besvärsäreriden till försäkrings

riillerna och dels öka mMavvcrkningen hos rätterna. Samtidigt fick rätterna 

resursförstärkningar. Dessa Mgärder beriiknas leda till att mMbalanserna 

kommer att minska successivt. D1:n 1 juli 1982 fanns ca 27 000 ej avgjorda 

m[il hos försäkringsrätterna. 

försiikringsriittcrna föresl[1r i s:na anslagsframställningar bl.a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning + I 295 500 kr. 

2. Huvudförslaget (- 769 500 kr.) innebär personalminskning och därmed 

minskad målavverkning. 

3. Försiikringsriitten för Mellirnsverigc begär viss pcrsonalförstiirkning för 

att det inte skall dröja allt~ör Hit\~c innan väntetiden för allmänheten kan. 

minska till acceptabel niv~1. Förstiirkning behövs med fre domare. tre 

föredragande och tre biträden. Vidare behöver den administrativa enheten 

förstärkas med en handliiggare och ett biträde. ( + 1 493 000 kr.) 

Försiikringsrätten för Södra Sverige begär ytterligare tre biträden för 

administrativa göromål samt utsk riftsarhete ( + 298 000 kr.). 

4. Försiikringsrätterna har f.n. endast tvii ordinarie domare per avdelning. 

Rätterna anser att en assessorstjiin;t per avdelning bör bytas ut mot ordinarie · 

tjänst som försäkringsrättsråd ( + 200 1100 kr.). 

N.frcdraga11de11s ii1 ·en·1'igande11 

Vid överklagande av försäkringskassas beslut skall kassan ompröva sitt 

beslut. Efter den I april 1982 g,tir ä;·endet till försiikringsrätt först vi(l 

överklagande av det nya beslutet. Det nya omprövningsförfarandet har lett 

till en pätaglig minskning av mältilbtrömningen till de tre försäkringsriitterna 

under hösten 1982. Jag bedömer d<:t därför möjligt att tillämpa huvudförsla

get vid beriikningcn av medel fö:; försäkringsriitternas verksamhet under 

nästa budgetär. 

Med hiinvisning till. samman;tiillningen beräknar jag anslaget till 

38 640 \)()() kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl{1r riksdagen 

att till Försiikringsriitter för budgetiiret 1983184 anvtsa ett 

förslagsanslag av 38 640 nou kr. 

B 3. Riksförsi\kringsverkel 

1981/82 Utgift 221032986 

1982/83 Anslag 228 242 000 

1983184 Förslag 237 323 ()()() 
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Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet främst för ären

den som rör den allmänna försiikringcn - dvs. sjukförsäkring inkl. 

föräldraförsäkring och tandvårdsförsiikring. folkpensionering. tilläggspen

sionering- samt delpcnsionsförsakring och arhctsskadeförsiikring. allmänna 

harnbidrag och bidragsförskott samt för ärenden som rör utbetalning av 

studiestöd vid vuxenutbildning. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbild

ning och dagpenning till vissa värnpliktiga. 

I verkets uppgifter ingär bl.a. att utöva tillsyn över de allmänna 

fi:irsiikringskassorna. som är lokala organ för den allmiinna försäkringen 

m.m. Utbetalning av förmånerna sker i huvudsak genom verkets försorg. 

Verket handlägger också ärenden enligt lagen om yrkesskadeförsäkring m. fl. 

äldre författningar inom motsvarande område. I verket handläggs även 

ärenden angående debitering och upphörd av arbetsgivaravgifter. För 

bevakning av rättspraxis inom socialförsiikringsområdct finns en särskild 

omhudsenhet som även fullgör verkets uppgift att inträda som part vid 

socialförsäkringens överinstanser. Verket är vidare redovisningsccntral och 

har ett revisionskontor för ett antal myndigheter. 

Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en 

överdirektör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämte två personalfö

reträdare. Verket är organiserat pf1 en administrativ avdelning. en tillsyns

avdelning. en plancringsavdelning. en yrkesskadcavdelning och en ombuds

enhet. Avdelningarna är organiserade på sammanlagt 12 byråer och en 

fristående sektion samt ett revisionskontor. Verkets tekniska byr;I med 

datacentral är placerad i Sundsvall. 

/'er.rnnal 

.-1nslag 
Utg(fier 
För\'alt ningskostnacler 

(därav liinck<>Stnadcr) 
Lokalkostnackr 
Kostnader för drift av dat<ima-

skinanläggning m.m. 
Ersättning till postverkt:t m.m. 
Revisionskontor - särkostnadcr 

Summa utgifter 

1982/83 

I 017 

147 (lC)() ()()(} 

1 133 948 oon l 
23 859 ()()() 

58 547 l)()() 
84 747 000 

I 088000 

315 931 ()()() 

Beräknad ändring 1983/84 

Riksförsäk-. 
ringsverkct 

- 1 132 01111 
(+ I 519 llOO) 
+ 541000(1 

- lJ 0651)()(} 
+ 17 273 000 
+ 184 000 

+12 6711000 

Föredra
ganden 

-10 

354 ()()() 
(- l ICJOOllll) 
+ I 07') 000 

-115113000 
+ 17 273 000 
+ 1 4821100 

+ 7 8871100 
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lnkom~ter 

Försäljning av publikationer 
m.m. 

Ersiittning frtin allmänna pen
sionsfonden 

Ersättning fran de allmänna 
försiikringskassorna 

Ersiittning från statens löne
och pcnsionsvcrk för data
drift m.m. 

Nettoutgift 

Bidrag till förvaltningskostna
der för arbetsskadeförsäk
ringen (redovisas pil in
komsttitel) 

R i ksfiirsii k ri ng.n ·c rk et 

19:\2183 

15 000 

::s 399 000 

~;6 630 000 

2 645 OllO 

2211242 000 

53 100 noo 

Beriiknad iindring 1983/84 

Riksförsäk
ringsverket 

+ 4 6010110 

5 380 (I()() 

415 000 

+131164 000 

+ 3 800 000 

Föredra
ganden 

+ 4 601 000 

- 5 380 000 

415 000 

+ 9 0111 000 

+ J 800 000 

Riksförsäkringsverket har redovisat en resultatanalys för budgetärd 

1981182. Av denna framgär att verket genom olika rationalisering~insatser i 

stort kunnat klara sina löpande arbetsuppgifter. Vissa angelägna projekt har 

dock miist senareläggas. Vidare har ökade arbetsuppgifter i samband med 

lagändringar m.m. medfört att handläggningen av vissa andra arbetsuppgif

ter starkt försenats. 

Ribförsiikringsvcrket föreslår i sin anslagsframställning bl.a." följande 

1. Pris- och löneomräkning + 9 772000 kr. 

:2. Huvudförslaget (- 4 538 000 kr.) innch~"ir bl.a. att verkets personalstyrka 

1mlste minskas med 21 personer. Riksförsiikringsvcrket framhåller att verket 

i en rapport den 17 juni 198:2 redc1visat visst underlag för en rationaliserings

plan för socialförsiikringsomrade·:. Verket har härvid understrukit att heslut 

angående en l{mgsiktig rationaliseringsplarr - utöver vad som anges i 

rapporten - bör grundas på ställningstaganden till soeialförsiikringens 

framtida uppbyggnad och inriktning. !\li'tgon neddragning av personalresur

ser bör sa ledes f. n. inte ske. 

Föredragandens övcn'iiga11de11 

Som jag har nämnt i inledningen till detta avsnitt avser jag att inom kort 

återkomma med fi:irslag om en siirskild proposition till riksdagen om 

riksförsäkringsvcrkets arbetsuppgifter m.m. De förslag jag då kommer att 

Higga fram avses inte pilverka bcriikningen av anslaget till riksförsäkrings

verkct. 
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Fiir nästa budgetiir bör medel för riksförsiikrings~·crkets verbamhet 

beriiknas med utgi1ngspunkt i huvudförslaget. 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmiilan till budgetpropo

sitionen under avsnittet Gemensamma fr<igor tagit upp frägan om den 

statliga revisionsverksamheten bl.a. avseende iindrad revisionskontorsorga

nisation. Som stöd för förslaget ligger riksrevisionsverkets rapport Den 

statliga revisionsverksamheten _ Fiir riksförsiikringsverkets vidkommande 

innebiir förslaget till iindrad revisionskontorsorganisation att riksförsäk

ringsverket blir vi1rdmyndighet för ett utökat revisionskontor. Jag beriiknar i 

enlighet härmed ytterligare medel för denna verksamhet under anslaget. 

Medlen är preliminärt bcriiknade i avvaktan p{1 resultatet av förhandlingar 

om anstfölnings- och arbetsvillknr med anledning av den iindrade rcvisions

kontorsorganisationcn. 

Med hiinvisning till- samrnanstiillningen beräknar jag anshigct till 

237 323 000 kr. 

Jag hcrnstiiller att regeringeri föreslår riksdagen 

att till Riklförsii/.:.ri11g.1wr/.:.et för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 237 323 000 kr. 

B 4. Allmänna försäkringskassor 

1981/82 Utgift 353 654 833 

1982/83 Anslag 343 ()()() 000 

1983/84 Förslag 364 850 000 

Utgifterna för försäkringskassornas administration finansieras till 15 % 

med statsbidrag och till 85 '+ med arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Frim 

anslaget finansieras statsbidrags;mdelen av försakringskassornas förv;ilt

ningskostnader. 

Ärenden inoni den allmänna försäkringen handliiggs i första instans av de 

allmiinna försiikringskassorna. Allmiin försiikringskassa finns i varje lands

tingskommun samt i kommun som inte tillhör l;rndstingskommun. f'örsiik

ringskassorna iir sjiilvstiindiga juridiska personer och leds av styrelser som 

bestf1r av ordförande och_ vice ordförande som utses av regeringen samt fyra 

övriga ledamöter som utses av landstinget eller. i förekommande fall. av 

kommunfullmäktige. Riksförsäkringsverket är tillsynsmyndighd och utfär

dar anvisningar för kassornas verksamhet. 

Bestämmelserna om allmänna försäkringskassor t1terfinns i lagen 

(1962:381) on-i allmän försäkring. En stor del av den verksamhet inom 

försäkringskassan, som kriiver kontakt med de försiikrade. bedrivs vid 

lokalkontor och filialexpeditioner. F.n. finns ca 4oU lokalkontor och 100 

filialcxpeditioner. 

Fr.o.m. budgeti\i'et 1982/83 har ett nytt budgdsystcm för försäkringskas

sornas förvaltningsutgifter införts med ekonomiska ramar som fastställs av 
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statsmakterna. Anslag till des'a utgifter anvisas på statshudgeten enligt 

samma prövning och teknik som gäller för statliga myndigheter. Anvisade 

medel fördelas av riksförsiikringsverket p:I de olika fiirsiikringskassorna. 

Ar Fiirvaltningsut-
gifter milj.kr. 

1975 818 
1976 I 089 
1977 1362 
1'178 I 660 
1979 I 855 
1980 2 236 
1981 2387 
1981/82 2 504 

Anslag 
U1gificr 
Fiirvaltningskostnader 
l_nkalkostnader 
Pc·nsionsknst nader 
Ersättning till postvcrkct 

Summa utgifter 

lnkumsta 
Ersiittning frän allmiinna pc:n

sionsfonden 
Ersiittning friin centrala 
st udiestödsniimndcn 

Ersiittning for <:xtc:rn verksam
het 

Vissa fondmcdc:l. engångsan
visning 

Arbetsgivaravgifter rn.m. 

Nettoutgift 

Antal årsarbetare 
den 1 januari 

11 828 
12 697 
14 309 
15 393 
16 231 
16 727 
17 040 
16 599 

19H2!83 Beriiknad :indring 1983/84 

2 058 9-ifl OIJO 
.'49 6()0000 

2S 600 000 
30 960 O()(ll 

2 ~65 100 000 

130 000 000 

8 800 000 

I 000000 

35 0011000 
I l/-171100000 

~43 000 000 

Riksförsiik
ringswrket 

+ 41) 2011 uoo 
+ 87 000 000 
+ 6 400 ()()() 

+133 600 000 

+ IO 000 000 

+ 2011000 

+ IOO 000 

3:'\ 000 0()() 
+ 1.14 Joo oon 
+ 24 000 000 

Föredra
ganden 

- llJ11'15 ()()() 
+ 87 000 000 
+ 6 400 ono 
+ .14 040 000 

+ 117 345 000 

+ 10 000000 

+ 2110 000 

+ 1()(1000 

35 0()() 000 
+ 120 500000 

+ 21850 000 

t Medlen har nyttats iivcr från anslagspostcn Förvaltningskostnadcr 

Riksfiirsäkri11gs1•erket 

Riksförsäkringsverkets anslagsframställning bygger på uppgifter .som 

verket har hämtat in fr:'rn försiikringskassoma. På grundval härav har ve.rket 

redovisat en resultatanalys för budgetåret 1981/82. Av denna framgår att 
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ärendevolymerna vid lokalkontoren minskade med 6,5 % under år 1981. 
Denna minskning kvarstår under år 1982. På arbetsskadeområdet har. 

kassorna kunnat minska ärendebalanserna genom att· sätta in extra 

resurser. 

Riksförsäkringsverket föreslår i anslagsframställningen bl.a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning m.m. + 127 200 000 kr. 

2. Huvudförslaget (- 42 000 000 kr.) innebär att kassornas personalstyrka 

måste minskas med 320 personer. Riksförsäkringsverket redovisar härvid • 

vissa rationaliseringsåtgärder som krävs för att huvudförslaget skall· kunn·a 

genomföras. Åtgärderna av.ser bl.a. slopande av den årliga inkomstuppgiften 

för sjukpenninggrundande inkomst samt utveckling av ytterligare ADB

rutiner vid handläggning av ärenden om pension och inkomstprövade 

förmåner. 

Vidare framhåller riksförsäkringsverket att verket i en rapport den 17 juni 

1982 redovisat visst underlag för en. rationaliseringsplan för socialförsäk

ringsområdet. Verket understryker att beslut angående en långsiktig 

rationaliseringspian - utöver vad som anges i rapporten - bör grundas på 

ställningstagande till socialförsäkringens framtida uppbyggnad och inrikt

ning. Något beslut om neddragning av resurser för försäkringskassorna för 

budgetåret 1983/84 bör inte· ske på grundval av anslagsframställningen. 

Verket anser att de resurser som kan frigöras skall användas till förstärkning 

av andra delar av kassornas verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för försäkringskassornas förvaltningskost

nader beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Detta innebär jämfört 

med pris- och löneomräknat anslag för budgdån;t 1982/83 en minskning med 

ca 52milj.kr. 

Enligt riksdagens beslut om anslag till försäkringskassorna för innevaran

de budgetår anvisades kassorna - utöver av regeringen föreslaget belopp -

35 milj. kr. till förvaltningskostnader. Medlen beviljades bl.a. mot bakgrund 

av den tveksamhet som ansågs råda om vilka besparingar som kunde 

genomföras ·i samband med slopad kontantutbetalning under budgetåret 

1982/83 samt angelägenheten av att så långt möjligt undvika pers<rnalupp

sägningar. Jag anser att en del av detta belopp bör kunna avräknas vid 

beräkningen av kassornas medelsbehov för budgetåret 1983/84. Jag räknar 

således med en besparing av 15 milj.kr. utöver det generella huvudförsla

get. 

I fråga om fördelningen av medlen på anslagsposter anser jag att en 

särskild post bör införas såvitt avser ersättning till postverket för portokost

nader. Ersättningen avser portokostnader för vissa utbetalningar som 

kassorna ombesörjer. Medel för ifrågavarande ersättningsbclopp har hittills 

3 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100 
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anvisats dels under anslagsposten Förvaltningskostnader dels under sjätte 

huvudtitelns tjänstebrevsanslag. 

Med hänvisning till sammamtällningen beräknar jag det totala medelsbe

hovet för försäkringskassornas förvaltningsutgifter under nästa budgetår till 

2 582.4 milj. kr. och anslagsb~hovet till 364 850 000 kr. Jag har därvid 

beräknat medel för allmän löneavgift enligt SFS 1982:423. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmiinna föroiikringskassor för budgetaret 1983/84 anvisa• 

ett förslagsanslag av 364 850 000 kr. 
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C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna utgörs främst av 

allmänna barnbidrag inkl. flerbarnsti!Higg, bostadsbidrag. föräldrapenning,· 

bidragsförskott, barnpensioner samt bidrag för vård av handikappat barn. 

De två sistnämnda stödformerna redovisas under avsnitt D. 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av sam

hällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj.kr.). 

År 

1965 
1970 
1975 
1980 
19822 
19832 

Barn-
bidrag 

I 387 
1 61 I 
2 225 
4 990 
5 210 
5 900 

Bostads- För:il<lra-
bidrag pcnning1 

220 229 
580 367 

1 740 I 350 
2 210 3 540 
2 345 4 475 
2 475 4 550 

1 Före år 1974 förmåner för moderskapsförsäkringen. 
2 Beräknat 

Bidr. för Bidrags- Barn-
han<li- förskott pension 
kappa! 
barn 

68 59 
LH 105 

130 445 226 
300 845 425 
370 I 020 520 
405 1175 600 

Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna får ökad betydelse i 

ekonomiskt kärva tider. Därför är det viktigt att i det nuvarande ekonomiska 

läget särskilt slå vakt om det grundläggande stödet till barnfamiljerna. 

Regeringen har redan genom olika åtgärder ökat insatserna på detta område. 

Särskilda insatser har gjorts för familjer med flera barn. 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 

grundläggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget, som utgår med lika belopp 

för alla barn, utbetalas till omkring 1 miljon familjer med ca 1,7 miljoner barq 

under 16 års ålder. Fr.o.m. den I januari 1982 kompletteras de allmänna 

barnbidragen med ett flerbarnstillägg. Riksdagen har nyligen beslutat om 

höjningar av både barnbidrag och flerbarnstillägg fr.o.m. den 1januari1983 

(prop. 1982/83:55, SoU 12, rskr 100). Barnbidraget höjs då med 300 kr. till 

3 300 kr. per barn och år. Flerbarnstillägget fördubblas så att det för familjer 

med tre barn under 16 år utgår med ett halvt barnbidrag extra (1 650 kr. per 

år) och med ytterligare ett barnbidrag (3 300 kr. per år) för varje därpå 

följande barn. Förstärkningarna av de allmänna barnbidragen och flerbarns

tilläggen kan beräknas kosta ca 660 milj. kr. för helt år. Höjningarna innebär 

både en förstärkning ~v grundstödet till alla barnfamiljer och en kraftig 

satsning på stödet till flerbarnsfamiljerna. 

Familjeekonomiska kornmitten har i. en promemoria (Os S 1981:12) 

föreslagit att flerbarnstillägget skall utvidgas till att gälla också studerande 

ungdomar i åldern 16-19 år. Jag avser att inom kort återkomma till 

regeringen med förslag om en proposition till riksdagen om höjning av 

Summa 

I 963 
2 794 
6116 

12 310 
13 940 
15 105 
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åldersgränsen för rätten till flerbarnstillägg. Kostnaden för höjningen 

beräknas till ca 90 milj. kr. för helt år. 

De sammanlagda kostnaderna för barnbidragen och flerbarnstilläggen 

under niista budgetår beräknas till 5 890 milj. kr. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 

/1ostadsbidrag till barnfamiljer med lägre inkomster. Bostadsbic!ragen består 

av dels ett statligt bidrag som utgör ett inkomstprövat konsumtionsstöd utan 

anknytning till bostadsförhållandena. och dels ett statskommunalt bidrag 

som är anknutet till bostadsk,Jstnaden. Bostadsbidrag utgår till ca 330 000 

familjer med ca 670 000 barn Anslaget för bostadsbidrag redovisas under 

bostadshuvudtitcln. 

Bostadsbidragskommitten har nyligen överlämnat ett betänkande 

(SOU 1982:58) med förslag till förändringar av reglerna för bostadsbidrag. 

Vidare har en särskild utredare famnat förslag (Ds Bo 1982:5) om att 

administrationrn av bostadsbidragen skall föras över från kommunerna till 

försäkringskassorna. 

Förti/draförsiikringen - sor:i infördes år 1974 - ger alla föräldrar ett 

ekonomiskt skydd i samband med barns födelse och sjukdom. Den ger också 

föriilclrarna ekonomiska möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss 

tid fram t.o. m. barnets första skolår. Försäkringens föräldrapenning utgår 

under sex månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst 

till familjen. Ersiittningsnivån iir densamma som sjukpenningen dvs. 90 % av· 

den sjukpenninggrundande inkomsten. dock lägst en garantinivå på 37 kr. 

per dag. 

Havandeskapspenning är en crsättningsform som är kombinerad med en 

rätt till omplacering för kvinnor som i graviditetens slutskede pä grund av 

arbetets art inte kan fortsätta i sitt normala arbete. I den mån omplacering 

inte kan ordnas har dessa kvinnor rätt till·havandeskapspcnning under högst 

50 dagar från och med den sextionde till och med den elfte dagen före den 

beräknade nedkomsten. Undt:r år 1980 var det ca 10 000 kvinnor som fick 

havandeskapspenning. 

Vidare utgår siirskild föriildrapenning under sammanlagt sex månader ·för 

varje barn. U ndcr tre av dessa manader utgår ersättningen 111ed belopp som 

motsvarar sjukpenningen. ·dock lägst 37 kr. per dag. Under de övriga tre 

månaderna utgår ersättningen för alla enligt garantinivi"m 37 kr. per dag. 

Föräldrapenning i samband med barns födelse och särskild föräldrapen

ning utnyttjas fortfarande huvudsakligen av mödrarna. Under år 1980 var det 

ca 10 C:i av de ersättningsberättigade. fäderna som utnyttjade rätten till 

föräldrapenning i samband rned barns födelse. Ersättning utgick för i 

genomsnitt 42 dagar. Bland de familjer som utnyttjade rätten till särskild 

föräldrapenning var det ca JO <,;~ där fadern använde någon del av 

ersättningstiden. 

Förvärsarhetande förälder mm tillfälligt hehövcr stanna hemma och ta 

vård om barn i samband med sjukdom eller liknande har utöver de tider· jag 
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nämnt i det föregående - rätt till föräldrapenning under högst 60 dagar per år 

och barn under 12 års ålder. Vidare kan sådan föräldrapenning utgå under 10 

dagar till fadern i samband med barnets födelse. Under år 1980 utnyttjade 

drygt hiilftcn av de crsiittningsberiittigade familjerna denna föräldrapenning 

under genomsnittligt drygt 6. dagar. Bland de föräldrar som uppburit 

föräldrapenning var 48 1{ fäder som ocksii tog ut 48 <i'o av alla ersatta dagar. 

inklusive fäders särskilda ersiittning i samband med barns.födelse. Ca 77 000 

fäder utnyttjade år 1980 denna sistnämnda ersättningsrätt. 

De totala kostnaderna för foräldraförsäkringens förmåner beräknas för · 

nästa budgetår till ca 4 930 milj. kr. Enligt de finansicringsregler som gäller 

täcks 85 % av kostnaderna genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas 

socialavgifter till sjukförsäkringen och 15 % genom statsbidrag. vilket 

innebär att ca 740 milj. kr. faller på staten. 

Föriildraförsäkringskommitten har i maj 1982 övcrlämn.at ett betänkande 

(SOU 1982:36) med förslag till enklare regler inom föriildraförsäkringen. 

Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats. Utredningen 

fortsätter sitt arbete med frågor som berör risker i arbetsmiljön i samband 

med graviditet. 

Lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård al' barn m.m. ger föräldrar 

rätt att vara helt lediga från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till 

tre fjärdedelar av normal arbetstid s[1 liinge de vårdar barn under ett och ett 

halvt ;'\rs ålder. Rätten till förkortad arbetstid till i vanliga fall sex timmar per 

dag gäller till dess barnet iir åtta år eller har avslutat det första skolåret. 

Denna rätt till ledighet är fristående från ersättningsreglerna inom föräldra

försäkringen. Föräldrarna har dock alltid riitt till ledighet från sin anställning 

under tid då ersättning· utgår från föräldraförsäkringen. I ledighetslagen 

regleras också rätten för gravida kvinnor att få omplacering till andra 

arbetsuppgifter. 

Föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet kan få vårdbidrag med 

samma belopp som folkpensionen för en förtidspensionär. Yårdbidraget är 

graderat i helt eller halvt bidrag. Helt vårdbidrag utgår med 187 % av 

basbeloppet. Fr.o.m. den I januari 1983 får dessa föräldrar en extra höjning 

av vårdbidraget genom det tilläggsbelopp till basbeloppet som riksdagen 

nyligen har beslutat införa. Höjningen uppgår till 561 kr. för år räknat. 

Tillsammans med den uppräkning som följer av prisutvecklingen höjs 

vårdbidraget för år 1983 med 3 553 kr. till 36 839 kr. 

Vårdbidraget beskattas som inkomst och blir ATP-grundande för den 

förälder som svarar för omvårdnaden av barnet. Yardbidrag utgår f. n. för ca · 

13 600 barn. 

Riksdagen beslöt under värcn 1982 om ändrade regler för vårdbidraget för 

den som har siirskilda kostnader pä grund av handikappet. Genom de nya 

reglerna kan en del av värdbidrnget utgti som skattefri ersättning för de 

siirskikla kostnader som handikappet medför. De nya reglerna gäller fr.o.m. 

inkomst{nct 1983. 
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Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 

är därför inte helt beroende av den underhållsskyldigc förälderns förmåga att 

betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 41 % av basbeloppet 

vilket innebär 7 954 kr. per år vid basbeloppet .I 9 400 kr. Bidragsförskott 

utgår f.n. för drygt 250 000 barn. 

Barn vars föräldrar avlidit får ett ekonomiskt grundskydd genom 

bom pension från folkpensionering och ATP. Barnpcnsionen från folkpen

sioneringen utgår med lägst 26 <Yo av basbeloppet och högst 41 % av 

basbeloppet i de fall då inte änkepension eller barnpension från ATP utgår. 

Barnpension från folkpensioneringen utgiir f.n. till ca 40 000 barn. 

Som redovisas i inledningen till avsnitt D har pensionskommitten avlämnat 

sitt slutbetänkande (SOU 1981:61-62) Familjepension som behandlar bl.a. 

utformningen av barnpensioncrna. Avsikten är att en proposition om dessa 

frågor skall läggas fram för riksdagen under år 1983. 

Flera utredningar arbetar r'1ed översyner av det ekonomiska stödet till 

barnfamiljerna. Familjeekonomiska kommitten (S 1979:06) har i uppdrag att 

se över det ekonomiska stödsystemet och därvid siirskilt beakta flerbarnsfa

miljernas situation. Kommittc11 väntas redovisa en slutrapport i början av år 

1983. 

Ensamförälderkommitten (S 1977: 16) utreder frågorna om hur samhälls

stödet till de ensamstående föräldrarna och deras barn skall utformas med 

hänsyn till de förändringar som skett i olika avseenden sedan vissa av 

stödformerna infördes. Kommitten skall bl.a. kartlägga de stödbehov som nu 

finns och hur de nuvarande stödformerna svarar mot dessa behov. 

Kommitten beräknas redovis<: sitt betänkande under första halvåret 1983. 

Jag har för avsikt att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att göra en samlad 

bearbetning av det utredningsmaterial som snart kommer att finnas 

betriiffande det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. 

C I. Allmänna barnbidrag 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 188 079 816 

5 205 000 000 

5 890 000 000 

Allmänna barnbidrag utgår fr.o.m. den I januari 1983 med 3 300 kr. per år 

och barn under 16 års ålder. Från samma datum utgår därutöver ett 

flerbarnstillägg med ett halvt tam bidrag per år till familjer med tre barn och 

med ytterligare ett barnbidrag för varje ytterligare barn. Kostnaderna täcks 

helt av statsmedel. Administrationen av barnbidragen handhas av riksför- . 

siikringsverket och försäkringskassorna. Bidragsbestämmclscrna finns i 

lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag (omtryckt 1973:449). 
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Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar medclsbehovet för budgetllfct 1983/84 till 5 140 milj. kr. 

Beräkningarna grundas på bidragsbeloppct 3 000 kr. och statistiska central

byråns befolkningsprognos för riket åren 1980-2000. Med ledning härav 

beräknas antalet bidragsberiittigade barn vara ca 1 668 000 vid utgången av år 

1983. 

Föredragandens Öl'l'fl'iiganden 

Riksdagen h-ar nyligen beslutat om höjningar av allmänna barnbidrag och 

flerbarnstillägg (prop. 1982i83:55, SoU 12, rskr. 1()0). Fr.o.m. den l januari 

J 983 höjs barnbidraget fran 3 000 kr. till 3 300 kr. per barn och år. Samtidigt 

fördubblas flerbarnstilläggen. 

Som jag nämnt i avsnittsinledningen är avsikten att inom kort lägga fram 

en proposition med förslag om utvidgning av rätten till flerbarnstillägg till att 

gälla även ungdomar som uppbär förlängt barnbidrag eller studiebidrag. 

Förstärkningarna av de allmänna barnbidragen och flerbarnstilläggen 

beräknas kosta ca 750 milj. kr. för helt år. Med beaktande även av det 

minskade antalet barn i bidragsberättigad ålder beräknar jag anslagsbehovet 

för nästa budgetår till '.i 890 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen fört:slår riksdagen 

att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 890 000 000 kr. 

C 2. Bidrag till föräldraförsäkringcn 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

647 665 903 
725 000 000 

740 ()()() 000 

Från anslaget täcks statens andel (15 % ) av kostnaderna för föräldraför

säkringen i form av föräldrapenning vid vård av barn samt havandeskaps- _ 

penning. 

Föräldrapenning utgår under sex m;lnader i anslutning till barns födelse 

eller adoptivbarns ankomst till familjen. Föräldrapenningen utgår med 

samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % av den sjukpenninggrun

dande inkomsten dock lägst med en garantinivå på 37 kr. per dag. 

Ersättningen utgär till den av föriildrarna som stannar hemma och vårdar 

barnet. 

Föräldrarna har också rätt till siirskild föräldrapenning under sammanlagt 

sex m{mader för varjt: barn som fötts efter den J januari 1980. Under tre av 

dessa månader utgilr ersättning med samma belopp som den egna sjukpen

ningen dock lägst garantinivån. Under övriga tre månader utgår ersättning 
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till alla enligt garantinivån. Föräldrarna kan ta ut den siirskilda föräldrapen

ningen enligt egen önskan unC:er tiden fram tilL och med barnets första 

skolår. 

Den särskilda föräldrapenningen får tas ut vid. hel tidsledighet eller vid 

förkortad arbetstid och utgår som hel. halv eller fjärdedels föräldrapenning. 

Var och en av föräldrarna disponerar halva ersättningstiden, men en förälder 

kan genom en anmälan till försiikringskassan avstå från sin rätt till särskild 

föräldrapenning till förmån för den andra föräldern. 

Förälder som behöver stanna hemma och tillfälligt ta värd om barn under 

12 års ålder har också rätt till.föräldrapenning under högst 60 dagar per barn 

och år. Ersättningen utgår med _samma belopp som sjukpenningen. 

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn kan utgå när barnet eller dess 

ordinarie vårdare är sjuk samt när förälder behöver följa med barnet till 

barnavårdscentral m.m. Rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

gäller också under högst tio dagar för. fadern. i samband med barns 

födelse. 

Blivande mödrar..som under graviditetens senare del på grund av arbetets 

art inte kan fortsätta i sitt normala arbete. har rätt att bli omplacerade med 

bibehållen lön. I den mån så inte kan ske och det är klart att hon inte kan 

fortsätta sitt vanliga arbete har hon rätt till havandeskapspenning. Denna 

utgår tidigast från den sextionde dagen före den beräknade förlossningen och 

längst till den tionde dagen före denna tidpunkt. dvs. under högst 50 dagar. 

Havandeskapspenning utgår med samma belopp som sjukpenning. 

Föräldraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet 
såväl vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. Kost

naderna för föräldrapenningen finansieras således till 15 % genom statsbi

drag och till 85 % genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och 

egenföretagare. 

Bestämmelserna om föräldrapenning finns i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring (omtryckt 1982:120). 

Rik.lförsiikringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar de totala kostnaderna för föräldrapenning 

till 4 515 milj. kr. för år 1983 och 4 575milj. kr. för år 1984. Anslagsbehovet 

för budgetåret 1983/84 beräkna~ därmed till 685 milj. kr. 

Kostnadsutvecklingen _för de olika förmånsslagen framgår av följande 

tablå. milj. kr. 
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Förmånsslag 1981 1982 1983 1984 

Föräldrapenning; 
a) i samband nu:d barns födcls.: 2 154.71 2 310 . 2 330 2 360 
b) för tillfällig vård av barn 634.28 680 680 690 
Särskild föräldrap.:nning I 307.59 I 440 I 460 1480 
Havandeskapspenning :wm 45 45 45 

Summa 4 135,65 4 475 4 515 ·4575 

Statsbidrag 15 % 620,35 670 680 690 

Föredragandens ÖFerviiganden 

Med beaktande av löncutvecklingcns inverkan pa föriildrapcnningen 

beräknar jag de totala kostnaderna för föräldraförsäkringcn under nästa 

hudgetiir till 4 930 milj. kr. Diirav avser ca 2 550 milj. kr. föriildrapenning i 

samband med barns födelse, ca 740 milj. kr. föräldrapenning för tillfällig 

vård av barn. ca 1 590 milj. kr. särskild föräldrapenning och ca 50 milj. kr.· 

havandeskapspenning. Statsbidragskostnadcrna blir diirmed avrundat 

740 milj. kr. 

Jag hemställer· att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till föriildraförsäkringen för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 740 000 000 kr. 

C 3. Bidragsförskott 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1064705 282 

976 000 000 

1 i40 ()(JO 000 

Bidragsförskott utgår f6.r bar~ under 18 år som endast en av fö.räldrarna 

har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än föräldr"arna. 

Dessa barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag, som i regel motsvarar 

41 % av basbeloppet. 

Bestämmelserna om bidragsförskott finns i lagen (1964:143) om bidrngs

förskott (omtryckt 1976:277). 

Riksförsäkringsverket 

Med utgångspunkt i 1982 års prisläge beräknar verket kostnaderna för 

bidragsförskott under budgetåret 1983/84 till 1 085 milj. kr. .· 

Föredragandens öven·äganden 

Antalet barn för vilka bidragsförskott utgår vid utglmgen av år 1982 kan 

beräknas till drygt 250 000. vilket motsvarar drygt 13 <.}av samtliga barn. Ca 
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37 t;;(: av de utbetalade bidragsförskotten beräknas bli återbetalda av de 

underhållsskyldiga föräldrarna. Pii grundval av riksförsiikringsverkets beräk

ningar och med hiinsyn tagen till prisutvecklingen beräknar jag anslagsbe

hovct för nästa budgetår till I 241) milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen förslår riksdagen 

att till Bidrag.1jörskott för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av I 240 000 000 kr. 

C 4. Ersättning till postverkct för utbetalning av allmänna barnbidrag 

m.m. 

1981/82 

19H2/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

17 829 499 

17 600 000 

19 ()()() 000 

Frfm anslaget utgår ersättning till postverket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag och bidragsförskott. De månader barnbidrag betalas ut görs 

utbetalningen av bidragsförskott p[1 samma anvisning som barnbidrag. 

Övriga mf111ader betalas bidragsförskott ut på särskild anvisning. Ersättning 

erfaggs halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1983/84 avser alltså 

kostnader för utbetalningar under kalenderi1rct 1983. 

R iksfijrsiik rings verket 

Ersiittningcn till postverket h<·'r för ar 1982 utgjort 5:30 kr. för varje 

utbetald barnbidrags- dler bidragsförskottsanvisnihg. Med utgångspunkt i 

den för ilr 1982 tilliimpade crsUtningcn beräknar riksförsäkringsverket 

anslagshehovct för niista budgettir till 17,3 milj. kr. 

Post1·crket har diirefter i framstiillning begiirt att ersättningen avseende år 

1983 skall höjas till 5:81 kr. för varje utbetald barnbidrags- eller bidragsför

skottsanvisning. Med den högre trsiittningen kan mcdelsbehovct beräknas 

till 19.0 milj. kr. Riksrevisionsl'erket har yttrat sig över framställningen. 

Föredragandens öven·iigamlen 

Jag har inte något att erinra mot den av postvcrkct föreslagna ersättningen. 

Anslagsbehovet för nästa budgetär uppgår därmed till avrundat 

19 milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslttr riksdagen 

att till Ersättning till posnwket för 11tbewlning av allmänna 

barnbidrag m.m. för budgctäret 1983184 anvisa ett förslagsan

slag av 19 ()()() 000 kr. 
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D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

Under detta avsnitt redovisas huvuddelen av den allmänna försäkringen. 

nämligen sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsiikring). folkpensionering och 

allmän tilläggspension (ATP). lfar redovisas ocks{1 de kompletterande 

förmånerna hustrutillägg och kommunalt hostadstilliigg samt. arhetsskade

försäkring och delpensionsförsäkring. (Föriildrafiirsiikringen redovisas 

under avsnitt C). 

Tillsammans skall dessa ersiittningssystem ge en allmiin grundtrygghet och 

ett skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom. handikapp och när man blir 

äldre. Utbyggnaden och effektiviseringen av detta ekonomiska trygghetssys

tem, som omfattar hela befolkningen. har skett successivt under flera 

decennier. Det är viktigt att slå vakt om detta grundliiggande viilfärdssystem 

inte minst i ekonomiskt kärva tider. 

Det är givetvis nödvändigt att i den svära ekonomiska situation som 

Sverige befinner sig i försöka begränsa kostnadsutvecklingen iiven inom 

socialförsäkringens område. Detta mäste emellertid ske med stor varsamhet 

så att trygghetssystemets uppbyggnad inte äventyras. Åtgiirdcrna mitste 

också fä en fördelningspolitiskt riittvis effekt. 

De tidigare borgerliga regeringarna genomförde en rad försämringar av 

ersättningsreglerna inom pensions- och sjukförsiikringsomddet i syfte att 

minska kostnaderna. Bl.a. infördes försämringar av värdesiikringen av 

pensioner och andra hasbeloppsanknutna förm:h1cr fr.o.m. {ir 1981. Vidare 

beslöts att karcnsd;igar och siinkta kompcnsationsniv[1er skulle införas i 

sjukförsäkringen fr.o.m. år 1983. Dt.:ssa försämringar av det sociala 

trygghetssystemet har upphiivts genom att riksdagen nyligen har antagit 

förslagen i regeringens proposition ( 1982/83:55) om upphävande av beslutet 

om karensdagar. m.m. (SfU 13. rskr 101 ). 

Därmed kommer de tidigare beslutade försämringarna inom sjukförsäk

ringen fr.o.m. år 1983 inte att genomföras utan nuvarande crsättningsregler 

kvarstår oförändrade. Vidare kommer värdesiikringen av pensioner och 

andra förmåner att återknytas till konsumentprisindex fr.o.m. januari 1983. 

Det basbelopp som används vid beräkningen av förmitl)erna kommer även 

fortsättningsvis att fastställas att gälla för kalenderör pil grundval av 

prisutveckligen under föregående år. För att ge en viss kompensation för 

prisökningen under året görs en extra höjning av pensioner och motsvarande 

ersättningar den 1 januari 1983. Det sker genom att till det fastställda 

basbeloppet för år] 983 läggs ett tilläggsbelopp pft 300 kr. vid beräkningen av 

pensionsförmåner och därmed jämförliga ersiittningar fri'ln socialförsäk

ringssystemet. En ålderspensionär med folkpension och fullt pcnsionstill

skott fär därmed en extra pensionshöjning med 426 kr. för år räknat. 

Tillsammans med kompensationen för prisökningarna under förra {tret blir 

pensionshöjningen fr.o.m. den 1 januari 1983 för denne pensioniir 2 698 kr. 

per år. dvs. 225 kr. per månad. 
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De prisföriindringar som följer av devalveringen av den svenska kronan i 

oktober 1982 kommer att p;lverka basbeloppet och därmed pensioner m.m. 

En förutsättning för att devalveringen skall fä avsedd effekt är emellertid att 

olika grupper inte utverkar kompensation för de prisökningar på importva

ror m.m. som devalveringen leder till. Företrädare för pensionärsorganisa

tionerna har också förklarat som sin mening att pensioniirerna är beredda att 

medverka i saneringen av Sveriges ekonomi och göra samma uppoffringar 

som andra grupper förutsätts göra. niimligen avst<I från kompensation för 

den del av prisstegringarna som föranleds av devalveringen: Avsik.ten är att· 

en arbetsgrupp skall närmare unde:.-söka på vilket sätt dcvalveringseffekten 

skall neutraliseras fr.o.m. år 1984. 

Utvecklingen av den allmiinna försi1kringens ekonomiska omfattning och 

n:lativa andel av samhällsåonomi-n framg:'tr av följande sammanställning. 

Den allmänna försäkringen:\. andel av brllllonalionalprodukten (BNP) och 
den priw1ta konsumtionen. Miljärder kr. 

1%() 1970 1980 .1981 

Omslutning inom allmän försäk-
ring 4.2 21.4 . 99.7 112.4 

BNP till marknadspris 72.2 170.8 522.0 569.6 
Förstikringcn i ''i av BNP 5.8 12.5 19,I 19,7 
Transfereringar frän försäkringen 

till hushållcn l 3.7 13.9 66.4 74.9 
Towl privat konsumtion 43,3 91.0 267.6 296.6 
Transfereringar i ' .. :;. av privat 

konsumtion 1 8.5 15,3 24.8 25.3 

I Åf 1960-1970 brutto fön: skatt. år 19~·0-1981 netto efter skatt. 

De ersättningar som efter skatteavdrag. utgår fr;Jn den allmänna försäk

ringen motsvarar omkring 25 % av den totala konsumtionen i landet och har 

således stor betydelse för hushållen' ekonomi. Försäkringens ökande andel 

av folkhush{1llet beror främst pä de successiva höjningarna av folkpensions

bcloppen. det ökande antalet pensionärer med ATP liksom den allmänna 

ökningen av siiviil antalet -som andelen pensionärer bland befolkningen. 

Även sjukförsiikringen med föriildr.1försiikring och tandvårdsförsäkring har 

byggts ut betydligt under 1970-talcr. 
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Beräknade kostnader och finansiering år 1983 för den allmänna försäkringen (inkl. föriildraförsiik
ring) samt för de/pensio11sförsiikringen och arbetsskadeförsäkringen. Milj.kr. 

Sjukför- ATP Folk- Delpen-
siikring pension sions-

för-
s:ikring 

Kostnader 33 870 32 570 39 620 I 520 

Finansiering 
1. Socialförsäkringsavgifter 28 675 28 980. 28·530 1 510 

därav till fondering 
Andel av kostnader i <:;, 85 100 72 100 
Andel av liincunderlaget i-i::i 9,5 9.6 9.45 . 0,5 

2. Statliga medel netto 5 080 11 090 
Andel av kostnaderna i r;( 15 28 

Ersättningarna från den allmänna försäkringen är \·ärdesäkrade genom 

anknytning till det basbelopp som faststiills för varje år på grundval av den 

allmänna prisutvecklingen under föregaende år. Basbeloppet för [1r 1982 är 

17 800 kr. och har för år 1983 fastställts till 19 4_00 kr. Som jag nämnt skall ett 

tilläggsbelopp av 300 kr. läggas till det faststfölda basbeloppet vid beräkning

en av pcnsionsförmåner och därmed jämförliga ersättningar som skall 

betalas ut fr.o.m. den !·januari 1983. Bestämmelsen om detta finns i lagen. 

( 1982: 1232) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensionsför

måner m.m. 

Försäkringens omfattning 

Sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringssystemet ~mfattar hela befolkningen. Försäkringen gdr 

rätt till dels sjukpenning vid sjukdom med 90'"1<:, av arbetsinkomster upp till 

7 ,5 gånger basbeloppet (145 500 kr. år 1983). dels viss ersättning i samband 

med läkarvård och läkemedelsinköp. tandvård. sjukhusvård och viss anmin 

sjukvard samt för sjukresor. 

Sjukförsäkringens · ersättningsregler för öppen sjukvård innebär att 

patienten vid läkarbesök betalar en enhetlig avgift på högst 40 kr. per besök i 

offentlig vård fr.o.m. den 1 jan~ari 1983 och vanligen 45 kr. per besök hos 

privatpraktiserande läkare, . Försäkringskassan betalar sedan ersättning : 

enligt fastställd taxa till sjukvårdshuvudmannen·resp. läkaren .. Motsvarande 

ersättnin~sregler gäller även för sjukvtirdandc behandling som utförs av 

annan personal än läkare. Patientavgiften är där vid offentlig vård 20 kr. per 

besök och 25 kr. per besök hos privatpraktiserande sjukgymnast. 

Överläggningar skall ske med representant.er för sjukvtirdshuvudmännen 

om ersättningarna från sjukförsäkringen till de offe!Hliga sjukvårdshuvud-

Arbets-
skade-
för-
säkring 

I 560 

I 595 
35 

100 
0.6 

Summa 

](llJ 1-10 

89 290 
35 

16 170 
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männen fr.o.m. den 1 januari 1984. Avsikten är att resultaten fran dessa 

överläggningar skall redovisas för riksdagen under våren 1983. 

För läkemedel betalar patienten halva kostnaden utöver ett karensbelopp 

på 20 kr., dock högst 40 kr. för varje läkemedelsinköp. Kostnaderna 

därutöver betalas direkt från sjukförsiikringen. 

Riksrcvisionsverket har i en särskild rapport redovisat resultatet av en 

granskning av riksförsäkringsverkets och socialstyrelsens uppföljning och 

utvärdering av läkcmedelskostnaderna. Riksrevisionsvcrket har därvid tagit 

upp vissa frågor som har samband med förskrivningsreglerna för läkemedel. 

Riksförsäkringsverket och social5tyrelscn. som har yttrat sig med anledning 

av rapporten, avses få i uppdrag att redovisa de åtgärder som myndigheterna 

har vidtagit eller avser att vidta p[1 området. 

För personer med stort behov av sjukvård och liikemedel finns ett 

högkostnadsskydd. Skyddet gäl ler för läkar- och tandläkarordinerade 

Hikcmcdcl samt för läkarvärd och sjukvardandc behandling i privat och 

offentlig öppen vård. Det innebiir i princip att en person blir befriad från 

ytterligare kostnader för läkemedel och värdhcsiik niir han har betalat avgift 

för 15 inköp eller vårdhesiik. Befrielsen giiller under en tolvmfoadersperiod 

riiknat frtrn första inköpet eller besöket. Fiir barnfamiljer gäller att inköp 

eller v[1rdbesök för samtliga b:irn under 16 år i en familj får läggas 

samman. 

:-.liir en försiikrad vårdas på sjukhus betalar sjukförsäkringen en värdavgift 

till sjukvi'mlshuvudmannen med 45 kr. per dag. För varje dag som den 

försiikrade vårdas på sjukhus giirs samtidigt avdrag från hans sjukpenning. 

Avdraget utgör 411 kr. per dag, dock högst en tredjedel av den utgående 

sjukpenningens bruttobelopp. 

Sjukförsiikringei1 innefattar också den allmänna tandvårdsförsäkringen. 

Den omfattar alla försiikrade fr .o. m. 20 års {1ldcr. Barn och ungdomar under 

20 års {1lder har riitt till avgiftsfri tandvt1rd genom landstingens folktandvård. 

Tandvärdsförsiikringcn ersiitter kostnaderna för tandvärd enligt tandvårds

taxan n1cd 4Wi: upp till 2 500 kr. och med 75r;.;. för kostnader däröver. 

1978 {irs tandvårdsutredning lt.tr under ftret avliimnat tv;\ betänkanden. I 

sitt huvudbetiinkandc (SOU 1982:4) Tandvf1rden under 80-talet. redovisar 

utredningen förslag till den mera l[mgsiktiga utvecklingen på tandvårdsom

rådet. Utredningens. slutbetänkande ( SOU 1982:50) Reviderad tandvårds

taxa. innehåller förslag till en reviderad tandvårdstaxa samt bedömningar av 

de ekonomiska konsekvenserna av de förslag som läggs fram i huvudbetän

kandet. De bt1da betiinkandena remissbehancllas f.n. Avsikten är att en 

proposition med förslag om tancvardcns och tandvitrdsförsäkringens fram

tida utformning skall liiggas fram till riksdagen under år I 983. 

Kostnaderna för sjukförsLikringen ( exkl. föriildraförsiikringcn) beräknas 

för iir 198J till 26 655 milj. kr. Kostnadsutvecklingcn framglir av följande 

sammanstiillning (milj .kr.). 
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År Sjuk- Öppen Tandvård Läke- Övriga Summa 
penning sjukvård medel sjukvards-

utgifter 

1965 I 139 280 15 176 160 I 770 
1970 2 662 584" 15 516 3J4 4 111 
1975 8 108 1 181 989 1 276 461 12 015 
1980 12 635 3 739 2 174 2 326 1 721 22 595 
19821 12 955 4 610 2 510 2 650 I 960 24 685 
19831 13 680 4 940 2 675 3 240 2 120 26 655 

1 Beräknat. 

I följande tahell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar. sjukfallsfrek

vens m.m. 

År 

1960 
1%5 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
19821 

Ersatta sjukdagar 
per försiikrad 

13.2 
15.7 
19.8 
22.0 
22.9 
22.8 
22,8 
22.2 
21.2 
19,6 
18.3 

t Beräknat. 

Sjukfallsfrekvcns 
Antal fall per 
försiikrad 

0.55 
0.66 
1,09 
1.37. 
1.47 
1,45 
l.52 
1.52 
l,49 
1.47 

Genomsnittligt 
antal dagar per 
fall 

24.2 
D.9 
18.2 
l.'i/1 
15.8 
16,U 
15.2 
14.3 
14.9 
13.6 

Antalet sjukdagar som ersätts av sjukförsäkringen p:'tvcrkades givetvis av 

att karensdagarna togs bort år 1967. Antalet ersatta sjukdagar var därefter i 

stort sett oförändrat till år 1974. då antalet genomsnittligt ersatta sjukdagar 

ökade under några år. Sedan år 1976 har antalet ersatta dagar minskat frän i 

genomsnitt 22.9 till 18.3 dagar i år. En minskning av det genomsnittliga 

antalet ersatta sjukdagar med en dag motsvarar en kostnadsminskning för 

sjukförsäkringen med totalt 700 milj. kr. per år. 

Som framgår av tabellen har sjukfallsfrekvcnsen. dvs. det genomsnittliga 

antalet sjukfall per försäkrad. ökat t.o.m. år 1978 för att därefter stagnera 

och minska något. Samtidigt har det genomsnittliga antalet ersatta dagar per 

sjukfall blivit lägre. 

Av följande tabell framgår hur andelen sjukdagar resp. sjukfall fördelar sig 

på sjukfall av olika längd för åren 1968-1981. De långa sjukfallen svarar för ca 

85-90 <:?o av antalet sjukdagar men endast för ca 30 % av antalet sjukfall. För 

de korta sjukfallen är förhållandet det omvända. Vidare kan utliisas att de 

korta sjukfallens andel ökar. 
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År 

1968 
1970 
icn2 
1974 
1976 
1978 
1980 
1981-

Sjukfalkts varaktighet 

1-6 dagar 

Andel av Andel av 
sjukfallen dagarna 
('.;, 1:.~;. 

fil .•.O 
64 i.I 
65 ·1 
68 ~=.2 

69 :J 
70 :.J 
72 ;J 
7J l.5 

7 dagar eller mer 

Andel av Ancld av 
sjukfallen dagarna 
~:;-: <:'·f 

J9 90 
36" 89 
:'\) 89 
32 88 
31 87 
30 87 
28 87 
27 85 

48 

Sjukfallsstatistiken visar på srora regionala skillnader. Således har de tre 

storstadsområdena markant högre antal ersatta sjukdagar per försäkrad och 

antal sjukfall per försäkrad. An~alet ersatta sjukdagar per förs~krad år 1981 

var 22.4 för Stockholms län, 25.8 för Göteborg och 23.2 för Malmö jämfört 

med 15,6 för Skaraborgs län och 16,0 för Malmöhus län. Riksgenomsnittet 

var 19.6 sjukdagar per försäkrad. Antalet sjukfall per försäkrad var 1.85 för 

Stockholm. 1.68 för Göteborg och 1,62 för Malmö jämfört med 1.20 för 

Malmöhus län och 1,21 för Hallands och Kristianstads län. Medeltalet för 

riket var 1 .47 sjukfall per försäkrad. 

Riksrcvisionsverket har genomfört cn förvaltningsrevision av riksförsäk

ringsvcrkcts tillsyn av försäkringskassornas arbete med långa sjukfall. I en 

särskild rapport har riksrcvisionsverkct redovisat resultatet av sin revision 

och olika förslag till rationaliseringar vid hantering av långa sjukfall. 

Rapporten behandlas f.n. inom riksförsäkringsverket. .. 

Sjukförsiikringen finansieras till 15 s;:. av statsbidrag och till 85 9·(; av 

socialförsiikringsavgifter från arbetsgivare och egcnföretagare. Socialförsäk- . 

ringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr. o. m. år 1983 9,5 % av 

löncun<lerlaget. 
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Folkecnsi1111cr 

Antalet frilkpcnsioniircr och kostnaderna för folkpensionerna framg<\r av 

följande sammanställning. 

I biirjan ,\ldcrs- Förtids- Hustru-
av i1r pension pension tilliigg 

[l)(ill 73X 8110 1-B 100 13 700 
1%) tC7 201.1 1.50 6tltl ..\I 7011 
19711 l)..\6 6tlll 187 l)l)(I 53 700 
l'J75 l tl61 700 28X <Jl)l.J 68 tltlll 
l'J80 I 363 !Il/I 293 300 55 500 
l')~Q: 1 399 5011 Jll<J OllO 55 000 
19852 I ..\J..\ 51lll 322 1)00 51i 300 

(icnomsnittlig [1rlig ökning 

1%11-6..\ 17 7110 l 500 l (1011 
1%5-(il) 23 !Jl)IJ 7 ..\Il() 2 5tlll 
l'J71l-75 23 tl(ill IM 1011 2 8tltl 
197(1.'. l'l'J l)fJIJ -Jx 51lll -·14 700 
1977-7') 2h 21111 11 7110 llltl 
1980-8..\ I..\ 3tltl 5 700 2011 

1 Hiir redo\·isas iivcn vardhidrag och barntilliil!l!. 
2 Bcriiknad. , . ,., 

i\nke- Barn-
pension pension 

55 ono 37 (1110 
X4 ..\011 35 900 

lllO 700 34 31)0 
105 800 4..\ 600 

X3 700 ..\2 900 
8! ..\Oll ..\! Il()() 
79 200 ..\0 1100 

5 <J()() I 8110 
3 21l0 - .'lllll 

800 l 600 
-1911011 - 5110 

9()(1 - JOO 
900 - 6110 

-' RcLltwisa~ separat p.g.a. pcnsionsi1lderssiinkningen den I juli 1976. 

Folkpensionskostnader, milj. kr. 

Ar Alders- Förtids- Änkepcns. Övrigt Summa 
pension pension Barnpens. 

1960 2 1)()1 37k 115 8..\ 2 578 
1965 3 146 577 .'1..\5 131 ..\ 199 
1970 5 !80 I 0..\0 590 2..\4 7 05..\ 
1'>75 9 ')..\) 2 660 I 020 629 !..\ 25..\ 
1980 21 9..\0 5 21llJ l 315 l 267 29 722 
1982 1 26 570 6 270 I -190 l 5!0 35 1-\..\0 
J<J8J 1 29 370 6 930 1 650 1 670 39 620 

1 Hcriiknat. 

Handi-
kappers. 
111.m. 1 

25 800 
3'.'i \)()\) 
..\..\ lllO 
86 ..\()() 
X6 6110 
89 21)(1 

5 lllO 
l 801l 
3 4110 

19 3110 
..\ 11011 

6110 

Bostads-
stöd till 
pensionii-
n:r 

275 
..\49 
8..\9 

1 663 
3 512 
3 680 
3 520 

Dt~n första tabellen visar att antalet personer med olika förmåner inom 

fnlkpensionssystemet har ökat successivt under de senaste 20 iiren. Orsaken 

hiirtill iir främst iikningen av antalet äldre i befolkningen. Andelen personer 

iiver 65 i1r av hela befolkningen var 11.k '::i: t1r 1960 och har clärefrer successivt 

4 Riksda[!.en 1982183. I sam!. Nr 100 

Summa 

<J97 600 
1 l6:'i :'illil 
l 358 :!\Il) 

I 613 lllO 
l 92..\ 900 
I 972 51.10 
2 tl2! 2011 

3J.(i(I() 

38 :'iOll 
..\9 7110 

1..\6 5011 
..\() 601) 
[CJ 3(111 

Bostads-
stöd till 
pcnsio-
n~irer. 

538 Ot)(I 

5XO 700 
f,)7 900 
739 Ollll 
7'1 l 4(11) 
7..\5 l)(lt) 

li60 tl()O 

8 5011 
15 ..\50 
!7 950 
2..\ ..\00 

501l 
-26 300 
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ökat till 13.8 S·f- (1r 1970 och iir f.n. ca 17 r;(. 

Denna utveckling i kombination med siinkningen av den allmänna 

pensionsåldern {1r 1976 har bl.a. inneburit att antalet ttlderspensioniircr nära 

nog fördubbla_ts under de tv{1 senaste decennierna. Även andra reformer 

inom folkpensioneringen har bidragit till utvecklingen. t.ex. vidgade 

möjligheter för vissa iildre alt fa förtidspension. 

Det ökade antalet äldre persona har medfört kraftigt ökade pensions

kostnader. Kostnadsökningen orsakas ocksil av fiirm~mernas anknytning till 

basbeloppet och därmed anpa:;sning till förändringarna av penningvärdet. 

Vidare har de arliga standardfiirbiittringarna i form av höjda pensionstill

skott medfört.en ökad kostnad. Av det totala antalet folkpensioniirer år 1983 

bcriiknas 850 000 eller 47 l.:;. ha helt eller reducerat pensionstillskott. 

Fr.o.m. januari 1983 uppgår folkpensionens årsbelopp - inklusive helt 

pensionstillskott men exklusive kommunalt bostaclstilliigg- till '27 974 kr. för 

ensam ttlderspensioniir och till J.9 053 kr. för ett pensioniirspar. Motsvarande 

[1rshelopp för en ensam förtid~pensioniir uppgiir till 36 839 kr. 

Anslagsbehovet för folkpensioner under huclgetitret 1983/84 beräknas till 

40 840 milj. kr. 

Folkpensionskostnaderna finansieras delvis genom en socialförsäkringsav

gift som betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Denna folkpensionsav

gift är fr.o.m. år 1983 9.45 l)~: av löneundcrlagct. Avgiften. som tillförs 

statsbudgeten, beräknas vid niimnda avgiftsuttag täcka ca 72 ';'.-(, av statens 

kostnader för folkpensionerin~.en år 1983. 

Pensionskommitten har i sitt slutbetänkande (SOU 1981:61-62) lagt fram 

förslag om cftcrlcvandepensioncringcns framtida utformning. Förslaget 

innebär bl.a. att nuvarande änkepensionering ersätts av en tidsbegränsad 

efterlevandepension till vuxna .. lika för män och kvinnor. Denna förcsläs 

kunna utgå dels som ett omställningsbidrag under viss tid efter dödsfallet. 

dels som ett försörjningsbidrag 1ill efterlevande som har nedsatta möjligheter 

att försörja sig genom förvärvsarbete. 

Betiinkandct har rcmissbchandlah och överviigs f.n. inom socialdeparte

mentet. Avsikten iir att förslag om en reformering av efterlevandepensio

neringen skall liiggas fram i en propmition till riksdagen under år 1983. 

Bostadsstöd till pensionärer 

Kommunerna bcstiimmcr·sjiilva om kommunalt bostadstillägg till folkpen

sion ( KBT) skall utgt1 och vilk<1 grunder som skall gälla. Inkomstprövnings

reglcrna iir dock fastlagda i lag. Samtliga kommuner har beslutat att KBT 

skall kunna utgil. KBT administreras av riksförsiikringsverket och försäk

ringskassorna och betalas ut samtidigt med folkpension. KBT utgår f.n. till 

680 000 pensionärer. 

För att bl.a. minska skillnadt>rna mellan olika kommuner i hostadstilläg

ge·ns maximibelopp före inkomstprövning och i syfte att uppn{1 en ökad 
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samordning mellan reglerna för KRT och statskommunalt bostadsbidnig 

infördes fr.o.m. i'ir 1980 statsbidrag till kommunernas kostnader för KBT. 

Fr.o.m. den I april 1982 infördes en undre hyresgriins (karensbelopp) vid 

beriikningen statsbidraget till KBT. Det innebär att statsbidrag för är 1983 

utg<\r undei· förutsättning att kommunen svarar för minst 80 ~;(. av den del av 

den m<inatliga bostadskostnaden som ligger mellan 80 kr. och 800 kr. för 

ogift pcnsioniir samt mellan 80 kr. och 950 kr. för makar. Kommunen 

erhfiller statsbidrag med 25 % av sina kostnader för KBT. 

Statsbidragskostnaderna har för år 1982 beräknats till 870 milj.kr. och för 

i1r 1983 till 690 milj.kr. Kommunernas totala KBT-knstnader under resp. år 

har beriiknats till 3 680 resp. 3 520 milj.kr. 

Allnziin tilliiggspe11sio11 

Antalet ATP-pensionärer och kostnadsutvecklingen framgår av följande 

sammanställningar. 

Antalet ATP-pensionärer 

I biirjan Aldcrs- Förtids- Änke- Barn-
av är pension pension· pension pension 

1%3 2 500 -I 500 6 -100 -1200 
1965 51 3110 17 li(J(I 19 600 12 700 
1 cno 22..\ 600 70 300 68 100 30 (1()(1 

1975 -119 900 173 700 136 -100 -10 00(1 
198() 756 700 208 )(JO 217 100 -I-I 300 
19tQI 835 500 232 500 2-19 800 -I-I 300 
1985 9-18 000 256 000 297 1.100 ..\..\ 000 

Ci.:rwmsnittlig {rrlig iikning 

1%5-69 3-1 650 10 550 9 700 3 -150 
I "70-75 .w 1511 19 300 13 950 l 850 
197(11 lliJ 700 -22 500 16 21XI I 000 
1977-79 -1-1 51.10 15 001.1 16-100 700 
19811-8-1 38 300 9 :'iOfl 16 000 - JO() 

1 Redovisas separat p.g.a. pensionsåldcrssiinkningcn den 1 juli 1976. 

A"osmadema ji>r A Tl', milj.kr. 

År Alders- Fiirtids- Änke- Barn-
pension pension p.:nsion pension 

1963 7 9 1-1 5 
1965 57 -17 -18 16 
1970 560 359 195 52 
1975 2 -150 I 8.'lll 610 116 
1 '!80 12 350 -16-10 I 780 2:'i8 
191(~1 I 7 %0 6 235 2 525 320 
19831 21 665 7 510 3 0-10 355 

1 lkrliknat. 

Summa 

17 (1()0 

!OJ 200 
393 000 
770 000 

1 226 600 
1 361100 
I 5-15 0110 

58 350 
7-1 25U 

158-100 
76 600 
63 700 

Summa 

35 
168 

1 166 
5 006 

19 028 
27 0-10 
32 570 
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ATP:s åldcrspension utgör 60 r;;, av den pensionsgrundande inkomsten. 

räknat p{1 medeltalet av den försiikrades I 5 bästa inkomstår i arbetslivet. 

Pensionsgrundande inkomst hi:riiknadcs första gangen för år I 960. Enligt 

huvudregeln krävs 30 års förviirvsarhete för full pension. Den {1rliga 

pensionsgrundande inkomsten beräknas på inkomster som ligger mellan I 

och 7 .5 basbelopp. ATP-poäng för iir 1983 beriiknas således pä inkomster 

mellan 19 400 kr och 145 500 kr. Reglerna för pensionsiildcr 111.m. överens

stiimmcr med motsvarande re!)er inom folkpensioneringen. Av de redovi~ 

sade sammanställningarna framgt1r att ATP-fiirmanerna successivt fött ökad 

betydelse. Antalet ATP-pensioniirer iikar fortlöpande och utgjorde i'tr 1970 

nära 33 r;;, av samtliga pensionärer med motsvarande förmåner från 

folkpensioneringen. Denna andel uppgiir nu till ca 77 ':<.. Av de f.n. drygt 

l.4 milj. ålderspensionärerna och ca 315 1100 förtidspensionärerna med 

folkpension har ca 875 000 (62 i.:;) resp. 240 000 (76 r;.;,) ockst1 ATP-pension. 

Utvecklingen med ett ökat ant<il ATP-pensionärer fortsiitter. Utöver denna 

ökning av andelen folkpensionärer med ATP sker det också en markant 

ökning av den genomsnittliga ATP-pensinnens storlek genom att de 

nytillkommande pensionärerna vanligen har en högre ATP-poäng. 

ATP finansieras genom avgifter fran arbetsgivare och egenföretagare. 

Fr.o.m. år 1982 heriiknas ATP-avgiften pii samma löneunderlag som övriga 

socialavgifter. A TP-avgiftcn utgör för ftr 1983 9 .60 ~;, av lönesumman. vilket 

iir en viss höjning jiimfört med 1982. För ~lr 1984 höjs avgiften med 0.20 

procentenheter och kommer därmed att utgöra 9.80 <.'.·(:. Genom den 

beslutade avgiftshöjningen för de niirmaste åren tillförs AP-fonden medel 

som skall underliitta de mer långsiktiga utgifts{1wgandcna inom ATP

systemet. 

Riksförsäkringsverket har nyligen redovisat underlag för beslut om 

ATP-avgiftens storlek under femårsperioden 1985-1989. Jag återkommer till 

denna fråga sedan verkets mat,~rial har rcmissbehandlats. 

ATP-avgiften betalas in till AP-fonden. Fondförvaltningen iir uppdelad på 

fyra delfonder med var sin flmdstyrelsc. AP-fonden uppgick är 1965 till 

7 300 milj.kr. och ökade till 31 343 milj.kr. år 1970 samt 76 %3 milj.kr. år 

1975. l januari 19K3 beriiknas AP-fonden uppga till 201 580 milj.kr. 

Ddpensionsförsäk ring 

Förvärvsarbetande anställda eller egenföretagare har möjlighet att minska 

arbetsinsatsen mellan 60 och 65 års ålder genom att övergi1 till deltidsarbete i 

kombination med delpension. Delpensionen fyller dii ut en viss andel av det 

inkomstbortfall som följer av arbctstidsminskningen. för att dclpension skall 

kunna utg<I kriivs att elen för~äkrade enligt huvudregeln har haft ATP

grundandc inkomst under sammanlagt minst I 0 iir fr .o. m. 45 <irs ttlder och att 

vederbörande under de senaste tolv månaderna före arbetstidsminskningen 

förvärvsarbetat under minst fem manader. 
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För anst:illda giiller att arbetstiden mi1stc minskas med minst fem timmar i 

veckan och uppgå till minst 17 timmar i veckan. Egna företagare mt1stc 

minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och diirefter arbeta i 

genomsnitt minst 17 timmar i veckan. För dem som beviljats delpcnsion före 

är 198 I utgiir pensionen 65 '"! av inkomstbortfallct vid minskningen av 

arbetstiden. Efter förslag från den föregt1ende regeringen besliit riksdagen 

att pensioner för nytillkommande delpensioniirer fr.o.m. den 1 januari 1981 

skulle utgöra 50 l,( av inkomstbortfallet. Delpensionen iir knuten till 

basbeloppet och iir pensionsgrundande för ATP. 

Av följande sammanstiillning framgär att antalet delpensionärer och 

kostnaderna iikade kontinuerligt under de första ären sedan pensionsformen 

infördes. Fr.o.m. ;lr 1981 har dock ökningen ersatts av en viss minskning av 

antalet personer med dclpension. 

A111alc1 dclpe11sio11iirer och .kostnaderna 

I början av tir Antalet cklpcnsionän:r Kostnad.:r per är. 
milj.kr. 

1977 18 J()() 412 
1'178 33 900 687 
1979 43 61)(1 KlJll 
l'JHll 50 5011 I 239 
1'181 68 51111 I 558 
IWC 64 600 1 465 
1983 1 62 000 1 520 

I 13eriiknat 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en avgift frfm arbetsgivare 

och egenföretagare som fr.o.m. iir 191-:0 utgör 0.50 '+ av avgiftsundcrlaget. 

Avgiften fiirs till en särskild fond. Den fr{m 11.25 r;.~. till U.50 (.:~. höjda 

socialförsiikringsavgiften fr.o.m. iir 1980 avs{1gs att p{1 sikt ge full kostnads

tiickning fi.ir de löpande pensionsutbetalningarna och diirutöver liimna 

successiv tiickning av de underskott som uppst;itt i delpensionsfonden. 

Underskottet den 1 november 1982 var 774 milj.kr. 

Sa111ma11fattningsl"is kan konstateras att utbetalningarna trim de allmänna 

pensionssystemen uppgar till mycket stora belopp. Statens kostnader under 

folkpensionsanslagct uppgiir si'lledes till 40 8-W milj.kr. under nästa budget

i1r. Hiirtill skall läggas statens och kommunernas kostnader. 3 520 milj. kr. 

för kommunala bostadstilliigg. Vidare tillkommer delpensions- och ATP

uthctalningarna. som för det kommande budgetåret beriiknas uppgfi till i 

runda tal 1 560 resp. 34 650 milj.kr. Totalt kommer kostnaderna för 

fiirmimerna frt111 den allmiinna pensioneringen och bostadsstödet cliirmed att 

uppgi1 till omkring 80.5 miljarder kr.. vilket innebär en ökning med niirmare 

1-:.5 miljarder kr. i förhållande till motsvarande beräkningar för innevarande 

budgetitr. 
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Arbetsskadefiirsiikringe11 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragsi.agare och egenfö

retagare. Den ger i princip full ersiittning för inkomstbortfall till den som 

drabbas av skada i sitt arbete. 

Arbetsskadeförsäkringen anknyter till de principer som giillcr för invali

ditetshedömning inom den allmänna försäkringen. Det är därigenom den 

faktiska nedsättningen i den försiikrades förmåga att skaffa sig inkomst 

genom förvärvsarbete som bestämmer ersättningens storlek. Ersättningen 

vid arbetsskada utgår i form av en livränta. som i princip skall utgöra 

skillnaden mellan den inkomst ~;om den försäkrade kan antas ha haft om han 

inte hade skadats och den inkomst som han trots skadan kan beriiknas fä. 

Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäkringen 

på så sätt att ersättning utgår fri111 sjukförsäkringen för de första 90 dagarna 

sedan skadan uppkom (samordningstiden). Från arbetsskadeförsäkringen 

utgår efter samt)rdningstidens slut ersiittning för sjukvärdskostnader inkl. 

resor och andra kostnader. Vidare utgår sjukpenning och - som tidigare 

nämnts -livränta. Livriinta kan ocks<'t utgä till efterlevande anhörig. Den 

ersätter årlig inkomstförlust upp til.I samma inkomsttak som gäller för ATP 

dvs. 7 ,5 gånger basbeloppet, vilket för år 1983 motsvarar 145 500 kr. 

För [\r 1981 redovisades ca J~;2 000 anmälda arbetsskador. Av dessa avsåg 

43 000 fall skador som skall prövas enligt arbetsskadeförsäkringen eller 

motsvarande äldre lagstiftning. För åren 1982 och 1983 beräknas antalet 

skadefall till ungefär oförändrat antal. 

Utbetalningarna från försiikringen var ca 720 milj. kr. under är 1978 och 

har stigit till ca 1 350 milj .kr. {1r I WC. 

Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statsbudgeten och finansieras helt 

genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften till arbets

skadeförsäkringen utgör fr.o.n1. år 1980 0.6 l/(. av löneunderlagct. 

D 1. Bidrag till sjukförsäkringen 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 581596652 

3 32~ 000 000 
4 J 25 000 ()()() 

Frtm anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

sjukförsäkringsförmaner (utom föräldraförsäkringen. som redovisas under 

anslaget C 2). Sjukförsäkringen inncfatt~ir hl.a. följande förmäner. 

Sjukpenning utgår med 90 ~,;. av inkomsten upp till 7,5 basbelopp. vilket 

vid basbeloppet 19 400 kr. motsvarar 145 500 kr. Sjukpenningen är skatte

pliktig och ATP-grundande. Sjukpenning för hemmamakar utgär med 8 kr. 

om dagen utan beskattning. 

Vid läkarbesök och viss sjuk vårdande behandling betalar den försäkrade 

en fast patientavgift och sjukförsäkringen betalar övrig ersättning direkt till 
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värdgivaren enligt fastställd taxa. För läkemedel betalar patienten halva 

kostnaden utöver ett karensbelopp på 20 kr.. dock högst 40 kr. för varje 

läkemedelsinköp. Den försäkrade behöver dock inte betala patientavgift för 

mer än sammanlagt 15 läkarbesök eller medicinköp under en tolvmånaders

pcriod. Kost_naden för sjukresor ersätts i princip med det bck)pp som 

överstiger 30 kr. Tandv{irdsförsäkringen ersätter 40 t;{ av tandvårdskostna

dcr upp till 2 sno kr. och 75 %, av kostnader därutöver enligt gällande 

tandvt1rdstaxa. 

Statsbidrag utgår med 15 % av kostnaderna för den obligatoriska 

försiikringen. medan 85 0- finansieras genom socialavgifter fr<ln arbetsgi,·are 

och egenföretagare. Avgiften är fr.o.m. iir 1983 9.5 '.'i av löncunderlaget. 

Bestiimml'lserna finns i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring (omtryckt 

1982: 120) och lagen ( 1981 :49) om begränsning av liikemcdelskostnader 

m.m. 

Statsbidrag utgår vidare rned i regel 20 1.:i av förs~ikiingskassornas utgifter 

för frivillig sjukpenningförsäkring enligt kungörelsen ( 1962:402) om frivillig 

sjukpenningförsäkring hos allmän försäkringskassa. 

Ribförsäkrings1•erke1 

Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgettlr utgår från de för {ir 1982 

gällande bestämmelserna. Verket har vidare tagit hänsyn till riksdagsbeslutet 

våren 1982 om karensdagar m.m. inom sjukpenningförsäkringen. Beräk

ningarna innefattar även kostnader för taxdörändringar t.o.m. juli 1982. Vid 

beräkning av sjukpenningutgifterna har 1982 iirs lönenivå använts som 

beräkningsgrund även för åren 1983 och 1984. Det av riksdagen anvisade 

anslaget för budgetåret 1982/83 var reducerat med 475 milj.kr. som en följd 

av beslutet om överföring av vissa fondmeueJ-frän de allmiinna försäkrings

kassorna. 

Utifrån niimnda förutsättningar beräknar riksförsäkringsverket anslagsbe

hovet under budgetåret 1983/84 till 3 580 milj.kr. 

. Föredragandens ö1·erväga11de11 

Med utgangspunkt i det av riksdagen nyligen fattade beslutet om 

bibehf\llna sjukpenningförmäner beräknar jag de sammanlagda sjukförsäk

ringskostnaderna (exkl. föräldraförsäkringen) till 27 490 milj.kr. för nästa 

budgetår. Jag har därvid riiknat med att det nt1got minskade sjuktalet 

kommer att medföra en n«igot lägre utgiftsnivå än enlig.t riksförsäkringsver

kets beräkningar för år 1982. Med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets 

kostnadsberiikningar i övrigt och med beaktande av bl.a. en viss löne- och 

prisutveckling under· ilren 1983 och 1984 ka1i kostnaderna för de olika 

förmänsslagen beriiknas till följande belopp. 
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f(\rmimsslag L:•gifter HcriiknaJe utgifter 
I 'IK I 1982 1983 

-----· 

Sjukpenning 12 fCH 12 950 iJ 67.'.i 
Uikan·;ml 2 M2 -1050 3 2..\1) 
T<mdvärd 2 ..\..\6 2 510 2 67) 
Likemedc.:I 2 ..\ll-1 2 650 -' 2..\11 
ResL>r ..\K2 530 hl5 
S_jukhusviird tiSJ 80(1 805 
Övriga sjuk\·{mbutgiftc.:r I 90..\ 2 1'10 2 ..\()0 

Summa 23 388 24 680 26 650 

Frivillig ~jukpenningf(ir~iikring h 5 5 

Summa statshiJrag 3 509 3 703 3 999 

Dtirav for budgc.:t<lrc.:t 19HJ!K..\ ..\ 125 

198..\ 

I..\ 275 
3 ..\05 
2 795 
J 7hll 

<>75 
HJO 

2 )911 

28.UO 

4 251 

56 

I friiga om t'rsiittningarna till sjukvftrdshuvudmiinnen för tiden efter är 

I 983 avser jag att ftterkomrna Ul regeringen niir resultat föreligger friin de 

överliiggningar som kommer att föras utifritn en samlad bedömning av de 

kommunalekonomiska frägorna inför ttr 191-14. I avvaktan hiirptt- har jag 

bcriiknat niimnda ersiittningar på oförändrad nivä. 

Jag hemstiillcr att regcringt>n föreslår riksdagen 

att till Bidrag till .1j11k.fi)rsiikri11ge11 för budget<lret I 983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 4 12.'i 000 000 kr. 

D 2. Folkpensioner 

l 9Kl/82 Utgift 35 217 783 722 

1982/83 Anslag 3 7 (i2(1 Ull() ()()()I 

J9iG/84 Fiirslag 40 84U 1uio ono 

1 Inkl. 30lJ milj.kr. p{1 tilliiggsht,dgt't I. 

Frim detta anslag bekostas folkpension i form av <llderspension. förtid

spension. iinkept>nsion och barnpension samt hustrutillägg och barntilliigg till 

den som uppbiir {tiders- eller förtidspension. Hiirifdm bekostas ocksi1 

handikappcrsiittning samt värdbidrag för handikappade barn. 

Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. Åldcrspension utgf1r 

från 65 ärs ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års 

[tider själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag a\" 

älderspension före 65 iirs iilder reduceras den utgåt>nde pensionen livsvarigt 

och vid uppskjutet uttag efter 65 tirs äldt>r sker i stiillet en höjning. Det iir 

även möjligt att ta ut halv ~llde;~spt>nsion. 

f-örtidspension utgiir till den ~Pm fritt sin arbetsförmtiga varaktigt nedsatt 

med minst hiilften. Änkt>pt>nsilln utgiir till iinka fram till dt>n allmiinna 

pt>nsionsålckrn. I lustrutilliigg. mm iir inkomstprövat. utg<ir till gift kvinna 
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mellan 60 och fi5 {1rs ii.lder vars make har i1lders- eller förtidspension. 

Folkpensionsförm~merna :ir imkxreglcrade. vilket innehiir att pensions

beloppen automatiskt iindras i takt med basbeloppets utveckling. 

Alderspension liksom hel förtidspension eller änkepension utg{ir för :"ir 

riiknat med 95 <.:( av faststiillt basbelopp för ensam pensiöniir och med 

sammanlagt 155 r.:; för tva pensionsheriittigade makar. Fiir deri som inte har 

ATP eller har bgt A TP-hclopp kompletteras folkpensionen med pe1isions

tillskott. som utg<lr med -17 r.:;. av basbeloppet för ensam Mderspensionär od1 

med 9-1 r·; för makar gemensamt. hir en fiirtidspensioniir utg~1r pensions

tillskott med Y2 r;;-. av basbeloppet. 

l::kstiimmelse rna om folkpensi1l!lsförmi111erna finns i lagen 1962:381 om 

allmiin försiikring (omtryckt J 982: 120). lagen ( l %2:392 J om hustrutilliigg 

od1 kommunalt bostudstilliigg till folkpcnsion (omtryckt 1976: I 0 I-I) samt 

lagen ( 1969:205) om pei1sionstillskott. 

Fr;ln anslaget bekostas iiver] vissa liikarundersökningar m.m. för den 

allmiinna försäkringens hchov främst vid riksförsiikringwerkets sjukhus i 

Nyn~ishamn och Tran;ls. 

Rik.1jörsäkri11gs1·erkc1 

Vid bcriikning:cn av folkpensionskostnaderna för budgeti'1ret 1983/~..! har 

riksförsiikringsverket utg[1tt fr:\n ett uppskattat antal pensionstagare i januari 

198-1. vilken rnänad ansetts representativ för hela budgctf1ret. Verket har 

diirvid gjort följande uppskattning beträffande antalet pensionärer med olika 

slag av pensionsförm[1ncr. 

Pc:nsionsförmt111 Antal personer 

Jan 1982 Jan 19X."l 

Aldcrspensinn 139951.!0 I 414 IJOU 
F<irtidspensinn 309 001.1 -' 14 5lll_I 
1 lustrutilliigg 55 ()()() 55 500 
Änkepension. hurndfall 79 J(IO 78 800 

iivergangsfall 2 100 l 700 
Handikappersiittning 411000 41.14110 
Viirdbidrag (antal barn) 13 5(1() 13 7011 
Harnpension 41 0011 40 ()()() 

Ilarntilliigg (antal barn) 33 100 33 700 
Summa I 972 500 I 992 300 

Jan 1984 

I 425 OOIJ 
319 ()(Il) 

56 (J()(J 
78 500 

l 300 
4118011 
13 81_10 
411(1011 
34 0011 

2 008 .ioo 

Fl>riindring 
under l'J8_"l 

+ 11 01111 
+ 4 5011 
+ :'llU 

300 
40\l 

+ 4011 
+ lllll 

+ 3011 
+ 16 100 

Pft grundval av gällande lagstiftning och vid basbeloppet 17 800 kr. 

beriiknar riksförsiikringsvcrket anslagsbehovet för budgettiret 1983/H-l till 

35 7ll0 milj kr. 
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Fiiredragandens iivcn·iigandcn 

Vid basheloppl.'t I LJ 400 kr. jiimte tilläggsbeloppet 300 kr. är folkpensio

nens grundhclopp (cxkl. pension:;til_lskott) 18 715 kr. per ar för en ensam 

perisioniir och 30 535 kr. för ett pensionärspar. För den som saknar ATP eller 

har l;igt ATP-belopp komplett_eras folkpensionen med pensionstillskott som 

uppg[ir till 9 2:"9 kr. för en ~rlclerspcnsionär och till 18 124 kr. för en 

förtidspensioniir. Härtill kommer kommunalt bostadstillägg. 

För budgetåret 198.V8.+ beräk!rnr jag de sammanlagda kostnaderna under 

detta anslag till .+o 8.+0 milj.kr. Det innebär en ökning med 3 220 milj.kr. 

jiimfört med anslaget för innevarande budgetår. Av ökningen hänför sig 

300 milj.kr. till den ;'\tcrst{rende hclårskostnaden för det nya tilläggsbelop

pet. 205 milj. kr. till ert ökar antal pensionärer, medan återstoden utgör 

beräknade kostnader för viirdesiikringen av pensionsförmåncrna. Jag har 

diirvid hcriikningsmiissigt tagit hiinsyn till att kompensationen för devalve

ringen skall neutraliseras. Detta innebär inget stiillningstagande till på vilket 

siitt denna neutralisering skall ske. 

Kostnaderna för de olika pcnsionsförmånerna framgår av följande 

sammanställning. 

Pensionsförmi\n Beräknade kostnader, milj. kr. 

Ålderspcnsion 
förtidspension 
I lustrutillägg 
Ankcpcnsinn 

Huvudfall 
Övcrgångsfall 

Hand i ka ppcrsiitrni ng 
VCtrdhidrag 
Bi1rnpension 
8~1rntillägg 

Vissa undersökningar rn.m. 

1983/84 

30 260 
7 100 

950 

I 415 
21 

361 
420 
226 

60 
27 

40 840 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Förändring 
från 1982/83 

+ 2565 
+ 440 
+ 68 

+ 75 
4 

+ 30 
+ 40 
+ 3 
+ 1-
+ 2 

+ 3 220 

att till Folkpensioner för budgetåret 1983/8.+ anvisa ett förslagsan

slag av .+O 8.+0 000 000 kr. 

I> 3. Bidrag till kommunala. hostadstillägg till folkpension 

1981/82 Utgift ·l 338 023 950 

1982/83 Anslag I 05ll 0!11J IJOO 

1983/84 Förslag 780 ()( 1() ()()() 
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Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader för 

kommunala bostadstilliigg till folkpension (KBT). Statsbidrag utgår under 

förutsättning att kommunen före avdrag pä grund av inkomst tiicker minst 

80 r;;: av den del av den miinatliga bostadskostnaden som överstiger 80 kr. 

men inte 800 kr. för ogift pensinnär och 950_ kr. för makar. Kommuner 

crhMler statsbidrag med 25 SI: av sina kostnader för KBT. 

KBT betalas ut av riksförs~ikringsverket varje månad gemensamt med t 

folkpension. Kostnaderna förskotteras av staten och paförs kommunerna 

följande ar genom avräkning mot kommunalskattemedel som betalas ut tolv 

gånger om :het. Därvid sker ocksii beriikning av statsbidraget. Anslaget för 

budgetf1ret 1983/84 avser halva statsbidragsbeloppen för vardera kalenderå

ret 1982 och 1983. 

Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till folkpen

sion finns i lagen (1962:392) om hustrutilliigg och kommunalt bostadstillägg 

till folkpension och förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt 

bostadstillägg till folkpension. 

Riksförsiikri11gs1·erkct 

P{1 grundval av nu giillande lagstiftning har-riksförsäkringsverket beräknat 

anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 till 780 milj. kr. Denna kostnad 

hänför sig dels till återstt1cnde halv ärskostnad pa 435 milj. kr: för år 1982, 

dels halv fnskostnad pt1 345 milj. kr. för bidragsåret 1983. Minskningen är 

föranledd av att de ändrade reglerna för statsbidrag som gäller fr.o.m. den 1 
april 1982 ger i huvudsak hel iirseffckt under budgetåret 1983/84. 

FiJrcdragandens öi·en·iiganden 

Jag ha·r inget att erinra möt riksfiirsiikringsverkets anslagsberiikning. 

Jag hemställer att regeringen föresl<ir riksdagen 

att till Bidrag till kommunala bostadstilliigg till folkpension för 

budgetåret 19831_84 anvisa ett förslagsanslag av 

780 oon ooo kr. 

D 4. Ersättning till postverket för pensionsuthetalningar _. 

1981182 Utgift 47 312 827 

1982183 Anslag 35 000 ()()() 

1983/84 Förslag 45 ()()() 000 

Utbetalningarna av allmän pension fordelas på feri1 dagar i månaden. 

Ersättning till postverkct för utbetalning av allmänna pensioner erl:iggs 

kvartalsvis i efterskott. Anslaget för buclgct{tret 1983/84 avser kostnader för 

pensionsutbetalningar under tiden april 1983 - mars 1984. 
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Pensionsutbctalningarna genom postvcrket fr.o.m. budgethret 1979i80 

framg;'1r av följande tablii. 

--- - -·----- -·-----
Budgetar Antal ut betal- Er<ittning Tntalkostnad D;irav pa-

ningar (mil.i.) kr.;utJiet. I milj. kr. statsvcrkctct 
milj. kr. r. 

I '.17'J.1SI I 12.3 -l:J:; 51.3 37.1 
i'ISll/SI I I. I '.'i:Kl h5.ll -ltd1 
l'ISl!SY JU~ 5:71) 66.J -17.3 
1 YX2/K3 3 S.11 ):1"7 50.-1 ..15.5 

I Fr.o.m. i'ISl!~C L'rsiitts sista k\'artakt enligt niistfiiljanLk budgetars nivä 
c Omfattar 5 kvartal 
> 13criiknadc tal 

Riksf<)rsiikri11gsrcrke1 har i sin anslagsframstiillning för budget(1ret 1983/84 

förv:intat en fortsatt minskning av antalet utbetalningar via anvisning och har 

beriiknat an takt till X.2 milj. I Jdg:a om pensionsanvisningar som iiven 

innefattar tilliigg,spcnsion har verket förutsatt att halva ers:ittningen till 

postverket kommer att bekostas av medel ur allmiinna pensionsfonden. 

Verket har diirvid r:iknat med att anslaget under budget~iret l983i84 

tillgodogörs ersiittning för omkring 4.9 milj. utbetalningar inneh{dlande 

tilliiggspension. 

Ersiittningen till postverket för utbetalning och viss ur kontrollsynpunkt 

nödviindig databehandling har för kalenderiiret 1982 bestiimts till samman

lagt 5:87 kr. per utbetald anvisning. 

Postraket har diirdter i särskilda framstiillningar begärt att ersiittningen 

för M 1983 skall höjas till 6:52 kr. per utbetald anvisning. 

' Riksrn·isio11.1·1·crkcr har i remissyttrande förordat att postvcrkch ersiittning 

för C1r 1983 best:ims till 6:39 kr. per anvisning. 

Riks(örsclkri11gs1wker har vidare i sin anslagsframstiillning föreslagit att till 

detta anslag skall föras iiver utbct<tlningskostnadcrna för fiirsiikringskassor

nas s.k. FK-anvisningar. snm i huvudsak avser rctrnaktiva utbetalningar av 

pensioner. kommunalt bostadstil 'tigg. del pension och arbebskadeersiitt

ning. Ersiittningen till postverket för ifri1gavarande anvisningar faststiills 

genom förhandlingar mellan rikstörsiikringsverket och postvcrket. För in 

1982 iir ersiittningcn faststiilld till 4:95 kr. per utbetalning. O;I postverkct 

ersätts halvtirsvis i efterskott kt1mmer pi hudget<het 1983/84 utbetalningarna 

under kalender;'tret 1983. Utgi1encle frim ca 1.6.milj. FK-anvisningar som 

avser pension under ilr 1983 och för ~1r 1982 gällande ersiittningsniv<t 

beräknar riksförsiikringsverket kostnaderna för budget~lret 1983/84 till 

8 milj.kr. 
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Föredragandens ö1·c·1-viiga11den 

Jag ansluter mig till riksrevisionsverkcts bedömning av ersättningens 

storlek under år 1983. Det ankommer p:'1 regeringen att faststiilla ersiittnings

nidn. Den av riksförsäkringsvcrket kalkylerade minskningen av antalet 

utbetalningar genom anvisning förefaller rimlig. 

Jag ansluter mig ocks{1 till riksförsiikringsverkets förslag om att även 

kostnaderna för sädana FK-anvisningar som avser allmän pension. delpen

sion och arbctsskadeersiittning skall belasta detta anslag. 

Jag bcriiknar därmed de sammanlagda kostnaderna under detta anslag till 

avrundat 45 milj.kr. för niista hudgcti1r. 

Jag hemstiiller att regeringen fiircslftr riksdagen 

att till Ersättning till postl'crkf't för pe11sio11s111hetalningar för 

budgetåret 1983184 anvisa ett förslagsanslag av 

45 000 000 kr. 

D 5. ·Vissa yrkesskadccrsättningar m.m. 

1981/82 Utgift 2 323 Ml 

1982/83 Anslag 2 3()(1 (1()(1 

1983/84 Förslag 2 300 ()()() 

Frtm anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i 

anledning av skadefall. där crsiittningen på grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedcl. 

Riksförsiikring.1·1·erkct 

För budgctiirct 1983/84 beräknas mcdclsbelwvet fiir uppriikning av vissa 

äldre livräntor fd1n arbetsskade- resp. fiskarfi\rsiikringsfonden till ca 0.6 milj. 

kr. och för ersättning enligt siirskilda författningar till ca 1.7 milj. kr.. varav 

kostnaderna för iildrc livriintor hcriiknas uppg~i till ca 1.3 milj. kr. och 

kostnaderna för nytillkomna skador till ca 0,-1. milj. kr. Riksförsiikringsverkct 

föreslftr att anslaget förs upp med 2.3 milj. kr. 

ri'ircdragandcns ö1·en·iiga11de11 

Jag har inte nf1got att erinra mot riksförsiikringsverkets anslagsberiik

ning. 

Jag hemstiiller att regeringen föresliir riksdagen 

att till Vissa yrke.1·.1·kadcersätt11i11gar 111.111. för hudgetilfet 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 2 3110 OOU kr. 
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E. Vissa myndigheter m.m. 

L:mkr dl'lta a\-;r1itt redovisas ~ocialstyrelsen samt vissa myndigheter m.m. 

inom h:ilso- och sjukvards1imr[1det. 

Socialstyrelsen skall aktivt \'er:.;a för att de mM och riktlinjer som faststiills 

av riksdag nch regering förverkligas p<I regional och lokal nivi1. Detta skall i 

huvudsak ske genom ett centralt c1ppföljnings-. utvecklings- och ri1dgivnings

arbetc i stiilll't fl\r traditioncll myndighl'lsutövning med detaljerad reµlcring. 

P~I <1 sätt kan statligt inflytande : .. örenas med kra\·en pi1 förstärkt kommunal 

splvstyrelse. 

Socialtjiinstcns olika former <'.\"ser nfta pnlitiskt svaga grupper. som har 

sv{1rt att giira sina krav giillanck. Socialstyrelsen haren viktig uppgift att följa 

utvecklingen 1lch verka för att d~ mttl och principer som stiillts upp för den 

sociala servicen blir fiirverkligack. Kravet p~i riittssiikerhet och lika tillgi1ng. 

till samhälbservice har siirskilt stor tyngd inom socialtjänsten och hiilso- och 

sjukvimlt>n. 

Sncialst~TL'bcn har till uppgift att verka för att förutsiittningar skapas för en 

likdrdig riitt till v;'trd fi)r lamkts alla inv<lnare. oavsett bostadsort eller 

ekonomiska. sociala eller andra förhi1llanden. 

Systematiska beskrivningar av fördelningen av olika hiilsoriskcr inom 

befolkningen eller samlade rcdo\·isningar av olika hälsorisker för vissa 

befolkningsgrupper iir mycket ovanliga och genomförs inte regelbundet vare 

sig inom eller utom hiilso- och •.jukvimlsscktorn. 

Jag riiknar med att landstingen upprfittar patientdatabaser med uppgifter 

om hiils11tillstiind. sjukdomar. vi1rd L'tc.·Clenom att landstingen fatt ett vidare 

ans"ar fiir befolkningens hiilsofrH1~1llandcn behövs ett underlag för att kunna 

följa utvecklingen av hiilsoliiget och vtirdutnyttjandet samt för att analysera 

bl.a. samband mellan miljö Clch häls<i. 

Även p~1central11ivi1 behi.ivs uppgifter för att kunna fiilja t.ex. skillnader i 

\ jrdkonsumtion mellan olika hL:fnlkningsgruppcr och geografiska nmrtidcn. 

Formerna för att socialstyrelsen skall kunna fä tillgtmg till ett s{1dant underlag 

kommer att studeras niirmare. 

I socialstyrelsens framtida organisation skall finnas 607 heliirstjiinstei·. 

varav 144 tjiinsll'r \'id styrelsens liikcmedelsavclelning. Totalt skall 220 

tjiinster avvecklas. Omorganisationen beriiknas i huvudsak vara genomförd 

budgetiirct I 9X4/85. Den successiva avvecklingen enligt organisationskom

mittens plan (rapport llJX0-11-28 med förslag till ny organisation av 

socialstyrelsen) innebiir för det centrala verket. exkl. läkemedelsavdelning

en. för budget<lrct l lJXJ/84 att antalet hel<lrstjiinster kommer att minska med 

fl5. 

Sjukv;'irdL'ns !1lanerings- 11cl1 ratinnaliseringsinstitut (Spri) iir en sen·iceor

ganisati1lll i hiilso- och sjukvi1rd~ns tjiinst. Staten och Landstingsförbundet 

svarar fiir driften. lnstitutl't h(dri\'er utvecklingsarbete tillsammans med 

olika sjukvardshun1dmiin och med deltagande av praktiskt verksam 
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pL'rsonal. ArhL'tsomd1ckt iir friimst planering, organisation. utarhetande a\' 

\'<'trdmetocler. byggnaders utformning och projektering samt försörjnings

och utrustningsfriigor. 

Genomförandet av den nya hiilso- och sjukdrdslagen. som triidcr i kraft 

den I januari 1983, tvingas ske i en samhiillsekonomi i bristande balans och 

med dt allt mer begriinsat utrymme för utbyggnad och expansion av hiilso

och sjukdrdL'ns resurser. KravL'n pa planering och organisation skiirps 

liksom pii \'crksamhetcns ledning vad avser siiviil förtroendemanna- som 

tjiinstemannaplanet. 

Genom organisatoriska .och. personella föriindringar och L'n iindrad 

\'Crksamhetsinriktning har Spri successivt anpassats till de nya kraven att 

stödja en drdpolitiskt angelägen fiiriindring inom ramen -för i huvudsak 

oföriindrade ekonomiska resurser. Viktiga exempel pf1 denna inriktning 

gäller bl.a. metoder för att beakta befolkningens hiilsoförh<lllanden vid 

resursfördelning och utveckling av förebyggande insatser samt planerings

mL'todik för a-tt granska och pröva drdutbud. v<1rdkonsumtion och 

v<1rdkostnadcr. 

Det iir angeliigct att Spris arbL'te med att ta fram underlag och metöder fö_r 
omprövning och föriindring av sjukvimlsresurserna drivs vidare. 

E I. Socialstyrelsen 

llJ8l/82 

I lJ82!83 

llJ83/8-l-

Utgift 

Anslag 

Förslag 

136 203 736 

125 578 oou 
117 ':-.87 nno 

Socialstvrelsen iir central förvaltningsmyndighl't för iirenden som rör 
socialtjiinst. hiilso- llch sjukvi1rd. tandv<ird. liikemedelst'iirsiirjning. allmiin 

hiilsoviml. omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör 
alkohol och andra missbruksmedel. 

Riksdagen har p;I grundval av proposition 1979/80:6 fattat principbL·slut 

om socialstyrelst'ns framtida uppgiftL'r och nrganisation (SoU -1-:\ rskr_.186). 

Detaljutformningen av organisationen har handlagts av en siirskild organi

sationskommittl;. Den nya organisatiönen ha1' triitt i kraft den 1 juli 1481 men 

förutsiitts vara i hurndsak genomförd under budgetåret 198-1-/85. 

Socialstyrelsen skall _vara organiserad p<\ fem avdelningar. en för 

förebyggande arbete och planering. en för socialtjänst, en för hälso- och 

sjukv<ird. en för läkemedelsiircnclcn samt en för administration. Styrelsen 

utgörs av generaldirektören. en i\verdirektör och elva särskilt förordnade

ledamötcr. I styrelsen ingi1r iivcn personalrepresentanter. 

Liikemedelskt11Hrollen hekostas -fri111 anslaget E 2. Statlig kontroll" av 

liikL'mL'del 111.111. 
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·---·- - --- -------

lkriiknad iindring I lJS.1/S-1 

P1'/"Stlllct! 

.·\n~lag 

I 'rgi!ia 
Hin·;1ltningsk11stna1kr 
( diir;J\ liinckostn:ickr) 

L11kalkostn:idcr samt bidrag 
till k<>ntnrsdrift m.m. i k'. 
Garnisnncn 

Rcvisipnsk(lnturet - <irkns1-
n;1d 

ÖHiga utgifter 

Summa utgifter 

f11ko111s1<T 

Fiirsiiljning '" puhlikatit1llL'r 
Ersiittning fiir tcldonknstn;1-
dcr. knntc.,rsscn·icc samt fiir 
\·is:-: ~1d1nini'."trati\' Sl'r\'icc 

:\\·gifter fiir gndkiinnande ;1v 
tandtckniska Lihnral<>ricr 

Summa inkl>mstcr 

l\ctt11tllgift 

I Inkl. rc,·isionskl1ntnre1. 

616 

1111 !i.':' tllltl 

tSll 332111111) 

2.~ !Il.' 11110 

lJ3l)llllt.I 

n2111110 

121: 320 (11111 

7-111111111 

1.11111) 

I llllil 

7-\2 ()(111 

12~ 57!1000 

c Inkl. L-ATF I lJS I: exkl. L-A Tf- I CJ:,2. 

Sorialst_\'n'/scn 

Sncial
't\Telsen 

--49 

- <lJi1 (l(lli 

(-5 25'! till()) 

+2 ISO till() 

+ 511111111 

+I 2'Jll 11110 

+ lillllllll 

+ hl) 111)(1 

+I BOOOO 

I. Pris- och liineomriikning m.n-. +'i tllJ-1 IHlll kr. 

f-örcdra
g:1ndcn 

-71' 

·- n 9211 rn10= 
(-hlJJll 11110) 

- 122t.HHI 

939 IHl(I 

+ 5hlll)(I 

-7 931 ()()() 

+ 601111() 

60 (11)1) 

-7 991 000 

1 Socialstyrelsen begiir förstiir~rning av den permanenta organisationen, 

dels för handliiggning a,· statsbidrag till harnonN1rge11 (tre tjiitbter) dels 

fiir tillsvnsuppgiftcr (en kvalificerad jurist samt L'll dcltidsfört:'clragande) 

nch slutlig<.:n för uppgifter \'id kansliet för styrelsens r;ld för \'issa riittslig:a, 

sociala och medicinska friignr·(en assisll'nttjiinst). 

3. Socialstyrdscn bcgiir överg::.mgsvis medel för administration av kursvcrk

samhet for hälso- och sjukvardspnsonal med utliindsk utbildning (en 

tjiinst) samt iivergiingsvis för ytterligare förstiirkning vid kansliet för radet 

fiir vissa riittslig:a. sociala och medicinska fr<igor ( tvi1 assistenttjänster). 

-1. Socialstyrdsen nkar att viss avveckling a\' tjiinster skall senareliiggas. 

bl.;·;_ för statistikuppgiftcr samt fiir administration a\· uppgiftn i samband 

med liikarcs \'idareutbildning. sammanlagt 18 tjiinster. 

'i. Snciabtvrelsen bq,~i·ir tm'dcl för statistiska centralbyr{1ns (SCB) manuella 

drift i s;1mhand med uppdatering av hiilso- och sjukd1rdspersonalrcgistren 

med sammanlagt I 676 0(111 kr. 
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Fiircdragandcns ii1·en ·äganden 

Socialstyrelsens nya organisation trädde i kraft den 1 juli 1981. Den skall i 

huvudsak vara genomförd budgetäret 1984/85. Under perioden skall totalt 

220 tjänskr a\'vecklas. 

Registeransvaret för hiilso- och s.iukviirdspersonalregistren ligger tills 

vidare kvar hos socialstyrelsen. Det har förutsatts att den manuella 

hanteringen av registren skulle överföras till statistiska centralbyrån (SCB). 

Fram t.o.m. budgct<lret 1981/82 har dessa register förutom viss löpande 

uppdatering aktualiserats i\rligen efter en omfattande enkät till samtliga 

beriirda personalkategorier.· Socialsektorns statistikdelegation har rekom

menderat att uppdateringen fortsiittningsvis sker vartannat ar. Nästa stora 

uppdatering skulle således äga rum budgetåret 1983/84. SCB har lämnat ett 

kostnadsförslag för den manuella driften vilket uppgar till l 676 000 kr. 

Utredningen (S 1982:03) om socialstyrelsens bereclskapsuppgifter utreder 

f.n. friigan om en delegering av registrering och krigsplaeering av elen 

tjiinsttpliktiga personalen till sjukvardshuvuclmiinnen. Utredningen skall 

a\'liimna sina förslag i niitten av ;lr 1983. I avvaktan härpii bör den planerade 

mer omfattande aktualiseringen av hiilso- och sjukv<'irdspersonalregistren 

uppskjutas och driften av dessa register till vidare ligga kvar hos socialstyrel

sen. Jag har beriiknat medel härför. Niir ställning tagits till registrens 

omfattning hör hanteringen av registren överviigas. Genom datateknikens 

snabba utveckling under de senaste aren bör det finnas goda möjligheter att 

komma fram till alternativa former vilka tillgodoser såväl användarkrav som 

kravet pa minskade kostnader. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 

Holmherg. 

Enligt organisationskommittcns avvecklingsplan skall, frånsett tjiinster 

vid beredskapsbyrän. 65 tjänster avvecklas den 1 juli 1983. Förutsiittningar 

saknas för en awcckling av ca tio av dessa tjänster. A andra sidan bör det 

vara möjligt att tidigareHigga avvecklingen av andra tjänster som enligt 

kommitten ·skulle kunna avvecklas först senare och härigenom uppnå 

motsvarande besparingseffekter. 

Jag anser >åledes att en avveckling i den storleksordning som kommitten 

föreslagit iir möjlig. Detta innebär en meclelsreduktion med ca 10.8 milj. kr. 

Jag har diirvid riiknat med en minskning av de omkostnader som iir direkt 

beroende av antalet anställda som relativt sett är lika stor som minskningen 

av lönekostnaderna. Jag har vidare riiknat med en reducering motsvarande 

ett huvudförslag för de utgifter som inte står i direkt relation till antalet 

anstiillcla. Jag har slutligen. i enlighet med de riktlinjer för statlig ticlskriftsut

givning som angivits i 1982 ärs budgetproposition, räknat med en besparing 

till följd av att tidskriften Socialnytt i ökad utsträckning bör finansieras 

genom avgifter. Utg{mgspunkten har därvid varit att utgivningen bör 

avgiftsfinansieras helt frim och med år 1985. 

Statsrftclet Holm berg har vid sin anmälan till statsbudgeten för buclgetäret 

5 Riksdagen 1982183. i ·.mm/. Nr 100 
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1983/84 under a\'snittet Gemen~;amma.friigor tagit upp frt1gan om den statliga 

revisionsverksamheten i bl.a. vad avser iindrad revisionskontorsorganisa

tion. Som stöd för förslagen ligger riksrcvisiönsverkets r~1pport Dc·n statliga 

revisionsverksamheten. För solialstyrelsens vi.dkommande innehiir förslaget 

till [·indrad rcvisionskontorsorganisation att socialstyrelsen inte liingre blir 

vtirdmyndighet för niigot re,;isionskontor~ Jag beräknar i enlighet hiirmed 

inte n{1gra medel för denna ver,;.samhet under anslaget. 

Ansvaret för tillsynen av s.k. konsumtionsvatten skall enligt prop. 

1981/82:219 med förslag till hiilsoskyddslag m.m. (SoU 1982/83:6. rskr 35) 

överföras frän socialstyrelsen till statens livsmedclsverk fr.o.m. den 1 juli 

1983. Som en följd hiirav har jag räknat med ett minskat medelsbehov för 

socialstyrelsen. 

Den avveckling som föreslagits kräver att socialstyrelsen genomför en 

systematisk personalplanering för att ästadkomma en_ hög intern personal

rörlighet. Jag har vidare erfarit att styrelsen har inlett kontakter ·med statens 

arbetsmarknadsniirrnid ( SA:Vf'.\i) för att undersöka förutsättningarna för ait 

personal skall kunna placera•; vid andra myndigheter. Det är givetvis 

angeläget att SAMN tidigt t·ngageras i planeringsarbetet. SAM'.\i . har 

överblick över möjligheterna ·att (1mplaccra personal över myndighetsgriin

serna och förfogar över särskilda ir1strument gcnom bl.a. omplaceringsför

ordningens ( 1974: I 006) regler om rekryteringshcgränsningar p<I statligt 

reglerade tjänster. SAMN har iivcn omfatta.ndc praktiska erfarenheter av 

hur olika problem i sammanhanget kan lösas. 

Med hiinvisning till sammarställningen beräknar jag anslaget för niist;i · 

budgetiir till 117 587 OOiJ kr . 

.lag hemstiillcr att regcringen föreslår riksdagen 

att till Socialstyrd~en för budgetåret 1983/84 anvisa ett ~örslagsan

slag av 117 587 OUIJ kr. 

E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m 

1981/82 Utgift 39 149 679 

1982/83 Anslag 38 417 noo· 
1983/84 Förslag 39 6h8 000 

Farmacevtisk speci~;litct får i regel inte siiljas.i1tan att vara registrerad hos 
. . . 

socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande kon-

trolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom soci<11styrclsen svarar en 

särskild Hikemedelsavclelning för granskning och an.alys av läkemedel m.m. 

Under scnare ar har läkemeddsavdelningcn tillförts nya arbetsuppgifter. 

bl.a. kontroll av fabrikssteriliserade engtmgsar~ik,lai- för hiilso- och sjukvftrds~ . 

iinclam~ll. radioaktiva läkemedel och naturmedel. 
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Likemedclsavdelningen är lokaliserad· till Uppsala. Samtliga kostnader 

för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas med registrerings-· och 

firsavgiftcr. 

Personal 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av publikationer 

Nettoutgifter 

Inkomster för den statliga 
läkcmcdclskontrollen, som 
redovisas på statsbudgetens 
inkomstsida2 

1982/83 

144 

30 830.000 
(22 647 000) 

7 042 000 
800 000 

38 67i 000 

255 000 

. 38417000. 

43 500 ooo:i 

I Inkl. L-ATF år 1981; exkl. L-ATF år 1982. 

Beräknad ändring 1983/84 

Social-
. styrelsen 

+6 

+3 595 000 
(-) 

+1 186 000 

+4 781 000 

. +4 781 000 

Föredra
ganden 

+1 458 OOOI 
(+ 495 000) 

+ 613 000 
- 800 000 

+1271000 

+12710!)0 

+1 170 000 

2 Fr. o. m. den 1januari1978 täcks samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel. 
m. m. med ansöknings- (anmälnings-) och årsavgifter (prop .. 1976177:150, bil. FiU 
30, rskr 341 ). I enlighet härmed tas avgifter ut för farmacevtiska specialiteter, nya 
indikationer för farmacevtiska specialiteter. naturmedel,fabrikssteriliserade en
gångsartiklar för hälso- och sjukv.årdsändamål. radioaktiva läkemedel samt diabetes
test. som utgör kostnadsfria förbrukningsartiklar enligt särskild förordning. 
:i Inkomsterna skall täcka även andra utgifter än de för vilka medel har·anvisats un
der anslaget E 2. 

Socialstyre/sen 

I 1982 års budgetproposition slogs fast att urvalsarbetet. dvs. ställningsta

ganden kring registreringsansökningar för nya läkemedel resp. för nya 

indikationer samt efterkontrollen av marknadsförda medel skall prioriteras. 

Produktionen under ar 1981 har varit mycket hög särskilt vad .avser det 

prioriterade urvalsarbetet. -Läkemedelsavdelningens högt ställda interna 

målsättning har mer än infriats. 236 ärenden har slutbchandlats under äret. 

o:tt resultat som är det högst uppnådda och som medfört en ytterligare. 

minskning av registr_eringsbalansen. Mot.denna bakgrund och med hänvis

ning till att en kraftsamling av detta slag leder till att antalet läkemedel på 
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marknaden ökar samtidigt som a\•delningens resurser för kontroll av 

marknadsförda produkter minskar anser avdelningen det rimligt att en 

produktionsminskning uckst1 rör drahha urvalsprogrammet. Enligt styrel

sens bedömning ilr diiremot efterkontrollresurserna så ltmgt neddragna att 

risken är viisentlig för att allvarliga säkerhetsprohlem inte uppmärksammas 

eller uppmiirksammas för sent. 

I. Pris- och löneomriikning m.m. + 1 909 000 kr. 

2. Huvudförslaget skulle innebiira en besparing med 800 000 kr. Den 

p{1gående ncdskiirningen innehär successivt ett allt sämre skydd för 

konsumenterna, medan producenternas situation förbättras genom att 

kontrollavgifterna blir relativt lindrigare eller - i ett längre perspektiv - ett 

helt kontrollprogram liiggs ner. Styrelsen anser det inte motiverat c:llcr 

försvarbart att tillämpa huvudalternativet på läkemedelsavdelningen. I 

konsekvens hiirmed yrkas på att de beräknade besparingarna för petitai1ret 

skall återföras till anslaget. 

3. Frågan om kliniska prövningar av läkemedel har enligt styrelsen den 

högsta prioriteten. Mot bakgrund av Hikemedelsavdelningens ansträngda 

personal- och arbetssituation kan denna uppgift inte genomföras utan 

personaltillskott. Styrelsen begär medel för sex nya tjänster och vissa 

konsultinsatser ( + 1.2 milj.kr). Styrelsen föreslår att kostnaderna för 

prövningarna helt täcks genom avgifter. 

4. För att avdelningen iiven framgent skall kunna hcdriva sin verksamhet· 

rationellt och effektivt behövs en hög utrustningsstandard. 

En stor del av utrustningen anskaffades i samband med omlokaliseringen 

och m{1ste sakdes inom en sna!' framtid ersättas med ny. I avgiftsunderlagct 

för lilkemedelskontrollen har inberäknats kostnader för avskrivningar på den 

nuvarande utrustningen. Styrdsen hemställer därför att dessa medel får 

användas för {ltcranskaffning av försliten eller på grund av den tekniska 

utvecklingen oatTeptabel utn.-tning (+ 835 000 kr). 

5. Enligt styrelsens uppfattning vore en övergäng till s.k. 1000-

kronorsanslag rimlig med hänsyn till dels de ökade styrmöjligheterna. dels de 

förbiittradc möjligheterna till n:sultatuppföljning. En ändring av anslagskon

struktiont>n skulle även leda till en mer riittvisancle bild av kostnaderna för de 

olika programmen/delprogrammen samt ge en ökad frihet i möjligheterna att 

disponera medel. 

Föredragandens ö1·erväg1111den 

För nästa huclgetär hör medel för läkemedelsavdelningens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i styrelsens huvudförslag. För återanskaffning 

av utrustning beriiknar jag 45J 000 kr. Medel till utrikes resor för svenskt 

deltagande i det europeiska farmakopesamarbetct, som tidigare anvisats 

under tredje huvudtiteln. har .beräknats under förevarande anslag. Till 
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frågan om kliniska prövningar av läkemedel avser jag att återkomma 

senare. 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statlig komroll av läkemedel m.111. för budgetåret 1983/84 
anvisa ett förslagsanslag av 39 688 000 kr. 

E 3. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

198li82 Utgift 3 270 546 
1982/8."\ Anslag 3 207 000 
1983/84 Förslag 3 341 000 

I liilso- och sjukvärdens ansvarsnämnd inrättades den l juli 1980 (prop. 

1978179:220. SoU 1979/80: 16, rskr 1979/80: 130). Nämnden har till uppgift att 

pröva ärenden enligt lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvimlsper

sonalen m.fl. Närmare bestämmelser för nämndens verksamhet återfinns i 

förordningen ( 1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvars

nämnd. Nämnden består av ordförande och åtta andra ledamöter. 

1982/83 Beräknad ändring 1983184 

Nämnden Föredra-
ganden 

Per.HHU,/ 14 +I 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 2 890'<100 +454 uou + 19 000 
(därav lönekostnader) (I 981 000) (+385 000) (+ 17 000) 

Lokalkostnader 317000 + 15 000 + 15 000 
Engångsanvisning + 89 000 + 100 000 

Sumnia 3 207 000 +558 000 +134 000 

Hälso- och sjukvården.~ ·ansrar.~11iim11d 

I. Pris- och löneomr~ikning + HJO 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 65 000 kr. 

Nämnden kan spara 13 000 .kr. genom minskade kostnader för bevakning och 

vaktmästarservice samt genom rationalisering vid inköp av kontorsmaterial. 

Resterande del av besparingen måste inrymmas under tillgängliga medel för 

löner. Det innebär att 1-2 tjiinstcr måste hållas vakanta. Det i sin tur medför 

liingre handläggningstider och ökade ärendebalanser. Den genomsnittliga 

handläggningstidcn för ett ärende uppgår f.n. till omkring ett år. 



Prop. 1982/83: 100 ·Bilaga 7 Socialdepartementet 70:. 

3. Nämnden yrkar medel fö:c inriittande av en tjiinst som handläggare i 

högst F 19 för administrativa göromäl ( + 150 000). Härutöver begär 

nämnden lönemedel till 1 112 handläggartjänster i högst F 19 som f.n. hålls 

vakanta ( + 235 000). 

4. Nämnden begär en uppräkning av anslaget med sammanlagt 129 000 kr. 

för ökade kostnader för resor. utbildning av personalen och inköp av 

kontorsutrustn i ng. 

Föredragandens ö1·en-äganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 3 341 000 kr. Härav avser 

HJO 000 kr. medel för inköp av :n ordbchandlingsmaskin. 

Jag he.mstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälso- och . ~jiJkvärclem ansvarsniimnd för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 3 341 000 kr. 

E 4. Bidrag till SjukYårdens och sociah·årdcns planerings- och rationalise

ringsinstitut 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 400 000 

14 675 000 

17 025 000 

Från anslaget utg{1r bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att främja." 

samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliserings

vcrksamhet inom hälso- ochsjukvården samt socialvården. Huvudmän för 

institutet är staten och Landstingsförbundet (prop. 1967:68, SU 105. rskr 

251 ). 

Bidragen utbetalas kvartalsvis i förskott. 

Föredragandens ören-äganden 

Enligt den överenskomm"else som träffats mellan staten och Landstingsför

bundet om finansieringen av Spri under åren 1984-1986 skall institutet 

bedriva sin verksamhet inom en ekonomisk totalram av 172.7 milj. kr. 

Under år 1984 skall staten svar<c för bidrag med 17. 7 milj. kr. Statens bidrag 

under år 1983 uppgar till 15.0milj. kr. För budgetaret 1983/84 bör anvisas 

17 025 000 kr. för statens bidrag till institutets verksamhet. 
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I 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sjuhårdrns och social1·årdens planerings- och 

ratio11aliseri11gsi11stifllt för budgetaret 1983/8-l anvisa ett för

- . slagsanslag av 17 025 ()()() kr. 

E 5. Bidrag till driften av en WHO-mhct för rappor!cring av läkemedclsbi

vcrkningar. 

1981/82 

1982/83 

198318-l 

Utgift 

Anslag 

förslag 

I 225 191 

I 273 ()(JO 

I 297 Ollll 

Från anslaget utg<lr bidrag till driften av de operativa delarna av. 

verksamheten vid viirldshiilsovt1rdsorganisationens enhet för läkemedelsbi

verkningar (WHO Drug Monitoring Ccntrc) som fr.o.m. den 1januari1978 

har överförts till Sverige och verkar som ett WHO Collaborating Centre. 

Verksamheten bedrivs i stiftelseform. 

Pcrso11al 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

Styrelsen för stiftelsen .. 

1982/83 Beriiknac..l iinc..lring 1983/84 

Stiftelsen 

5 

1 191 OUO + 39 000 
. ( 762 ooi1) 

82 {)()() - ... +12 ()()(). 

I 273 000 +51 000 

Föredra
ganc..len 

+25 ()()() 

- I 000 

+"24000 

Verksamhetens omfattning har ytterlig<ire vuxit under budgetärct 1981/82 

och fler biverkningsrapporter än tidigare har kommit in och bearbetats. drygt 

3-l 000. Det inncbiir en ökning av databasen med drygt 1 YL Databasen 

innehöll den l juli 1982 ca 2-l5 non rapporter med medicinsk information 

rörande iakttagna liikemedelsbi\·erkningar·: 

1. Pris- och löneomriikning m.m. +51.000 kr. 

2. De_t föreskrima huvudförslaget innebär en minskning av anslagen för 

lönekostnader och databearbetning med 26 UUO kr. Besparingen skulle 

medföra att den p[1g;lende uppbyggnaden av verksamheten vid centret 

motverkas. vilket strider mot intentionerna i det avtal som slutits mellan 

svenska staten och WHO. 
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3. Styrelsen har ej funnit underlag för andra förslag om resursförstärkning

ar än vad som följer av driftfunktionen och den allmiinna kostnadsutveck

lingen vid centret ( +51 000 kr. J 

Föredragandens ö1°erl'iiga11de11 

För nästa budgetiir bör medel för stiftelsens verksamhet beriiknas med 

utgångspunkt i styrelsens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften m· en WHO-enhet för rapportering av 

liikemcdelsbi1wkningar för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 1 2S7 000 kr. 

E 6. Statens rättskemiska laboratorium 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 720 113 

18 211 000 

18 504 000 

Statens rättskemiska laborntorium (SRL) har till uppgift att utföra 

undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva 

annan hithörande verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte. Labo

ratoriet är underställt socialstyrelsen och är uppdelat på en kemisk och en 

blodgruppsserologisk avdelning. 

Den av 1971 tirs riksdag heslutade omlokaliseringen av laboratoriet till 

Linköping har genomförts beträffande den blodgruppsserologisk l avdel

ningen samt den kemiska avdelningens toxikologiska sektion. Kvar i 

Stockholm är kemiska avdelningens alkoholsektion. Omlokaliseringen av 

alkoholsektionen är bl.a. beroende av utfallet av den försöksverksamhet 

med utandningsprov vid misstanke om brott mot trafiknykterhetslagstift

ningen som f.n. genomförs av rikspolisstyrelsen och statens rättskemiska 

laboratorium. Regeringen gav vidare år 1980 en särskild utredare uppdrag att 

utreda frågan om alkoholutandningsprov som bevismedel vid trafiknykter

hetsbrott. 

Vid kemiska avdelningen pil.går vidare utvecklingsarbete för att utreda 

möjligheterna till viss decentraLsering av rutinanalyser av rättskemisk art till 

rättsläkarstationerna i landet. 
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Heriiknad iindring 19~3/8~ 

l'ersunal 

A11.1/ag 
Fiirvaltni ngskustnader 
(diira\· JiinL"knstnadn) 

LokalknstnaLkr 
Engc.ingsc.1nvisning 

Summa 111gifler 

Inkomst.:r vid laboratoriL'I 
som rl.'dovisas p;i hudg.:t<:ns 
inkomstsida 

96 

16 ~~1 000 
( 12 !>.'i() 0011) 

1 7711 !l(l!l 

18 211 000 

x :;oo oon 

1 Inkl. L-ATF ;ir lll~l: cxkl. L-ATF {1r l'J~2. 

Sncialstyrclse11 

Social
styn:lsl.'n 

+ :'93000 
(+ 77 500) 
- 123 000 
+ 13') 0011 

+ 409000 

+l 300000 

Fiiredra
gandcn 

+ 311 00(.JI 

(+ 80 000) 
- 1231100 
+ 105 000 

+ 293 000 

+·l 300tll.lll 

Antalet analyser vid dcn toxikologiska scktionen har ökat nagot under 

scnare :1r. Är 1981 ökadc antakt iirenden med 2'.'.f: jämfört med ftrct innan. 

Analysenla har i::ftcr hand blivit allt mer omfattande samtidigt som kraven pä 

undcrsökningarnas kvalitet iikat. En kraftig ökning har skett beträffande 

avdelningcns försiiksverksamhct med analys av narkotika i urinprov fdtn 

personer som är intagna pii kriminalvitrdsanstalter. 

Antalct iiremkn vid alkoholsektionen har under de senaste aren varit i 

stort sett oförändrat. 

År 198 I kom I 670 faderskapsiir<!ndcn in för basundersökning. vilket är en 

mindre nedgtmg jämfört med {1r 1980. Antalet faderskapsärenden för 

basundersökning har under den scnaste fcmärsperiodcn stabiliserats och 

ligger på i genomsnitt I 700 iirendenH1r. Antalet ärenden för utvidgad 

rättsgenetisk undersökning har ökat betydligt mellan åren 1980 och 198.1. 

Detta gäller iiven de kliniska utredningarna. 

I. Pris- och löneomriikning m.m. + 647 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 377 000 kr. 

Socialstyrelsen är f.n. inte bercdd att i detalj precisera på vilket sätt 

besparingen enligt huvudalternativet skall genomföras. 

3. Socialstyrelsen hemstiiller att medel för miljöförbättrande åtgärder 

anvisas utöver huvudförslaget. Kostnaderna för d.essa beräknas till totalt 

139 000 kr. 

f'öredraga11dem överviigandrn 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hiinvisning till sammanställ

ningen föreslår jag att anslaget tas upp med 18 504 000 kr. Härav avser 
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JOS 000 kr. arbetsmiljiiförbättrande Mgiirder. 

Jag hemställer att regeringen föreslitr rik.sdagen· 

att till Swtcns riittskc111i1·ka lahoratorium för hudget~tret 1983/84 

anvisa ett förslagsan~;lag av 18 .S04 000 kr. 

E 7. Statens rältsläkarstationer 

191\1/82 Utoift 
"' 

16 96 I 2.S I 

1982/83 Anslag 17194 (()() 

1983/84 Förslag 17 371 (()() 

Statens riittsliikarstationer har ti Il huvudsaklig uppgift att utföra riittsmedi

cinska undersökningar av nlika sl<!g s{1sm11 obduktioner. undersökningar av 

mi~shandlade eller för brott missUmkta personer samt laboratorieundersök

ningar. Riittsliikarstationerna iir underställda socialstyrelsen. 

Rättsliikarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg. Umd 

och Linköping. 

!'ersonal 

.·1m1ug 
Förval tni11gsk1>stnader 

( diirav löncknslnadcr) 
Lol;.alk,1stnadcr 
Eng.{tngsanvisning 

Summa utgifter 

1982!83 

L1 4{1 ilOIJ 

(IJ 9.f11illll) 
3 4{111()() 

2.~8.1100 

17 ··~4 000 

I Inkl. L-ATF är 1981: exkl. l.-AIT {11. \'182. 

Socia/s1_i•relsen 

Bcrliknad iindring 1983/84 

Social
stvrclsen 

+31/2 

+ 13170()() 
(+ 27?.00IJ) 
- 44(1 000 

- 2281"10 

+ 643 000 

Föredra
ganden 

+851 IJOOI 

( + 52 000) 
-446 000 
-2280~1 

+ 177 000 

De nya dödsbevisanvisningarna frän {1r 1980 synes ha haft en viss effekt att 

döma av verksarnhetsutvecklingen u~der 1980-81. Volymen enkla dödsor

saksundersökningar. vilka i första hand skulle paverkas av den reviderade 

författningen. har således minskat med W7·( sedan är 1979. Samtidigt har även 

de fullständiga dödsorsaksundersökningarna och de rättsmedicinska obduk

tionerna minskat med)~;,, vilket i \'<\rje fall ~lelvis torde kunna förklaras med 

färre dödsfall i trafik och arbetsliv. Genom minskningen av den tidigare 

stiindigt ökande obduktionsverksanheten kan tillgängliga resurser nu anviin

das till att hl.a. förbiittra servicen niir det giiller undersiikningar av 

lev~111de. 

I. Pris- och liineornriikning m.ff .. + 1 23.S 000 kr. 
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2. Det föreskrivna huvudförslaget inneb~ir en besparing med 364 000 kr. 

En besparing av denna storlek medför att alla investeringsplaner helt måste 

skjutas pii framtiden. eftersom besparingar av denna omfattning inte kan 

:'tstadkommas inom något annat utgiftsomräde. 

3. I relation till verksamhetens omfattning och antalet läkartjänster vid 

övriga enheter iir läkartjänststaten i Uppsala otillräcklig. Socialstyrelsen har 

därför medgivit en fiirstiirkning med en avdelningsliikartjänst i Uppsala.· 

Styrelsen hemställer att den blir ordinarie inom r:imen för pris-och löneom

räknat anslag. 

3. Verksamhetens omfattning och sv{irighetcr att klara den ökade 

verksamheten vid sjukdom. semester m.m. har sedan flera år gjort det 

nödviindigt för styrelsen att inom ramen för befintliga medel inrätta en tjänst 

som assistent vid stationen i 1.und. en halvtidstjiinst som obduktionsassistent 

och en halvtidstjiinst som laboratorieassistent vid stationen i Uppsala och en 

halvtidstjänst som laboratorieassistent vid stationen i Linköping". Styrelsen 

hemställer att dessa av socialstyrelsen inrättade extra tjänster förs över till 

ordinarie personalstat inom ramen för prjs- och löneomräknat anslag. 

Socialstyrelsen bcriiknar viC!ar~ ~1edel för arvode till en odo~iologvikarie 
inom anslagsramen ( + 35 000 kr.). 

Föredragandens ö1·cn•iiga11de11 

Med utgängspunkt i huvudförslaget och med hänvisning tiHsammahställ

ningen beräknar jag medelsbchovet för budgea1ret 1983/84 under anslaget. 

till 17 371 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen förcsl<lr riksdagen 

att till Statens rä11släkarstatio11cr för budgetäret I 9KV84 anvisa ett 
förslagsanslag av 17 371 0(10 kr. 

E 8. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1981182 
1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

. 69 909 595 

69 294 000 . 

71 001 000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och 

kliniker. 

De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas uppgift iir att utföra 

riittspsykiatriska undersökningar och liikarundersiikningar enligt pers<)nun

dersiikningslagen av häktade och icke hiiktade personer misstänkta för brott. 

Vidare hedrivs viss varet samt rättspsykiatrisk forskning och utbildning. 

Det riittspsykiatriska . umkrsiikn.ingsv:isendt'l har socialstyrelsen som 

chefsmyndighet. _ . 

Rättspsykiatriska .stationer fiiins i Linköping. Örebro och Umeå .. Rätts-. 
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psykiatriska kliniker finns i Huddinge, Uppsala, Lund och Göteborg. 

Den nya kliniken i Umeå har inte kunnat tas i bruk som planerat. 

Lnkalerna utnyttjas f.n. för den rättspsykiatriska stationens verksamhet samt 

av· Västerbottens liins landstingskommun. 

Pasonu/1 

Anslag 

Utgijia 
Förvaltningskostnadcr 

( diirav lönckostnader2) 
Lokalkostnader 
Ersättning enl. vissa 
avtal 

Summa utgifter 

Inkomster 
Uppbördsmedel 

Nettoutgifter 

l 982i83 

296 

so 3noou 
( 43 1:18 000) 

10 lEO 000 

s1qooo 
69 344 000 

~() 000 

69 29·4 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Social
styrelsen 

Q 

+2 768 ()()() 
(+2087()()0) 
+ 886 000 

+ 792 ()()() 

+4446 000 

+ 5 000 

+4 441 000 

Föredra
ganden 

+ 451 000·1 

( + 205 000) 
+ 689 000 

+ 572 000 

+l 712 000 

+ 5000 

+I 707 000 

1 Umdstationens tjänster ej upptagna. (Upphör niir kliniken i Umeå tas i bruk). 
2 Löner till stiidpcrsonal ej inkluderade. 
1 Inkl. L-ATF år 1981: cxkl. L-ATF itr 1982. 

Socialstyrelse11 

1. Löne- och prisomräkning + .::, 446 000. 

2. Socialstyrelsen hemställer att huvudförslaget inte tillämpas. 

3. Fr[m anslagsposten Ersättning enligt vissa avtal täcks andra omkostna

der ·än lokalkostnader vid de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna 

enligt de avtal som träffats eller kommer att träffas med vederbörande 

landstingskommun eller kommun. Beträffande kliniken i Umeå skall dock 

den totala driftkostnaden belasta anslagspostcn. 

4. Inkomsterna från försäljning av terapialster beräknas för budgetåret 

l 983/84 till 55 000 kr. 

Fiiredragam/e11s iiverviiganden 

Regeringen uppdrog den 20 april 1979 åt socialstyrelsen att utreda vad som 

kan göras för att effektivisera det riittspsykiatriska undersökningsväsendet. 

Uppdraget redovisades till regeringen i rapporten Effektivisering av rättspsy

kiatrin (socialstyrelsen 1980-04-09). Med anledning av utredningens resultat 

uppdrog regeringen i beslut den 9 oktober 1980 åt socialstyrelsen att stänga 



Prop. 1982/83:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 77 

en avdelning vid den rättspsykiatriska kliniken i lfoddinge tills vidare. 

Samtidigt uppdrog regeringen åt socialstyrelsen att påhiirja en avveckling av 

de rättspsykiatriska stationerna i Sundsvall och Växjö hösten 1980. Fr.o.m. 

den I juli 1981 finns inte liingre någon verksamhet vid nämnda stationer. 

En s;irskild arhetsgrupp inom socialstyrelsen har utarbetat ett planerings

underlag, "Förslag till riittspsykiatrisk regionvård". som överlämnats till 

socialdepartementet. En av huvudpunkterna i förslaget är att ansvaret för 

riittspsykiatriska undersökningar samordnas med vårdansvaret för motsva

rande patientkategorier inom allm;inpsykiatrin. Enligt förslaget kan vård

platserna på ett helt annat sätt ;in f.n. flexibelt användas för såväl 

undersökningar som vård. Diirigenom iikar kapaciteten viisentligt inom 

rättspsykiatrin. Förslaget har remissbehandlats och hereds f.n. inom rege

ringskansliet. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

71001 000 kr. Jag har diirvid inte tillämpat huvudförslaget. Jag hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 

1983184 anvisa ett förslagsanslag av 71 00 I 000 kr. 
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F. Omsorg om barn och ungdom 

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljer

na. Följande sammanställning visar utvecklingen av antalet barn i den, 

kommunala barnomsorgen från t,r 1960 samt det för ~!ren l 911:2. 1983 och 1984 

beräknade barnantalet enligt kcmmunernas utbyggnadsplaner. 

Ar Antal barn 
(31 dec.) 

daghem fritids- familjedaghem. sammanlagt antal barn i 
hem 0-6 år 7-12[ir antal .barn dcltidsgrupp 

1960 10 300 2 400 4 000 16 700 38 400 
1965 11 900 3 000 8 000 22.900 52 100 
1970 33 000 6 5()() 32 000 71 500 82 900 
1975 73 700 23 500 67 300 164 500 115 700 
1976 81 100 27 200 60 oon 18 900 187 200 117 J()I) 

1977 101 600 32 500 66 (i00 23 000 223700 117 600 
1978 112 800 38 900 76 lli)O 25 :lllO 253 900 11:1900 
1979 116600 42 700 83 C;0() 28 800 271 500 107 'JO() 

1980 129 100 48 801) 90 ::oo 35 300 303 400 J(l4 700 . 
1981 139 800 54 900 91 ~·00 40000 326 200 l)5 J(lt) 

1982 1 147 800 59 900 94f.ll() 41 700 344 200 99 000 
1983 1 158 000 65 900 97 4{l(l 42 700 364 000 IOI 700 
19841 166 300 72 31lll 99 f'l)(l 43 2fl() 381 6!10 JOJ lJ(Jl) 

1 Beräknat 

Den tidigare socialdemokratiska regeringen träffade år 1975 en överens

kommelse med Svenska kommunförbundet som innebar en omfattande 

utbyggnad av barnomsorgen i daghem och fritidshem. Överenskommelsen, 

som ocks::\ innefattade förslag "Cill ett nytt statsbidragssystem. förelades 

riksdagen i en särskild proposition. På grundval hiirav fastställde riksdagen 

genom beslut våren 1976 att ]()I) 000 nya daghemsplatser och SO 000 nya 

fritidshemsplatser skulle börja byggas under femårsperioden 1976-1980 

(prop. 1975/76:92, SoU 28. rskr 219). Det av riksdagen samtidigt beslutade 

nya statsbidragssystemet utformades så att det skulle underliitta för 

kommunerna att genomföra den beslutade utbyggnaden. Riksdagen 

beslutade samtidigt om en allmiin målsättning för utbyggnaden av barnom

sorgen som innehar att alla barn till förviirvsarbetande och studerande 

föriildrar samt barn med behov av särskilt stöd, skulle kunna beredas plats 

inom den kommunala barnomsorgen inom en tioårsperiod. I verkligheten 

har dock endast omkring tv::\ tred j edclar av utbyggnaden under planperioden 

1976-1980 genomförts. 

Statsbidrag till driften av daghem utgick (före slutlig uppriikning) under år 

1982 med 21 250 kr. per plats och för fritidshem med 10 625 kr. För 

familjedaghem utg~1r statsbidrag med 35 o/r av kommunernas bruttokostna

der för verksamheten. lliirtill kommer ett grundbelopp som för barn i 

förskolei'tldern utgår med 3 800 k:. För barn i skolilldern utgår grundbclop

pet med hiilften av det belopp som nämnts för förskolebarn. 



Prop. 1982/83:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 79 

Statsbidragen ri"iknas ärligen upp med hänsyn till den genomsnittliga 

löneutvecklingen för anställda i offentlig tjiinst. En reglering av bidragsbe

loppen kommer att ske i april 1983 med ledning av d;i kiinda uppgifter, för iir 

1982. 

De centrala bestiimmeberna i lagen ( l 976:381) om barnomwrg iir fri\n. 

årsskiftet 1981/82 införda i socialtjänstlagen ( l 980:620) som en integrerad del 

av reglerna om socialtjänsten. För de frtigor som i övrigt har· reglerats i

barnomsorgslagen har bestämmelser tagits in i socialtjiinstförordningen 

(1981:750). 

Begreppet omsorg om barn och ungdom har i socialtjänstlagen en vidgad · 

betydelse då begreppet anviinds som en sammanfattande beteckning för all 

den verksamhet som socialtjiinsten skall bedriva för barn- och ungdomsgrup~ 

perna. 

På förslag av den borgerliga regeringen beslutade riksdagen den· _25 -: · 

november 1981 om ett ändrat statsbidragssystem för barnomsorgen (prop: 

1980/81 :205, SoU 1981/82:1, rskr 38). Det nya bidragssystemet skulle triida i 

kraft den I januari l 983. 

Med stöd av riksdagens beslut utfärdade den chlvarande regeringen den 

27 maj 1982 förordningen ( 1982:524) om statsbidrag till kommunal barnom

sorg. Genom nämnda förordning upphävdes förordningen (1976:396) om 

statsbidrag till daghem och -fri tidshem samt kungörelsen ( 1968:236) om 

statsbidrag till kommunal familjedaghemsverksamhet. 

Riksdagens ovan niimnda beslut om ett iindrat statsbidragssystem för 

barnomsorgen innebar en övergäng frim ett bidrag per plats till ett- bidrag i 

procent av bruttokostnaderna för verksamheten. Vidare innebar beslutet en 

vidgning av de bidragsberättigade verksamheterna. Statsbidrag skulle 

sMedes utga för kommunernas kostnader för daghem. fritidshem. och 

kommunala familjedaghein och diirutöver för deltidsgruppsverksarnhet och 

för s. k. öppna förskolor. I bidragsunderlaget skulle vidare få inriiknas en 

schablonmiissigt beriiknad kostnad för pedagogisk ledning. I3idragsnivifr1 

bestämdes till 40 r:;:- av kommunens bruttokostnader. 

Statsbidraget för befintlig verksamhet i daghem och fritidshcm i viss 

kommun skulle fä öka i förh<'tllande till föregfiende är högst motsvarande den 

genomsnittliga itrliga löneutvecklingen för anställda i offentlig tjiinst. 

Till enskilda daghem och fritidshem som finns upptagna i kommunens · 

barnomsorgsplan skulle bidrag utg<I med 40 9r av en av socialstyrelsen för ar· 

1982 beräknad genomsnittskostnad pe_r plats för kommunala daghem och 

fritidshem med huvudsakligen heltidsharn. 

Detta hidragssystem skulle ha inneburit minskade bidrag till kommunerna 

motsvarande ca 575 milj. kr. 

Riksdagen upphävde i enlighet med regeringens förslag sitt tidigare beslut. 

(prop. 1982/83:55. SoU 12. rskr I 00). Detta innebiir en Mergfö1g till giillande 

statsbidragsbestiimmclscr under är 1983. Regeringen har i propositionen 

(1982/83:55) aviserat att· arbetet med ett nytt statsbidragssystem för 
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harnomsorgen har påbörjats inom socialdepartementet. Samtidigt kommer i 

enlighet med riksdagens beslut (SoU 1981182:1) arbetet att fortsiitta med en 

ny plan för barnomsorgsverksarnheten. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för nästa budgett1r 

beriiknas till sammanlagt 6 320 milj. kr., vilket jiimfört med innevarande 

budgetär innebär en anslagsökning med ca 800 milj. kr. Tlärtill kommer 

medel frtm bostadshuvudtiteln som utgiir i form av statliga bostadsl{111 till 

förskolor och fritidshem. 

Statsbidragssystcmct skall enligt riksdagens tidigare beslut finansieras 

genom socialavgiften friin arbetsgivare och egenföretagare. Den andel av 

denna avgift som avser barnormorgen utgör 2.2'.+ av löneunderlaget. 

Statistiska centralbyrån genomförde våren 1980 på socialdepartementets 

uppdrag en efterfrågeundersökning som underlag för barnomsorgsplaner

ingen. Denna visade bl.a. att ytterligare 137 000 platser efterfrågas inom 

harnomsorgen varav 99 000 i daghem, 33 000 i familjedaghem samt 3 000 i 

annan form av kommunal harnomsorg. Efterfrågan kan dock komma att 

förändras bl.a. beroende på arbetsmarknadens utveckling. 

I enlighet med riksdagens heslut har statistiska centralhydn fött i uppdrag 

att genomföra en förnyad efterfrågeundersökning. Undersökningen skall 

utföras i början av år 1983. En slutrapport heriiknas vara klar i maj 1983. 

I samband med riksdagens beslut om ett iindrat statsbidragssystcm för 

barnomsorgen begärdes en redovisning av planerna för det fortsatta arbetet 

med att ge kommunerna stöd och vägledning rörande barnomsorgsvcrksam

heten. Socialstyrelsen har därefter. på uppdrag av regeringen, utarbetat en 

utvccklingsplan för barnomsorgen (Socialstyrelsens rapport till regeringen 

den 14 maj 1982). Dåvarande regeringen har den 16 september 1982 i en 

skrivelse till riksdagen ( 1982/83:34) om socialstyrelsens fortsatta arbete med 

innehållet i barnomsorgen överlämnat elen begärda redovisningen (SolJ 

1982/83: 12. rskr HJO). 

Ett siirskilt statsbidrag utgår till kommunerna för hemspråkstriining för 

invandrarbarn. Bidraget utgår för fem- och sexåringar som deltar i 

hcmsprtiksträning som anordna~. av kommunen. För varje bidragsbcriittigat 

barn som deltar i grupp diir hemspråksträning bedrivs minst fyra timmar per 

vecka utg{1r bidrag med 2 875 kr. för år 1982. Även detta bidrag är anknutet 

till löneutvecklingen för anstiillda i offentlig tjänst och kommer att riiknas 

upp i april 1983 med ledning av då kända uppgifter om löncutvecklingen 

under är 1982. 

En särskild kommitte ( S 1979:03) har sett över frågan om spräksituationen 

för invandrarbarn i förskoleåldern. I sitt slutbetänkande (SOU 1982:43) 

Språk- och kulturstöd för inv<cnclrar-och minoritetsbarn i förskoleåldern 

redovisar utredningen förslag till åtgärder som rör verksamheten med 

hemspråksstöd (triining) för barn i förskolci1ldern med annat hemspri1k iin 

svenska. 

Därvid föresl{1s en lagreglering av hemspråksstöclet genom ett tilliigg till 
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socialtjiinstlagen. Lagförslaget innehiir att invandrar- och minoritetsgrup

pers harn skall garanteras ett hcmspriiksstöd under viss tid. Utredningen 

föreslår också vissa ändringar av statshidragsreglerna. Jag är f. n. inte beredd 

att fiires]{i niigra fiiriindringar beträffande statshidragct till hemspr;lkstriining 

i förskolan. 

Som exempel pi1 forsknings- och utvecklingsarbete i anslutning till denna 

kommittcs verksamhetsområde kan nämnas en utvärdering av invandrarbar

nens spräkutveckling under förskoldldern samt en studie av hur invandrar

barnens spr{1k skall kunna bedömas vid t.cx. harnavårdscentralernas 

4-tirskontroll. 

Utbyggnaden av den öppna förskolan har fortsatt. I hörjan av år 1982 fanns 

det ~69 öppna förskolor i 141 kommuner i landet. Fram till år 1985 kommer 

enligt kommunernas barnomsnrgsplancr ytterligare ca 150 s[1dana förskolor 

att inrättas. Den öppna förskolan har visat sig kunna spela en väsentlig röll i 

strävandena att skapa sociala kontakter mellan miinniskor i bostadsområ

dena. Den utgör ofta en bas för arbetet med föriildrasamverkan och 

föräldrautbildning och är ett stöd för dagbarnvårdarna i deras arbete. 

En utvecklings- och försöksverksamhet inom förskoleområdet bedrivs 

bl.a. under socialstyrelsens ledning i anslutning till de reformer som har 

beslutats under senare år. Denna avser bl.a. utformningen av verksamheten 

inom daghemmen. uppsökande verksamhet bland barn i förskoldlclern. 

ätgärder för barn med behov av särskilt stöd och stimulans. familjedaghem, 

föriildrarutbildning och öppen förskoleverksamhet. Häri ing;'\r bl.a. försök 

med mångsidigt användbara förskolor och fritidshem (MAFF-projektet) 

som bedrivs i samverkan mellan socialstyrelsen och byggforskningsråclet. 

Under år 1982 har flera forskningsrapporter lämnats från detta projekt. 

Slutrapportering sker under år 1983. 

En kommittc har tillkallats för att se över friticlshemvcrksamhcten för 

yngre skolbarn (S 1982:08). Kommitten skall se över de fr[1gor som giiller 

Vt::rksamhetens inneht11l. organisation och samordning med iivrig verksam

het. Kommitten skall därvid hl.a. överväga i vilka former samverkan mellan 

fritidshem och skola skall ske. Vidare skall kommitten se över det 

pedagogiska programmet för friticlshemsverksamheten. 

Ett siirskilt bidrag utgår sedan hudgetårct 1981/82 under nionde huvudti

teln för fcrieverksamhct inom ungdomsorganisationerna. Bidraget fördelas 

av statens ungdomsrilcl efter samråd med socialstyrelsen. 

En särskild kommittc (U 1981:Il1) ser över frågan om samverkan mellan 

förskola och skola. i första hand genom en utvärdering av elen försöksvcrk

S<imhet som har bedrivits eller som fortfarande hedrivs. Kommitten skall 

vidare enligt särskilda tilläggsdirektiv förutsättningslöst överväga de för- och 

nackdelar som är förknippade med en sänkt skolpliktsåldcr. 

Socialstyrelsen driver i samarbete med skolöverstyrelsen projekt som 

berör frägor om samverkan mellan förskola och grundskola. 

Statistiska centralbyrån fick i samband med internationella barnåret år 

6 Riksdugen 1982183. 1 sam/. Nr /00 
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1979 i uppdrag att undersöka orsakerna till de sjunkande födelsetalen i 

landet. SCB har därvid publicerat rapporterna Barn- behov eller börda 

( 1979) och Ft1 barn ( 1981). Den första rapporten omfattar en genomgång av 

vad som hittills är känt om orsakerna till födelsenedgången och den andra ger 

en analys av tillgänglig statistik. I en tredje rapport Kvinnor och barn, som 

utkom våren 1982. redovisas r~sultaten av en intervjuundersökning hland 

5 000 kvinnor. Där beskrivs frågor som gäller kvinnornas levnadsförhållan

den, prohlemet med att förena förvärsarhete med barn. hehovet av 

harnomsorg, könsroller. attityder till harn m.m. 

Utifrån ytterligare analyser av intervjuresultaten planerar SCB att ge ut en 

rapport om sysselsättning bland kvinnor i harnafödande åldrar, en rapport 

om harnfamiljernas situation och föräldraskapets villkor samt en rapport om 

preventionsfrågor. I det fortsatta arbetet avser SCB dessutom att göra en 

enkätundersökning bland män. 

På grundval av förslag frfm barnomsorgsgruppen (S l 9n:07) har riksda

gen godkänt allmänna riktlinjer för en allmiin föräldrautbildning kring 

barnets födelse. Denna genomförs successivt i landstingens regi fr.o.m. år 

1980. I betänkande (SOU 1980:27) Barn och Vuxna. har barnomsorgsgrup

pen hehandlat frågan om föriildrautbildning under förskole- och skolåldrar

na samt föräldrautbildning som når alla i samhiillet. Betänkandet har 

remissbehandlats. 

I samband med utredningsarbetet har startats olika försök i kommuner och 

·landsting för att praktiskt pröva föräldrautbildningens innehåll, utformning 

och organisation. Försöksverksamheten stöds genom bidrag från allmänna 

arvsfonden och bedrivs inom olika studieförbund, mödrahälsovården, BB, 

barnhälsovården, förskolan och skolan. 

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utarbeta närmare förslag 

om hur föriildrautbildningen skulle kunna göras tillgänglig för invandrarfö

räldrar. Socialstyrelsen har under hösten 1981 redovisat sina uppdrag i 

rapporten Föräldrautbildning i ett mångkulturellt samhälle. 

Som ett led i genomförandet. av en allmän föriildrautbildning har Statens 

handikappråd haft i uppdrag att i samarbete med socialstyrelsen, Landstings

förbundet. Svenska kommun:iörbundet och handikapporganisationerna 

utforma förslag till rutiner för d1~n första informationen till föräldrar som fått 
barn med handikapp. Rådet har i fchruari 1982 till regeringen överliimnat en 

rapport. Materialet avses bl.a. kunna utnyttjas i st1väl grundutbildning som 

fortbildning. 

Barnmiljiiddet inrättades ,ten I juli 1980 som ett sjiilvständigt centralt 

organ med uppgift att samordna frågor som rör. barns miljö och barnsäker

hct. Rådet har bl.a. bildat en referensgrupp för barnsäkerhetsfrågor för att fä 

en samordning av insatserna inom barnsäkerhctsområdet. Vidare har 

informationsmaterial m.m. utarbetats rörande barn och trafik, miljö- och 

lekmaterial i förskolan, barns utemiljö, barnavårdscentralernas väntrum 

samt barn och samhällsplanering. Rådet har även påbörjat en kartläggning 
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av den forskning som bedrivs i barnmiljö- och barnsäkerhetsfrågor. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) inrättades som 

en självständig central myndighet den 1 juli 1981. Nämnden övertog därvid 

de uppgifter som tidigare handlagts av socialstyrelsens nämnd för interna

tionella adoptionsfrågor. dvs. att underlätta adoption i Sverige av utländska 

barn samt att utöva tillsyn över och informera om verksamheten. 

Vidare övertog nämnden från socialstyrelsen uppgiften att auktorisera 

ideella organisationer som arbetar med internationella adoptionsfrågor samt 

frågan om prövning och godkännande av utländska beslut om adoption. För 

närvarande finns sju ideella organisationer som har auktorisation att bistå vid 

internationell adoption. De organisationer som erhållit auktorisation kan 

efter beslut av NIA beviljas statsbidrag. 

Drygt 5 000 svenska familjer har medgivande från socialnämnd att ta emot 

barn för adoption. Sedan början av 1970-talet har det kommit sammanlagt 

ca 20 000 barn från ett 30-tal olika länder utanför Norden till Sverige för 

adoption. De flesta barnen har kommit från Asien och Latinamerika. 

Under de senaste åren har mellan 1 500 och l 700 barn kommit till Sverige 

varje år. Ca 30 <;f av antalet barn som under år 1981 kommit till Sverige för 

adoption har förmedlats utan hjälp av de auktoriserade ideella organisatio

nerna. Under första halvåret 1982 var andelen 25 % . 

De.n 1 juli 1979 trädde lagen om internationell adoptionshjälp i kraft. 

Syftet med lagen var bl.a. att dels kanalisera förmedlingsvcrksamhetcn till 

organisationer som står under offentlig insyn och kontroll. dels ge ökade 

möjligheter till information och bistånd så att antalet enskilda som på egen 

hand söker barn utomlands begränsas. 

Andelen adoptioner som sker utan medverkan av auktoriserade organi

sationer har minskat men fortfarande utnyttjar många svenska familjer 

enskilda kontakter i utlandet i stället för en auktoriserad organisation. I den 

mån den enskilda kontakten i utlandet inte är mycket tillförlitlig kan detta 

innebära risker. NIA har i en framställning till socialdepartementet 

uppmärksammat dessa problem och därvid föreslagit att de enskilda 

adoptionerna bör regleras. Denna framställning behöver emellertid bli 

föremål för ytterligare överväganden innan ställning kan tas till förslaget. 

F 1. Bidrag till driften av förskolor och fritidshem 

1981182 

1982i83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 723 291 868 

3 250 000 000 

4 930 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av förskolor och fritidshem. 

Bidraget räknas årligen upp med hänsyn till den genomsnittliga löncutveck

lingcn för anställda i offentlig tjänst. För år 1982 har bidragsbeloppet före 

slutlig uppräkning fastställts till 21 250 kr. för platser i daghem. För platser i 
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fritidshem utgår drifthidrag med hälften av detta belopp. 1 hidragsheloppet 

har heaktats behov av extra insatser för barn med behov av siirskilda 

stödi\tgiirder. 

Bidrag utgår för platser i daghem för barn under skoEtldern under 

förutsättning att minst tvä tredjedelar av antalet platser i kommunen som 

helhet utnyttjas för barnomsorg minst 5 timmar per barn och dag samt att 

avdelningen hålls öppen minst 7 timmar per dag. För omsorg av barn i 

skolåldern utgår driftbidrag till plats i avdelning i fritidshem som hålls öppen 

minst 5 timmar per dag. 

Driftbidraget utgår för kalenderår och utbetalas i förskott med en 

fjärdedel av bidragsbeloppet i vardera april, juli och oktober under 

bidragsflret. Resterande fjärdedel utbetalas i januari pMöljande k Slutav

räkning sker i april äret efter bidragsårct. Reglering av bidragsbeloppen 

enligt index sker vid slutbetalning. 

Bidragssystemet finansieras genom en socialavgift. Avgiften är 2.2 '}(, av 

det löneunderlag som gäller för de allmiinna socialförsäkringsavgifterna. 

Bidragsbcstämmelserna återfinns i förordningen ( 1976:396) om statsbi

drag till förskolor och fritidshem samt i förordningen (1982: 170) om 

anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löncutvecklingen 

för anställda i offentlig tjänst Yid slutavriikning för år 1981 m.m. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar medelshchovet enligt det av riksdagen i maj J 981 

hes lutade nya statshidragssys1 emet för budgetåret 1983/84 uti frän en 

preliminär sammanställning av kommunernas harnomsorgsplancr för perio

den 1982-1986 samt bl.a. Sven~;ka kommunförbundets driftkostnadskalky

ler. 

Socialstyrelsen anser det angeläget att hetona det stora hehovet av att 

fortsätta bygga ut barnomsorgen på ett sädant siitt att kvaliteten i de olika 

verksamheterna inte åsidosätt~. Styrelsen kommer de niirmaste iiren att 

ingående följa och analysera barnomsorgens utbyggnad och resursutnyttjan

de. Styrelsen redovisade i maj 1982 pi1 regeringens uppdrag en utvecklings

plan för barnomsorgen. 

Med hiinsyn till att sociabtyrelsen är central tillsynsmyndighet för 

förskolan föreslår styrelsen att anslaget för förskolekonsulenterna för 

synskadade barn förs över frän utbildningsdepartementct till socialdeparte

mentets huvudtitel. Vidare påpekas att ansvarsfördelningen för hörselska

dade och döva barns förskolevistelse är oklar. detsamma gäller även 

ansvarsfördelningen när det gäller talvård för förskolebarn. 

Socialstyrelsen beräknar sina kostnader för fortbildning av personal inom 

barnomsorgen till 1,54 milj.kr. 

Socialstyrelsen beräknar det totala medelsbehovet för budgetärct 1983/84 

till 5 757,8 milj.kr. 
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Föredraga11de11s öven•äganden 

Riksdagen heslutade nyligen att upphäva sitt tidigare beslut den 25 

novcmher 1981 om ett nytt statsbiclragssystcm för barnomsorgen ( Prop. 

1982/83:55, SoU 12. rskr 100). Detta innebär att förordningen ( 1976:396) om 

statsbidrag till daghenJ och fritidshem gäller även under ar 1983. 

Inom socialdepartementet p<'lgår arbetet med att utforma ett nytt 

statsbidragssystem för barnomsorgen. Samtidigt fortsätter i enlighet med 

riksdagens beslut (SoU 1981/82: l) arbetet med en plan för den framtida 

barnomsorgsverksamheten. Jag avser att efter överläggningar med Svenska 

kommunförbundet om dessa fr:°igor återkomma till regeringen med förslag 

om proposition till riksdagen under ar 1983. 

Socialstyrelsen fortsiitter sitt arbete med att utveckla innehållet i 

barnomsorgen i enlighet med den redovisning som skett i en skrivelse till 

riksdagen (1982/83:34). Likas;) fortsätter arbetet med de uppdrag som 

socialstyrelsen erhöll med anledning av riksdagens beslut om barnomsorgen 

(Sol! 1981/82: 1, rskr 38) och som bl.a. innehar att socialstyrelsen i samråd 

med Svenska kommunförbundet skulle sammanställa erfarenheter och finna 

modeller för verksamheten inom hela barnomsorgen som är anpassade till 

morgondagens behov av en god barnomsorg. Jag vill även informera om att 

inom socialdepartementet pägi1r ett arbete med att bl.a. redovisa elen 

forskning om barnomsorg som pågär inom högskolans ram. 

Fortbildning av personal inom barnomsorgen genomförs i samverkan 

mellan socialstyrelsen, kommunerna och personalorganisationerna. Social

styrelsen har därvid planerande och övergripande uppgifter. I dessa 

uppgifter ingär att tillsammans med kommunförbundet och i samråd med 

personalorganisationerna utveckla metoder och innehåll i en lokal allmän 

forthildningsvcrksamhet samt att utforma utbildningen av lokala studieväg

ledare. T samarbete med niimnda organ skall vidare socialstyrelsen framställa 

lämpligt material samt följa och utvärdera verksamheten. För denna 

verksamhet hos socialstyrelsen hcräknar jag för nästa budgetår 

1.5 milj. kr. 

Jag bcriiknar anslagsbehovet för nästa hudgetär till 4 930 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsli1r riksdagen 

att till Bidrag till driften av förskolor och fri tidshem för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 4 930 000 000 kr. 

F 2. Bidrag till hemspråksträning i förskolan 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

24 631 012 
31 ()()() ()()() 

34 21Hi llOO 
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Frän anslaget utgår statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för 

invandrarbarn. Statsbidraget riiknas årligen upp med hänsyn till löneutveck

lingen för anställda i offentlig tjänst. För {1r 1982 har bidragsbcloppct före 

slutlig uppräkning fastställts till 2 875 kr. Bidragsbestämmelserna äterfinns i 

förordningen ( 1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan 

samt förordningen ( 1982: 170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. 

med hänsyn till löncutvccklingen för anställda i offentlig tjänst vid 

slutavräkning för år 1981 m.m. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen anser att bidraget till hemspråksträning för förskolebarn 

bör utgå oberoende av barnens ålder. 

Styrelsen anser vidare att frågan om behovet av information och åtgärder 

som befrämjar produktionen av förskolematerial för olika minoritetsgrupper 

bör ges ökad uppmärksamhet och bättre resurser. 

Statens invandrarverk och socialstyrelsen har i en skrivelse till regeringen -

med anledning av rapporten Invandring och kommunal ekonomi- pekat på 

behovet av att barnomsorgen anpassas till olika·invandrargruppers behov. 

Hemspråksträningcn framhålls därvid som ett viktigt medel för detta. 

Det totala medclshehovet beräknas till 38.6 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ansvar för att dels alla sexåringar 

anvisas plats i förskola. dels barn. som av fysiska. psykiska, eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling, anvisas plats i förskola tidigare än det år 

då barnet fyller sex år. Fön.kolan har därigenom ett ansvar för bl.a. 

invandrarbarnens språkliga utveckling. 

Statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för sexåringar inom den 

kommunala barnomsorgen infördes den 1 juli 1977. Den 1 juli 1979 

utvidgades bidraget till att omfatta även femåringar. 

Som jag nämnt i avsnittsinlcdningcn är jag f.n. inte beredd att föreslå några 

förändringar beträffande statsbidraget till hemspråksträning i förskolan. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetiu till 34,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringe:-i föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hemspråkstriining i förskolan för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 34 200 000 kr. 

F 3. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

l 160 416 421 

1 240 000 000 

l 390 000 000 
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Från anslaget utgt1r statsbidrag till kostnader för kommunala familjedag

hem. Statsbidrag utgår med 35 % av kommunens bruttokostnader för lön. 

sociala förmåner och omkostnadsersiittning till dagbarnvf!Tdare. Samma 

bidrag utgår också för kommunens kostnader för föreskrivna hälsokontroller 

av dagbarnvardare och deras familjemedlemmar. Därutöver utgår ett 

grundbelopp för förskolebarn som vistas minst sju timmar per dag i 

familjedaghem. Grundbeloppet skall årligen riiknas upp med hänsyn till 

löneutvecklingen för offentligt anställda. För år 1982 har bidragsbcloppet 

före slutlig uppräkning fastställts till 3 800 kr. För förskolebarn som vistas 

mindre än sju timmar per dag i familjedaghem och för skolbarn utgår halvt 

grundbelopp. dvs. 1 900 kr. 

Statsbidraget utgår i efterskott för kalenderår. Anslaget för budgct~tret 

1983/84 avser alltså bidrag för verksamhet under kalenderåret 1983. 

Bidragsbestämmelscrna återfinns i kungörelsen ( 1968:236) om statsbidrag 

till kommunal familjedaghemsvcrksamhet (ändrad senast 1976:397) samt 

förordningen ( 1982:170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med 

hänsyn till löneut~ecklingcn för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning 

för [1r 1.981 m.m. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar mcdelsbehovet enligt det av riksdagen i maj 1981 

beslutade nya statsbidragssystcmet. Medclsbchovet för familjedaghem ingår 

i det under anslaget F 1. redovisade medelsbehovct. 

Föredraga11dem överviiga11de11 

Jag har i avsnittsinledningen redogjort för riksdagens beslut angående 

statsbidrag till b~rnomsorgen. Riksdagens beslut innebär att kungörelsen 

(1968:236) om statsbidrag till kommunal familjedaghemsverksamhet skall 

gälla även för år 1983. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetar till I 390 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till komimmala familjedaghem för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av I 390 000 000 kr. 

F 4. Barnmiljörådet · 

1981182 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 690 049 

2 621 000 

2 793 000 

Barnmiljörådet. som inrättades den I juli 1980. är en central förvaltnings

myndighet med uppgift att handlägga frt1gor rörande bari1s miljö och barns 
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säkerhet. Rådet har övertagi·: de uppgifter som tidigare handlagts av 

socialstyrelsens lekmiljöråd. 

I barnmiljörådets uppgifter ingår att verka för förbiittringar i barns miljö, 

med särskild tonvikt på lekmiljö. och för en ökad s~ikerhct bland barn och 

ungdom. Instruktion för barnmiljöråclet framgår av särskild förordning 

(1980:572). 

Barnmiljörådet leds av en si:yrelse bestäende av en ordförande och tio 

övriga ledamöter. I styrelsen, som utses av regeringen, ingår ledamöter med 

anknytning bl.a. till socialstyrc~lsen, skolöverstyrelsen, konsumentverket. 

bostadsstyrelsen. statens planwrk och statens trafiksäkcrhetsverk. 

1982/SJ Beriiknad iindring 1983/84 

Barnmiljö- Föredra-
rådet ganden 

Personal Il +l 

Anslag 
Förvaltningskostnader 2 400 0110 + 753 11011 + 83 11011 

(därav lönekostnadc:r) (1 472000) (+322 ()110) (- Dllllll) 
Lokalkostnader 221 IJOO - 4 000 + 89 000 

2 621 000 +749 000 +172 000 

Rarnmiljörådet 

Sedan omorganisationen till egen myndighet har barnmiljörådet fått en 

betydande ökning av sina arbe·:suppgifter såväl vad gäller verksamhet som 

administration. Diirtill kommer ett från både privatpersoner och myndighe

ter/organisationer ökande intresse för miljö- och säkerhetsfrågor för barn. 

För budgetåret t 981/82 har barnmiljörådet redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår att rådet kunnat satsa pä information genom skrifter. 

konferenser, utställningar, seminarier m.m. i frägor rörande barn och trafik. 

barnolycksfall. barns säkerhet och barns miljö i samarbete med kommunala 

och statliga organ samt olika organisationer. Rädct medverkar också i ett 

samarbete med de övriga nordi;ka länderna i barnsäkcrhetsfrågor. 

För att tillfredsstiillande svara mot de krav som stiills p{t ri:iclet anser rådet 

att dess informationsanslag biir förstiirkas. R;'idet vill bl.a. inrikta sina 

informationsinsatser pi\ frågor som gäller invandrarbarnens situation och p{1 

material till invandrarför[i]drar om barnsäkerhet. R{1det planerar även att 

föra ut information om olycksfollsrisker för barn ml'llan 7 och 12 i1r samt att 

utveckla sitt arbete med frågor kring barn och kultur. 

1. Pris- och löneomräkning + 139 000 kr. 
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2. Den besparing som harnmil_jör:idct redovisat enligt det ohligatori~ka 

huvudförslaget innchiir en minskning av verksamhetl:n motsvarande 

36 nnu kr. Detta alternativ iir sviirt att gennmföra fiir en lill'n myndighet som 

barnmiljör~1det och skulle friimst drabba r{idcts uttilriktade verksamhet. 

3. Medel begiirs för en tjiinst med uppgift alt handliigga fr{igor rörande 

samordning av bdintlig forskning inom barnmiljöomrädct 

( + 132 500 kr.). 

4. För att kunna rekrytera vikarier i samband med liingtidssjukskrivning 

och gravidiktsledighl't begiirs mL·del för vikariats- och iivertidstilliigg 

( + 177 ()()()kr.). 

5. Med hiinsyn till faktiskt utfall budgetärd 19X 1182 förutses ökade 

kostnader för expenser. för lokaler och fiir utrikes rL'sor ( + 50 000 kr.). 

6. För utvidgad information i harnsiikcrhets- och barnmiljöfriigor begiirs 

ytterligare medel ( + 250 000 kr.). 

Fiiredragllndcns ö1·cn·iigll11dc11 

Med utgiingspunkt i huvudförslaget !H:h med hiinvisning till sammanstiill

ningen heriiknar jag anslaget för niista budgeti'ir till 2 793 LIUU kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsliir riksdagen 

att till Barnmiljiirädct för hudgett1rct 198>!84 anvisa ett förslags

anslag av 2 793 0011 kr. 

F 5. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

1981/82 Utgift 2993816 

1982/83 Anslag 3 092 (){)() 

1983/84 Förslag 3 152 (I()() 

Statens niimnd för internationella adoptionsfr{igor (NIA) iir en central 

förvaltningsmyndighct med ansvar flir information. tillsyn och kontroll i 

frågor rörande internationella adoptioner. 

Nämnden. som inriittades den l juli 19~1. har övertagit de uppgifter som 

tidigare handlagts av socialstyrelsens niimnd för internationella adnptions

frågnr. Dessutom har niimnden fdn socialstyrelsen övertagit friigor rörande 

godkännande av utländska beslut om adoption (SFS 1976:834 iindrad 

1981 :674) samt fdgor rörande auktorisation av lirganisationer för interna

tionell adoptionshjiilp (SFS 1979:5.52 iindrad 1981 :580). 

Efter ansökan och särskild prövning kan '.\JIA ge auktorisation till ideella 

organisationer som avser arbeta med internationell adoptionshjälp. NIA 

beslutar ocks[i om fördelningen av statsbidrag till s<1dana organisationer. 

Niimnden hest~lr av ni11 ledamöter. som förordnas av regeringen. 
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··--------------

l'l~C/S_> 

f'<'f.W/111/ 12 

i\11slag 
Förvaltning,;kt i,;tnadc.:r 1 S43 0!10 

(diirav lönt'knstnadcr) ( 14'.)g 0110) 
Lnkalkostnatkr 23") (111() 

Bidrag till auktorisc.:r;ide 
tirganisali<lfll'r 1 U ](I !111!1 

3 onooo 

Lkriiknad iind;·ing 1983/84 

NIA. 

+ 5(>1 ()(111 

( + 278 5110) 
18 ()()() 

+ 157 ()()fl 

+ 700 000 

Förc.:dra
~andcn 

+ 43 00U 
(+ 37 000) 

- 18 ()()() 

+ 35 (I()() 

+ 60 000 

Statrns 11ä11111d fiir illfemationclla 11doptio11.1ji·ågnr 

Omorganisationen av NIA till egen myndighet den 1 juli 1981 har inneburit 

ökade arbetsuppgifter speciellt betriiffandc personal- och ekonomiadmini

stration. Antalet auktoriserade organisationer har ·under senare år ökat. 

vilket inneburit en ökad arhetsbclastning för N lA:s kansli. Vidare kriiver det 

förht11landevis stora antalet privata adoptioner stora insatser från kansliet 

bl.a. genom fortlöpande kontroll i kontakt med kommunerna och genom 

telefnnddg.ivning till enskilda. 

J. Pris- och liineomriikning + 27-P. (}()() kr. 

2. Den besparing som redovisats enligt det obligatoriska huvudförslaget 

innebiir en minskning av niimnd·~ns \Crksamh~t motsvarande.: 67 Ollll kr. 

Vi~sa delar av n~imndens verksamhet mfiste diirvid bli ;\sidosatta. Nämnden 

har redan med de medel som tillLl·~lats för 1982/83 sv[trt att kunna fullfölja 

sina uppgifter enligt sin instruktion. 

::;. Medel begärs för vikariats- och scmestertillägg ( + 147 000 kr.) p{1 

grund av att arbetsbelastningen ökat vid niimndens kansli . 

.+. Fiir bl.a. inhämtande av erforderliga expertutli\tandt:'n i enskilda 

iirenden. ersiittning för förlorad arbetsinkomst för niimndledamot. ;rnord

nande av siirskilda konferenser. utbildning av kanslipersonal i personal- och 

ekonomiadministrativa fråg:or samt för nya kontorsma~kiner önskas extra 

medel ( + 169 700 kr.). 

5. För bidrag till auktoriserade organisationer för internationell adop

tionshjiilp begiirs extra medel r,i1 grund av auktorisation av tv{1 nya 

organisationer ( + 65 -100 kr.). 

Föredragandens ii1·('n·iiga11drn 

Med utgi111gspunkt i huvudförslaget och med hfinvisning till samrnansti"ill

ningen ber{iknar jag lllL'delsbehcvet för nfista budg.etiir för niimndens 
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verksamhet och för bidrag till auktoriserade tirganisationer för, internationell 

· adoptionshjälp till 3 152 OOU kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens nämnd för internationella adoptiomfrågor för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 3 152 000 kr. 
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G. Omsorg om äldre och handikappade 

/\// 111ii111 

De i1vergripandc m<'ilen för sllcialpolitiken iir gemensamma för alla 

medborgare. Samhiillets insatser för äldre oi.:h handikappade skall friimja 

deras ekonomiska och sociala trygghet samt göra det möjligt för dem att 

aktivt deltaga i samhiillslivet. 

I detta syfte har samhiillet byggt upp omfattande anordningar för omsorg 

om äldn: och handikappade. lnsat>erna spänner över snart sagt alla om räden 

:1v samhiillslivet. S~1viil staten :;om bndstingen och kommunL'rna iir 

engagerade i arbetet. Statens insatser finansieras frt111 ett stort antal anslag 

under flera huvudtitlar. 

Bland iildrL' människor finns det hi1de rL'lativt sett och i absoluta tal mimga 

flL'r handikappade iin bland yngre. DL' flesta synskadade, hörselskadade. 

vuxendöva och rörelschindrack iir iildrc iin 71) :1r. Äldre människor behöver 

inte automatiskt samhiilkts siirskilda stiid för att leva od1 verka under trygga 

fiirhilllamkn. utan diirför att deras funktioner ofta siitts ner med stigande 

<ildcr. 

Den VL'rksamhct som finansiera~; frfm anslag under detta avsnitt riktar sig 

till b<ide iildrc.:· och handikappacle. Nftgot utrymme för kostnadskriivande 

rcformt:r finns inte för niirvara11lh:. 

Atdrc11111.rnrg 

Arbetet med att fullfölja dL' politiska mitlen inom äldreomri1det p{1verkas 

av den fiirviintade befolkningsutvecklingen. Antalet personer i åldern 65 ar 

och diirii\cr har i det niirmastL' fördubblats under de senaste:: 30 åren. 

ÅlderspensioniirL'rna utgör nu öwr I ...I miljoner eller 1.7 '-i av befolkningen. 

Gruppen iivcr S5 :1r. som f.n. iir knappt lllll nuu pnsoner. beriiknas öka med 

niirmare 70 000 fram till sekelskiftet. BL'lwvet av v{ml. omsorg neh service iir 

störst bland. dessa iildrc .· Lktta stiilkr iikandc krav p{1 insatsL'r. 

Il örn pelarna i en bra äldreomsorg iir L'konomisk trygghet, ändamålsenliga 

bostiidcr och personlig hjälp. De äldres ekonomiska trygghet har förbättrats 

pä ett omvälvande sätt genom pensionssystemct. 

Det är ett viktigt politiskt mitl <tt dL' iilclre skall ha ett eget boende och 
I • -

kunna bo har i sin invanda mil.iö. Detta program förutsiitter att de erhåller 

värd. social omsorg och service. Uppgifterna ankommer pä landstingen och 

kommunerna. Staten deltar i finansieringen gL'nom omfattande specialdes

tinerade bidrag. 

Social hc111hjiil11 och fardtjiinsl ;ir viktiga medel for att förverkliga 

regL'ringens iildrepolitiska miil. Staten stiidL'r den kommunala hemhjiilpL'n 

med ett bidrag. som utgiir 35 .-; av k\lstnaderna. Ridraget infördes pä 

J %0-talct. och diireftcr har vcrbamhcten kunnat byggas ut kraftigt av 

kommunerna. Ar I %Il fick Sil fl(I() iildrL' och handikappade hL'mhjiilp, och nu 
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iir antalet ca 350 000. Antalet arbetstimmar har iikat fri!n ~miljoner till 50 

miljoner om <'1ret. Statsbidraget har ökat frän 185 milj. kr. ttr 1970 till I 7110 

milj. kr. {1r 1983. Den statsbidragsgrundande kommunala lll:mhjiilpsverk

samheten beriiknas kosta drygt.+ 800 milj. kr. undedtr 1983. Under senare itr 

har antalet hemhjillpstimmar varit niira nog oföriindrat. Ä \·en barnfamiljer 

för hemhjälp genom hemvt1rdar-oeh barnvimtarverksamhet. Denna verk

samhet har minskat i omfattning. 

Tlemhjälpen har utvecklats till en mCmgskiftande, serviceinriktad social

tjänst. Exempel pil nyarL' uppgifter iir matdistribution, hitr-och fot\·{1rd. 

snöröjning. verksamhet vid dagcentraler och ledsagarhjiilp. Knmmunerna 

satsar ocks{1 på områdesanknuten service. diir de boende har tillgE1ng till 

soeialtjänst, fritidsverksamhct nch sjukvi1rd. Det finns en striivan till i\kat 

samarbete med hiilso- och sjukdrden. Pa flera h{11l har drdplaneringsgrup

per bildats. där sjukv<'1rds- och hemhjiilpspersonal ingi1r i s~'fte att samordna 

insatserna inom äldreomsorgen. Landstingens hemsjukvilrd har likaledes 

utvecklats i omfattning och kvalitet. Den utförs i allt högre grad av medicinsk 

personal i samarbete med kommunens hemhjälpspersonal. 

För att de äldre skall kunna erbjudas ett boende. som tillgodoser behov av 

mera omfattande personlig omsorg. inriittar kommunerna bostäder med 

gemensam service. Genom om- och tillbyggnad av alderdomshem - vilka 

numera räknas som servicehus - kan en mer individuellt anpassad service 

erbjudas. Antalet liigenheter i egentliga servicehus iir ca 2.+ 1100 och antalet 

platser i ttlderdomshem ca 57 000. Kommunerna planerar att under ,·1ren 

1983 - 1986 bygga ytterligare niira 12 000 sen·icebostiider. Antalet platser i 

itldcrdomshcm beriiknas samtidigt minska nitgot. 

Eftersom antalet personer i de iildsta grupperna fortsiitter att iika, stiger 

ocks~t anspri1ken på i\ppna insatser. Aldreberedningen (S l 981 :0 I) har 

nyligen börjat ett arbete med att bcdörna hur allt fler äldre skall crhiilla 

behövlig service hemma och inte onödigtvis hiinvisas till institutionellt 

boende. Beredningen gör därvid ocks{1 en översyn av inriktningen av statens 

finamiella stöd till omsorgen om äldre. Beredningen har under iir I 91'2 

avgivit betiinkandet (Ds S 1982:.+) Trvgghetslarm - inte bara teknik. Vidare 

har beredningen· svarat för det s\·enska förberedelsearbetet och deltagit i 

FN :s radgivande kommittc infl'\r viirldskonferenst'n om iildrdritgor i \Vi en 

sommaren 1982. Ett internationellt handlingsprngram i iildrcfr<'tgor antogs av 

konfcrenst'n. Äldreberedningen publicerade i samband med konferensen 

rapporten ( Ds S 1982: 11) Uara nitgot iildre. 

Utvecklingsarbetet inom iildreomsorgen bchiiver friimjas. \kdcl för 

ändamtllet stftr till förfogande under anslaget A 3. Forsknings- och utveck

lingsarhete samt försökswrksamhct. Äldreberedningen iir beredningsorgan 

åt socialdepartementet i frftgor om finansiering av siidan wrksamhet. 

Pensio11ärsorganisa1io11cma spelar en betydelsefull roll för inriktningen 

och utformningen av insatserna för de iildre. DL'! iir siirskilt viktigt, att cle 

förmedlar sin kunskap om iildres situation. problem och behov till statliga 
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och kommunala organ. Genom pensionärsråd i kommunerna och förtrnen

deritd stiirker de äldre sina miijligheti:r till inflytande. Pensionärsorganisa

tionerna giir dessutom stora ins;1tser fiir syssels[ittnings- och kontaktverk~ 

samhet bland iildre. Ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationerna på 

riksniv[1 beriiknas under anslaget J\ .:I. Extra utgifter. 

Handikappomsorg 

Aren kring 1960 innebar gcnc,mbrottet för handikappfrågorna i Sverige. 

Från denna tid har p[1 snart sagt alla områden av samhällslivet genomförts 

betydande insatser för att tillgodose de behov som handikapp medför. En ny 

syn på handikappade har varit en förutsättning för denna utveckling. 

Tidigare uppfattades handikarpadc som särgruppermed ett stort behov av 

omhändertagande. Den nya synen innebär. att handikappade är resurser i 

samh[illet på samma sätt som andra och med samma rättigheter och 

skyldigheter som de. De skall inte ställas .utanför samhället. Handikapp 

uppfattas alltmer som en otillräcklighet eller en bristande förutsättning i den 

verksamhet eller i den miljö som utestänger människor med funktionsned

siittningar. Denna syn. som utvecklats gemensamt av folkrörelserna. ställer 

jag mig bakom. Den lägger ett långtgående ansvar pa alla offentliga och 

privata utövare av verksamhet att öppna den för alla människor. 

De politiska målen är att göra samhället tillgängligt för handikappade. 

Endast så kan samhället erbjuda en fullständig gemenskap. som kan utveckla 

och förbättra villkoren för alla. 

Det system av hamlikappåtgärder som vuxit fram sedan början av 

1960-talet har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. 

Under de senaste åren har utvecklingen emellertid avstannat. och handikap

pade har i stället fått vara med att bära bördorna av en felaktig 

besparingspolitik. Arbetet efter regeringsskiftet har därför först och främst 

inriktats på att iherställa den sociala tryggheten. Detta har skett genom att 

riksdagen återställt värdesäkringen av pensionerna och avskaffat karensda

garna inom sjukförsäkringen. Dessa atgärder har stor hetydclsc för 

handikappade. 

Det finns f.n. inget ekonomiskt utrymme för reformer inom handikapp

området. Även inom detta viktiga område måste arbetet i första hand 

inriktas på att beh:'illa den trygghet som byggts upp. 

Inom detta avsnitt beräknas medel för flera olika ändamål inom 

liandikappomdtdct. Statens finansiella stöd till social hemhjälp iir redan 

nämnt. Under avsnittet är även upptagna bl.a. anslag för bidrag till färdtjänst 

samt anslag för ett antal insats·~r som riktas till olika grupper handikap

pade. 

Statsbidrag för färdtjänst infördes år 1975. Denna service avser at.t 

tillgodose behovet av lokal förflyttning för yngre och äldre personer. som har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna 
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kommunikationer. Färdtjiinst finns i alla kommuner, och niirmare 300 000 

personer har legitimation att anlita den. Dess kvalitet skiftar mellan 

kommunerna. 

0111sorga11a 0111psykiskt11n·eckli11gsstörda. soin bl.a. innefattar siirskole

verksamhetcn. iir cn landstingskommunal socialtjiinst. Statsbidrag utg~tr till 

lönekostnaderna i siirskolan. l luvudmiinnen iir inriktadc p<l ökad integration 

i skola. boe.ndc och sysselsiittning. Omsorgskommitten tar upp dcssa fd1gor i 

sitt betänkande (SOU 19X1 :26) OmsorgL'r om vissa handikappade. Betän

kandct iir remissbehandlat. och fri1gorna bereds f..n. i regeringskanslict. 

Genom den statliga styrelsen för vårdartjiinst bedrivs en viktig verksamhet 

för vissa handikappade studerande. Anordningarna giiller dels social 

omvårdnad och habilitering åt gymnasieelever inom ramen för en försöks

verksamhet i Stockholm-Skärholmen, dels boendeservice åt studerande vid 

folkhögskolor, universitet och högskolor. Förhandlingar pågår om kommu

nalt övertagande av försöksverksamhetcn. T avvaktan på resultatct av dessa 

förhandlingar beräknas medel för ändamålet under anslaget Kostnader för 

viss utbildning av handikappade. Därifrån bekostas också en basresurs åt 

institutionen för handikappforskning vid universitetet i Göteborg. 

I detta sammanhang vill jag iiven crinra om att statcn finansierar ett 

omfattande forsknings- och 11n·cckli11gsarberc ·med medel som st[ir till 

forskningsriidl.'ns förfogande ellcr beviljas av regeringen fdn anslaget A 3. 

Forsknings- och utvecklingsarbetl.' samt försöksvcrksamhet eller fr:"ir1 all

männa arvsfonden. Vidare bedriver Een-1 lolmgrcn ortopl.'diska aktiebolag, 

i vilket staten är delägare, ett betydelsefullt arbete med stöd av statliga 

ml.'del. Jag vill dessutom niimna. att handikappinstitutet fortlöpande. tar 

viktiga initiativ inom omr;1dl.'t. vilka delvis finansicras genom bidrag från 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen. Även övriga vanförestiftelser och Stiftelsen 

Sunnerdahls handikappfond har stor betydelse i detta sammanhang. 

llandikappinstitutet iir f.n. i färd med att slutföra en analys med tonvikt pii 

finansiella förh{11landen av förloppet fr~in forsknings-och utVL'cklingsideer, 

prototypkonstruktion och hjiilpmedelstillverkning till tillhandahi11lande av 

hjälpmedel för att tillgodose det individuella behovet. 

Texltclefonen iir en angeliigen insats för dövas delaktighet i samhiillet. F.n. 

iir omkring 3 4111) texttelefoner i bruk i landet. och det beräknas att antalet 

kommer att stiga till drygt 4 I 00 undl.'f innevarande budgetftr. Tcll.'\·erkets 

förmedlingstjiinst har funnit sina former i en mera slutgiltig organisation. För 

dessa iindami'tl hcriiknas medel under anslaget Ersiittning till tcleverket för· 

texttcldoner. 

Frlin anslag under avsnittet finansieras \'idare l.'n rad siirski/da insarser.flir 

synskadade. De avser hl.a. verksamhd för hant\·erkare. anskaffning av 

ledarhundar. befordran av blindskriftsförsiimklscr. utgivning av tidskrifter 

pii ljudband oeh i punktskrift. nyhctsförmedling för dövblinda samt vissa 

andra åtgiirder för synskadade med flerhandikapp. Medel för insatser för 

flerhandikappade beriiknas iiven under anslagen till statens handikappråd 
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och till handikapporganisationerna. 

Utbildningen av IL'darhundar äger rum vid .1·rare11s h1111dsko/11 i Sollefte~1. 

Diir utbildas iiven narkotikahundar och andra tjiinstehundar. Skolan iir i 

princip ekonomiskt sjiil\Niramk. men hundpriserna subventioneras genom 

anslag till hundskolan under detta avsnitt samt under justitiehuvudtitcln. 

Handikat'fitiirC'lsen har en avgiirande betydelse bi'1de fi:ir inriktningen och 

Lkn mera konkreta utfnrmninge11 a\' handikapp{1tgiirderna. Organisationer

na har ett omfattande samarbete med staten. landstingskommunerna och 

primiirknmmunerna. Statens ekonomiska stiid avser riksorganisationernas 

verksamhet. 

Bilstödsutredningen har övcrliimnat bctiinkandet ( SOU l 982:-l4) Nytt 

bilstöd till handikappade. Även boendeservicegruppen ( S 1980:01) hföler p<i 

att avsluta sitt arbete. Slutredm·isning fön·iintas ske i hiirjan av är 1983. 

Beredningsgruppen ( S 1979: I ll) fiir FN :s handikapp{l!' har avslutat sitt 

arbete. Gruppen har utarbetat Handlingsprogram i handikappfdgor (SOU 

1982:46 ). vilket f. n. bereds i regeringskansliet. Sverige har akti\'t medverkat i 

FN:s generalförsamlings arbete vid antagande av ett viirldsomspiinnande 

program i handikappfri1gor. 

l1nslagcn 

Kommunernas kostnader för social hemhjiilp [1r 1983 beriiknas bli drygt 

4.8 miljarder kr.. llCh statsbidra:~et för budgetitret ! 983/84 biir tas upp med 

1.7 miljarder kr. För färdtjänst beräknas de kommunala knstnaderna till 

drygt 91111 milj. kr. och statsbidraget till 3211 milj. kr. Kostnackrna för det 

statliga stödet till dessa b<ida slag av verksamhet väntas diirmed stiga med 180 

milj. kr. i förhftllande till beriikningarna inför giillandc statsbudget. 

rör statsbidraget till lanclst111gskommunerna fiir särskolan beriiknas 

medelsbehovet öka fr{m drygt 41}1 milj. kr. till 4 L'i milj. kr. Insatserna genom 

styrelsen för viirdartj[inst bcriik11as kosta 19.5 milj. kr. eller drygt 1,6 milj. 

kr. mer iin innevarande hudgetiir. 

Ersiittningarna till tdeverket för verksamheten med texttclefoner tas upp 

med drygt l l) milj. kr. och iibr med drygt 3 milj. kr. i förh<illande till 

statsbudgeten för innevarande budgctitr. För postverkets befordran av 

portofria blinclskriftsförsiindelser beriiknas ep;iittning med niira 17 milj. kr.. 

vilket innebiir en ökning med l'<' 1.9 milj. kr. Kostnaden för anskaffning av 

ledarhundar och fiir vissa andra insatser för synskadade uppgtir till ca 

13.1 milj. kr.. och ökningen utgiir ca I. I milj. kr. 

För handikapporganisatione1 nas allrniinna verksamhet tas upp drygt 

34A milj. kr. 

Utgiftshehn\·et under avsnittet utgi·ir för niista budgetitr sammanlagt 

2 543.7 milj. kr.. vilket jiimfört med inne\·arande budgetilr innebiir en 

iikning med 203.3 milj kr. 
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G I. Bidrag till social hcmhjälp 

llJ8 l/X2 Utgift 1367011 061 

[ lJ82/83 Anslag 1 530 0011 000 

1983/8-1 Förslag 1 71 Hl 000 0110 

Frim anslaget hc:talas statsbidrag till kommunernas kostnader for social 

hemhjiilp. Bidragc:t iir 35 (:i. av hruttnknstnaderna för hemhjiilpspersonal 

nch harndrdare. som har till uppgift att hjiilpa barnfamiljer, iildre och 

handikappade som bor i egen bostad. Bidrag utgår iivcn för hår- och fotvård. 

matdistribution. snöröjning m.m. Vidare utgiir statsbidrag för hemhjälpsk

dare och för kommunalt bidrag till enskild sammanslutning som bedriver 

social hemhjiilp. 

Statsbidragsbestämmelscrna finns i kungörelsen ( 196-1:-127) om statsbidrag 

till social hcmhjiilp. Bidragen betalas för kalendcdir i efterskott. Anslaget för 

budgct;\ret 1983/8-1 avser siHedes bidrag för verksamheten under <lr 1983. 

Socials11·rclsc11 

Antalet :ildre och handikappade, som fick social hcmhjiilp, minskade 

nAgot under ilr 1981. medan antalet hjiilptimmar· ökade. Enligt styrelsen 

tyder detta dels p<1 en restriktivare bcho\'sbedömning. dels på ett ökande 

antal personer mL'd stort servicebehov. Hemhjiilpcn till barnfamiljer 

fortsätter att minska, och minskningL'n giiller bäde antalet hjiilpta och antalet 

arbetstimmar. Styrelsen framh[1ller vidare, att nya arbetsuppgifter håller på 

att \'iixa fran1 inom den sociala hemhjälpen. Eftersom dL' äldsta människorna 

likar snabbt i antal. och kommunerna satsar pft boendeservice framför 

servicehus med hel inackordering. förutsc::s en fortsatt ökning av verksamhe

ten. 

Socialstyrelsen beriiknar medelsbehovd för budgetåret 1983/84 till I 746 

milj. kr. 

Föredragandens öven•iiganden 

Öppen vård och omsorg iir i många fall en förutsättning för att äldre och 

handikappade skall kunna bo kvar i egna bostäder i stället för att vårdas på 

institution. Den sociala hemhjälpen är en viiscntlig del av dessa insatser. 

Under kommande tioårsperiod kommer antalet personer i åldern 75 år och 

äldre att öka kraftigt. Boendeservice och vård åt dem innebär intensivare .och 

mer resurskrävande insatser än för yngre ålderspensionärer. 

Det är viktigt att de totala resurserna på äldrcomsorgsområdet används på 

ett sä ändamålsenligt och resursbesparande sätt som miijiigt. Det är därvid 

angeliiget att fortsätta utvecklingen mot öppna vårdformer och få till stånd en 

ökad samverkan mellan landsting och kommuner inom detta område. Jag 

avser att, efter de överläggningar som kommer att föras med företrädare för 

7 Riksdagen 198:!!83. 1 sam/. Nr /00 
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kommunerna utifrån en sambd bedömning av de kommunalekonomiska 

frågorna inför år 1984. Merkomma till regeringen angåt>nde utformningen av 

statsbidragsreglerna för social hemhjiilp fr. o. m. år 1984. Jag vill även här 

nämna. att jag inte har för avsikt föreslå några ändringar i handläggningen av . 

statsbidragen till social hemhjälp med anledning av förslag från organisa

tionskommittcn för socialstyrc·lsen (S 1979: 12). 

Den statsunderstödda sociala hemhjälpen kan beräknas kosta drygt 

4.8 miljarder kr. under kalenderåret 1983: Medelsbehovet för statsbidrag 

under budgetåret I 983/84 blir därmed 1. 7 miljarder kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till social hemhjälp för budgetåret 1983184 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 700 000 000 kr. 

G 2. Bidrag till färdtjänst 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

264 lM 085 

310 I)()() 000 

320 ()()() 000 

Från anslaget bet<tlas statsbidrag till landsting· och kommuner för 

färdtjänst åt handikappade. Bidraget är 35 % av bruttodriftkostnaderna, 

inräknat kostnaderna för arbetsledare. Bidraget får dock inte öka med mer 

än ett belopp som står i visst förhållande till antalet personer som är 65 år och 

äldre samt utvecklingen av konsumentprisindex. Bidragsbestämmelserna 

finns; kungörelsen (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst. Bidraget betalas 

för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1983/84 avser st1Iedes 

bidrag för verksamheten under år 1983. 

Socialstyre/sen 

Kommunernas kostnader fö:c färdtjänsten är svåra att förutsäga. Många 

faktorer påverkar verksamhetens omfattning. För fortsatt ökning talar 

särskilt det stigande antalet äldre och deras alltmer integrerade boende. 

Utvecklingen hejdas i viss mån av 1980 års bcgränsningsrcgel för statsbidra

get. 

På regeringens uppdrag har styrelsen redovisat erfarenheterna av de nya 

bidragsbestämmelserna. Av redovisningen framgar att elva kommuner fått 

vidkännas minskat statsbi.drag br 1981 års färdtjänstverksamhet på grund av 

begränsningsregeln. Det framgår vidare att 44 kommuner ansökt om lägre 

statsbidrag för år 1981 än år 1980. 

Socialstyrelsen beräknar mcdelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 

314 milj.kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 99 

Föredragandens ö1·crviiga11den 

Färdtjänsten underlättar för den enskilde att bo hemma och ha kontakter 

med andra .. Den iir en del av det kommunikationssystem som samhället _. 

ställer till allmänhetens förfogande. 

Fr.o.1n.
1 

{1r 1981 gäller en begränsningsregel för kommunernas rätt ~ill 

statsbidrag för färdtjänst. Med anledning av riksdagens behandling av 

färdtjänstanslaget inför budgetåret 1981/82 uppdrogs åt socialstyrelsen att 

redovisa effekterna av denna regel (mot. 1980/81:436. SoU 17; rskr. 242). 

Eftersom kommunernas anspråk på statsbidrag aktualiseras först under året 

efter verksamhetsåret. avser styrelsens redovisning endast år 1981. Av 

redovisningen framgår att expansionsbegränsningen ledde till att statsbi

dragsökningen minskade med ca 11 milj. kr.· eller nied ca 4 % av det t'otala · 

bidraget. 11 kommuner fick reducerat bidrag till följd av ·de införda 

bestämmelserna. Redovisningen ger_ dock inte underlag för några säkra 

bedömningar. En sådan kan göras först när kommunerna redovisat sina 

statsbidragskrav för verksamhetsåret 1982. och avsikten är att följa 

utvecklingen. Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 

320 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till färdtjänst för budgetåret 1983/84 anvisa. ett 

förslagsanslag av 320 000 000 kr. 

G 3. Bidrag till driften av särskolor m.m. 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

410 200 741 

402 900 000 

415 000 ()()() 

Landstingen och de kommuner som inte hör till landsting får statsbidrag 

med 95 % av lönekostnaderna för särskolchefer, rektorer. studierektorer 

och lärare vid särskolan. Även till siirskoleverksamhet som ordnas av 

enskilda. föreningar och stiftelser utges statsbidrag om det finns särskilda 

sbl. Bidraget betalas i princip i efterskott för varje liisår. men huvudmännen 

får under läsåret ett förskott. Detta är hälften av bidraget för det föregående 

läsåret. Bidragsreglerna finns i kungörelsen ( 1968:350) angående statsbidrag 

till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (ändrad senast 1982:781). 

Friln anslaget betalas_ också statsbidrag till en försöksverksamhet med 

undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Socialstyrelsen och 

skolöverstyrelsen erhåller vidare medel för viss kurs- och konferensverksam

het. 



Prop. 1982/83:100 Bilaga 7 Socialdepartementet J(_J() 

Skolö1•erstyrclse11 (SÖ) ' 
Antalet elever i särskolan iir Gl 13 000 och förändras ohetydligt år frän iir. 

Särskolan har knappt 3 500 skolledare och lärare. Statsbidraget till liinekost

nader inom stirskolan för budgetåret 1983/84 beräknas till 403,2 milj. kr. ( + 

4.5 milj. kr.). SÖ föreslår vidare en uppräkning med 200 000 kr. till 

4.2 milj. kr. för statsbidrag till forsöksverksamhctcn med vuxenundervisning 

för psykiskt utvecklingsstörda. För SÖ:s konfcrcnsverksamhct för särskolans 

personal begiirs 40 000 kr.(+ I 0 000 kr.). 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen begär 110 000 kr. för kurs- och konferensverksamhet för 

personal inom omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda ( + ]() noo kr.). 

Föredragandens öven·ägandcn 

Anslaget bör med hänsyn till viss löneutvcckling föras upp med 

415 milj.kr. Jag har därvid dknat med 4 120 000 kr. för det särskilda 

bidraget till försöksverksamhcten med undervisning för vuxna psykiskt 

utvecklingsstörda. För. kurs-och konferensverksamhet beräknar jag åt 

socialstyrelsen 107 000 kr. och ilt skolöverstyrelsen 32 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av särskolor m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 415 000 00() kr. 

G 4. Kostnader för viss utbildning av handikappade 

1981182 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

17 994 024 

19 280 000 

20 949 000 

Från anslaget betalas en försöksvcrksamhet med omvårdnad f1t svårt 

rörelsehindrade elever vid Skiirholmcns gymnasium i Stockholm m.m. 

Vidare betalas vårdartjänst åt svårt handikappade som studerar vid universi

tet. högskolor och folkhögskolor. Verksamheten leds av styrelsen för 

vårdartjänst. Den består av sju ledamöter. som utses av regeringen. 

Från anslaget utgår också bidrag till institutionen för handikappforskning 

vid universitetet i Göteborg. 

Slutligen utgår ett tillfälligt bidrag för rekreationsanläggningar för handi

kappade. 
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1982/83 

Amlag 

Bcriiknad ändring 1983/84 

Styrelsen för Förcdra-
drdartjtinst/ gandcn 
handikappforsk
ningcn/DHR 

101 

I. Omvårdnad för vissa 
gymnasieskolelever 7 768 l)(I() + 62-1000 1 + 18-10001 

2. Vårdartjänst åt ekver vid 
universitet, högskolor 
och folkhögskolor 

3. Styrelsen for vardartjiinst 
4. Handikappforskningen 

vid universitetet i Göte-. 
borg 

5. De handikappades riks
förbund för rckreations
anliiggningar 

Inkomster vid styrelsen 
för vårdartjänst (redo
visas p_a inkomsttiteln) 

9 300 (Il)() 
787 ()()() 

-125 000 

I 000000 

19 280 000 

32 000 

I (l(J 000 kr. gemensamma för posterna I och 3. 

Styrelsen för l'l1rdartjiinst 

+I 250000 
+ 293 000 

+ 23000 

+2 190 000 

+ l 250 000 
+ 212 000 

+ 23000 

+1669 000 

Efterfrågan pi1 de tjänster som styrelsen tillhandahäller väntas öka något 

under budgetåret 1983/84. 

Pris- och löneomräkning m.m. + 1687000 kr. 

1. Försöksverksamheten med omviirdnad åt elever vid Skärholmens 

gymnasium i Stockholm gällde 26 elever under läsåret 1981/82. Av dem var 

1-1 hemmahörande i Stockholms liin. Verksamhet under läsåret 1982/83 

planeras för 30 elever. diirav 20 fd111 Stockholms län. Besparing med 2 % 

enligt huvudförslaget ( 168 000 kr. J skulle göra det nödvändigt att sätta ner 

tjiinstgöringstiden för elevmcdicin_sk personal. Styrelsen anser inte att någon 

sådan förändring hör göras under p[1gi1endc förhandlingar om Stockholms 

liiris landstingskommuns övertagande av verksamheten. 

2. V {1rdartjiinst har under liisåret 1981/82 beviljats 22 studerande vid 

universitet och högskolor samt 108 elever vid folkhögskolornas långa 

vinterkurser. Dessutom har v;lrdartjänst tillhandahållits under ca 200 

elevveckor vid folkhögskolornas korta kurser. Vårdartjänsten tillhandahölls 

pf1 atta universitets-och högskoleorter samt vid 22 folkhögskolor. Efterfrå

gan på vardartjiinst ökar niigot, särskilt vid folkhögskolor och frän studeran

de_ vilkas hehov av insatser beror p{t annan funktionsnedsättning än 

rörelsehinder. Styrelsen anser det angeliiget att kunna tillgodose föreliggan

de hehov hos de studerande, oberoende av handikappets orsak. såväl vid 
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folkhögskolorna som i eftergymnasial utbildning. En besparing med 2 % 

skulle innebära en minskning motsvarande 211 000 kr. i styrelsens möjlighe

ter att ställa vårdartjänst till förfogande. 

3. Styrelsens kansli hänvisades våren .1982 till nya lokaler och fick 

vidkännas väsentligt högre hyrc .. En besparing enligt huvudalternativet med 

2 C:i vid kansliet uppgår till 21 (fl() kr. och medför att resor inte kan göras och 

att personalutbildning och plan~ringskonferenscr inte kan ordnas. Styrelsen 

avvisar detta alternativ. Medel begärs för viss personalökning ( +60 ()()()kr.) 

samt.·i särskild framställning. för viss telefonutrustning. 

Handikappforskningen i Götehnrg 

4. Handikappforskningen be.~är löncomräknade medel för verksamheten. 

En anslagsminskning i förh111lande härtill medför minskade forsknings- och 

utvecklingsinsatser. vilket inte är önskvärt. 

De handikappades rihförbund 

5. Svårt handikappade bchiher semester och rekreation minst lika viil som 

andra. De kan emellertid ofta inte utnyttja de rekreationsanläggningar som 

finns. För mtmga är därför riksförbundets anläggningar elen enda möjlighe

ten till rekreation. Förbundet hemställer om.bidrag till sina rekreationsan

läggningar med 1 milj.kr. även under budgetåret 1983/84. 

Föredragandens öven·äganden 

I avvaktan på att statens förhandlingsnämnd slutfört förhandlingarna med 

Stockholms läns landstingskommun ang{1ende försöksverksamheten med 

omvårdnad åt gymnasieelever i Skärholmen. bör i princip pris- . och 

löncomräknade medel beräknas för ändamålet. 

Verksamheten med vårdartj:inst åt handikappade studerande vid folkhög

skolor. universitet och högskolor bör fortgå enligt samma riktlinjer som 

hittills. Den medelsberäkning som styrelsen för värdartjänst har gjort bör 

godtas. 

För styrelsens kansl.i beräknar jag medel med utgångspunkt i huvudförsla

get. Ilandikappforskningen i Göteborg bör tillerkiinni1s viss uppräkning av 

medlen för sin verksamhet. 

De handikappades riksförbund (OHR) har innevarande hudgetår som ett 

engångsstöd erhållit bidrag om I milj.kr. för ininskning av kapitalkostnader 

för sina rekreationsanläggningar. DHR har hemställt att fä bidrag med 

samma belopp för ändamålet teven för niista budgetår. 

För egen clel konstaterar jag att Dl IR:s anläggningar iir de enda i landet 

som erbjuder svårt rörelsehindrade personlig service. Kostnaden för erfor

derlig dygnet-runt-service åt g;'isterna är stora. Även om landstingskommu-
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nerna lämnar en avscviird prissubvention. kan dygnskostnaden bli alltför 

betungande för den enskilde. DHR har inte ekonomiska möjligheter att 

tiicka hela det uppkommande driftunderskottet. Jag förordar därför. att 

förbundet erhåller ett siirskilt ekonomiskt stöd om I milj. kr. till rekreation_s

anläggningarna för ytterligare ett är. Bidraget bör avse minskning av 

kapitalkostnaderna. 

Med hänvisning till sammanstiillningen förordar jag. att anslaget förs upp 

med 20 949 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för 1·iss whildt1ii1g av handikappade för budget

aret 1983/84 anvisä ett fiirslagsanslag av 20 949 000 kr. 

G 5. Ersättning till televerket för tcxttclcfoner 

1981182 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 757 39/j 

16 ()()() ()()() 

19 160 000 

Från anslaget ersätts televerket dels för tillhandahållande av texttelefoner

M döva. gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade, dels för förmed" 

lingstjänst för samtal mellan tcxttelefoner och vanliga telefoner. Ersättning

en betalas budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på nedlagt kapital.. 

Social.styrelsen 

Under budgetåret 1981 /82 tillhandahölls texttclefoner åt 1 01.5 abonnenter 

inom den beriittigadc personkretsen. Engilngsavgiften utgjorde 6 000 kr., 

och inberiiknat ränta begär televerket ersättning 111ed ca 6.7 milj. kr. 

Beloppet kommer att belasia anslaget för innevarande budgetår. Verket 

beräknar att under innevarande budgetår installera I 500 texttelefoner. för 

vilka engångsavgiften skall betalas friln anslaget. Denna avgift är alltjämt 

6 000 kr. och medelsbehovet, räntan oräknad. beräknas till 9 milj. kr. 

Förmcdlingstjänsten togs i drift under senare delen av budgetåret 1981182 
och utförs vid centraler i Kalmar. Trollhiittan. Gävle och Lulcil. Den drog 

under hudgetäret en kostnad av knappt 2.9 milj. kr., inberäknat ränta. 

Televerket beräknar kostnaderna för förmedlingstjänsten under innevaran

de budgetar till 8,7 milj. kr. oräknat riinta. vilket belopp skall belasta nästa 

budgett1rs anslag. 

Den sammanlagda crsiittningen för engfmgsavgifter och förmedlingstjänst 

beräknas följaktligen till 17. 7 milj. kr. Televerket tillkommande ränta anges 

till 1460000 kr.. och anslaget föresli.is uppfort med 19 160 000 kr. 
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faredragandcns överväganden 

Televerkets verksamhet med texttelefoner utvecklas pft ett tillfrcdss@lan

dc sätt. F.n. är omkring 3 400 tcxttelcfoner i drift. och det kan förutses att 

antalet kommer att stiga till drygt 4 100 under innevarande budgctitr. Jag 

biträder verkets beriikning att det under budgetåret kommer att installeras 

1 500 texttclefoncr bland döva och andra som är berättigade att fakxtteldon 

utan att erlägga engi\ngsavgift. Denna utgör alltjämt 6 llllO kr.. och verket 

skall sälcdes ersättas med 9 milj.kr. för iindamålet. 

Verkets förmedlingstjänst för kommunikation mellan tcxttcldoner och 

vanliga telefoner har nu funnit sina former i en meraslutgiltig organisation. 

Denna har förutsättningar att erbjuda en bra service för samtliga telefona

bonnenter. som önskar anlita denna tcletjiinst. Televerket har dimensionerat 

förmedlingstjänsten enligt de riktlinjer som riksdagen har beslutat ( prop. 

1980/81: 181. SoU 41. rskr 366). Dess ersättning biir därför bestämmas till 

begiirda 8,7 milj.kr. 

Medelsbehovet för ersättnicig till televerket för dess befattning med 

tcxttelefoner utgör följaktligen 17,7 milj.kr. Härtill kommer ränta på 

nedlagt kapital. beräknad efter en räntefot av 16.5 <;'(,_ eller 1..J.60000 kr. 

Anslaget för nästa budgetår biir alltså tas upp med 19 160 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 19 160 000 kr. 

G 6. Ersättning till posh'crket för befordran aY blindskriftsforsändclser 

1981/82 Utgift 13 71)\ 700 

1982/83 Anslag 15 0113 nnn 
1983/84 Förslag 16 971 000 

Från anslaget ersätts postvcrket för befordran av portofria blindskriftsför

sändelser. Ersättningen får lyftas halvårsvis i efterskott. 

Postl'erket 

Enligt postverkets beräkning bör anslaget for niista budgetår tas upp med 

16 971 000 kr. 
Riksrevisionsl'erket har i huvudsak inget att erinra mot postverkcts 

beräkningar. 

Fiiredragandens överväganden 

Postverkets beräkning av ersiittningcn bör godtas. 

Jag hemställer att regeringen förcsHtr riksdagen 

att till Ersät1ni11g till post1wket för befordran ar bli11dskr~ft.1försän

delser för budge,året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

16 971 000 kr. 
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G 7. Kostnader för viss verksamhet för synskadade 

191\l/82 Utgift IO .'i l 7 000 

J 982/83 Anslag 11 964 ono 
1983/84 Förslag 13 082 ()()() 

Frän anslaget fr1r Synskadadcs riksförbund (SRF) bidrag till De blindas 

förenings försiiljningsaktiebolags dqx1verksamhL'I med arbetsmatL'rial till 

synskadade hantverkare och försiiljning av deras produkter. till verksamhe

ten med ledarhundar. till utgivning av tidskrifter för synskadade samt till 

individinriktad verksamhet för flerhandikappade synskadade. Vidare utges 

bidrag till Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) för utgivning av tidningar 

for dövblinda. 

1982i83 

I. Dep[1vcrksamhetcn 3 707 llllll 
2. SRF för ledarhundar 4 796 000 
3. Ticbkriftsutgirning inom 

SRF I 810 000 
4. SRF för viss verksamhet 

för flerhandikappade )()()()()() 

'.'i. Tidningsutgivning im1m 
FSDl3 I 151 llO() 

I I 964 000 

Srnskadades rikJjorh1111d (SRFJ 

Beräknad ~indring 1983184 

Organ isa tio-
ncrna 

+ 1460110 
+ 753 0110 

+ 290(1()() 

+ -188 ()I)() 

+ 134 IJ{llJ 

+I 811 000 

Föredra
ganden 

+ 1-160(1() 
.._ 648 000 

.._ 19()()()() 

+ 134()()(1 

+I 118000 

I. Pris- och löneomräkningen för depi1verksamheten iir 146 000 kr. 

2. SRF hemställer att 40 ledarhundar ft1r liimnas ut iiven under ntista 

budgetår. Kostnaden för köp av hundarna hos statens hundskola beriiknas 

öka med 428 000 kr. Pris- och löneomriikningen för introduktions- och 

fortbildningskurser för synskadade. för vetcriniirkostnader och för konsu

lentverksamhet anges till 26.'i 000 kr. Vidare begär SRF 6U 000 kr. som 

kqstnadstiiekning för informationskurser för synskadade. som anmiilt intres

se att få ledarhund. Dessa kurser kan förhindra att ledarhundar Hiinnas ut till 

personer som senare inte vill eller kan behälla hun(kn. Kostnader för · 

omplacering av hundar kan härigenom undvikas. 

J. SRF ger ut ett ](Hal tidskrifter pt1 ljudkassett eller i punktskrift som ett 

slags ersättning för den miingd tidskrifter som finns fi.ir seende men som iir 

otillgiingliga för synskadade. SRF:s nett\lkostnader för ändamålet är 

2 J(llJ 000 kr. Förbundet anser att staten skall liicka dessa kostnader. 

4. Enligt SRf:s socialmedicinska register har var fjiirde synskadad ett 

tilliiggshandikapp. vanligast hörselskada. dövhet. rörelsehinder eller psykisk 
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utvccklin.[!sstörning. Med stöd av det särskilda statsbidraget hi11lcr SRF en 

central resurs för individinriktade insatser ät flerhandikappade. Verksamhe

ten beräknas budgct{1ret 1983/84 kosta 988 000 kr .. och SRF begär att 

statsbiclragi:t för ändam{1lct skall r;lknas upp till detta belopp. 

Förc11i11ge11 Siwiges dö1·{1linda ( FSDB) 

5. Dövblinda iir utestängda från all information som lämnas i radio, TV, 

tidningar och tidskrifter. Även i övrigt är dövblinda ytterst isolerade. FSDB;s 

nyhetsförmcdling till dem har dtcrför mycket stor betydelse, och det är 

angeHiget att kunna utveckla verksamheten. Denna motsvarar f.n. under en 

vecka vad som ryms på en sida i en vanlig tryckt tidning. FSDA hemställer om 

bidrag för l1udgetäret l 983/ii4 med ytterligare IJ4 000 kr. 

Föredragandens ö1·en·iiganden 

SRF:s beräkning av medelsbehovet för depaverksamheten bör.godtas, och 

jag beräknar sålunda 3 853 000 kr. för ändam{tlet. 

lkhovet av ledarhundar anges av SRF till 40 iiven för nästa budgetår. och 

medel bör beriiknas för att täcka SRF:s kost1iader för köp av detta ant<il. 

kostnaden härför beräknas till 4 0:\8 000 kr. Föt introduktion av hundarna i 

samband med att de lämnas till de synskadade och fih vissa veterinärkostna

der heriiknar jag 616 000 kr. SRF:~; kostnader för konsulentvcrksamhet och 

fortbildning bör tas upp med 790 000 kr. Jag kan inte förorda statsbidrag för 
nya iindamål inom SRF:s lcdarhundsverksari1hct och beräknar följaktligcn 

statsbidraget för niista budgetår tili 5 444 000 kr. 
.SRF:s pnxluktion av ersiittnings·;idskrifter iir en angelägen insats, så länge 

utgivarna av vecko- och fackpress. kulturtidskrifter samt barn- och ungdoms

tidningar inte gör dessa tillgängliga för synskadade. Jag förördar, att medel · 

fi.ir iindamälet tas upp 1ned 2 milj.kr. För stöd till SRF:s individinriktade 

insatscr bland synskadade med till;:ig:gshandikapp beräknar jag oförändrade 

medel med 0.5 milj.kr. 

Bidraget till FSDB för tidningar åt dövblinda finansierar en angelägen 

vcrksamhet. Jag anser det viktigt. att FSDB kan utveckla denna insats i elen 

omfattning som begiirts och tillstyrker således medel för detta ändamål med 

I 285 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningen förordar' jag, att anslaget förs upp 

med 13 082 nno kr. 
Jag hemstiillcr att regeringen förcsl{H' riksdagen 

att till Ko:wwdcr ji'ir riss ,•erksamhct för synskadade för budgetåret· 

1983/84 anvisa ett för:;lagsanslag av 13 082 1100 kr. 
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G 8. Statens hundskola 

1981/82 

1982/81 

19113/84 

Utgift 

Anslag 

förslag 

1 890 000 

1 890 000 

.I 790 ()()() 
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Statens hundskola i Sollefteå tillhandahåller mot ersättning dresserade 

· hundar och ger utbildning i hundtjänst. Skolan för iiven tillhandahMla 

djursjukvård och andra tjiinster. om det kan ske utan att arbetsuppgifterna 

cftersiitts. 

Produktionen av hundar skall tillgodose försvarsmaktens. polisväsendets. 

tullverkets och andra statliga och kommunala myndigheters behov av 

tjiinstehundar samt Synskadades riksförbunds behov av ledarhundar. 

Utbildning i hundtjänst sker genom kurser för personal friin bl.a. försvars

makten och tullverket. personer från frivilliga försvarsorganisationer samt 

för synskadade. Djursjukvarden tillgodoser myndigheters och enskildas 

behov. 

Hundskolan leds av en styrelse. Ledamöter är chefen för skolan och sex 

ändra ledamöter som utses av regeringen. Skolan är organiserad pil fyra 

enheter. ave!S- och test-. dressyr- och utbildnings-, djursjukv{1rds- samt 

forvältningsenheterna. 

Personal 

Kostnader 
lntäktl'r 
Nettokostnad 
Hidrag frän andra 
huvudtiteln 

l'vieJdsbehov 

Statens lzundskola 

l<llC/83 

79 

14 583 ()()O 
Il 153 000 
3 430 000 

I ."i40000 

11190 000 

Beriiknad iinJring 1983/84 

Statens 
hundskola 

+662 ()()() 
+4071100 
+255 000 

+255 o.oo 

Föredra
ganden 

-Hi62000 
+762 oou 
-1111111110 

-100 000 

Under budgetåret 1981/82 har verksamheten haft i .stort sett samma 

inriktning som tidigare {1r. Resultatet är positivt pä grund av iikade intäkter. 

fö.r narkotikahundar och ledarhundar. Nedg<lngcn i valpproduktioncn till 

följd av infektionssjukdomar har kunnat vändas. och skolans utbildningskap

acitet har förutsättningar att alltjämt öka. Utbildhingsprogrammet breddas 

till hundar för nya iindami1l. bland dem röthundar i1t televerket för upptäckt 

a\· rötskadade telefonstolpar. I samverkan med Föreningen Sveriges dövblin

da pågår försök med utbildning av ledarhundar för.dövblinda. 

[ fråga om det fortsatta behovet av siirskilda medel över statsbudgeten 
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framhåller skolan. att dess verksamhet iir personalintensiv med en utpräglad 

lilglöneprnfil. Den kräver jämn och fullständig persona\upps~ittning även 

under semestertid. Skolans geogr<1fiska beliigenhet med långa avstimd både 

till fodcrvärdar och de flesta hundköpare medför oundgängligen stora 

fraktkostnader. Även klimatet inverkar ogynnsamt pf1 ekonomin. Kostna

derna för dresserade tpnstehunda:. i synnerhet de högkvalificerade djuren, 

blir med nödvändighet avsevärd. Om full kostnadstäckning togs ut. vore 

köprnotstiind att förvänta med i1tfiiljande svarigheter för skolan att fä 

avsiittning för sin produktion. 

f-ör budgetåret 1982181 erhiillcr skolan medel över statsbudgeten under 

justitie- och socialhuvudtitlarna med sammanlagt 3 430 000 kr. Skolan 

beriiknar i pris- och löneWgc juli 1982 motsvarande anslagsbehov för 

hudgct[1ret 1981/84 till 1 685 000 kr. ( + 255 000 kr.). Skolan hemstiiller 

vidare om ökad rörlig kredit hos riksgiildskontoret. 

Fiircdrag1111dc11s ii1·en·äga11dc11 

Under detta anslag och under anslag p{1 justitichuvudtiteln har .för 

innevarande budgetfa anvisats sammanlagt 3 430 000 kr. för verksamheten 

vid statens hundskola. Medlen utgör en prissubvcntion till polisviisendet. 

Synskadades ritsförbund och övriga köpare av hundar. Skolan beriiknas 

under budgetiirct 1982/83 omsluta niirmare 14,6 milj. kr., och de särskilda 

medlen över statsbudgeten utgör drygt 21 r:.;, därav. 

Skolan uppriitthällcr hiig kvalitet i sin produktion. Verksamheten är 

diirför, som skolan framhäller. peNJnalintensiv. Även av andra skäl har det 

varit ofrLinkomligt att utgifterna ökat. Avsiittningen av hundar har dock varit 

god. Det ekoniJmiska resultatet för budget{1rct 1981/82 blev tiimligcn 

tillfrcdsstiillande. och nf1gon förlust uppkom inte i verksamheten. 

Jaµ anser mot denna bakgrund. att skolan bör kunna ytterligare minska sitt 

beroende av siirskilt drifttillskot:: över statsbudgeten. Jag förordar en 

anvisning under detta anslag av I 790 000 kr. Chefen för justitiedepartemen

tet. som jag samrtitt med i dessa friigor. har tidigare i dag förordat en 

medelsanvisning till hundskolan under justitiehuvudtitcln med oförändrat 

I 540 000 kr. Jag avser. att i ann.,it sammanhang ta ställning till skolans 

hemställan om ökad riirlig kredit hos riksgiildskontoret. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Statem hundskola för budget[1rct 1981/84 anvisa ett förslags

anslag av I 790 000 kr. 

G 9. Statens handikappråd 

J l)8 l/82 Utgift I 781 36~' 

1982/81 Anslag 2 153 ()(J() 

ll.ltG/84 Förslag 2 279 (J(Jtl 
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Statens handikappr[1d skall verka för förbättrade levnadsförh[lilanden för 

handikappade och friimja samarbetet i handikappfrf1gor mellan samhiillsor

ganen samt mellan dem och handikapporganisationcrna. Riidct. snm utses av 

regeringen. lx·stär av ordförande och 17 övriga ledamöter. I ddct ingår 

företriidarc fiir handikapporganisationerna samt för socialstyrelsen. riksför

siikringsvcrket. skolöverstyrelsen. bostadsstyrclscn. statens planverk. 

arbctsmarknadsstyrc Isen. arbetarskyddsstyre Isen. Landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundeL 

Pcrs1111ul 

.Anslag 
Förvaltningskostnader 

( diirav lönekostnader) 
f_11kalkostnadcr 
Insatser inom tlcr
handikappområdct 

Summa utgifter -

Statens handikappråd 

1982;8.3 

11112 

I 5:?.ti 000 
(I 162 000) 

327 000 

30() 000 

2 15.HOO 

Bcriiknad iindring I 98:V84 

Handikapp
rf1det 

+I 

+J38000 
(+ 119 000) 
+ 71000 

+409 000 

Föredra
ganden 

+ 47 000 
(+ 15 000) 
+ 79 000 

+126 000 

Efterfrilgan på rådets tjänster har iikat till följd av handikappäret 1981. 

Verksamheten under budgetåret 1981/82 följde i stort sett planen. 

I. Pris- och liineomriikning + LU 000 kr. 

2. Riidct kommer att under budgett1ret 1983/84 ha samma inriktning i 

verksamheten som tidigare. Flerhandikappades frf1gor kommer att priorite

ras och informationsarhetet förstiirkas. Vidare fullföljer ri"1det vissa uppgifter 

som hittills ankommit pt1 heredningsgruppen (S 1979: 10) för internationella 

handikappåret 1981. En minskning av verksamhetenenligt besparingsalter

nativet motsvarar ca 35 000 kr. och skulle få negativa följder i arbetet att 

förbättra handikappades villkor. Ritdet begiir medel för ytterligare en tjänst 

som informationssckreterare ( + U I 000 kr.). Dessutom begiirs medel för 

handikappanpassning av information ( + 50 000 kr.) samt för insatser i 

samverkan med forskningsrådsniimnden ( +50 1100 kr.). Vidare begiir rådet 

medel för i.ikadc kostnader för kontorsäncbmi'tl ( +91 00!1 kr.) samt. i siirskild 

skrivelse. för viss telefonutrustning. 
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Föredragandens ö1·cn·iigandcn 

:vkdclsanvisningen till statens handikappri1d börbi:riik1~as med utgångs-. 

punkt i huvudförslaget. Dessutom hör medel beräknas för lok.alvård m.m. 

l\frd hiinvisning till samman;tällningen hemställer jag. att regeringen 

föresbr riksdagen 

att till Statens handikappråd för hudgett1ret l983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 279 000 kr. 

G 10. Bidrag till handikapporganisationer 

1981182 Utgift 27 250 000 Reservation 

1982/83 Anslag 31 067 noo 
1983/84 Förslag 34 437 000 

Frirn anslaget erhäller handikapporganisationerna bidrag till sin allmänna 

verksamhet. Regeringen heslurar om fördelningen av anslagsbeloppet 

mellan organisationerna efter förslag av statens handikappråd. Innevarande 

budgctf1r iir bidragen sammanlagt 31067000 kr. Iliirav avser 5 1100 000 kr. 

insatser för fö:rhandikappade. Följande 29 organisationer har fått bidrag 

under innevarande budget{1r. 

Afasi förbundet i Sverige. Riks'örbundct för döva och hörselskadade barn. 

De handikappades riksförbund. Föreningen för blödarsjuka i Sverige. 

Föreningen för de neurosedynskadade i Sverige. Föreningen Sveriges 

dö\'blinda. Riksföreningrn för psykotiska barn. Riksförbundet för utveck

lingsstörda barn. ungdomar och \·uxna. llörselfrämjandets riksförbund. 

I LCO/Svenskt förbund för ilen-. colo- och urostomiopererade. Neurologiskt 

handikappades riksförbund. Riksförbundet P-club. förening för stammare. 

Svenska psoriasisförbundet. Riksförbundet fiir riirclsehi.ndrade barn och 

ungdomar. Riksfiireningen för cystisk fibros. Riksfiirb(mdet för hjärt- och 

lungsjuka. Riksföreningen för laryngectomerade. Riksförbundet för mag

oeh tarmsjuka. Riksförbundet rnot astma-allergi. Riksförbundet mot reu

matism. Riksförbundet för njur~:juka. Riksförbundet för. social oc_h mental 

hiilsa. Riksföreningcn för trafik- och polioskadade. Svenska celiakiförening

en. Svenska diabetesförbundet. Sveriges dövas riksförbund. Svenska epilep

siförbumkt. Synskadades riksförl1und samt Handikappförbundens centra't

kommitt0. 

Fiircdragandens ö1·cn·äga11dcn 

Handikapporganisationern;1 har haft en avgörande betydelse för utveck

lingen av en ny syn pii handikapp och handikappfrågor. Deras intressepolitis

ka verksamhet fullföljer en folkrörelsetradition. Den spelar en viktig roll 

bftde för den politiska inriktningen och för den konkreta utformningen av 
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handikappiHgärdcrna. Ilandikapprörclscns insatser kommer även i fortsätt

ningen att vara niidviindiga för samhiillets utveckling. 

Statsbidraget till handikapprörelsens riksorg<inisationer utgör för inneva

rande budgetår drygt 31 milj. kr. Bidragen är avsedda för allmän verksam

het. dvs. friimst för löne- och andra förvaltningskostnader, lokalkostnader. 

utrcdningsverksamhct. information, funktioniirsutbildning och mcdlcms

skolning. Av medlen av_ser 5 milj. kr. st1dana insatser fi\r flerhandikap

pade. 

Mot den bakgrund.som jag nyss lämnade, anser jag. att statsbidr:igen till 

handikapporganisationenrn alltjämt skall vara ett prioriterat ändamål. Jag 

förordar, att stödet för nästa budgetår räknas upp med 3 370 000 kr. Av 

bidraget bör 5 milj. kr. avse flcrhandikappområdct. Jag har vid beräkningen 

tagit hiinsyn till att bidragen i fortsättningen bör utbetalas periodiskt i 

förskott med två femtedelar under första kv<irtalct samt med en femtedel 

under vartdera av de övriga kvartalen. 

I detta sammanhang vill jag även erinra om handikapporganisationernas 

möjligheta att finansiera särskilda projekt och försöksverksamhet med 

understöd frtm allmänna arvsfonden. Under år l 982 har ca 6.5 milj. kr. ställts 

till förfogande för ändamtilet, och jag räknar ni ed att regeringen har 

möjlighet att bevilja sådant understöd i minst samma omfattning under är 

1983. I denna fr{1ga har jag samriltt med statsrttdet Sigurdsen. 

Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen 

att ~il! Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1983/84 

anvisa ett rcservationsanslag av 34 437 000 kr. 
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H. Allmän hälso- och sjukvård 

fliilsoriskcr och v{1rdresurser är ojiimnt fördelade. Den nya hiilso-och 

sjukvärdslagen sli"ir fast. att mttlct iir en god hiilsa och vörd pil lika villkor för 

hela befolkningen. Lagen markerar en ut\·idgning av samhiillets ansvar friin 

sjukviirdspolitik till hälsopolitik. 

\1{1ra kunskaper om ohälsans sociala och yrkcsmiissiga fördelning har ökat 

markant under .1970-talet. Undersökningarna visar att personer med arbctar

yrkcn har fler sjukdagar och liipcr större risk för olycksfall iin flertalet 

yrkesgrupper med liingrc utbildning och högre lön. Rörelsehinder. hörsel

skador. sömnsdrigheter och depressioner är exempel p{t hälsoproblem som i 

betydligt hiigrc grad drabbar människor som har eller har haft arbctaryrken. 

dvs. yrken som brukar riiknas tili socialgrupp 3. 

Tidigare var iivcn vardresurscma mycket ojämnt fördelade. Trots siimrc 

hiilsotilbtimd hade l!fbctare färre liikarbcsiik iin grupper med högre lön och 

högre utbildning. Detta fiirhi1llancle förändradl'S i slutet av 1960-talct och 

biirjan av 1970-talet i samband m~d att v{1rdresurserna ö·kade och avgifterna i 

v{1rden siinktes. 

Inom projektet llälso- och sjukdrd inför 90-talet (I IS 90) - som bedrivs 

inom sncialdepartementcts sjukvårdsdelcgation - har man tagit fram undcr

lagsstudicr om b~1de hälsorisker och hur vardresurscrna utnyttjas. 

De visar pil de klasskillnader i hiilsorisker som fortfarande finns och som 

blir siirskilt tydliga bland rnedelfildcrs och iildre. Projektet visar ocks<i att det 

fortfarande finns stora skillnaclcr i v~1rdresurser mellan olika delar av 

landet. 

rolkhiilsopolitiken har under tidigare ~lrtionden innL'burit stora förbätt

ringar i hiilsotillstfmdet för hela befolkningen. Under 1970-talet har denna 

utveckling stannat upp. N[1gon allmiin minskning av klasskillnaderna i fdga 

om hiilsotillstiind jiimfört med 1%8 har inte kunnat piivisas i 1974 och 1981 

(1rs levnadsnivaundcrsökningar. 

1980-talets hälsorisker är delvis desamma som tidigare - påfrestande nch 

riskfyllda arbetsmiljöer. personliga kriser. bristfällig bostadsmiljö och dålig 

ekonomi. Till dagens problem hör också en alltmer kommersialiserad fritid. 

ökad arbetslöshet och utslagning ur arbetslivet samt ensamhet. isolering och 

brister i det sociala nätverket som släkt. vänner. arbetskamrater. föreningsliv 

och grannar kan utgöra. Osunda levnadsvanor och missbruk av alkohol 

hiinger ofta ihop med en påfrestande personlig livssituation. Allvarliga 

hiilsoriskcr orsakas också av luftföroreningar och andra yttre miljöhot. 

Arbetet i I IS l)() kommer att ge bacle planeringsunderlag och handlingspro

gram för L'n mer offensiv och för~byggande h[ilso- och sjukv<ird. Hälso- och 

sjukvilrden m~1stc sp[1ra ohiilsans orsaker i samhället och medverka till 

i1tgiirdcr mot dessa. StatsmakterCJa har ett ansvar för att den nya hälso- och 

sjukvårdslagens mäl - en god hiilsa på lika villkor för hela befolkningen -

uppn[1s vilket far ske inom rame,1 för de resurser som st[1r till förfogande. I 



Prop. 1982/83:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 113 

detta förebyggande arbete gäller det att påverka dåliga arbetsmiljöer och 

andra orsaker till fysiska och psykiska lidanden och lägga folkhälsoaspekter 

på andra samhällssektorer som arbetsliv. skola och trafik. 

Under det senaste decenniet har vårdpolitikcn i allt högre grad syftat till att 

ge hälso- och sjukvården en ändrad inriktning. Det råder politisk enighet om 

att den sjukhusanknutna sjukvården inte bör byggas ut ytterligare. Den 

öppna hälso- och sjukvården utanför sjukhusen och långtidssjukvården 

prioriteras. Under de senaste åren har också behovet av förebyggande 

insatser allt mer uppmärksammats. En ökad samverkan mellan olika 

verksamhetsområden och en social helhetssyn kännetecknar vidare den 

pågående utvecklingen. 

Denna inriktning överensstämmer också med WHO:s program "Health 
' , ' 

for all by the year 2000". I programmet' understryks att hiilso- och sjukvården 

måste ha sin bas i primärvården och förehyggande 'insatser i vidsträckt 

bemärkelse. 

Staten kommer liksom hittills enligt den nya hälso- och sjukvårdslagen att 

ha ett ansvar för den övergripande centrala samordningen inom hälso- och 

sjukvården. Avsikten är att staten efter samråd med sjukvårdshuvudmännen 

skall ange ramar för hälso-och sjukvårdens utveckling. bl.a. utifrån statsmak

ternas ställningstaganden till det samhällsekonomiska utrymme som kan 

ställas till förfogande för detta ändamål. 

En omstrukturering av vården i riktning mot öppen vård, långtidssjuk

vård, en decentraliserad psykiatri och förebyggande insatser bör möjliggöras 

genom en överföring av resurser från sluten sjukhusvård. 

Om inte omprioriteri.ngar och effek.tiviseringar av verksamheten- sker 

riskerar man att den nuvarande starkt sjukhuscentrerade vårdstrukturen 

konserveras. Det är i detta sammanhang angeläget att understryka vikten av 
att insatser görs i så stor utsträckning som möjligt för att förebygga ohälsa 

genom att finna och reducera orsaker till sjukdom och skador. 

Enligt beslut av riksdagen träder en ny hälsoskyddslag i kraft den 1 juli 

1983. Lagen ersätter den gamla hälsovårdsstadgan. Miljö-och hälsoskydds

nämnden blir det nya namnet på hälsovårdsnämnden: Nämndernas medver

kan i den kommunala planeringen förstärks och större tonvikt läggs på 

sådana arbetsuppgifter som ligger utanför det traditionella hygienområdeL 

Till följd härav kommer nämndernas arbete med förebyggande insatser inom 

miljöområdet att få en allt större betydelse.· 

Landstingen har enligt den riya hälso- och sjukvårdslagen, ·soril träder 

ikraft vid årsskiftet, ett ansvar även för förebyggande vård. Ansvaret gäller 

både individinriktade insatser - t.ex. hälsoupplysning - och miljöinriktade 

insatser. Hälso- och sjukvårdssektorn förutsätts bl.a. komma att spela en 

betydligt aktivare roll inom samhällsplaneringen än hittills. Inom flera 

landsting har inrättats eller planeras särskilda miljömedicinska eller sam

hällsmedicinska enheter. · 

Många människor känner oro för' att miljön innebär risker för sjukdom och 

8 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100 
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skador. Det har t.cx. visat sig att vissa kemiska ämnen medför ökad risk för 

cancer. fosterskador. allergier och ärftlighetsförändringar. 

Statens miljömedicinska laboratorium (SML) bedriver långsiktig forsk

ning, undersöknings- och utredningsverksamhet samt information och viss _ 

utbildning inom den fysikalisk-kemiska miljömedicinen och !ien allmänna 

hälsovården. SML studerar efkkterna på människan av kemisk_a ämnen och 

andra giftiga eller besvärande ~;ubstanser i den yttre miljön. Resultaten från 

_dessa studier och riskbedömningar har betydelse_ som underlag för hälsovår

den. Viktiga områden för laboratoriets verksamhet under budgetåret 

1983/84 är exempelvis epidemiologiska bcvakningssystem. bostadshygien, 

effekter av bekämpnings- och lösningsmedel och tungmetallers eventuella 

giftiga eller cancerframkallande effekter. 

Även den psyka-sociala milj än är betydelsefull för hälsan, Verksamheten 

vid statens institut för psykosocial miljömedicin omfattar målinriktad 

forskning samt utbildning, dokumentation och information. Institutets 

verksamhet är särskilt inriktad på studier av psykosociala risksituationer och 

riskgrupper samt förslag till hä:1sofrämjande åtgärder. Exempel på risksitua

tioner är arbetslöshet och dålig arbetsmiljö. Riskgrupper kan t.ex .. vara 

dubbelarbetande, flyktingar och äldre. Förhållanden i den psyko-soc;iala 

miljön kan leda till reaktion·~r som på olika sätt kan skada hälsa o~h 

välbefinnande. 
Statens giftinformatio_nscent::al (GIC) ger råd till allmänheten och läkare 

vid akuta förgiftningar. GIC fungerar på det sättet som ett led i bevfikningen 

av människans miljö. Förhandlingar skall ske mellan staten och sjukvårds
huvudmännen om deras deltagande i kostnaderna för GIC. Regeringen har _ 

vidare uppdragit åt statskontoret att i samråd med socialstyrelsen se över_ 

organisationen. Förutsättningarna för ett landstingskommunalt huvudman-

naskap undersöks. . 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) har övergripande uppgifter 

för förebyggande och bekämpr:ing av infektionssjukdomar, för standardise

ring och kvalitetskontroll inom medicinsk mikrobiologi och tillämpad_ 

forskning. SBL svarar vidare för försörjning med och framställning av 

vacciner. SBL:s organisation har utretts under lång tid. En organisations

kommitte tillsattes i augusti år 1982. Kommitten i vilken representanter för 

staten, landstingsförbundet och Stockholms läns landsting ingår, sk_all med 

utgångspunkt från de gjorda utredningarna utarbeta förslag till SBL:s 

framtida verksamhet och organisation. Regeringen avser att under våren 

1983 lämna riksdagen ett samlat förslag beträffande SBL:s framtida 

verksamhet och orga!l_isation: _ 

Medel från anslaget A 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt 

försöksverksamhet kan anviinci:as för att stödja viss forskning vid nyssnämn

da laboratorier/institut, bl.a. i::-iom epidemiologi. -

Det är angeläget att på ett tidigt stadium upptäcka olika sjukdomar hos 

barn för att därmed kunna förhindra bestående skador. En sådan åtgärd är de 
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s.k. PKU-undersökningar som SBL gör på prov från alla nyfödda i landet för 

att undvika grav utvecklingsstörning. En försöksvcrksamhct med komplet

terande analyser av dessa prov för att spåra brist på sköldkörtelhormon. 

pågår. Sådan brist kan orsaka psykisk utvecklingsstörning och dvärgväxt; om 

inte motåtgärder vidtas. 

Av de individinriktade förebyggande åtgärderna har vaccinationerna en 

mycket stor humanitär och samhällsekonomisk betydelse. Vaccinationer har . 

lett till att smittkoppor har utrotats i hela världen och till att sjukdomar som 

polio och difteri så gott som helt har försvunnit från vårt land. Socialstyrelsen 

har under år 1981 utfärdat en rekommendation om allmän vaccinering mot 

påssjuka. mässling och röda hund. Förhoppningen är att även dessa 

sjukdomar skall kunna utrotas. Det nya ·vaccinationsprogrammet .beräknas 

på sikt kunna ge en samhällsekonomisk besparing av drygt 100 milj.kr. per 

år. 

Rätt utf~rmade hälsoundersökningar kan också spela en viktig roll i den 

förebyggande hälsovården. Socialstyrelsen räknar med att under nästa år 

kunna redovisa resultaten från försöksvcrksamheten i Kopparbergs och 

Östergötlands läns landsting med mammografiundersökningar för att spåra 

bröstcancer. 

Hälsoupplysning och hälsorådgivning till enskilda individer och bestämda 

målgrupper i samhället blir en allt viktigare uppgift för landstingen som ett 

led i en u_tåtriktad offensiv sjukvårdspolitik för att på sikt minska behovet av 

mer kvalificerade vårdformer. Det är landstingen som har kompetens att föra 

hälsoupplysningen ut på fältet genom sjukvårdspersonal i olika funktioner,· 

personal inom förebyggande vård etc. Hälsoupplysning och annan individ

inriktad förebyggande vård bör i första hand vara en uppgift för primärvår

den. Det är angeläget att landstingen vid sin prioritering inom ramen för 
bcgriinsade resurser •särskilt beaktar behovet av förebyggande åtgärder i 

vidsträckt bemärkelse. 

Landstingens övergripande ansvar för hälsoupplysning innebär dock inte 

att behovet av centrala initiativ helt försvinner. Socialstyrelsens uppgift bör 
vara att på grundval av styrelsens verksamhet samt nationella och interna

tionella rön om hälsorisker och hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga 

områden för hälsoupplysningsarbctct och förse huvudmännen med underlag 

för deras hälsoupplysning. Styrelsen bör bistå och stödja huvudmännens 

upplysningsverksamhet och verka för att innehållet uppfyller sakliga 

krav. 

Med anledning av tobakskommittens betänkande (SOU 1981: 18) Minskat 

tobaksbruk har regeringen vidtagit vissa ytterligare åtgärder för att begränsa 

tobaksbruket. Socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen har fått i uppdrag 

att i samråd utfärda rekommendationer om begränsning av tobaksrökningen 

i lokaler av gcmcnsamhetskaraktär. Myndigheterna räknar med att kunna 

vara klara med denna uppgift före sommaren. Medel har ställts till 

socialstyrelsens förfogande för att informera om sådana frågor. Regeringen 
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har vidare uppdragit åt socialstyrelsen att verka för. att frågor som rör 

tobakens skadeverkningar ägnas ökad uppmärksamhet i utbildningen av 

läkare och annan vårdpersonal. 

Socialstyrelsen har i januari 1982 lämnat en redovisning av liiget inom de 

olika sjukvårdsområdena i fråga om resurser för smärtlindring vid förloss

ning. Styrelsen konstaterar att förutsättningarna för en effektiv och jämn 

tillgång till smärtlindring vid förlossning har förbättrats avsevärt under 

senare år. 

Den medicinska forskningen ger fortlöpande nya möjligheter att förebyg

ga, upptäcka, lindra och bota sjukdomar. Resultat frän forskningen inom 

hälso- och sjukvården ger ny kunskap som ökar förutsättningarna att 

framgångsrikt angripa hälsoproblem. Det är viktigt att hälso- och sjukvårds

forskningen ger underlag för bedömningar inte enbart av medicinska effekter 

utan också av sociala, etiska och ekonomiska konsekvenser av olika 

åtgärder. 

Statsrådet Göransson kommer senare denna dag att behandla vissa frågor 

om hantering av arki_v inom den offentliga förvaltningen. När det gäller 

medicinska arkiv ankommer d·~t på _landstingskommunerna att själva inom 

ramen för gällande lagstifting besluta om ambitionsnivå för arkiveringen. 

Detta kan emellertid underlättas av centrala rekommendationer. Journalut

redningen har lämnat ett delbetänkande om bevarande av journaler m.m. 

(Os S 1982:5). Denna fråga bereds inom regeringskansliet. 

De totala hälso- och sjukvfrdskostnaderna uppgår f.n. till närmare 60 

miljarder kr. per år. Detta motsvarar ca 10% av bruttonationalprodukten. 
År 1960 var motsvarande tal 3.6%. Ca 400 000 personer är sysselsatta inom 

hälso-och sjukvården, motsvarande ca 8% av det totala antalet sysselsatta i 

landet, vilket kan jämföras med ca 3% år 1960. 

1978 års tandvårdsutredning har i sitt huvudbetänkande (SOU 1982:4) 

Tandvår_den under 80-talet. redovisat förslag om hl.a. landstingens ansvar för 

befolkningens tandhälsa samt en modell för samverkan mellan folktandvår

den och privattandvården. Ut::edningen har mot bakgrund av att tandvår

dens reala resurser blir begrimsade ansett det angeläget att möjligheter 

skapas för en rättvis fördelning av bl.a. tandläkarresurserna mellan olika 

delar av landet och mellan olika befolkningsgrupper. Det är enligt 

utredningen viktigt att hushålla med resurserna framför allt genom 

förebyggande åtgärder. 

Huvudbetänkandet samt slutbetänkandet (SOU 1981 :50) Reviderad tand

vårdstaxa remissbehandlas f.n. Avsikten är att en proposition med förslag 

om tandvårdens framtida utformning skall läggas fram för riksdagen under år 

1983. 
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H I. Statens miljömedicinska laboratorium 

198 L/82 

1982/83 
1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

17 331 701 

16 537 000 

16 790 000 

117 

Statens miljömedicinska laboratorium (SML). som inrättades den 1 juli · 

1980, har till uppgift att inom den fysikaliska och kemiska miljömedicinen 

samt den allmänna hälsovården bedriva långsiktig forskning samt undersök

nings-, utrednings- och utbildningsverksamhet. Laboratoriet medverkar i det 

internationella hälsovårdsarbetet, främst inom WHO:s miljömedicinska 

program. Socialstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet. En rådgivancle 

nämnd med företrädare för huvudintressenterna är knuten till laboratorier 

och skall medverka i planeringen av verksamheten. Laboratoriet är uppdelat 

på en allmänhygienisk. en toxikologisk, en cpidcmiologiskoch en adminis

trativ enhet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Socialstyrelsen Föredra-
ganden 

Personal 93 

Anslag 
Förvaltningskostnader 13 941 000 + 725000 +283 0001 

(därav lönekostnader) ( 11387000) (+ 51 000) (-325 000) 
Lokalkostnader 2 595 000 + 14 000 - 30000 
Uppdragsverksarnhct I 000 
Engångsanvisning +6 750000 

Summa 16 537 000 +7 4891100 +253 000 

I Inkl. L-A TF 198.l; exkl. L-ATF 1982; 325 000 kr. har förts över till statens 
livsrncdclsvcrk. 

Socialstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 1092000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 353 000 kr. 

Besparingen möjliggörs genom omprioriteringar och förbättrad verksam

hctsplanering. 

3. Under den långa provisorietid som föregick bildandet av laboratoriet 

och under vilken den förutvarande omgivningshygicniska avdelningen var 

knuten till statens naturvårdsverk, tillfördes verksamheten endast mycket 

begränsade resurser för utrustning. Detsamma gäller resurstilldelningen i 

samband med själva omorganisationen och tiden därefter. Basal forsknings

utrustning är en förutsättning för att laboratoriet skall kunna bedriva 

verksamheten enligt instruktionen·. En ökad uppdragsverksamhet innebär 
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vidare ökade krav på modern och adekvat utrustning . Mot bakgrund hiirav 

begär socialstyrelsen att 6 750 000 kr. anvisas för inköp av utrustning. 

Föredragandens överväganden 

Ansvaret för tillsynen av s.k. konsumtionsvatten läggs enligt riksdagens 

beslut om en ny hälsoskyddslag (prop. 1981/82:219, SoU 1982/83:6. rskr 35) 

på statens livsmedelsverk fr.o.m. den 1 juli 1983. Detta innebär att vissa 

uppgifter som nu utförs av SML kommer att föras över till livsmedclsverkct. 

Jag beräknar att medelsbehovet vid SML därför minskar med 325 000 kr. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget till 16 790 000 kr.. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens miljömedicinska laboratorium för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 16 790 000 kr. 

H 2. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 227 946 

2 187 000 
2 17g ()()() 

Statens institut för psykosocial miljömedicin inrättades den I juli 1980. 

Institutet har till uppgift att utveckla, värdera och förmedla kunskaper om 

psykosociala risksituationer, riskgrupper och riskrcaktioner. Verksamheten 

omfattar målinriktad forskning samt utbildning. dokumentation och infor

mation. 

Institutet är organiserat på tre enheter: Enheten för vårdmiljö och hälsa, 

enheten för arbetsmiljö och hflsa samt enheten för allmän social miljö och 

hälsa. Institutet leds av en föreståndare under en styrelse med representanter 

för huvudavnämarna av institutets tjänster. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader · 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Summa 

1982/83 

8 

1758000 
( 1375000) 

329 <ioo 
!00000 

z 187 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Institutet 

+I 

+337 000 
( + 186 UUU) 
+ 39 000 
+612 000 

+988000 

Föredra
ganden 

+. 83 ()()() 
(+ 8000) 
+ 8lillO 
:..:. l{U) IHIO 

'9000 
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Styrelsen för institutet 

l. Pris- och löneomräkning m.m. + 92 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudfö.rslaget innebär.en besparing med 45 000 kr. 
Institutet bedömer att denna besparing inte kan genomföras om institutet 

skall kunna bedriva sin verksamhet eriligt de intentioner som förelåg vid 

institutets inrättande. 

3. Institutet begär ytterligare 151 000 kr. för att täcka lönekostnaderna för 

institutets åtta tjänsteL Dessa tjänster har tillsatts i enlighet med träffat 

avtal. 

4. Institutet anser det varaytterst ange!äget att viss vetenskaplig basutrust

ning anskaffas för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. För detta 

iindamål begärs 712 000 kr. 

5. För en tjänst som kontorist samt för att möjliggöra anställning av 

vikarier behövs en ökning av lönemedlen med 133 000 kr. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Med utgångspunkt · i huvudförslaget beräknar jag anslaget . till 

2 178 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen · 

att till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 

1983/84 anvisa ~!t förslagsanslag av 2 178 000 kr. 

H 3. Statens giftinformationscentral 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

2 017 834 

4 628.000 
4 473 000 

Statens giftinformationscentral ( G IC) svarar för information till allmänhe

ten och till läkare i akuta förgiftningssituationer. Upplysningarna lämnas på 

grundval av insamlad och bearbetad information om ämnens giftiga egenska

per. GJC betjänar hela landet. De flesta förfrågningarna kommer· från 

allmänheten. Verksamhetens tyngdpunkt ligger dock i besvarandet av 

kvalificerade medicinska frågeställningar från läkare. GJC deltar också i 

förebyggande arbete. undervisning och forskning. 

Enligt avtal med Stockholms läns· 1andstingskommun (SLL) får staten 

t.o.m. år 1984 utan ersättningför någon kapitaltjänstkostnad utriyttja lokaler · 

för G IC på Karolinska sjukhusets sjukhusområde. SLL svarar för fastighets

drift m.m. Förhandlingar sker med SLL om vad so·m skall gälla fr.o.m. år 

1985. 

Socialstyrelsen är chefsmyndighet för GIC, som förestås av en över" 

läkare. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Socialsty- Föredra-
relsen ganden 

Personal lli +10,75 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 4 401 000 . +1651 000 .,-- 80000-

(därav lönekostnader) .. (~ 964 000) (+I 469 000) (- 29 000) 
Hyreskostnader 227 000 . 75 000 ~ 75 000 
Engångsanvisning (ADB) +l 082 000 

4 628 000 +2 658 000 -155 000 

Socialstyre/sen 

I. Huvudförslag - 36 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 69 000 kr. 

3. Tre läkare måste kunna dela på bakjoursarbetct. GIC har två läkare. 

Även den ökade arbetsvolymer motiverar ännu en läkartjänst. Jourarbetets· 

omfattning gör att ensamtjänstgöring inte bör förekomma under kvällar och 

under dagtid på helger. För ·~n önskvärd duhbelhemanning dessa tider 

behövs fyra apotekartjänster. Om GIC tillförs en kemisttjänst kan G IC 

successivt påta sig ansvaret för rådgivning i fråga om industrikemikalier. För · 

utökade administrativa uppgifter behövs ytterligare I 3/4 assistentjänster 
( + l 458 646 kr). 

4. Medlen till expenser och utrustning bör ökas med ca 174 000 kr. 

5. Hyreskostnaderna blir enligt avtal 1982-06-04 med SLL omkring 

75 000 kr. lägre än vad som har beräknats för innevarande budgetår. 

6. Ett datorbaserat informationssystem bör byggas upp. Kostnaderna för 
budgetåret 1983/84 blir l 082 000 kr. 

Föredragandens Öl'ervägatzderr 

Socialstyrelsen har föreslagit ganska omfattande resursförstärkningar vid 

GIC, vilka i och för sig syftar till att ge en snabbare och säkrare hantering av 

GIC:s information, bl.a. genom införandet av modern datateknik. Jag anser 

att ett visst ekonomiskt utrymme bör kunna skapas genom en omdisponering 

av resurser i samb<ind med en verksamhetsplanering. Regeringen har därför 

på mitt förslag den 16 december 1982 beslutat uppdra åt statskontoret. att i 

samråd med socialstyrelsen se ()ver organisationen för GIC. Därvid kommer 

att särskilt övervägas hur centralen på bästa sätt skall kunna utföra sina 

uppgifter inom ramen för tilldelade resurser. Id.etta sammanhang skall bl.a. 

frågan tas upp om GIC bör genom en terminal få tillgång till viss information 



Prop. 1982/83:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 121 

ur produktkontrollnämndens produktregister. Översynen skall bedrivas 

skyndsamt. 

I avvaktan på resultatet av denna översyn utgär jag friln den. medelsram. 

som f.n. står till centralens förfogande. Medel är beräknade enligt 

huvudförslaget. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att regeringen den 9 september 1982 

uppdrog åt statens förhandlingsnämnd att förhandla om sjukvårdshuvud

männcns deltagande i kostnaderna för verksamheten vid GIC fr.o.m. år 

1982. Förutsättningarna för ett landstingskommunalt huvudmannaskap för 

GIC undersöks också. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen . 

föreslår riksdagen 

att till Statens gifti11formatio11scemral för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 473 000 kr. 

H 4-8. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med social

styrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt bcfolkningsskydd. Dess 

huvudsakliga uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt 

epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik, framställer bakteriologiska 

preparat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell gren av 

verksamheten är upprätthållandet av civil. och militär beredskap mot 

epidemier. 

SBL leds av en styrelse och under denna av en föreståndare .. Laboratoriet 

är organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriologiska avdelningen, 

virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen, produktionsavdelc 

ningen, epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, tekniska avdel

ningen och ekonomiavdelningen. En självständig parasitologisk sektion är 

direkt underställd föreståndaren. 

Program 

SBL har sedan budgetåret 1970171 tillämpat programbudgetering. 

Följande programindelning gäller. · 

1. Programmet Diagnostiska undersökningar omfattardiagnostiska under

sökningar av prov från människa samt från läkemedel, livsmedel, vatten eller 

annat material. 

2. Programmet Preparatförsörjning innefattar tillhandahållande av bakte

riologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m.fl.) och vissa hjälppro

dukter för laboratoriearbete genom egen produktion eller inköp från annan 

tillverkare. Här ingår även leveranser till civila och militära beredskapsla

ger. 

3. Programmet Centrallaboratorieuppgifter omfattar funktioner för 
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bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt epidemis

ka. I uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser: 

fagtypningar för att spåra smittkällor: introduktion. standardisering och 

utprovning av nya metoder: framställning och standardisering av laborato

riercagens: konferenser för att främja enhetlighet i teknik och tolkning av 

diagnostiska undersökningar och för avancerad· fortbildning. Programmet 

omfattar även vattcnundersökninf;ai-. sterilitetsundersökningar av medicin~ 

ska engångsartik_lar. internationd -rcfcrensverksamhet samt resurser för 

bekämpning av sjukhusinfektioner och cancerimmunologisk verksamhet. 

Centrallahoratorieuppgifterna utgör grunden för SBL:s viktigaste funk

tion: Bekämpning av och· bered~.kap mot infektionssjukdomar, speciellt: 

epidemiska. De är också hasen för SBL:s funktion som fackinstans till 

departement och socialstyrelsen i epidemiska och n1ikrobiologiska frågor. 

4. Programmet Försvarsmedicinsk verksamhet omfattar utveckling av 

diagnostiska metoder och tillverkning av vacciner av_ betydelse för totalför

svaret. 

5. Programmet Epidemiologisk verksamhet omfattar bevakning av epide- · 

miHiget i Sverige och utomlands. informations- och rådgivningsverksamhet 

av olika slag (inkl. undervisning). epidemiologiskt fältarbete vid utbrutna 

epidemier. utprövning av nya vacciner samt undersökningar för. att följa 

befolkningens immunitet mot vissa sjukdomar. t.ex. polio·. 

6. Programmet Service till utomstående omfattar service till karolinska 

institutets institution för virologi vad avser lokaler. substrat, diskgods. djur 

m.m. Vidare innefattar programrriet leverans av värme och varmvatten till 
polishögskolan i Solna och viss destruktionsverksamhet för externa kun

der. 
Forsknings- och utvecklingsarbete inom programmet Diagnostiska under

sökningar tar hl.a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder- för identifie

ring av infektionssjukdomar. Del syftar också till att öka kunskapen om 

infektionssjukdomars uppkomst och utveckling. Forsknings- och utveck

lingsarbetct omfattar även bl.a. områdena tumörvirologi. hepatit och 

utveckling av snabba och arbetsbesparande tcstmctoder samt immunologis

ka reaktioner vid hindvävssjukdomar (reumatiska sjukdomar m.fl.). lever

och sköldkörtelsjukdomar. 

När det gäller programmet Preparatförsörjning syftar forsknings- och· 

utvecklingsverksamheten till kvali tetsförbättring· av nuvarande vaccinsorti

ment men också till att fortlöpande i fältprövning ar undersöka egentillver

kade samt importerade vacciners effektivitet. 

Anslag 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

H 4. Statens bakteriologiska l~boratorium: Uppdragsverksamhet 

115. -"-.: Driftbidrag 
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H 6. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifc 

ter 

Il 7. - - Försvarsmedicinsk verk-

samhet 
I-I 8. ,, .. Utrustning 

H 9. Allmän hälsokontroll 

)[ 11. Epidemiberedskap !n.m. (Vissa anslagsposter). 

SBL:s verksamhet berörs vidare av följande anslag för statens insatser 

inom den sjukdomsförebyggande verksamheten. 

E 2.Statlig kontroll av läkemedel m.m, för viss kontroll av faprikssterili-

seradc engångsartiklar. 

I 9. Beredskapslagring för hälso- .och sjukvården m.m. 

I 10. Driftkostnader för bere~skapslagring m,m. 

Anslaget Uppdragsverksamhet är ett förslagsanslag som tas upp med ett 

formellt belopp pli 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader oc.h intäkter 

för programmen l, 2 och 6. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten 

samt för att tills vidare tillgodose behovet av röreisekapital disponerar SBL 

en rörlig kredit i riksgäldskoritoret på 18 milj.kr. 

Regeringen har den 12 augusti 1982. gc;'!nom prop. 1982/83:16 o_m 

vaccinproduktion, m.m. föreslagit riksdagen att vaccinproduktionen vid 

SBL fr.o.m. den 1 juli 1983 skall bedrivas vid en ny myndighet, statens 

vaccininstitut (SVI), som skall vara förlagd i anslutning till SBL. Regeringen 

beslöt senare samma dag att tillkalla en organisationskommitte med uppdrag 

att lägga fram ett detaljerat förslag om organisationen m.m. av SVI och SBL. 
. . .. · 

Kommitten fick också i uppdrag att utarbeta anslagsframställning för 

budgetfiret 1983/84 för myndigheterna. 

I avvaktan på organisationskommittens förslag har SBL den 27 augusti . 

1982 redovisat beräkning av anslag i enlighet med huvudförslaget. På grund 

av att riksdagen ännu inte tagit st_ällning till. propositionen om_ vaccinpro

duktion m.m. har kommitten-inte kunnat komma in _med anslagsframställ

ning. SBL:s framställning har därför legat till grund för medelsberäkningar

na. 

H 4. Statens bakteriologiska laboratoriu·m: Uppdragsverksamhet 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1000 

.1 000 

Uppdragsvcrksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande.av olika 

preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 

landsting samt viss export av preparat. För undersökning och preparat 

uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med 

ri ksrevisionsverket. 
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Program 1. Diagnostiska undersökningar 

Antalet debiterade undersökningar framgår av följande tabell. 

Antal debiterade 1980181 1981182 1982/83 1983/84 
undersökningar Utfall Uifall Budget Budget 

Bakteriologisk diagnostik 301 990 250667 .230 308 203 548 
Virologisk diagnostik 67 404 72630 72 410 74 595 
Immunologisk diagnostik 46 979 43 367 36 680 36 710 
Parasitologisk diagnostik 17 987 .16 669 16630 16 630 

Summa program I 434 360 383 333 356 028 331483. 

SBL:s bakteriologiska diagnostik har minskat kraftigt under den senaste 

10-årsperioden. Uppdragsverksamheten för Stockholms läns landsting och 

övriga landet är inte reglerad i avtal. Under budgetåret 1981/82 har vissa 

landstingslaboratorier med kort varsel tagit över diagnostik som tidigare 

sänts till SBL. Genom rationaliseringar har SBL försökt motverka de 

ekonomiska effekterna ·av den. minskande uppdragsvoly~en. Totalt sett 

redovisade program 1 under budgetåret 1981 /82 ett unders kött om 

1,5 milj. kr. Den virologiska diagnostiken visade emellertid ett underskott 

på ca 2,3 milj. kr. Detta är en förbättring i förhållande till budgetåret 1980/81, 

då underskottet under program 1 uppgick till 4,9 milj. kr. 

Program 2. Preparatförsörjning 

Programmet är framför allt inriktat på att förse den svenska förebyggande 

sjukvården med erforderliga vac~iner och immunglohuliner. Export sker 

också till främst övriga nordiska Jt,nder. Exporten har ökat från 1,3 milj. kr. 

budgetåret 1978179 tili 4 milj. kr. budgetåret 1981/82. SBL beräknar att 

exportintäkterna kommer att uppgå till 16 milj. kr. under· budgetåret 

1982/83. Ökningen hänför sig främst till export inom Norden av vaccin mot 

mässling, påssjuka och röda hund. SBL har år 198 (träffat licensavtal med ett 

amerikanskt läkemcdclsbolag om framställning av detta vaccin. I avtalet 

ingår bl.a. att SBL bar ensamrätt till försäljning på den nordiska marknaden 

samt till internationella hjälpprogram i svensk regi. SBL förbereder f.n. 

tillverkning av vaccinet. I avvaktan på att den egna tillverkningen kommer 

igång sker försäljning av vaccin som importeras i form av bulkvara. 

SBL:s sortiment domineras av preparat som ingår i officiellt rekommen

derade och av samhället finansierade vaccinationsprogram. Under år 1981 

utökade socialstyrelsen det allmänna vaccinprogrammet med rekommenda

tion om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund vid 11/2 och 12 <lrs 

ålder. 

Fr.o.m. den 1 januari 1980 bar det ekonomiska ansvaret för skyddsymp

ningsverksamheten övertagits av vederbörande sjukvårdshuvudman (prop. 

1978179:95 bil 2, FiU 35, rskr 335). 
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Den ekonomiska utvecklingen av de viktigaste produkterna SBL:s 

sortiment framgår av följande sammanställning. 

Egentilln:rkade 
preparat 
(intäkter tkr.) 

Influensa 
Trippel/duplex 
Polio 
Stelkramp 
Mässling eller mässling/ 
påssjuka/röda hund 

Övriga 

Summa egentillverkade 
preparat 

Inköpta preparat 

Gammaglobulin 
Allergipreparat 
Röda hund 
Påssjuka 
Övriga 

Summa inköpta preparat 

Summa egentillverkade och 
inköpta preparat 

Taxepolitik 

1980/81 
Utfall 

1 828 
3 271 

13 043 
4 459 

5 231 
2 192 

30 024 

1980/81 
Utfall 

6 194 
12 243 

1 654 
567 

2 438 

23096 

53120 

1981/82 
utra11 

844 
3 963 

15 384 
4921 

13 909 
2 734 

41 755 

1981/82 
Utfall 

6 241 
13 335 
1 501 

654 
2619 

24350 

66 105 

1982/83 
Budget 

1 540 
4 235 

15 573 
5 304 

22 600 
2 938 

52190 

1982/83 
Budget 

6 500 
14000 

750 
400 

2 890 

24540 

76730 

1983/84 
Budget 

I 540 
4 235 

15 573 
5 304 

28 011 
3 337 

58000 

1983/84 
Budget 

6500 
14 500 

750 
400 

2 850 

25 000 

83000 

För uppdragsverksamheten eftersträvas full kostnadstäckning. Varje 

tjänst eller produkt behöver dock inte helt bära sin kostnad. Huvudsaken är 

att kostnadstiickning för verksamheten som helhet uppnås. 

SBL:s taxa betraktas som normgivande för debitering av bakteriologiska 

och virologiska undersökningar vid andra laboratorier inom landet. I fråga 

om diagnostiska undersökningar har SBL möjlighet att medge rabatter eller 

bonus för större kunder eller för kvantitativt betydelsefulla prov. 

Taxan fastställs av SBL efter samråd med riksrevisionsverket i fråga om 

grunderna för taxan. De kraftiga kostnadsökningarna på materialsidan och 

låglönesatsningarna under de senaste [1ren har för SBL:s del nödvändiggjort 

relativt kraftiga taxeökningar. Under åren 1978-1982 höjdes taxan med 

ca 10 ':·I per år. För år 1983 beräknar SBL taxehöjningarna till ca 6 % för 

diagnostiken och 8 % för preparatförsiiljningen. 
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Res11/tat11t1·eckling 

Resultatutvecklingen för program 1-6 framgår av följimde tabell (tkr). 

/. Diagnostiska undersök-
ningar 

lntiikter 
Kosti1adcr 
Ri:sultat 

2. l'rcpara1försörj11i11g 
lntiikter 
Kostnader 
Resultat 

3. Ccntrallabori11orie11ppg~{-
ler 

lntiiktcr 
Kostnader 
Resultat 

./. Försvarsmedicinsk l'erk-
samhet 

Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

5. T:pidemiolo!iisk verksam-
het 

Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

ö. Sen·ice 1ill 111oms1åendc 
lntiikter 
Kostnader 
Resultat 

Summa intiikter 

Summa kostnader 

Rörelseresultat 

l'ersonal 

1981/82 
Utfall 

S0 824 
:;2 301 

- 1477 

"74 185 
66 731 

+ 7 454 

19163 
19 163 

± 0 

3 412 
3412 

± 0 

4 09<) 
4 099 

± () 

3 244 
3 239 

+ 5 

l:i4 927 

1-18 945 

+ 5 982 

1%1/82 

619 

ri)redragandellS överväganden 

1982/83-
Budgctcrat/ 
anvisat 

50 250 
51 750 

- I 500 

81 000 
78 250 

+ 2 750 

18 188 
18 188 

± () 

3 506 
3 506 

± 0 

H26 
3 92(i 

± () 

2 500 
2 500 

± 0 

159 370 

158 120 

+ 1250 

1982/83" 

614 

1983/84 
Budget 
SBL 

50 239 
51 534 

- 1295 

90 ()()() 
86 705 

+ 3 295 

18 538 
18 538 

± 0 

3 573 
3 573 

± 0 

4 001 
4 001 

± 0 

2 000 
2 000 

±" 0 

168 351 

166 351 

+ 2000 

1983/84 

614 

För SBL:s uppdragsvcrksamhet gäller i princip att full kostnadstäckning 

för verksamheten i dess helhet skall uppnås, även om enskilda sektorer kan 
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uppvisa över- eller underskott. S{1dana över- eller underskott bör dock vara 

tillfälliga. I ett liingrc tids1wrspektiv bör varje program biira sina egna 

kostnader. 

Jag hemställer att regeringen föresl<'tr riksdagen 

att till Stat('llS bakteriologiska laboratorium: Uppdragsl'erksamhet 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

H 5.Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 ()()(I 

i noo 
1 000 

Reservation 

Anslaget avser att täcka kostnader för forsknings- och. utvecklingsarbete 

inom progr<immen 1 och 2 som inte kan täckas genom taxeinkomster. 

Föredragandens ö1·en·iiganden 

Jag föreslår att anslaget ti1s upp med ett formelltbelopp av 1 000 kr. och 

hcmstiiller att regeringen· föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag för bud

get{1ret 1983/84 anvisa ett rescrvationsanslag av I 000 kr. 

H 6. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1981182 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

17 604 000 
18 188 000 

18 417 000 

Detta anslag finansierar program 3, Centrallaboratorieuppgifter. 

SBL 

I luvudförslaget innebär en ökning av anslaget med 350 000 kr. I beloppet 

ingår 728 000 kr. för pris- och löneomräkning samt. en minskning med 

378 000 kr. för besparing med 2 %'. 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget föreslår jag att anslaget tas upp med 

18 417 000 kr. Jag hemställer att regeringen förcslftr riksdagen 

att till Statens /1ak1eriologiska laboratorium: Centrallaboratorie-. 

uppgijicr för hudget{iret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

18 417 000 kr. 
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H 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk \'erksamhet 

1981/82 Utgift 3 390 000 

1982/83 Anslag 3 506 (11)(1 

1983/84 Förslag 3 551 000 

Detta anslag finansinar program 4, Försvarsmcdicinsk wrksamhet. 

SBL 

Huvudförslaget innchär en ökning av anslaget med 67 000 kr. I heloppet 

ingår 140 000 kr. för ökade löne- och materialkostnader samt en minskning 

med 73 000 kr. för hesparing med 2 ~··1:. 

Föredragandens ö1·cn·iigande11 

Med utgångspunkt i huvudför:;laget föreslår jag att anslaget tas upp med 

3 551 000 kr. Jag hemställer att r~geringen föreslfu riksdagen 

att till Statens bakteri?logiska lahoratoriwn: Försvarsmedicinsk 

l'erksamhet för bud get året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

3 551 000 kr. 

H 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 722 •72 

2 225 000 

2 100 oou 

Reservation 4 676 5371 

I Diirav 3 750 000 pa tilliiggshudget fiir utrustning fiir tillverkning av vaccin mot 
miissling, påssjuka och röda hund. 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 

detta reservationsanslag för amkaffning av utrustningsobjekt, vars värde 

överstiger 10 000 kr. och har en livslängd överstigande 3 år, dels genom 

anlitande av resp. programanslag för utrustningsobjekt, vars värde inte 

uppgår till nämnda hclopp. Medel motsvarande avskrivning och förräntning 

av utrustningskapitalet belastar SBL:s budget och inlevereras till statsver

ket. Under budgetåret 1981182 uppgick ifrågavarande kapitalkostnad till 

2 650 ()()() kr. 

SBL 

SBL heräknar investcringsbchovct under budgetåret 1983/84 till 3 496 000 

kr., fördelat på reinvesteringar I 75.1000 kr .. nyinves~eringar I 086 000 kr. 
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och skyddsutrustning m.m. 657 000 kr. l luvudförslaget iirnebiir en ökning av 

anslaget med 174 000 kr. 

SBL:s långsiktiga kapacitet styrs i stor utsträckning av de resurser som 

stiills till förfogande för ny- och rcinvestering i utrustning. 81.a. bestäms 

möjligheterna till en fortliipande rationalisering av verksamheten i hög grad 

av tillgängen pi\ investcringsmedel. Utreclningssituatinnen vad gäller lokali

sering och organisation av SBL har i m[inga iir· negativt påverkat SBL:s 

miijlig_heter att investera i utrustning. 

Förcdraga11dc11s iii·en•tlga11dc11 

För budget{1rct 198Ji84 ber~iknar jag för bl.a. skyddsutrustning och 

ersättning av försliten utrustning 2 lllO 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska lalwratorium: Utrustning för budget

[1ret I 98Ji84 anvisa ett reservationsanslag av 2 lllO 000 kr. 

H 9. Allmän hälsokontroll 

1981/82 Utgift 3 317 644 

1982/83 Anslag 3 477 ()()() 

1983/84 Förslag 3 517 ()()() 

Anslaget är avsett dels för viss försöksverksamhet med allmänna och 

riktade hälsoundersökningar, dels för statens bakteriologiska laboratoriums 

kostnader för viss hälsokontroll. 

Sucialsf\ · rclst;,, 

Socialstyrelsen bcriiknar kostnaderna för databehanctling och statistisk 

bearbetning av resultaten av försöksverksamheten i Kopparbergs och 

Östergötlands läns landstingskommuner med mammografiundersökningar 

för att spåra bröstcancer till 126 000 kr. under budgctaret 1983/84. Styrelsen 

riiknar med att utvärderingen av försöksverksamheten skall vara klar under 

huclgetårct 1984/85. Det innebär en förclriijning med tvcl t1r i förh{tllande till 

elen i dcccmher 1977 upprilttade planen för försiiksverksamheten. Själva 

genomförandet av försöksverksamheten har giitt programenligt. dvs. under

sökningarna har utförts i planerad takt och på avsett siitt. Det iir opåverkbara 

faktorer sammanhängande med cancertumörens biologi som iir avgörande 

för hur li"rng tid det tar att fä svar på frågan hur en allmän hälsokontroll med 

mammografi påverkar överlevnad och dödlighet vid bröstcancer. 

9 Riksdagen 1982183. i sam/. Nr 100 
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Statens baktl'riologiska lahoratnrium ( S B /,) 

Under anslaget disponerar SBL medel för prov pii vissa ärftliga iimnes

omsiittningssjukdomar (PKU, galaktosemi. hypotyreos) hos nyfödda. Sjuk

domarna kan diagnostiseras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder. 

liimpliga för urvalsundersökningar i stor skala ( PKU~diagnostik ). Om 

förebyggande behandling sätts in på ett tidigt stadium kan skador och därav 

följande handikapp undvikas. 

SRL hegiir att anslaget för laboratoriets hiilsokontrnllvcrksamhct. som 

främst a\ser s.k. PKU-undersiikningar samt undersökningar för att p~lvisa 

brist pa sköldkörtelhormon riiknas upp med 135 000 kr. för ökade 

materialkostnader. 

Förcdraga111/ens ö1·er1·iig1111dc11 

Jag beräknar för niista budgetar 119 000 kr. för databehandling och 

statistisk bearbetning av resuluten från försöksverksamheten i socialstyrel

sens regi med mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer. Jag 

anser det angeläget att utvärderingen inte dröjer liingn: iin vad som är 

nödviindigt med hiinsyn till projektets uppliiggning. Jag räknar med att 

statens bidrag till försöksverksamheten skall upphöra i och med utgiingen av 

budgetåret 1983/8-L 

För undersökningar vid SRL av vissa [imncsomsiittningssjukdomar beräk

nar jag 3 398 000 kr. Jag lnr diirvid beriiknat medel för s.k. PKU

undersökningar och för en forhatt försöksverksamhet med undersökning av 

samtliga nyfödda i landet för att pavisa brist på sköldkörtelhormon. 

Undersökningarna görs inon: SBL:s sektion för PKU-diagnostik med 

utnyttjande av samma provtagningsmakrial som för PKU-undersökningar-

na. 

Anslaget biir föras upp mccl 3 517 OOU kr. Jag hcmstiilkr att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Allmän hälsckontroll för budgctäret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 517 000 kr. 

H 10. Hälsoupplysning 

1981182 Utgift 6 563 712 Reservation 919 162 

1982183 Anslag 4 850 000 

1983/84 Förslag 4 419 000 

Frän förevarande anslag di~.poncrar socialstyrelsen medel för särskilda 

informationsprojekt. sammanställning av informationsmaterial m.m. om 

hälsoupplysning. Fdrn anslaget bekostas ocksä upplysningsverksamhet 
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genom vissa organisationer, hl.a. Nationalföreningen för upplysning om 

tobakens skadeverkningar (NTS), Riksförbundet för sexuell upplysning 

(RFSU) m.fl. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/8..\ 

Social- Föredra-· 
styrelsen ganden 

I. Bidrag till organisationer 2 300 000 + 178 000 + 69 000 
2. Socialstyrelsen för hiilso-

upplysning 2 549 000 +I 277 000 ~sooooo 

3. Vigör 1 noo 

Summa 4 850 000 +1..\55 000 -431 000 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsens hälsoupplysning har till övervägande del karaktären av 

utvecklingsarbete. Tyngdpunkten i projektverksamheten ligger f.n. på 

abortförebyggande insatser och tobaksupplysning. Till följd av nya veten

skapliga rön är det också angeläget att sammanställa nya faktaunderlag om 

kost och motion. 

Genom riktade projektstöd försöker socialstyrelsen stimulera olika organ 

att arbeta med hälsoupplysning. För att ge sjukvårdshuvudmännen stöd i 

deras verksamhet med hälsoupplysning kommer socialstyrelsen att förstärka 

sina funktioner för bl.a. kon taktarbete, erfarenhetsförmedling och produk

tion <tv informationsmaterial. Utrymmet för projektverksamhet i styrelsens 

egen regi kommer därmed att minska. 

Socialstyrelsen följer huvudmännens uppbyggnad av samhällsmedicinska 

enheter och planer för hälsoupplysning. Styrelsen avser att utveckla ett 

· enkelt heskrivningssystem över hur den regionala hälsoupplysningen utveck

las. Även om utvecklingen i stort gått framåt, vill socialstyrelsen understryka 

att de regionala skillnaderna är stora. 

För att verksamheten med hälsoupplysning skall kunna bedrivas enligt 

ambitionerna i bl.a. propositionen ( 1979/80:6) om socialstyrelsens omorgani

sation behövs ökade resurser. Soci<il~tyrelsen begär <itt anslaget räknas upp 

till 6 305 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens öven·äganden 

Genom den nya hälso-och sjukvårdslagen som träder i kraft vid årsskiftet 

får landstingen ett lagstadgat ansvar för förebyggande vård. Ansvaret gäller 

insatser riktade mot såväl mämiiskorna som miljön. Hälsoupplysning och 
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annan individinriktad förebygg.mde vård bör i första hand vara en uppgift för 

pri märv{mlcn. 

Landstingens övergripande ansvar för hälsoupplysning innebär inte att 

behovet av centrala initiativ helt försvinner. Jag räknar dock med att en viss 

begränsning av de centrala insatserna inom området kan ske. Socialstyrel

sens uppgift beträffande hälsoupplysning bör vara att på grundval av 

styrelsens verksamhet samt nationella och internationella rön om hälsorisker 

och hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga områden för hälsoupplys

ningsarbctet och förse huvudmiinnen med visst underlag för deras hälsoupp

lysning. Styrelsen hör bistå och stimulera huvudmännens upplysningsverk

samhet och verka för att inneh;lllet uppfyller sakliga krav. 

Information om preventivr,:1edel och abortförebyggande åtgärder iir 

alltjämt ett angeläget område. Den under år 1980 tillsatta abortkommittcn 

har bl.a. i uppdrag att överväga ett särskilt åtgärc\sprogram för att förbättra 

informationen om samlevnadsfrågor och om abortförebyggande Mgärder. 

Kommitten räknar med att vara klar med sitt arbete under vären 1983. 

Det behövs fortsatta insatser för information om skadeverkningar vid bruk 

av tobak. Med anledning av tohakskommittens betänkande (SOU 1981: 18) 

Minskat tobaksbruk har regeringen under det gängna itret vidtagit vissa 

ytterligare åtgärder för att begränsa tobaksbruket. Socialstyrelsen och 

arbetarskyddsstyrelsen har sålunda fött i uppdrag att i samråd utfärda 

rekommendationer om begränsning av tobaksrökningen i lokaler av gemen

samhetskaraktär. Socialstyrelsen har också fått särskilda medel för att 

informera om rekommendationerna. Regeringen har vidare uppdragit åt 
socialstyrelsen att verka .för att frågor som rör tobakens skadevcrkningar 

ägnas ökad uppmärksamhet i utbildningen av läkare och annan vårdperso

nal. 

Det är angeläget att socialstyrelsen fortsätter med information till 

invandrare. Kost- och motionsvanor utgör viktiga förutsättningar för hälsan 

och välbefinnandet. Det behöv:; fortsatta insatser pi\ detta område. 

Under anslaget har jag räknat med en viss ökning av bidraget till olika 

organisationer för hälsoupplysning. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 4 419 000 kr. Regeringen beslutar efter förslag av socialstyrelsen 

om den närmare fördelningen av tillgängliga medel under anslagsposten I. 

Bidrag till organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälsoupplys11i11g för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 4 419 000 kr. 
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H 11. Epidcmihcrcdskap m.m. 

1981/82 

1982183 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 916 966 

11 357 000 

11 410 000 

133 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 

sjukvt1rden sf1vitt avser smittsamma sjukdomar. 

Frfrn anslaget utgi\r ersiittning för vissa kostnader och förluster som 

uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av 

smittsam sjukdom. Bestämmelser i ämnet finns i kungörelsen ( 1956:296) om 

ersättning i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen 

(1956:293) om ersättning till smittbärare (ändrad senast 1982:370). Från 

anslaget bekostas också planläggning av epidemibercdskap inom riket. 

medicinsk katastrotberedskap m. m. · 

Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet. som 

bedrivs vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL). 

Socialstyre/sen och SBL 

Beriiknat medclsbehov för verksamheten under budgetåret 1983/84 

1. Socialstyre/sen 

Planläggning av epidemiberedskap 

inom riket 

Medicinsk katastrotberedskap 

Diverse kostnader. främst för 

epidcmiförebyggande åtgärder med 

avseende på den internationella 

trafiken 

2. SBL 

Epidemiologisk verksamhet 

Civil bercdskapslagring 

30 ()()() 

48 000 

118 000 

196 000 

4 083 000 

250 000 

4 333 l)()l) 

I. Socialstyrelsen begär en uppräkning av anslaget för nästa budgetår med 

15 000 kr. för pris- och löncomräkning. 

2. Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämp

ning. rapportering samt rådgivning och information. Anslaget är avsett att 

tiicka utgifterna för den epidemiologiska basorganisationen vid SBL. 

Anslaget blir riiknas upp med 157 0()0 kr för ökade materialkostnader. 

3. Enligt regeringens uppdrag undersöker SRL f.n. olika möjligheter att 

begränsa kostnaderna för beredskapslagring av influensavaccin. 
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Föredragandens överväganden 

Anslagsbehovet för den epidemiologiska verksamheten vid SBL under 

nästa budgetår beräknar jag till 4 221 000 kr. Därvid har jag beräknat 

250 000 kr. för att täcka kostnader för kassationsförluster i samband med 

beredskapslagring av vacciner för medicinska riskgrupper. 

Jag beräknar medelsbehovet för ersättning till smittbärare m.m. till 

7 milj. kr. och för socialstyrelsens planerings verksamhet till 189 000 kr. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med ll 410 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till F.pidemibered.1kap m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 11 410 000 kr. 
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I. Övrig sjukvård m.m 

Under avsnittet om övrig sjukvård tas de anslag upp frirn ,·ilka bidrag utgår 

till sjukviirdshuvudmiinnen för olika vcrksarnheter. Vidare behandlas anslag 

till utbildning av vixs pe_rsonal inom hiilso- och sjukvärden. 

Staten var huvudman för flertalet av mentalsjukhusen t.o.m. år 1966, 

varefter landstingskommuncrna tog över ansva~et. Vid samma tidpunkt 

ersattes den gamla sinnessjuklagen av en ny lagstiftning. Sjukvårds.lagen blev 

gemensam för all sjukvard. 

A vsiktcn med dessa föriinclringar var bl. a. att psykiatrin snabbare skulle 

kunna utvecklas till samma vårclstandard som kii.nnetccknadc den somatiska 

vCmien. En uppbyggnad av kvalificerade. öppen\,{mlsresurser och lokalise

ring av den slutna psyki;1triska korttidsviirden till de somatiska sjukhusen 

viintadcs komma till stancl. Trots att möjligheterna till behandling i 

alternativa v{Irdformer ökats, iir den psykiatriska vården fortfarande i hög 

grad kirnten till den slutna värden iiven om en utvc.ckling mot decentraliserad 

öppen ,-{ml har inletts under de ,senaste åren. 

Sedan landstingen tog över den psykiatriska vården har drdplatserna 

reducerats fr?tn ca 38 000 till ca 28 000 {\r 1982. Detta antal inkluderar ~åväl 

landstingens sjukhem som enskilda vårdhem. Enligt landstingens planer 

beriiknas antalet vårdplatser diirdter minska med drygt I 000 per år. 

Fortfarande·finns dock huvuddelen av vårdplatserna inom elen psykiatriska 

vården vid de f.d. mentalsjukhusen och mer än en fjärdedel av vårclplatserna 

vid äldre ofta avsides bcliigna sjukhem. för investeringi1r och drift utg[Ir 

siirskilda statsbidrag. 

Socialstyrelsen har i en rapport redovisat elen inriktning i stort för 

planering av den psykiatriska hälso- och sjukvården som enligt styrelsens 

mening bör gälla pä liingre sikt samt mera konkri:t angett riktlinjer för 

1980-talet. Riktlinjerna innebiir en starkare satsning på förebyggande 

åtgiirdcr och ökad betoning av öppna och halvöppna v{trdformer. En 

sektoriscring av psykiatrin förespr;~1kas, dvs'. en organisation av psykiatrin 

diir en psykiatrisk enhet har ansvar för all psykiatrisk värd inom ett visst 

geografiskt onm\de. Därvid efterstriivas att anpassa upptagningsomr{1dct för 

den psykiatriska verksamheten till det som giiller för socialtjänst och 

prim;irdrd. En sådan organisation ger större möjlighet till biittre kontakt 

med befolkningen och ökade möjligheter till samverkan med andra 

v;lrdgivarc. 

En förändring av elen psykiatriska vården enligt dessa riktlinjer kommer 

att leda till att de fristaendc psykiatriska sjukhusen på sikt försvi~11er. I 

sjukvårdshuvudmiinnens principplaner har det satts som m{i! att de bör vara 

avvecklade inom högst 20-25 <lr. S(Kialstyrelsen har i en rapport Psykiatrisk 

drd utan mentalsjukhus (SoS redovisar 1982:8) visat att avvecklingen kan 

fullföljas under 1990-talct. 

Den I· januari 1983 triider vissa iindringar i kraft i lagen (1966:293) om 
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bcn:damk av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). Diirmcd avhjiilps 

vissa brister och oklarheter i nuvarande regler. Socialberedningen har i 

uppdrag att lägga fram förslag till en ny psykiatrisk tvångslagstiftning. 

Grundutbildningen till läkarexamen omfattar studier under fem och ett 

halvt år. Utbildningen når efter två år det propedevtiska stadiet med kliniska 

inslag, som i stor utsträckning förläggs till sjukhus. 

Den kliniska delen av läkarutbildningen i Stockholmsområdet är i 

huvudsak förlagd till Karolinska sjukhuset. Huddinge. S:t Görans och 

Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. I Götcborgsområdct finns. de 

kliniska utbildningsplatscrna vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra Sjukhuset 

i Göteborg. Läk<trutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, lasarettet i Lund, Malmö allmänna 

sjukhus samt regionsjukhusen i Linköping och Umeå. 

Drift- och invcsteringsersättningar utgår enligt särskilda läkarutbildnings

avtal. Förhandlingar pågår om vad som skall gälla efter år 1982. Avsikten iir 

att ta upp överläggningar med kommunerna om olika statsbidrag m.m. 

Uppsala läns landstingskommun tar över huvudmannaskapct för akade

miska sjukhuset i Uppsala den 1januari1983 (prop. 1981/82: 145). Sjukhuset 

blir härigenom kommunalt undervisningssjukhus. 

Läkare som efter grundutbildning och allmäntjänstgöring fått legitimation 

kan förviirva specialistkompetens genom fortsatt vidareutbildning. Utbild

ningen sker som regel genom tjiinstgöring pt1 blockförordnande på särskild 

läkartjänst för vidareutbildning. Läkaren skall också under specialistutbild

ningen delta i systematisk undervisning som anordnas av socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen har utsett en expertnämnd- socialstyrelsens expertnämnd för 

läkares vidareutbildning - med uppgift att bistå styrelsen med råd i frågor 

som rör iäkares vidareutbildning. 

Tillgängen pii. läkare har förbättrats viisentligt under senare år. Siilunda 

har antalet liikare ökat starkt under 1970-talct, nämligen fr[111 ca J(I onn iir 

1970 till drygt 19 000 år 1980. Detta har kunnat ske pil grund av den kraftiga 

ökningen av antalet utbildningsplatser för läk;ire som genomfördes under 

1960-talet och i början av 1970-talet och_ en betydande invandring av 

utliindska läkare. Med nuvarancle intagningskapacitet pä liikarlinjen beriik

nas antalet examinerade liikare under 65 i1r att uppgi1 till 23 400 ~tr JlJ85. 

Fortfarande dder dock brist p<'1 Wkare. siirskilt inom vissa geografiska 

områden och specialiteter. främst inom allmiinrnedicin. långtidssjukvård och 

psykiatri. Ett läkarfördelningsprogram avseende åren 1982-83 (LP 83) har 

fastställts av socialdepartement,~ts sjukv_il.rdsdelegation. Detta innebär en 

fortsatt satsning pa allmänläkare. Socialstyrelsen har vidare pi1 sjukvi1rds

delegationens uppdrag fördelat drygt 1 000 blockförordnanden för år 1983 

för läkare under fortsatt vidareutbildning, varav 396 avser utbildning i 

allmänmedicin. Socialstyrelsen iir enligt vad jag har erfarit beredd att senare 

fördela ytterligare 30 block för ~llmiinmedicin. 

Inom ramen för sjukviirdsdelegationens arhete med projektet I lii!so-oeh 
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sjukvård inför 90-talet (I IS 90) p~ig~ir umkrslikningar av det framtida 

personalbehovet. Liikarna utgör en av de personalgrupper. Sllm kommer att 

siirskilt uppmiirksammas. 

Staten har sedan iir 1969 (prop. 1969:35. SU 83. rskr 215) satsat pil en 

systematiserad vidareutbildning för liikarc. Detta har skett h~1de för att 

friimja Wkarnas allmiinna yrkesskicklighct och för att biittre anpassa deras 

utbildning till samhälkts behov. Staten bör iiven i fortsiittningcn ha det 

organisatoriska ansvaret för liikarnas vidareutbildning. Jag kommer i det 

följande under reservatinnsanslaget I 6. Vidareutbildning ;1\· Ukare att 

niirmare behandla denna fr<iga. 

Vissa externa kurser. som hittills har anordnats av socialstyrelsen för 

medel under förslagsanslaget I 8. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal 

m.m .. bör i fortsiittningen handhas av olika utbildningsmyndigheter. 

Beredningen av denna fråga pägår. Socialstyrelsen bör dock bch[1lla 

uppgifterna att anordna kunskapsprov för liikare med utliindsk utbildning 

och kompletteringsutbildning för tandläkare med utliindsk utbildning. Jag 

kommer också att under anslaget beräkna vissa medel för anordnande av 

konferenser. Genom konferenser kan socialstyrelsen föra ut nya kunskaper 

och metoder samtidigt som styrelsen kan tillgodogöra sig erfarenheter från 

fältet. Detta anser jag vara angeläget med tanke pä socialstyrelsens nya 

roll. 

I 1982 :'trs försvarsbeslut (prop. 1981/82:I02 bil. 5, FölJ 18. rskr. 37-1) som 

avser perioden 1982/83-1986187 gavs en li"tngsiktig inriktning för den fortsatta 

utvecklingen av hälso- och sjukvården samt socialtjiinstcn i krig. En 

ekonomisk ram fastställdes samtidigt. Beslutet innebiir en prioritering av 

försörjningsberedskapcn av sjuh{mlsmatericl av förbrukningskaraktiir och 

Iiih·mcdel samt av utbildning av personal för hiilso- och sjuh~mkn. 

Socialstyrelsen har hi>sten I 'J82 lagt fram L'n programplan för hiilso- och 

sjukv;irden. socialtjiimkn samt hiilsoskyddct i krig frir perioden l 9X3-8X. 

Dl:'nna programplan visar bl.a. att de prioriterade m{1len i flera avseenden 

kan uppni\s under programperioden. 

t;tredningen om sjukv{1rden i krig (lJSIK) har hösten 19X2 avliirnnat sitt 

sluthetiinkande (SOU 1982:42) Utbildning för hiilso- och sjukdrd vid 

katastrofer och krig. Betiinkandet remisshchandlas f.n. 

En siirskild utredare ( S 1982:03) utreder fr{1gan om ansvar och uppgifter 

inom socialstyrelsens bereclskapsomn'1de. Utredningsresultatet \'iintas före

ligga sommarcn 1983. 

I I. Bidrag till anordnande av kliniker för ps~·kiskt sjuka m.m. 

1981/82 Utgift 29-14.()l) 098 

I~>~{~!~.) Anslag 25() (i()()()()() 

1983/X-1 Förslag 2-10 {i()()()()() 
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Fran anslaget bekostas byggnadshidrag till landsting,kommunerna .samt 

Göteborgs. \falmö och Gotlands himmuner för anordnande av kliniker for 

psykiskt sjuka m.m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstings

kommunerna 0111 landstingens Övt'ftagande· av elen psykiatriska sjukv~1rckn 

(prnp. 1966:64. SU 94. rskr. 22i'l) samt mellan staten och Stockholms. 

Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kommuners Ö\'ertagancle av 

huvudrnannaskapet för hela sin ps~·kiatriska sjukvård m.m. (prop. 1967:69. 

SU 1967: 106. rskr. 1967:252) samt 1illäggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50. 

SoU 17. rskr. 169). 
Sjukvårclshuvudmännen skall fnligt reglerna i mentalsjukviirdsavtalcn 

erhMla bidrag enligt angiven bidragsplan. Anliiggningsbidrag utgilr för 

uppförande av nya v<lrdplatscr och upprustningshidrag i.1tg{Ir för reno\-cring. 

om- och tillbyggnad m.m. av byggnader. Förutsättning för att bidrag skall 

utgi1 ;ir att objektet prioriterats för igångsättningstillst<\nd av socialstyrelsen. 

Denna regel tillkom fr.o.m. år 1972. Dessflirinnan utgick bidrag för objekt 

faststiillda i investeringsplaner. Dessutom utgiir byggnaclshidrag enligt 

särskilda överenskommelser. som träffas mellan staten och resp. sjukvårds

huvudman. 

Social.1'T.\'re/.1·en 

Statefö förhandlingsnämnd ha1 år l.981· träffat· överenskömmebe med 

sjukvardshuvudmiinnen om bidrag till elen psykiatriska vården för :\ren · 

J 980--1983 m.m. Parterna har bl.a. enats om att staten skall liirima ett särskilt 

bidrag under {Iren 1982--1991. som skall avlösa kvarsti1cnde byggnads- och 

utrustningsbidrag enligt nu gällande mentalsjukvfirdsavtal. 

Fr. o. m. år 1981 skall endast viss.1 byggnaclsohje h vara biclragsberiittigan

de enligt hittills tillämpade regler. Förhancllingsniimnden skall.framöver ta 

upp i iivcrcnskornmelsen preciserade ytterligare byggnadsohjekt till siirskild 

prövning i f61ga om bidragsgivning. 

En säker heräkning av anslagslwhovct kan därför inte göras. Socialstyrel

sen uppskattar rneclelsbehovct till 240 milj. kr. 

Föredragandens ö1·cn·iiga11dc11 

I likhet med socialstyrelsen beräknar jag meclelsbehovet för budgcttiret 

1983184 till 2-W milj.kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föresEir riksdagen 

att till TJidrag till a11ord11a11de 111• kliniker.för psykiskt ~juka m.m. för 

budget;'trct 1983/8-1 anv.isa ett fi.irslagsanslag av 2-10 000 nno kr. 
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I ,2. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1981182 Utgift 4 150 353 199 

1982183 Anslag 4 028 000 ()()() 

1983/8.J. Förslag .J.126000()()1) 

Från anslaget utg<'ir bidrag till landstingskommunerna samt GötL·borgs. 

Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m. Bidragen utgär enligt avtal mellan staten och landstingskommuncrna 

om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukviirden (prop. 1966:6.J.. 

SU 94. rskr 220) samt mellan staten och Stockholms. Göteborgs och Malmö 

kommuner om dessa kommuners övertagande av huvudmannaskapct för 

hela sin psykiatriska sjukvård m.m. (prop. 1967:69. SU 106. rskr 252) samt 

tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50. SU 17. rskr 169. prop. 1974:134. 

SoU 39. rskr 320. prop. 1975176:17. SolJ 16. rskr 30). 

Statens förhandlingsniimnd träffade iir 1981 övcremknmmclse med sjuk

vårdshuvudri1~innen om . bidrag till den psykiatriska värden för aren 

1980---1983 m.m. Bidragshdoppen iir fastställda t.o.m. itr 1983. 

I avvaktan på kommande överliiggningar mdlan parterna utgår socialsty

relsen frän de faststiillda beloppen för t1r 1983 och beräknar anslagsbehovet 

till 4 126.0 milj.kr. 

Föredragandens ö1·en·iiga11de11 

Överläggningarna med sjukvårdshuv·udmännen om bidragen för tiden 

efter är 1983 kommer att ske utifrån en samlad bedömning av de kommunal

ekonomiska frägorna inför år 1984. I avvaktan pil resultatet hiirav beräknar 

jag i likhet med socialstyrelsen medelsbehovet för budgctaret J 983/84 till 

4 126 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsl~ir riksdagen 

att till Bidrag till driften a1· kliniker för psykiskt sjuka m.111. för 

budgetåret 1983184 anvisa ett förslagsanslag av 4 126 000 nuu 
kr. 

I 3. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare 

1981/82 Utgift 15 024 830 

1982!83 Anslag 15 025 000 

1983/84 Förslag 15 025 000 

Fr'ån anslaget utgår ersättning till landstingskommunerna och Gotlands 

kommun enligt övcnskommclse _mellan staten och dessa kommuner om deras 

övetagande av statens ansvar för provinsialliikarnas pensionering ( prop. 

1972:50. SoU 17. rskr 169). 

Överenskommelsen innebär att berörda sjukvårdshuvudmän tar. över 
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ansvaret för provinsialliikarnas pensionering utom för vissa provinsialliikarc 

som fött behålla pensionsriitt cnli:~t statens allmänna pensionsregJemente. 

Staten ersiitter huvudmännen för deras i1tagandcn genom utbetalning av dels 

ett eng{mgsbc\opp motsvarande prnsionsskulderna. dels ärliga bidrag. 

·socialsr_i·rl'lse11 

Eng:\ngshcloppet har faststiillts :ill 78 383 870 kr. per den I juli 1971 och 

~kall fördelas p~\ 19 annuiteter. som skall crlliggas fr.o.m. f1r 1975. 

Fiir <ir 1975 och följande E1r har parterna enats om att de örliga bidragen till 

Jandstingskommunerna och Gotlands kommun skall utgi1 med 8 milj kr. intill 

dess slutlig avlösning sker av statens kostnadsansvar för ifrttgavarande 

provinsialliikares pensionering. 

Styrelsen beriiknar medelshehovet för budgetäret 1983/84 till 15 025 t)(JtJ 

kr. 

fiirl'draga11dc11s (j1·crl'iiga11de11 

I överensstämmelse med soeialst yrelsens förslag beräknar jag ans lagsbe

hovet till 15 025 OllO kr. 

Jag hemst;ille·, att regeringen för~slitr riksdagen 

att till Bidrag ri/l pensioner för l'is.rn provinsialliikare för budgctärct 

1983/84 anvisa ett för~lagsanslag av 15 025 noo kr. 

I 4. Bidrag till kommunala undenisningssjukhus 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

834 986 67K 
945 ()()() (\()() 

Frt1n anslaget utgar drift- lJch in1·L'Steringsersiittningar till huvudmiinnen 

för de kommunala undervisningssj ukhusen enligt avtal om liikaruthildning 

C'Ch forskning inom de kliniska iimncsomddena. Ersättning utgf1r iiven till 

viss annan verksamhet pi1 unckrvisningssjukhuscns omr:'tdcn 111.111. 

Avtal med huvudmiinnen för de kommunala undervisningssjukhusen om 

fortsatt samarbete angiknde liikarutbildning och forskning finns iinnu inte 

fiir tiden fr.P.111. den I januari 1983. Förhandlingar piigi'ir dock i denna fr:'tga. 

Jag riiknar med att en överenskommelse om samarbetet skall kunna 

redovisas i en proposition till riksdagen under viHen 1983. I avvaktan p{t en ny 

i.iverenskommelse förordar jag att anslaget tas upp med oföriindrat belopp. 

Jag hemstiiller alt regeringen förc~~ditr riksdagen 

att. i avvaktan pft särskild proposition i ämnet. ·till Bidrag rill 

ko1111111111al;1 w1dc•1Tis11i11gvsf11k/111s för budgetitrel I lJ83/~4 bc

riikna ett förslagsanslag av 945 tl!JO OIJO kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 

I 5. Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa iiwcstcri~gar 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

20 ()()() 000 

20 000 000 

141 

Fran anslaget utbetalas li'm till Stockholms liins landstingskommun (SLL) 

för invcstt:ringar vid Karolim;ka sjukhuset (KS). 

Enligt avtal om slutrcglcring av ekonomiska frågor avseende KS ( prop. 

1980/81:95. s. 65. SoU 27. rskr. 278) beviljar staten SLL län om sammanlagt 

]()()milj. kr. för investeringar vid KS. l.<'men f:lr lyftas med 20 milj. kr. per 

den 15 juni under vart och ett av aren 1982-1986. Varje lån löpcr p{1 15 {1r och 

amorteras med 1115 varje år. Riinta crliiggs. 

Ränta och amortering redovisas på inknmsttitlarna: Övriga ränteinkom

ster och Övriga {1terbetalningar. 

Föredragandens örcn·iiga11de11 

För det lån till Stockholms liins landstingskpmmun. som enligt giillandc 

avtal skall betalas ut den 15 juni 1984. bör under förevarandc anslag beräknas 

20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsl{ir riksdagen 

att till Ltln till Srockho/111s liins lw11/sri11gsko1111111111 för 1·issa 

inrC'steringar för budgetärct 1983/84 anvisa ett reservationsan

slag av 20 000 000 kr. 

I 6. Vidareutbildning av läkare 

1981/82 Utgift 22 606 125 

1982/83 Anslag 23 733 uoo 
1983/84 Förslag 27 642 UOO 

Fran anslaget bekostas utgifter i samband med vidareutbildning av liikarc. 

Vidareutbildningen -omfattar dels allmäntjiinstgöring (AT). efter vilken 

legitimation kan erhi1llas. dels fortsatt vidareutbildning (FV). varigenom 

specialistkompetens uppniis. 

Enligt kungörelsen (1972:678) med tilliimpningsförcskriftcr till lagen 

( 1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket skall den som avlagt 

liikarexamen inom riket och vill fä legitimation som hikarc genomgä 

allmiintjiinstgöring som läkare unclt'r ett {ir och nio m[madcr. varav i princip 

sex m~mader inom allmiin kirurgi. sex miinader inom allmiin internmedicin. 

tre månader inom allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex 

månader inom allmiinmedicin. Prov avliiggs i allmiin kirurgi. allmiin 

internmedicin och allmän psykiatri. 

Den som vill fä specialistknmpctens. skall dter kgitimation som liikare 
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gcnomg{1 fortsatt vidareuthildnin.~. som best~1r av viss huvudutbildning samt 

sidoutbildning inom vcrksamhetsomr(1dc av hctydelsc för sökt kompetens. 

Det {!ligger socialstyrelsen att anordna dels prov för liikare som fullgör 

allmiintjiinstgöring. dels systematisk undervisning med kunskapsprov för 

liikare som genomg(ir specialistutbildning. Socialstyrelsen meddelar också 

beslut oni godkänd allmäntjiinstg:öring samt bevis om specialistkompetens. 

Socialstyrelsen .har inriittat en delgivande expertniimnd för frågor om 

liikares viclaretithildning (NL V:'. NL V bestiir av Mta ledamöter jiimtc 

ersättare för dessa. En ledamot. tillika ordförande i niimnden. företräder 

socialstyrelsen. Av övriga ledamöter utses två efter förslag av vartdera 

univ~rsitets- och högskoleämhetC't, landstingsförbundet och Sveriges Liikar

förbund samt en dter förslag av Svenska Likaresällskapet. 

Social.1·trre/se11 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Omkostnader för social-
styrelsens nämnd för lä-
kares vidareutbildning 
Prov under läkares all-
mäntjänstgöring 
Systematisk undervisning 
och kunskapsprov 
Sckretariai hos region-
kommittccr 
Allmänläkarkurser m.rn. 

An,:Iag 
198!/83 

100000 

1:'.65000 

20 668 000 

7()() ()()() 

1 1100 ono 
23 '.133 000 

Beräknad fodring 1983/84 

Social
styrelsen 

+ 108 000 . 

+ 100 000 

+ l:'i 739 000 

+ 671 ()()() 
+ 78 non 
+ 16 696 000 

Föredra
ganden 

+ 27 000 

+3 832 000 

+ 50 000 

+3 909000 

Huvudförslaget inne här att 25 587 000 kr. bör anvisas ( + J 854 000 kr.). 

Pris- och löneomriikning m.m. unpgår till 2 374 UOU kr. 

Socialstyrelsen hemställer att anslaget tas upp som ett reservationsanslag i 

fortsättningen. 

Organisationskommitten för socialstyrelsen har föreslagit bl.a. en decen-

. tralisering av vidareutbildningens genomförande till de s.k. samverkans

nämnderna som skall finnas i varje sjukvärdsregion i samband med att en ny 

regionindelning införs den 1 januari 1984. I avvaktan på att organisations

kommittens förslag prövas av regeringen utgar socialstyrelsen ifrån att 

verksamheten skall bedrivas under budgetåret J 983/84 med samma inrikt

ning som tidigare. 

Antalet avlagda examina för läkare beriiknas till 1 000 under nästa 

hudget<lr. Dessutom tillkommer ca I 00-150 läkare med utländska examina. 

J. 208 ()(}()kr. avser kostnader för information. 
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2. Antalet deltagare i skriftliga prov under läkares allmiintjänstgöring 

lwräknas till 3 600 under budget:'m:t 1983/t\4. 

3. Medel bcriiknas fiir ca 370 kurser om vardera en vecka med i genomsnitt 

23 deltagare i varje kurs. 

4. Administrativa uppgifter har decentraliserats till regionkommitteernas 

sekretariat. Inför en utvidgning av det regionala samarbetet på hälso- och 

sjukvilrdens omräde är en förstärkning av de regionala sekretariaten 

nödvändig. 

5. Medel beräknas under anslagsposten för efterutbildning av allmiinläka

re m.m. Medlen avses användas för följande kurser. 

Efterutbildning för allmänläkare 

Efterutbildning ino.m · langv<'irdsmedi~in 
Efterutbildning i samhiillsimiljömcdicin 

Kurs i klinisk liikemedelspröming 

Kurs i tropikmedicin för läkare 

Efterutbildning för specialistutbil-

dade läkare i medicinsk rehabilitering 

Föredragandens ii1·erväga11den 

578 000 

150 000 

100 ()()() 

50 000 

1511000 

50 000 

I 078 000 kr. 

Staten har sedan år 1969 (prop. 1969:35. SU 83. rskr 215) satsat pa en 

systematiserad vidareutbildning för liikarna. Detta har inte endast skett (ör 

att befrämja en ökad yrkesskicklighet utan iiven för att inordna läkarutbild

ningen i den allmiinna sjukvårdsplancringeri. Vid anordnandet av specialist

utbildningen har olika intressen vägts samman till patienternas förmän. I det 

stora hela har detta visat sig vara lyckosamt fiir hiilso-och sjukviirdcn i landet 

iiven om fördelningen av nytillkommande läkare enligt de faststiillda 

läkarfördclningsprogrammen inte alltid har.helt fungerat p{J önskviirt s~itt. 

Organisationskommitten för soc:ialstyrclscn har föreslagit bl.a. en relativt 

längtgåcndc decentralisering av socialstyrelsens uppgifter inom läkares 

vidareutbildning till de nya samverkansniimnderna i sjqkvärdsregionerna. 

som avses tillkomma den I januari 1984 med anledning av den nya 

rcgionsjukdrdsindclningen av landet (prop. 1980/81:9. SoU 6. rskr 123). 

r\irslagen innebär en vidareutveckling av de tankegängar och förslag, som 

fördes fram i prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation. 

m.m. (SoU 45. rskr 386). Socialutskottet var då inte berett att förorda en 

decentralisering av genomförandet av läkarnas vidareutbildning m.m .. bl.ii. 

dtcr~om antalet varje {u utbildade inom friimst de sm[1 specialiteterna inte 

var större än att en uppsplittring av planeringen av kurser och kunskapsprov 

skulle innebära svi1righetcr. De olika regionernas kompetens borde enligt 

socialutskottet kunna utnyttjas biittre genom en gemensam planering. En 
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förändring av läkarnas vidareutbildning kunde enligt socialutskottets mening 

genomföras först om det fortsatt::1 utvccklingsarhctct visade att en decentra

lisering kan ske utan att utbildningens kvalitet försiimras. 

Landstingsförbundet har godt<1git organisationskommit!Cns t'örslag. Sveri

ges läkarförbund har diiremot a\'\·isat förslaget om dect'ntralisering. Social

styrelsen har framhiillit att det blir en olycklig utveckling. om regionala 

iimnesexpcrtgrupper m{1ste inriittas p{1 dL't regionala planet. som arbetar 

parallellt med styrelsens medicin<,ka experter. Universitets- och högskoleiim

hetet ( Ul IÄ) har avvisat en dcccntrali~c.:Ting till samvcrkansnämnderna. 

I lögskolorna borde enligt UHÄ fä ett större ansvar för vidareutbildningen. 

Detta skulle st:irka sambandet med främst grunduthildningen av läkare. 

Jag anser att staten pt1 riksplar;ct biir följa l:ikarnas vidareutbildning. inte 

minst av sjukvårdspolitiska skiil. Jag anser ocksii att sambandet mellan 

liikarnas grundutbildning och deras vidareutbildning fortlöpande mi\ste 

beaktas. 

Jag föreslår att en mindre genomgripande decentralisering sker till 

samverkansniimnderna än vad organisationskommitten har föreslagit. En 

sådan decentralisering kan inte kda till en försiimring av utbildningens 

kvalitet. 

Jag har följande principiella inställning till hur vidareutbildningsfr<lgorna 

bör lösas. Yidarcutbildningskur~.crna bör liksom hittills i sin helhet läggas 

upp av socialstyrelsen. Kursutbudet när det giilkr den systematiska undervis

ningen hör uppriittas med hjiilp av r{1dgivandc iimneSL'Xpertgrupper hos 

socialstyrelsen. Grupperna hör kLmna föreslä kursansvariga Hirare m.m. och 

kursorter i enlighet med de allmförna anvisningar för arbetet. som socialsty

relsen bör utfärda. Genomförandet av kurserna bör i den utsträckning som iir 

lämplig och ekonomiskt försvarbar läggas ut pii de nya samverkansniimnder

na. som förutsiitts komma till i'tr 1984. och deras kanslier. Ingen decentralise

ring bör dock fä ske som inneh:ir kra\' pft att iimnesexpcrtcr ocksi1 m{1ste 

anlitas pä det lokala planet. Jag fr1rutsiitter att ett nära samarbete sker mellan 

samverkansnämnderna och respektive högskolor. J<-ig anscnlet vara särskilt 

viktigt att den kompetens som dessa besitter tas till vara niir kurserna 

genomförs. I avvaktan pli att d·~ nya samverkansniimnderna kan ta över 

verkställigheten - i samarbete med respektive högskola - för nuvarande 

sekretariat fungera i stort sett S•Jm hittills. Socialstyrelsen blir genomföra 

decentraliseringen stegyis. Socialstyrelsen bör nckså tills vidare ha ansvaret 

för att de enskilda liikarna unde1 fortsatt vidareutbildning planeras in i den 

systematiska undervisningen~ 

För liikarnas efterutbildning hör staten inte päta sig n{1got principiellt 

ansvar. En annan sak iir att socialstyrelsen bör fä disponera vissa medel. som 

gör det möjligt att överg~rngsvis anmdna viss efterutbildning. En satsning har 

ju hittills skett för att fa fram välutbildade allm:inliikare till den öppna 

vården. 

Under specialistutbildningen skall l:ikaren delta i systematisk undervisning 
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med kunskapsprov enligt de föreskrifter som socialstyrelsen meddelar. Jag 

vill i detta sammanhang framhälla vikten av att socialstyrelsen fastställer krav 

som överensstiimmer med det ekonomiska utrymme, som statsmakterna 

anser sig kunna tillåta med hänsyn till samhällets totala ekonomi. Mot 

hakgrund av den efterfrågan på vidareutbildning, som kan väntas under 

niista hudgetår, är jag emellertid beredd att räkna upp anslagsposten till detta 

ändamtil i viss utstriickning. Avsikten rried detta är att fler kurser än under 

hudget[m:t 1982/83 skall kunna anordnas. Alla möjligheter till besparingar 

hör iakttas. I lärigcnom och genom olika rationaliseringar bör kostnaden per 

kursdeltagare kunna hållas tillhaka. Jag räknar med att kostnaden per 

deltagare i varje fall inte skall hehöva överstiga den som gäller för 

närvarande. 

Alla frågor av principiell betydelse för Hikarnas vidareuthildning skall 

beredas inom den rådgivande expertnämnden för läkares vidareutbildning 

hos socialstyrelsen innan socialstyrelsen fattar beslut. Jag anser också att 

socialstyrelsen skall inhämta synpunkter från universitets- och högskoleäm

hetet innan ämnesexperter utses. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen föreslår jag att anslaget tas upp 

med 27 642 000 kr. Anslaget bör vara ett reservationsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till \/idareuthildning al' läkare för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 27 642 000 kr. 

I 7. Vidareutbildning av tandläkare m.m. 

1981/82 Utgift l 593 272 

1982/83 Anslag 2 729 000 

1983/84 Förslag 2 200 000 

Enligt riksdagens beslut om ny tandläkarutbildning (prop. 1978/79:41, 

UbU 23, rskr 205) har den allmiinna utbildningslinjen för tandläkare moder

niserats och förkortats från tio till nio terminer fr .o. m. den 1 juli 1979. Vidare 

skall en ettårig allmäntjänstgöring för tandläkare införas den I januari 1984. 

Allmäntjänstgöringen förliiggs till folktandvården och kommer att utgöra ett 

krav för att fä legitimation som tandläkare. För att de nyexaminerade 

tandläkarna skall få erforderlig handledning under allmäntjänstgöringen har 

vidare beslutats om en statlig handledarutbildning för klinikchefer eller 

andra lämpliga handledare inom folktandvården. Utbildningen bör enligt 

propositionen omfatta 14 veckor och innehålla bl.a. sådana ämnen som 

socialodontologi, parodontologi, protetik och röntgendiagnostik. Enligt 

propositionen behöver ca 300 klinikchefer m.fl. gå igenom utbildningen för 

att behovet av handledning skall vara tillgodosett när allmäntjänstgöringen 

införs. 

10 Riksdagen !9R2/R3. I sam/. Nr 100 
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Socialstyre/sen 

Tjänstledighet för kursledningen 

2 Undervisningsarvoden 

3 Kurslcdningsarvoden 

4 Expenser m.m. 

Summa 

Kostnad 

1983/84 

1 022 ()()() 

1 082 ooo. 
121 000 

389 000 

2 614 000 
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Det faktiska utbildningsbehlwet av handledare beräknas numera till 6 300 

kursveckor. Socialstyrelsen beriiknar att utbildningen behöver fortsätta även 

under budgetåret 1984/85. 

Socialodontologi/pedagogik 

Pedodonti 

Ortodonti 

Parodontologi 

Cariologi 

Odontologisk röntgendiagnostik 

Oral kirurgi 

Endodonti 

Protetik + bettfysiologi + materiallära 

6 kurser 

3' " 

3 
5 

5 
3 

5 
5 
5 

a 3 veckor 

·· 1.5 vecka 

" 1.5 
.. 1.5 
.. 1.5 
.. l .. 

.. 0.5 

" 0,5 

" 3 veckor 

Socialstyrelsen planerar vidare att anordna två veckokurser för tandvårds

chcfcr och biträdande tandvårdschcfcr inom folktandvärden för en oriente

ring om handledarutbildningen. 

Föredragandens överväganden 

Antalet kursveckor som genomförts t.o.m. budgetåret 1981182 uppgår till 

1 770. För budgetåret 1982/83 har 1 400 kursveckor planerats. Därefter 

återstår 1030 kursveckor av de i; prop. 1978179:41angivna4200 kursveckor

na. Med utgångspunkt i huvudförslaget samt med beaktande av viss pris- och 

löneutveckling under åren 1983 och 1984 beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 2 200 000 kr.. vilket innebär en minskning med 529 000 kr. 

Denna utbildningsverksamhet kommer att avslutas inom ramen för de 

resurser som nu ställs till social~.tyrelsens förfogande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vidare11tbildni1;g av tandläkare m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 2 200 000 kr. 
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I 8. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m.m . 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

. 1897883 

2 657 000 
2 703 000 
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Från detta anslag bekostas anordnandet av viss kompletterande utbildning 

och kunskapsprov för tandläkare och läkare med utländsk utbildning samt av 

konferenser m.m. 

Socialstyre/sen 

Kurser och prov för hälso- och .1jukvårdspersonal 

med utländsk examen 

Kurser för tandläkare 

2 Viss kunskapsprövning för läkare 

3 Kurser och prov i svenska språket 

4 Kurser i svenska medicinalförfattningar 

5 Komplettcringskurscr för sjuksköterskor 

och barnmorskor 

6 Prov i klinisk fysioterapi och arbets

terapi för sjukgymnaster 

Summa 

Kostnad 

1983/84 

140 0001 

147 000 

1 125 000 
512 000 

461 000 

20 000 

2 405 000 

I Medlen har av socialstyrelsen begärts under för~lagsansl;tget E 9. Vidareutbildning 
av tandläkare m.m. 

TI Övriga kurser m.m. 

I Vidareutbildning avJ.egitimcrade sjuk

gymnaster inom rehabiliterfog och barn

habilitering 

2 Uppföljning av visst rehabiliterings

projekt 

3 Seminarier avseende psykiatrisk reha

bilitering och rehabilitering av lång

vårdspatienter 

4 Konferenser avseende långtidssjukvård, 

vård av åldersdei;nenta och primärvårds

utbildning m.m. 

125 000 

20 000 

60 000 

110 000 
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5· Regionala konferenser om mödra- och barn

hälsovården i primärvården 

6 Ytterligare medelshehov 

Summa 

Sammanlagt 

148 

145 000 

104 000 

564 000 

2 969 000 

Huvudförslaget innehär att 2 375 UUO kr. bör anvisas för kurser för 

utländsk hälso- och sjukvårdspersonal samt 458 000 kr. för övriga kurser 

( + 36 000 kr.). Pris- och löneomräkning m.m. uppgår till 43 000 kr. 

l Kurser och prov för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen 

I. Vissa tandläkare med utländsk examen bör genomgå praktiskt prekli

niskt prov i cariologi och protetik. I vissa fall behövs tilläggsutbildning i något 

ämne. Vidare är kurs i medicinalförfattningar obligatorisk för dem som 

önskar svensk tandläkarlegitimation. 

2. Medicinska förkunskapsprov anordnas för läkare med utomnordisk 

uthildning som vill arheta i Sverige. Proven ger underlag för bedömning av 

läkarens kompetens. Två provtillfällen bör anordnas under budgetåret 

1983/84. 

3. Kurser i svenska språket för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal 

anordnas i samarbete med föreningen Kursverksamhct i Uppsala enligt 

avtal. För särskilda prov i svenska språket beräknas 175 000 kr. 

4. Kurs i svenska mcdicinalförfattningar är obligatorisk för utländska 

läkare som vill ha svensk läkarlegitimation. Vidare planeras sådana kurser 

för sjuksköterskor med utbildning i Danmark, Finland, Norge och Island och 

för sjukgymnaster och arbetsterapeuter med utländsk utbildning. Sjukskö

terskor som saknar anställning kan få stipendier. 

5. Kompletteringskurser behövs för sjuksköterskor med utländsk utbild

ning. Vidare avses en kurs anordnas för barnmorskor med utomnordisk 

utbildning. Barnmorskor utan anställning kan få stipendier. Barnmorskor 

från de nordiska länderna bör få tillfälle att individuellt kc)mplettera sin 

utbildning när det gäller bl.a. svensk medicinsk lagstiftning och socialmedi

cin. 

6. Vissa sjukgymnaster och arbetsterapeuter med utländsk utbildning 

mäste genomgä särskilt prov i klinisk fysioterapi resp. arbetsterapi för att få 

arbeta i landet. Sådana prov bör anordnas för åtta sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 149 

ll Ö1·riga kurser m.m. 

l. Tre kurser för legitimerade sjukgymnaster bör anordnas, varav två om 

behandling av patienter med funktionsrubbningar i rörelse-och stödjeorga

nen eller med neurologiska funktionsrubbningar. Den tredje avser utbild

ning i habilitering av rörelsehindrade barn. 

4-5. Genom konferenser kan socialstyrelsen bl.a. föra ut nya idcertill olika 

personalgrupper när det gäller behandlingsarbete och samverkan. Kunska

per sprids härigenom effektivt. Vidare får socialstyrelsen en direkt återkopp

ling av konkreta problem på fältet. Det är av stort värde för styrelsens tillsyn 

att få en kontinuerlig inblick _i hur vård och behandling bedrivs på olika håll i 

landet. Socialstyrelsen avser särskilt att anordna sex regionala konferenser 

för att informera om intentionerna ifråga om mödra- och barnhälsovården 

inför 1980-1990-talen. Vidare kommer bl.a. en konferens för kuratorer/ 

socialarbetare att anordnas. 

Föredragandens överväganden 

Organisationskommitten för socialstyrelsen har föreslagit att merparten av 

kursverksamheten för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal bör föras över 

till utbildningshuvudmännen och att motsvarande delar av detta anslag bör 

överföras till utbildningsdepartcmentets huvudtitel. Det har i prop. 1979/ 

80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation, m.m. (SoU 45, rskr 386) 

framhållits (s. 66) att socialstyrelsen i princip inte bör bedriva extern 

uthildningsverksamhet och att en fortsatt decentralisering och avveckling av 

styrelsens externa kursverksamhet hör genomföras. Jag delar denna uppfatt

ning. 

Socialstyrelsen bör emellertid behålla uppgifterna att anordna dels 

kunskapsprov för läkare med utländsk utbildning, dels kompletteringsuthild

ning för tandläkare med utländsk utbildning. Jag beräknar kostnaden för 

dessa uppgifter till 287 000 kr. Genom konferenser kan socialstyrelsen föra 

ut nya kunskaper och metoder samtidigt som den kan tillgodogöra sig 

erfarenheter från fältet vilket underlättar dess tillsynsfunktioner. Att 

socialstyrelsen får medel under förevarande anslag till sådana konferenser 

anser jag vara angeläget med hänsyn till socialstyrelsens nya roll. Jag 

beräknar att 230 000 kr. kommer att erfordras för detta iindamål. 

I avvaktan på att frågan om hur kursverksamheten skall kunna överföras 

till annan huvudman iin socialstyrelsen kan beredas beräknar jag medel 

under anslaget enligt huvudalternativet. Anslaget bör sålunda tas upp med 

2 703 000 kr. Jag har därvid beräknat 2 268 000 kr. för kurser och prov för 

hälso- och sjukvårdspersonal 111ed utländsk examen samt 435 {)()()kr. för 

övriga kurser m.m. Inom anslaget hör kunna göras de omdispositioner som 

utbildningshehovet hos de olika grupperna av sjukvårdspersonal kan 

p:\kalla. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ljteruthildning av viss sjukvårdspersonal m.m. för budget

året 1983/84 anvi~a ett förslagsanslag av 2 703 000 kr. 

I 9. Bercdskapslagring för häl'°o- och sjukvården m.m. 

1981/82 Utgift 32 8"'6 271 Reservation 29 358 654 

1982183 Anslag 56 802 000 

1983/84 Förslag 56 802 noo 

Från anslaget bekostas utg:ifcer _för investeringar i beredskapslager m. m_. 

för den civila hälso- och sjukvirden i krig. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

1. Anskaffning av utrust-
ning m.m. l~ 500 000 +I 430 000 +I 400 OOÖ 

2. Beredskapslagring av lii-
kcmedel. sera. \•accincr 
m.m. K 402 000 + 758 000 -1400 000 

3. Bcrt·dskapslagring av för-
hrukningsmatcricl 33 900 000 +3 0500_00 

Summa 56 802 000 +5 238 000 

Socialstyrelsen 

Planeringen för hiilso- och sjukvården. socialtj.änstcn sanit hälsoskyddet i 

krig utgår från den inriktning som anges i 1982 'ars försvaisheslut (prop. 

1981/82:102 bil. 5) och har redovisats i programplan för perioden 1983/84 -

1987/88. 

1. Under anslagsposten beriiknas medel för anskaffning av sjukvårdsut

rustning och för ersättning till sjukvårdshuvudmännen för genomförda·· 

ändringsarbeten i byggnader avsedd·a för operationsannex. 

Anskaffning av utrustning till opcrationsannexen heriiknas fullföljas i stort 

efter fastlagd plan. Huvuddelen "<tv anskaffningen· sker i. samverkan med 

försvarets sjukvårdsstyrelsc. Således kommer anskaffningen av utrustning 

till operations-, anestesi- och intensiv\1årdsenheterna att fortsiitta for att \;ara 

genomförd under hudgct<'1ret 1986187. 

Socialstyrelsen bedknar medelshehovet för ar1skaffning av kompletteran

de utrustning till operationsannex till' 14.2 milj. kr. för budgetåret 1983/84: 

Utgifterna för iindringsarbeten beräknas till 1.8 milj. kr. 
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För att säkerställa anskaffningsmöjligheterna och uppnii fördelaktiga 

inköpspriser hemställer styrelsen om beställningsbemyndigande för den 

medelsram som anges i 1982 års försvarsbeslut. 

2. Anslagsposten avser investeringar i läkemedel och liikcmcdclsdvaror. 

Vidare beräknas medel för bercdskapslagring av sera och vacciner samt för 

reservanläggningar för vätskeproduktion. 

I syfte att skapa balans mellan läkemedel och förbrukningsmatericl med 

särskild prioritering av krigsfallets behov föreslår styrelsen att 9.2 milj. kr. 

anvisas för vissa särskilt angelägna läkemedel. Den reservation som uppkom

mit under anslaget beror i huvudsak pa att det i fleri1fall inte har varit möjligt 

att från utländska läkcmedelsfabrikanter kunna inköpa önskade läkemedel 

m.m. För sera och vacciner samt för reservanläggningar för .vätskeproduk

tion föreligger inte något medelsbehov för budgett1ret 1983i84. 

3. Enligt 1982 års försvarsbeslut skall uppbyggnaden av försörjningen med 

sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär ges hög prioritet. Pf1 basis av 

tidigare underlag (belastning. urval och mängder) liksom de preliminära 

resultaten av piigåcncle studier om vårdniviier. möjliga neddragningar av 

förbrukning etc, har en totalkostnad pi1 ca 170 milj. kr. räknats fram för 

krigsfallsbehovet i 1982 års prisnivå. Kompletterande studier erfordras 

emellertid vad gäller vissa diagnostikftinktioner liksom kirurgisk och aneste

siologisk verksamhet. Ytterligare underlag krävs vidare beträffande de 

speciella behoven efter insats av A- och C-stridsmedel. Styrelsen hemställer i 

enlighet med inriktningen i 1982 års försvarsbeslut att 37 milj. kr. anvisas 

budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Mina beräkningar av anslagsbehovet för nästa budgetär utgt1r från elen 

femåriga ekonomiska nim för programmet Hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten i krig som har lagts fast genom 1982 års försvarsbeslut (prop. 

1981182: 102 bil. 5. FöU 18. rskr 374). Med hänsyn till den reservation som 

föreligger under anslaget förordar jag att anslagsbeloppet blir oföriindrat 

under nästa budgetår. Med avseende på de länga leveranstiderna för viss 

sjukvårdsmatcricl bör regeringen inhämta riksdagens bemyndigande att 

medge beställningar av sjukvårdsutrustriing m.m. utöver anvisade medel. 

Kostnadsramen bör fastställas till 20 milj. kr. F.n. pagar förhandlingar 

mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförburidet om sjukvårds

huvudmännens medverkan i hälsO- och sjukvårdens försörjningsbercdskap. 

Den fortsatta planeringen och·upphandlingen måste cliirför ske i nära samråd 

med de förhandlande parterna. 
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Med hänvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

förestår riksdagen att 

I. hemyndiga regeringen att medge att sjukv{mlsutrustning m.m. 

för beställas inom .~n kostnadsram av 20 000 ono kr. 

2. till Hcrcdskapslagri11g för hälso- och sj11hårde11 111.111. för 

budgct:lret .l 983.'84 anvisa ett rescrvationsanslag av 

56 802 ouo kr. 

I 10. Driftkostnader för beredskapslagring m.m. 

198!/82 Utgift 24 397 797 

1982/83 Anslag 36 24tl 000 

1983/84 Förslag 40 241) ()()() 

Frtm anslaget hckostas förva·;ing och underhåll av beredskapsutrustning 

samt drift av beredskapslager av läkemedel m. m. för dl'n civila h1ilsi.i-och 

sjukvårdens krigsorganisation. 

I. Fiirvaring och underhåll 
av utru$\ning m.m. 

2. Läkemed<:I m.m. 
3. Fiirhrukningsma tcricl 
4. Ersättning till sjukvards-

huvudmiinnen för vissa 
phmläggningskostnadcr 

5. Sjukvårdens skydd i krig 

Summa 

Socialstyre/sen 

1982/83 

9 140 000 
18 935 ()()() 
4 465 000 

3 700 000 

36 240 000 

Beräknad ändring 1983/84. 

Social
styrdscn 

+ 9mooo 
+ 3 178 000 
+ 5199000 

+ 500 000 
+ 1529000 

+Il 309 000 

Föredra
ganden 

+ 500000 
+1400000 
+ 70()0()() 

+ 200 000 
+1200000 

+4 000 000 

l. En utökad anskaffningsverksamhct medför också ökade kostnader för 

förvaring och undcrhäll av utrmtning av varaktig sjukvårdsmateriel. 

Driftkostnaderna kommer således att öka utöver den årliga prisomriik

ningen. Godsvolymerna ökar vilket medför ökade hanteringskostnader, 

kostnader för transport vid omstrukturering av förrädshållning, ökade 

kostnader vid maskinell databeräkning av materielredovisning m.m. ( 10. 

milj. kr.). 

2. Driftkostnader för beredsbpslagring av läkemedel har heräknats efter 

samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Ränta på investerat 

kapital utgör ca 70 %·av driftkmtnaderna (21,5 milj. kr.). 
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Under delpPsten beriiknas medel ocks~l för driftkostnader för bercdskaps

lagcr för sera och vacciner (200 000 kr.). Kostnaderna för tillsyn och 

funktionskontroll för rcservanliiggningar för vätskeproduktion beriiknas till 

300 Ul JO kr. 

3. Styrelsen har beräknat driftkostnaderna för beredskapslagring av 

förbrukningsmatcriel enligt den ersättningsnorm som tillämpas för den 

försöksverksamhet som har pi1g:ltt hos vissa sjukvMdshuvudmän. niimligcn 

12 r;;- pf1 materielens inkiipspris. För dessa kostnader beriiknas 5.6 milj. kr. 

Hiirtill kommer driftkostnaden för det hos överstyrelsen för ekonomiskt. 

försvar redan existerande lagret av förbrukningsmateriel. Denna kostnad har 

överstyrelsen uppskattat till 3.6 milj. kr. Även kostnaderna för drift av det 

s.k. försi"irjningsbercdskapssystemct och den s.k. databasen tillkommer 

(OAmilj. kr.). 

4. I los varje sjukdrdshuvudman finns beredskapsplanläggare med upp

gift att halla samman bcrcdskapsplaneringen. Planläggarnas arbetstid varie

rar mellan olika sjukv;irdshuvudmiin beroende pi1 planläggningens omfatt- · 

ning. ··Generationssk i ftcn" har skett avseende beredskapsplanliiggarna. 

vilket i m<'tnga fall har medfört högre lönekostnader. 

5. Inför försvarsbeslutet itr 1987 skall underlag för ett nytt planeringssys

tem för sjukvimlens skydd i krig utarbetas. Utrednings- och projektarbetet 

under tiden 1982/83 - 1986/87 kommer att genomföras i samverkan mellan 

styrelsen och civilförsvarsstyrclsen. Socialstyrelsen har ansvaret för den 

centrala projektledningsfunktionen samt för att genomföra det inventerings

arbete som skall ligga till grund för inriktningen och prioriteringen av olika 

former av skydd. Socialstyrelsen beräknar kostnaderna till 7.6 milj. kr. 

fördelade med 1.5 milj. kr. per budgetär under perioden 1983/84 - 1987/88. 

Föredragandens ö1·en·iigande11 

Med hiinsyn till vad jag har anfört under föreg<°1ende anslag och med 

hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föresli1r 

riksdagen 

att till Driftkostnader fiir hcrcdskapslagring m.m. för budget{1rct 

1983/8-l anvisa ett förslagsanslag a\' -lO 240 Oll() kr. 

I .11. Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig m.m. 

1981/82 Utgift 5113703 

1982/83 Anslag: 7 085 ()()() 

1983/84 Förslag 7 465 000 

Pn\n anslaget bekostas utbildning av personal som avses tjänstgöra inom 

den allmiint civila hiilso- och sjukvårdens krigsorganisation. 
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I. Ctbildning: av per,onal.· 
fl.ir den civila hiilso- och 
sjuh:hdens krigsnrgani
sation 

2. För,varsmcdicinsk tjiinst
g:öring: och vapenfri ut- · 
bildning 

3. Bidrag till Swnska röda 
korsc'! for utbildning: av · 
civilsamariter och pcrs1.1-
nal vid krigsbltidcentralcr 

4. Bidrag till Svcrigc·s 
kvinnliga bilk<lrcrs riks-· 
f,'irbund för utbildning: av 
bilfrirarc' 

Summa 

Socialstyrelsen 

1')82183 

3 7(J2 ()()() 

I 121 ()(JO 

I 36fl Ollll 

. 842 ()()() 

7 085 000 

Reriiknad ilndring 1983184 

Social
styrt:lscn 

+338 OOll 

+ 99 ()()() 

+1200()() 

+ 780(11) 

+635 000· 

Föredra
g:anckn 

+238 000 

+ 24 000 

+ 611 oon 

+ 58 ()()() 

+380000 
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l. Utbildnings- och information;;insaterna syftar i enlighet med socialsty

relsens programplan för perioden 1983/84 - l 987 /88 till att vara en påbygg

nad till den grundutbildning och arbetserfarenhet som medicinsk, adminis

trativ och teknisk perspna1· har skaffat sig för sitt arbete i fred. Styrelsen 

beräknar medel för sammanlagt 80 kurser med ca I 600 kursdeltagare. 

2. Som utbildningsmyndighet för vapenfria tjiinstepliktiga inom hälso- och 

sjukvt1rdsomri1det räknar socialstyrelsen med att inkalla 400 vapenfria 

tjiin~tepliktiga i grundutbildning 0°:h -W vapenfria i repetitionsutbildning. 

Styrelsen har planliiggnings- och organisationsansvar för försvarsmedi

cinsk tjiinstgöring för viirnpliktiga läkare som överförs frän försvarsmakten 

till den civila hiilso- och sjuk\·ii.rd~ns krigsorganisation. Under budgetii.ret 

1983/84 kommer ca 40 läkare att inkallas under en m{mad vardera för 

försvarsmedicinsk tjiinstgöring. Tjiinstgöringen kommer till stor del att ske 

genom medverkan i studie- oeh plLJnläggningsarbetet av den eivila hälso-och 

sjuk\'<"irdens krigsorganisation. 

3. För socialstyrelsen räkning utbildar Svenska röda korset civilsamariter 

för plaeering inom elen civila krig~sjukdrden i första hand hems.iukv<'trden 

och personal för krigsblodcentraler. Rekrytcringsmälet är för riket satt till 

12 UOO civilsamariter. Behovet av personal inom krigsblodtjänsten beräknas 

till ca I oon personer. Hittillsvarande medelstilldelning har inte medgivit vare 

sig repctitionsutbildning för expeditioner for blodgivning elier grundutbild

ning av personal vid mobila tappningsstationer. Denna verksamhet måste 

siikerstiillas genom ökade resuser. 
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. 4. Sveriges kvinnliga bilbrers riksförhund uthildar hilförarc för sjuktran

sport. Det årliga grundutbildningsbehovct uppg[tr till ca 400 personer. Till· 

detta kommer att ca 300 personer ärligen behöver repetitionsuthildas. 

Föredragandens ii1·cn·iigandt'11 

Utredningen lllll sjukviirden·i krig har under hösten 1982 övt'rlämnat sitt 

slutbetänkande (SOU 1982: 42) Utbildning för hälso- och sjukdrd vid 

katastrofer c:ich krig. Hetiinkandet remissbehandlas f.n. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att. regeringen 

föresltlf riksdagen 

att till U1hildni11g m· personal för hiilso- och sjukvård i krig 111.111. för 

hudgettiret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 7 465 000 kr. 
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J. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Socialrjii11strcfom1c11 

En helt ny lagstiftning inom socidvårdsomrädet trädde i kraft den I januari 

1982. De nya lagarna är soeialrjänstlagcn (Sol). lagen med siirskilda 

bestämmelser om v[trd av unga (L VU) och lagen om värd av missbrukare i 

vissa fall ( L VM). Överförandet av huvudmannaskapct för ungdomsvårds

skolor och nykterhetsvärdsanstalter m.m. till nya huvudmän sker den l 

januari 1983. 

Till insatserna inom socialtjiinsten hiir omsorgen om barn och ungdom. 

äldre och miinniskor med handikapp. Dit hör också stöd och Vlml. 
ekonomisk hjiilp och annat bistånd {1t familjer och enskilda som behöver det. 

Den enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. 

om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Till omsorgerna om barn 

och ungdom hör förskole- och friticlshemsverksamheten. Socialnämnden har 

ett särskilt ansvar att verka för att barn och ungdom viixer upp under trygga 

och goda förhållanden. Barn och ungdom som riskerar att utweklas 

ogynnsamt skall få det skydd och det stöd som de behöver. Om hänsynen till 

den unges bästa motiverar det skall socialnämnden sörja för att den unge far 

v;trd och fostran utanför det egna hemmet. 

I socialtjänstlagen ges särskilda regler till skydd för underäriga. De ers~itter 

framför allt reglerna om fostcrbarnsvård i barnav[JTdslagen. Fosterbarnsbe

greppet har avskaffats. 

I lagen stadgas en uttrycklig skyldighet för socialnämnderna att arbeta för 

att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra heroendcfram

kallande medel. Socialtjiinstens insatser för att bekiimpa missbruk förutsätts 

bli en viktig del av verksamheten. Insatser för att motverka missbruk bland 

barn och ungdom bör få särskild uppmärksamhet. 

Vitrd med stöd av L VU skall her,~das den som är under 18 är. om brister i 

omsorgen om den unge eller hans e:;et beteende medför risker för hans hälsa 

eller utveckling. För den som beh1iver värd på grund av sitt beteende kan 

vi'trd med stöd av lagen beslutas till dess den unge fyller 20 år. Vård med stöd 

av L VU beslutas av länsrätten efter ansökan av socialnämnden. 

L VM kompletterar socialtjänstlagen pil samma sätt som den särskilda 

lagstiftningen om vård utan samtycke av unga. Hade missbrukare av alkohol 

och av narkotika kan beredas vi\rd oberoende av samtycke om vissa 

förutsiittningar iir uppfyllda. Missbrukaren skall vara i trängande behov av 

v<'trd till följd av ett fortgående missbruk. Värd med missbrukarens samtycke 

eller utan hans samtycke enligt annan vi1rdlagstiftning skall ha bedömts vara 

otillräcklig. Vidare fordras det att missbrukaren antingen utsätter sin fysiska 

eller psykiska hiilsa för allvarlig faret eller befaras komma att allvarligt skada 

sig sjiilv eller någon närstående. Viird enligt L VM skall enligt huvudregeln 

ges p{t _ett landstingskommunalt cl la kommunalt hem för vård eller boende 

enligt 11 * L VM. 
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Den år 1980 tillkallade socialberedningen ( S 1 980:07) har i december 1982 

erhållit nya direktiv som preciserar och avgriinsar utredningsuppdraget. 

Liksom enligt de ursprungliga direktiven skall beredningen genomföra en 

översyn av bestiimmclserna om vård oberoende av samtycke inom social

tjänst- och sjukvårdslagstiftningen samt följa och utvärdera socialtjänstrefor

men. De delar av socialtjänstlagstiftningcn som iir avsedda att utgöra ett 

grundläggande skydd för barn och ungdomar i risksituationer, främst L VU. 

blir därmed föremål för ytterligare övcrviigandcn. Beredningen skall iiven 

följa upp tillämpningen av L VM och siirskilt överväga möjligheten att 

anordna en funktion som allmiint ombud i sociala mål vid liinsstyrelserna. 

Översynen skall också omfatta Lagen om beredande av sluten psykiatrisk 

vård i vissa fall (LSPV). 

Uppdraget att utvärdera socialtjiinstreformcn hör enligt de nya direktiven 

avse hl.a. frågan om kostnadsansvar för den enskilde i samband med 

behancllingsinsatser. Beredningen skall vidare behandla frågan om sjukpen

ningrätt för missbrukare som värdas pä hem för v[ml eller boende. Även 

återverkningarna inom socialtjänsten av den omstrukturering som pågär 

inom det psykiatriska värdomn'ldct skall behandlas av beredningen. 

Hem för vård eller boende är den nya benämningen för socialtjänstens 

institutioner. Med stöd av riksdagens beslut godkände regeringen elen 26 juni 

1980 för statens del en principöverenskommelse om ändrat huvuclmannaskap 

för ungdo-msvardsskolor och nykterhetsvårdsanstalter .m.m., som träffats 

med landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet (prop. 1979t 

80: 172. SolJ 44, rskr 385). Regeringen godkände också - efter riksdagens 

bemyndigande (prop. 1980/81:196, SoU 1981182:23, rskr92) - den 22 

december 1981 den överenskommelse som statens förhandlingsnämnd i mars 

1981 träffade med landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet om 

statsbidrag för verksamheten. 

Sedan statens förhandlingsnämnd triiffat avtal med var och en av de nya 

huvudmännen har regeringen den 5 augusti 1982 för statens del godkänt 

avtalen. De nya huvudmännen övertar enligt dessa avtal statens riittighctcr 

och skyldigheter för verksamheten från och med den 1 januari 1983. 

Enligt avtalen övertar berörda huvudmän statens riittighctcr och skyldig

heter resp. åtaganden även avseende erkända och enskilda nykterhetsvårcls

anstalter samt behandlingshem och inackorderingshem för alkohol-. och 

narkotikamissbrukare. Arbetstagare vid övertagen institution erbjuds 

anställning från och med den 1 januari 1983 hos den nya huvudmannen. 

Kommuner och landstingskomm.uner har i samverkan upprättat en 

vårdplan inom varje län. Diskussioner om planernas innehåll har förts i en 

speciell arbetsgrupp inom socialstyrelsen med representanter för socialsty

relsen, Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet. 

Socialstyrelsen har på central niva organiserat information och fortbild

ning kring socialtjänstreformen för anställda och förtroendevalda inom 

socialtjänsten. Insatser för information till allmänheten har avslutats. Som 
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ett underlag för utbildningen har socialstyrelsen tagit fram ett antal skrifkr 

inom skilda ämnesområden. 

Socialstyrelsen har under år 1982 utgivit allmänna råd angående bl.a .. 

L VU. L VM. familjehem och hem för värd eller boende. 

Socialstyrelsens socialkonsulentorganisation överfördes till länsstyrelser

na den I juli 1981. Personalen inordnades i en social funktion inom den 

allmänna enheten. Socialstyrelsen uppriitthåller kontakter och samarbetar 

rned länsstyrelserna pä områden wm planerings- och utwcklingsarbete inom 

s<icialtjänsten. tillsynsverksamheten. verksamhetsplancringcn och i fråga om 

informations- och utbildningsverksamhet. 

Socialtjänsten understryker behovet av social planering för att motverka 

uppkomsten av sociala problem. Inom socialdepartementets delegation för 

social forskning har en initiativgrupp för social planering tillsatts. Den skall 

koncentrera sina insatser pil forskning och utveckling rörande socialtjänsten 

och hiilso- och sjukvårdens medverkan i samhällsplaneringen. Detta avser 

såväl fysisk planering som ekonomisk planering ph1lika niväer. förebyggan

de {1tgärder i vid bemärkelse inom säväl den egna sektorn som dess påverkan 

på andra samhällssektorer. 

Alkoholpolitik 

Under de senaste åren har det inträffat en tydlig attitydförändring till 

bruket av alkohol. Debatten om .Jlkoholfrågorna har varit mycket omfattan

de. Intresset för missbruksprobkmen har breddats och fördjupats. 
Alkoholpolitikens övergripande mål är att tränga tillbaka den totala 

alkoholkonsumtionen för att därigenom minska alkoholskadorna. Det är 

därför glädjande att alkoholkomumtionen har minskat under senare år. En· 

kombination av olika åtgärder. främst ökade alkoholpriser och en omfattan

de information och opinionsbildning kring alkoholbruket och alkoholproble

men har bidragit till denna gynm.amma utveckling. 

Under socialdepartementets ledning genomfördes under åren 1980-1981 

den s.k. Aktionen mot alkoholfaran - Stoppa langningen. Våren 1981 

avlöstes denna informationskampanj av Aktion mot droger. som vidgades till 

att omfatta även missbruk av narkotika. En rad myndigheter och organ. som 

berörs av alkohol- och narkotikafrågan. har samarbetat i de båda aktionerna. 

Aktionerna har syftat till att fördjupa och bredda informationsarbetet. En 

huvudprincip i aktionernas arbete har varit att stimulera lokala aktiviteter 

och samarbete mellan förvaltningar och föreningar. Under de senaste åren 

har också det lokala arbetet mot droger intensifierats i kommune·r. skolor och 

ungdomsorganisationer. 

Under den period som dessa informationskampanjer pagått har en rad 

undersökningar genomförts av ungdomars bruk av och inställning till droger. 

Flera undersökningar visar att alkoholkonsumtionen hland ungdomar har 

minskat klart under perioden. De ungdomar som dricker alkohol gör det i 
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mindre kvantiteter och mer sällan. Alkoholdebuten sker också senare. 

Olika undcrsökningsrcsultat tyder pa att föräldrarna har blivit mer 

återhållsamma när det gäller att skaffa alkohol till sina ungdomar. 

Genom 1977 års alkoholpolitiska beslut fastslogs att alkoholbeskattningen 

skall användas som ett aktivt alkoholpolitiskt instrument. Erfarenheterna 

från senare år ger en klar indikation på att konsumtionen minskar i samband 

med skattehöjningar; Den skattehöjning på spritdrycker som genomfördes 

den 1 maj 1982 medförde sålunda en viss minskning av försäljningen av · 

spritdrycker under andra och tredje kvartalen 1982. 

En· ny skattehöjning. omfattande samtliga alkoholdrycker. genomförs den 

1 januari 1983. · . 

Det finns ännu inte uppgifter samlade om alkoholskadeutvecklingcn u·nder 

de senaste åren. En fortsatt minskning av.den totala alkoholkonsumtionen 

torde dock innebära att alkoholskadorna med tiden kommer att minska. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete måste bedrivas för att minska alkoholmiss

bruket. I kampen mot alkohol- och narkotikamissbruket måste även de 

bakomliggande orsakerna angripas. Hur samhället skall vara utformat för att 

bättre svara mot människors behov och förutsättningar iir en viktig fråga när 

missbruket skall bekämpas. Det handlar bt1de om li'tngsiktiga för:indringar av 

grundläggande samhällsförhållanden och en rad konkreta åtgärder som kan 

ge effekt även på kort sikt. 

En betydelsefull åtgärd i det alkoholpolitiska arbetet är att sätta in 

alkoholproblemen i deras sociala sammanhang. Skolan och folkrörelserna -

inte minst fackförcningsrörelscn - spelar en utomordentligt betydelsefull roll 

när det gäller att sprida en socialt inriktad information-som syftar till ökade 

kunskaper om missbruk och skador och till att skapa ett ökat engagemang 

kring missbruksproblcmen. 

Alltsedan socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor år 1978 startade sin 

verksamhet. har nämnden fördelat medel till kampanjer inom arbetslivets 

område. För att garantera en kontinuitet i detta viktiga arbete bör under 

nästa budgetår 3.2 milj. kr. av de medel som nämnden disponerar. avsättas 

för kamratstödjande åtgärder och andra insatser inom arbetslivet. För att 

samtidigt bereda vidgat utrymme för andra verksamheter inom alkohol

nämndens område föreslår jag en viss ökning av de medel som nämnden 

fördelar till sammanlagt drygt 10 milj. kr. 

Jag föreslår vidare att statens ungdomsråd får 4.1 milj. kr. att fördela till 

ungdomsorganisationcrna. 

Jag har nyligen tillkallat en särskild utredare med uppdrag att utreda 

frågan om en förbättrad samordning och organisation av de statliga 

insatserna för alkohol- och narkotikaupplysning ( Dir. 1982:75). Utredaren 

skall utifrån samhällets alkohol- och narkotikapolitiska målsättningar grans

ka formerna för statens stöd till myndigheter och folkrörelser och föreslå en. 

samordning. effektivisering och förenkling av bidragsgivningcn. 

Socialstyrelsens egen informationsverksamhet iir en viktig del av den 
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statliga alkoholpolitiken. Jag föreslär att socialstyrelsen får disponera 

0.7 milj. kr. för egen upplysning och information pil drogomrädet. 

/\'arkoti kapolitik 

Misshruket av narkotika utgör ett av samhällets största sociala· prohlem. 

Det är förödande för dem det drabbar och för deras anhöriga. Narkotika

misshrukct med dess följdverkningar är ett hot mot solidariteten i samhället. 

Genom en nära koppling till d:n växande organiserade och ekonomiska 

brottsligheten har missbruket i allt högre utsträckning fått konsekvenser för 

hela samhället. 

Tillgängen pä narkotika är st3r. lleroinmissbruket som tidigare var ett 

storstadsfenomen förekommer nu i hela landet. Den illegala världshandeln 

med heroin är omfattande. De två senaste årens rekordskördar i "Den 

gyllene triangeln" gör att tillgangen kommer att öka ytterligare. Missbruket 

av centralstimulantia har minskat under senare år. Sedan våren 1982 ökar 

emellertid detta missbruk pil nytt. Cannabismissbruket är det mest förekom

mande narkotikamissbruket i landet och har spridits till allt större grupper i 

samhället. 

Enligt utredningen om narkotikamissbrukets omfattning ( S 1977:04) finns 

det ca 10 000-14 000 personer med ett tungt missbruk. Enligt utredningens 

uppskattningar har ca 200 000 ungdomar under 25 ar någon gång prövat 

cannabis. Mellan 4 000 och 5 OOU ungdomar under 25 år har enligt 

utredningen ett tungt narkotikamissbruk i den meningen att de antingen 

injicerar narkotika eller. oavsett intagningssätt, använder narkotika dagligen 

eJler nästan dagligen. 

Utredningen har nyligen avliimnat sitt slutbetänkande (Ds S 1982: 13). 

Utredningen har bl.a. lämnat förslag om hur missbrukets utbredning skall 

kunna följas kontinuerligt i framtiden. 

Narkotikamissbruk kan·a\drig accepteras i värt samhälle. Regeringen har. 

heslutat att intensifiera kampen mot narkotikamissbruket. En särskild 

narkotikakommission har inrärtats. Kommissionens uppgift är att ge 

regeringen underlag för en samordnad intensifierad kamp på olika niväer 

mot narkotikamissbruket. Kommissionen har fått i uppdrag att arbeta 

skyndsamt och skall löpande lämna förslag om 

1. insatser genom internationella organ i syfte att effektivt motverka 

viirldshandcln med narkotikan, 

2. insatser genom tullväsendet :;om verksamt bidrar till att halla narkotikan 

utanför landets gränser, 

3. insatser genom polisväsendtt som syftar till att all illegal narkotikahan

tering i landet uppdagas och beivras. 

4. åtgiirder som syftar till att fängelser ·och andra institututioner blir 

narkotikafria miljöer. 
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5. de lagstiftningsåtgärdcr som behövs för att kampen mot narkotika skall 

kunna föras effektivt. 

6. opinionsbildning genom skolor. militära förband. massmedia. frivilliga 

organisationer så att många medborgare kan engageras i kampen mot 

narkotika och i sina närmiljöer verka för att all narkotika trängs ut. samt 

7. ett statistiskt informationssystem så att vidtagna åtgärder kan utvärde

ras. 

Värd- och rehabiliteringsfrågorna bereds i socialdepartementet med 

samma tidsplan som gäller för kommissionen. Chefen för justitiedeparte

mentet har under andra huvudtiteln beräknat 15 milj. kr. för åtgärder inom 

olika omrfillen mot narkotikamissbruket under budgetåret 1983/84. 

Regeringens m[tlsättning är ett narkotikafritt samhälle. Denna målsättning 

har en stark förankring i medborgaropinionen. i de politiska partierna. i 

ungdomsorganisationcrna och övriga folkrörelser. 

För att nå målet ett narkotikafritt samhiille måste sådana faktorer angripas 

som ökar risken för att narkotikamissbruket sprids bland ungdom. Sådana 

faktorer kan vara ensamhet. brist på social gemenskap, skolproblem, 

arbetslöshet och en kommersiellt styrd fritid. Den direkta kampen mot 

missbruket måste således förenas med ett arbete för gemenskap, människo

värde och solidaritet- en kamp mot de kommersiella krafternas utnyttjande 

av ekonomiskt, socialt eller psykiskt utsatta grupper av m[inniskor. 

Regeringens politik att Meruppta arbetet på att garantera alla människor 

social trygghet har avgörande betydelse iivcn i kampen mot narkotikamiss

bruket. Av särskilt stor betydelse är de åtgärder som regeringen vidtar för att 

minska ungdomsarbetslösheten. Insatser som syftar till att förbättra barns 

och ungdomars levnadsmiljö och uppväxtvillkor spelar också en viktig roll. 

Den barn- och ungdomsdelcgation som nyligen har inrättats kommer att bli 

en väsentlig del i regeringens arbete pfi detta omräde. 

Polisens och tullens insatser spelar en avgörande roll i kampen för att 

stoppa tillgfogen på narkotika. För att minska narkotikatillgängcn är det 

ocksä nödviindigt med en effektiv lagstiftning. Det finns idag brister i 

narkotikastrafflagstiftningcn som gör det sv{1rt att straffa dem som organi

serar och finansierar narkotikahandeln. Regeringen avser att under våren 

förelägga riksdagen en proposition med förslag till iindringar i narkotika

strafflagen. 

För att minska efterfrågan på narkotika har informatitins- och attitydpå

verkandc insatser stor betydelse liksom vård- och rehabiliteringsinsatser för 

missbrukare. 

Genom Aktion mot drogers verksamhet har medvetenheten och engage

manget i narkotikafrågan ökat hos stora grupper i samhället. I arbetet för ett 

narkotikafritt samhälle spelar folkrörelserna en avgörande roll. Det är främst 

folkrörelserna som kan skapa alternativ till den passiviserande drogkulturen 

och erbjuda människor gemenskap och ett aktivt deltagande i samhällsut

vecklingcn. 

11 Riksdagen /91'i:!fti3. I sam/. Nr JO{) 
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De internationella insatserna har stor betydelse i kampen mot narkotika

missbruket. Sverige verkar aktivt i de olika internationella organisationerna 

för att fa det gemensamma arbetet mer aktionsinriktat. 

Sverige tillhör de största bidragsgivarna till FN:s narkotikafond. I 

november 1982 beslöt regeringen att bevilja ett bidrag med 4 milj. kr. -

avseende 1982 ärs verksamhet - till projekt med integrerad landsbygdsut

vcckling i opiumproducerande byar i Pakistan och Thailand. Sverige har 

ocks{1 lämnat ett årligt bidrag till narkotikafondens allmiinna verksamhet. 

Under anslaget L I beräknar jag 300 000 kr. för detta ändamål. För att 

narkotikafondens verksamhet skall leda till en reell minskning av mängden 

illegal narkotika i världen krävs att histåndsorganen i högre utsträckning tar 

del av och bygger vidare på fondens erfarenheter. 

Samarbetet inom Europa mot narkotikamissbruket måste intensifieras. 

Den s.k. Pompidougruppen genomför nu ett aktionsprogram mot narkoti

kamissbruket. Programmet omfattar bl.a. insatser inom polisens. tullens och 

narkomanvårdens omr[1den. Detta arbete kan bli ett viktigt steg för att få till 

stånd en närmare samverkan. mellan de europeiska liindcrna på detta 

område. 

Inom Norden sker ett omfattande samarbete. Vid ett si"irskilt ministermöte 

i februari 1982 beslöts att de gemensamma insatserna mot narkotikamiss

bruket skulle effektiviseras. Samarbetet intensifieras nu inom polisens och 

tullens omradcn liksom när det gäller informations- och vårdfrågorna. 

Särskilda insatser görs mot cannabismissbruket i Norden. En nordisk 

ämbetsmannagrupp, Nordiska kontaktmannaorganet för narkotikafrågor. 

följer regelbundet utvecklingen inom Norden och förcsbr samordnade 

insatser mot missbruket. Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning 

tar initiativ till samnordiska forskningsinsatscr kring alkohol- och narkoti

kaproblemen och möjliggör ett erfarenhetsutbyte inom forskningsomra

dct. 

Barn- och ungdomsl'ård m.m. 

Syftet med samhällets vard av barn och ungdom är att främja en gynnsam 

utveckling och goda uppväxtförhällanden för unga. I Jiir iir samhiillcts 

grundläggande insatser genom barnavårdscentralerna. barnomsorgen och 

skolan av stor betydelse. 

I arbetet med att skapa er< mer barn- och ungdomsvänlig miljö bl.a. i 

bostadsområdena är aktiv medverkan frän företrädare för olika sociala 

verksamhctsgrenar liksom från ungdomsorganisationer och de boende själva 

av stor vikt. 

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar är betydelsefull niir det gäller att 

förebygga olika sociala problem. Bidrag har under år 1982 lämnats från 

allmänna arvsfonden till ett stort antal projekt inom barn- och ungdomsom

rådet. Som exempel kan nämnas att Statens ungdomsråd erhållit medel för 
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att under en fyraårsperiod genomföra flera projekt med och bland 

invandrarungdom. Hyresgiistföreningen i Gävleborgs län genomför i samrad 

med barnmiljörådet en· försöksverksamhct med att förbättra barns miljö. 

Verksamheten är uppbyggd kring kontaktkommittecr i liinct. Rädda Barnen 

· och Riksförbundet Hem och Skola har beviljats medel för att utarbeta ett 

utbildningspaket om barn-våld-video och TV. Vidare har tre invandrartäta 

kommuner erhållit medel för. att utveckla metoder för förebyggande arbete · 

med invandrarungdom. Verksamheten har utarbetats av statens irivandrar

verk i samråd med kommunerna. 

Bidrag har också beviljats till ett landsting för att genomföra·. och 

dokumentera viss försöksverksamhet med inriktning på misshandlade barn 

och deras föräldrar. Vidare har regeringen beviljat medel ur arvsfonden för 

ett projekt som syftar till att i ökad utsträckning skapa förutsättningar för 

gymnastik och idrott för rörelsehindrade barn i grundskolan. 

En barn- och ungdomsdelegation har tillsatts av regeringen. Delegationen 

skall vara ett samordnande organ för barn- och ungdomsfri\gor. · 

I syfte att få ökad kunskap inom aktuella problemområden har socialsty

relsen gett ut två skrifter. Ungdomens idcntitetsutveckling samt Att 

förebygga ungdomsarbetslöshetens sociala konsekvenser. Socialstyrdsens 

niimnd för alkoholfrägor bedriver med stöd· av allmänna arvsfonden 

försöksverksamhet med vissa fritidssysselsättningar för barn och ungdom 

m. m. Även medel frän departementets socialforskningsanslag A 3 går till 

forsknings- och utvecklingsarbete inom barn- och ungdomsvårdsområdet. 

I socialdepartementet har under år 198 I och 1982 skett överläggningar i en 

arbetsgrupp med representanter för justitic-och arbetsmarknadsdeparte

menten, socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen m.fl. 

angående problemen med vissa barn och ungdomar som placeras i häkte. 

Arbetsgruppen överlämnade i september 1982 en promemoria i vilken 

redovisas de i1tgärder som vidtagits för att lösa problemen med barn i 

häkte. 

Gruppen framhåller att den nya socialtjänstlagstiftningen innebär en 

begränsning av möjligheterna att förvara barn och _ungdomar i häkte eller 

arrestlokal jämfört med barnav{1rdslagcn. Vidare har ett beslut av JO under 

är 1981 inneburit att förvaringen i häkte av barn som avvikit från institution.er 

och omhändertagits av polisen minskat väsentligt. JO:s beslut och den 

förändrade lagstiftningen har bl.a. redovisats i socialstyrelsens allmänna råd 

om L VU och i en cirkulärskrivclsc från Svenska kommunförbundet till 

samtliga kommuner. 

Genom en ändring av utlänningsförordningen ( 1980:3.77). som trädde i 

kraft den 1 februari 1982. har införts ett principiellt förbud mot intagning i 

kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest av barn under 16 år som 

tagits i förvar enligt utlänningslagen. En sådan intagning får inte ske utan 

synnerliga skäl. Vidare föreskrivs att minst den ene av barnets vårdnadsha

vare skall vistas tillsammans med barnet. Även i övrigt bör man försöka hålla 
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familjen samlad. Särskilda lokaler för omhändertagande av barn och 

barnfamiljer enligt utliinningslagen har tagits i bruk i Huddinge i augusti 

1982. 

Kriminalvårdsstyrelsen har kartlagt i vilken utsträckning små barn har 

intagits i hiikte tillsammans med modern niir denna varit misstänkt för brott. 

Under första halvåret 1982 förekom nio sf1dana fall. Förvaringstiden var som 

regel kort. 

En kommitte (S 1980:09) har i uppdrag att göra en förutsättningslös 

bedömning av hur de nuvarande versamhcterna inom den psykiska barna

och ungdomsvarden ( PB U/R Uf'). familjerädgivingen och annan verksamhet 

med liknande uppgifter. t.ex. socialtFinsten men även omsorgsverksamhe

ten. häst kan samordnas. 

En arbetsgrupp i socialdeparkmentet kommer inom kort att liigga fram en 

rapport om stöd och hjälp till nfr;shandlade kvinnor. Enligt vad jag har erfarit 

har arbetsgruppen bl.a. konstaierat att det föreligger ett behov av kunskap 

för alla de yrkeskategorier som kommer i kontakt med misshandlade kvinnor 

och deras familjer. Behoven av kunskap gäller säviil sjiilva problemet. dess 

orsaker och yttringar. som vad rnan kan göra och vart man kan vända sig för 

att fi'l hjiilp vid kvinnomisshandel. Arbetsgruppen kommer att föresb. att 

medel bör utg<'1 för information och fortbildning av olika yrkcskategorier. 

Gruppen kommer vidare·att för:slå en särskild försiiksverksamhct i syfte att 

finna bättre former för stöd oc'i hjälp till misshandlade kvinnor. 

Jag förcsltir i det följande :ttt 1 milj. kr. anvisas för information och 

. fortbildningsinsatser inom detta omrade. Niir det giillcr forskning och 

försöksverksamhet pli omradet kan vissa medel senare komma att anvisas för 

detta ändamäl fd111 departemeff'cts anslag A 3. Forsknings- och utveck1ings

arhete samt försiiksverksamhet. 

Enligt senast tillgiinglig statitik var antalet j!Jsterharn den 31 december 

1980 L"\ 761. varav 1 961 ej var omhändertagna för samhiillsv{ird. 3 543 barn 

var nytillkomna under år 1980. 

Antalet barnhem inom fastställd barnhemsplan uppgick vid slutet av år 

1981 till 127 med l 243 platser. På hemmen vårdades totalt 3 742 barn under 

[1r 1981. 

Antalet platst:r vid s;ldana hem för vard eller boende som tidigare 

betecknats som u11gdo111.1·1·ardss1(0/or är ca 500 fördelade pä 18 institutioner. 

Antalet värdade elever den 31 december 1981 var 746. varav 333 var 

placerade utom skola. 

Under <'1r 1981 har 296 elever nyintagits. varav 249 pojkar och 47 flickor. 

Antalet nyintagna iu 1980 var 322. De vanligaste intagningsorsakerna var för 

pojkar förmögenhetsbrott. mi~sbruk av narkotika. fordonstillgrepp samt 

aggression och v:ildshandlingar mot person. För flickor var de vanligaste 

intagningsorsakerna missbruk av narkotika. förmi)genhetsbrott. skolk. 

missbruk av alkohol och prostilution. 

Efterfr{tgan av vård p<\ ungdomsvärdsskola ·har minskat under år 1982. 
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vilket främst torde ha samband med införandet av ny lagstiftning. Antalet 

intagningar/inskrivningar enligt barnavårdslagen var 308 under de första åtta 

månaderna år 1981. Motsvarande siffror för L VU under samma tid <lr 1982 

var 225, vilket betyder en minskning med ca 27 procent. 

Under de två första kvartalen 1982 har ca 600 barn och ungdomar 

omhändertagits enligt L VU. 

Värden (l\" alkohol- och narkotikamissbrukare 

Enligt en grundläggande princip i socialtjiinstlagen ( 1980:620) skall vftrden 

och behandlingen utformas i samverkan med den enskilde. I de fall där vård 

utan samtycke är nödvändigt kan emellertid fr.o.m. den I januari 1982 

ingripande ske enligt bl.a. lagen om vård av missbrukare i. vissa fall ( L VM). 

Biidc alkohol- och narkutikamisshrukare kan fri vård enligt L VM om de inte 

kan beredas vård i frivilliga former. 

Lagen förutsätter att vård enligt L VM primiirt skall ges i institutioner som 

har kommunal huvudman och är särskilt planerade för att ta hand om 

missbrukare. Enligt socialtjänstlagen skall landstingskommun och kommun

er gemensamt upprätta en plan över behovet av ht:m för v;'ml eller boende. 

Antalet platser för L VM-vård kan beriiknas uppgit till drygt l 500 ät 

1983. 

Fram till den 1 oktober 1982 hade ca 650 alkoholmissbrukare omhänder

tagits enligt L VM och placerats på något LVM-hem. 

L Vl\t innebär att även narkotikamissbrukare kan omhiindertas för viird 

utan samtycke. Under år 1982 användes dock L VM i mycket begriinsad 

utsträckning när det giiller narkotikamissbrukare. Fram till den I november 

1982 hade 23 narkotikamissbrukare omhändertagits enligt L VM och 

placerats på nägot LVM-hem. Av dessa var 15 kvinnor. 

Jag vill erinra om att socialberedningen (S 1980:07) bl .a. har till uppgift att 

följa tillämpningen av L VM. Socialstyrelsen har under iir l 982 liimnat bidrag 

för utvecklings- och utbildningsinsatser till olika huvudmän i syfte att . 

utveckla L VM-värden. Sammanlagt har 2.9 milj. kr. fördelats. 

Medlen skall användas för utvecklingsprojekt vid de behandlingsenheter 

som tar emot eller kommer att ta emot missbrukare som omhändertagits för 

v:'trd enligt L VM. 

Ansvaret för att utreda behovet av vård enligt L VM har överg:ång:svis lagts 

pä kommunernas socialnämnder. Den 1 januari 1984 förs detta utrednings

ansvar över till länsstyrelserna. Denna nya uppgift kommer att kriiva vissa 

utökade resurser vid länsstvrelsernas allmänna e~hetcr. Medel för detta 

ändamM beräknas under civildepartementets huvudtitel. 

Resurserna för de öppna och frivilliga vård formerna inom nykterhctsviir

den har successivt hyggts ut. Den I juli 1982 fanns ca 120 alkoholpolikliniker i 

110 kommuner. Vid ina1:knrdcrigshem fanns I 755 platser. Jag riiknar med· 
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att antalet platser i drift vid dessa hem vid 1982 ärs utg[mg har ökat till 

1 990. 

Även den siirskilda öppna viirden för narkotikamissbrukare iir en viktig 

behandlingsresurs. Denna särskilda öppenvi"ird- de s.k. v{1rdcentralerna för 

narkotikamissbrukare - har byggts upp för att fler missbrukare skall kunna 

nås med adekvata vårdinsatser. Flera vårdcentraler har utvecklat ett nära 

samarbete med akut- och korttidsvården. Samarbetet syftar till att öppen

vården skall kunna få kontakt med missbrukare i akutvårdsskcdct för att 

påbörja motivationsarbetet och planlägga den långsiktiga behandlingen. 

Andra vårdcentraler erbjuder \iss utbildning och arbetsträning som viktiga 

inslag i sin verksamhet. Vid i'mskiftet 1982/83 finns 26 vårdcentraler. 

Familjevården är ett viktigt komplement till institutionsvårdcn för 

missbrukare. I enlighet med familjevårdsutrcdningens förslag påbörjas den I 

januari 1983 en tvåårig försöksverksamhet med utveckling av familjevård

senhcter. Varje familjevårdsenhct består av en grupp familjehem (5-15 

familjer). För samordning mell<,ri de olika familjehemmen svarar en särskild 

famil jevårdskonsulent. 

På flera orter i landet pågår O'.ika verksamheter som syftar till att förändra 

vårdinnehållct och förstärka k,Jntinuiteten inom vården. bl.a. genom att 

pröva olika former för samverkan mellan sjukvf1rden och socialtjänsten. 

En särskild arbetsgrupp för ;;amverkansprojckt inom missbrukarvården 

arbetar f.n .. med att främja :;amverkan friimst mellan medicinska och 

socialvårdande instanser. Statsbidrag utgår till elva lokala utvecklingsprojekt 

i syfte att stimulera både vårdhuvudmännen och personalen inom missbru

karvården att finna bättre samverkansformer. Huvuddelen av samverkans

projekten avser samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten. Några 

projekt har anknytning till den nya institutionsstrukturen, dvs. samverkan 

mellan institutioner och öppen vård. Samtliga projekt beräknas vara 

slutförda före juni månads· utgäng 1984. En delrapport planeras hösten 

1983. 

Socialstyrelsen har ansvaret för en försöksvcrksamhet med utveckling av 

behandlingsmetoder vid sex s.k. nytillkomna alkoholpolikliniker. Erfaren

heterna av verksamheten visar att poliklinikerna i relativt hög utsträckning 

har fött kontakt med människor som befinner sig i riskzonen för missbruk på 

grund av psykiska och/eller sociala problem. 

Olika former av utvecklingsarbete bedrivs ocksä när det gäller att utveckla 

vården för personer med allvarliga skador till följd av missbruk. När det 

gäller omhändertagande av akut berusade personer disponerar socialstyre!" 

sen tidigare beviljade medel, 2 milj.kr., för att undersöka möjligheterna till 

nya försöksmodellcr med sjukvfads- och socialtjänstpersonal i anslutning till 

polisarresten. 

De dolda missbrukarna och svårigheterna att tidigt få kontakt med dem 

utgör ett särskilt problem. Dessa svårigheter är särskilt uttalade när det g~illcr 

kvinnor. Den verksamhet med :;pcciell inriktning p{i missbrukande kvinnor 
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som bedrivs inom ramen for ·i:Jct s.k. KART AD-projektet vid Karolinska 

sjukhuset bör fä fortsätta även under niista budgetär. Jag beräknar i det 

följande I. I milj.kr. som bidrag till försöksvcrksamheten vid sjukhusets 

alkoholklinik. Magnus Huss klinik/hem. 

Antalet vårdinstitutioner och platser den I juli 1982 framgår av följande 

sammanställning: 

Statliga vardanstalter 
Erkända vårdanstalter 
Enskilda viirdanstaltcr 
Inackorderingshcm för alkohol-

missbrukare 
I nackordcri ngshem/hehandli ngshcm 

för narkotikamissbrukare 

Antal insti-
tutinner 

4 
20 
26 

125 

27 

Antal platser 

307 
I 249 

853 

1 755 

354 

Vid vårdanstaltcrna fanns den l juli 1982 sammanlagt 2 409 platser. varav 

l 556 vid allmänna anstalter. Beliiggningen vid dessa anstalter uppgick till 84 

procent år 1981. U ndcr de tre första kvartalen år J 982 minskade beläggning

en till i genomsnitt ca 77 procent. Under det år som L VM har varit i kraft har 

antalet personer som iir tvångsintagna minskat medan antalet frivilligt 

intagna har ökat. 

I samband med ändrat huvudmannaskap för missbrukarvårdcn upphör det 

särskilda bidraget för anordnande och drift av behandlingshem för narkoti

kamissbrukare. Jag räknar med att antalet platser i drift vid dessa hem vid 

1982 års utgång har ökat till 440. Utöver dessa platser finns ca 200 platser vid 

enskilda behandlingsinstitutioncr och kollektiv. Narkotikamissbrukare ges 

också behandling inom den psykiatriska vii.rden. Varje i1r vårdas ca I 500 

narkotikamissbrukare i sluten psykiatrisk vård (v{1rdtillfällen). Hälften av 

dem tas in tv{1 eller flera gangcr per år. 

Ersättning till kommunerna för bistånd till vissa wländska medborgare 

Fr.o.m. den 1 januari 1980 gäller nya regler för ersiittning till kommunerna 

för hjälp till flyktingar och utlänningar som viintar på beslut om uppeh{1llstill

stånd. Ett syfte med de nya crsättningsrcglerna viu att åstadkomma en 

förenklad administration. Kostnadsförddningen mellan stat och kommun 

för hjälp till flyktingar skulle i princip vara oförändrad i jämförelse med äldre 

regler. När det gäller utlänningar som väntar på beslut om upphiillstillstånd 

var det fraga om en viss utvidgning av det statliga kostnadsansvaret. 

Mot hakgrund av att effrktcrna för kommunerna av de nya ersättningsreg

lerna p[1 vissa punkter var osäkra tillsattes i april 1981 en särskild arbetsgrupp 

med uppgift att utvärdera crsättningsreglerna. Resultaten av arbetsgruppens 
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arbete har redovisats i promemorian (Os S 1982: 1) Utviirdering av reglerna 

för ersättning till kommunerna för hjiilp till Oyktingar och utlänningar som 

väntar på beslut om uppehållstillstånd. Arbetsgruppen framhåller att det 

finns behov av vissa förändringar av ersättningsreglcrna. 

En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet lämnade i september 

1981 ett förslag om lokalt om 1ändertagande av flyktingar (Ds A 1981: 11 ). 

Förslaget innebiir bl.a. att omhiindertagandet av Oyktingar så långt möjligt 

bör ske i kommunal regi med statligt kostnadsansvar i stället för i särskilda 

statliga mottagningsförläggningar eller i s.k. enskild inkvartering genom 

länsarbetsnämndernas försorg .. 

Arbetsgruppen har också föreslagit iindringar av nuvarande statsbidrag till 

familjepedagogisk verksamhet för flyktingar. Detta förslag har utvecklats i 

vissa delar. bl.a. vad gäller ansvarsfördelningen mellan socialstyrelsen och 

invandrarvcrket. i promemorian (Os S 1981:20) Föriindring av nuvarande 

statsbidrag till familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar och zigena

re. 

De redovisade utredningsförslagcn bereds f.n. inom regeringskansliet. 

Därvid sker överläggningar med Svenska kommunförbundet. Överläggning

arna syftar till att närmare klar~.öra förutsättningarna för en ökad kommunal

isering av flyktingomhändertagandet. Frc'igor i anledning av den genomförda 

utvärderingen av reglerna för ~.tatlig ersiittning till kommunerna för bist{md 

till flyktingar m.fl. tas också upp i detta sammanhang. 

J I. UptJlysning och information på drogområdet 

1981/82 Utgift 18 207 90.5 1 Reservation 3 229 677 1 

1982/83 Anslag 16 2:i0 000 1 

1983/84- Förslag 15 040 ()()() 

1 Anslaget Upplysning och information på alkoholomri\dct. 

Av anslaget för innevarand<: budgetår disponerar statens ungdomsråd i 

samråd med socialstyrelsen 4J milj. kr. för fördelning till organisationer och 

för egen verksamhet avseenck upplysning om alkohol- och narkotikapro

blem. Socialstyrelsen disponerar 5.3 milj. kr. för riksomfattande informa

tionskampanjer och kompletterande informationsåtgärder om alkohol och 

andra missbruksmedel. Vidare disponerar styrelsen 2 milj. kr. för informa

tionsverksamhet beträffande andra än arbetslivets organisationer samt 

ytterligare 2 milj. kr. för nöjcsverksamhet i alkoholfri miljö. Socialstyrelsen 

disponerar också 1.4 milj kr. som verksamhetsmedel för informationsinsal

ser inom byrån för alkohol- och narkotikafrägor. Socialdepartementet 

disponerar 1,5 milj. kr. för att stimulera en uppföljning av Aktionen mot 

droger m.m. Härvid gäller bestiimmdser i regleringsbrcv den 17 juni 1982 

om anslag till alkoholpolitik och missbrukarv[1rd. 

En siirskild utredare har tillkallats med uppdrag att utreda frågan om en 
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förbiittrad samordning och organisation av de statliga insatserna för alkohol

och narkotikaupplysning (Dir. 1982:75). Utredaren skall utifrån samhällets 

alkohol- och narkotikapolitiska målsättningar granska formerna för statens 

stöd till myndigheter och folkrörelser och föresla samordning. effektivisering 

och förenkling av bidragsgivningen. 

Statens ungdomsråd 

Det iir viktigt att informationsinsatserna genom ungdomsorganisationerna 

far fortsiitta. I avvaktan på regeringens fortsatta beredning av riksrevisions

verkets revisionsrapport Statliga insatser för alkoholinformation (Dnr 

1981: 196) avstår ungdomsrädet från att i år föres!;'\ några mer viisentliga 

föriindringar av anslaget. Statens ungdomsråd föresl<lr att-LI milj. kr. utgår 

för fortsatta insatser för information på alkoholområdet genom ungdomsor

ganisationerna. Som alternativ föresrnr ungdomsrädet att nya fördelningskri

terier utarbetas för anslaget i riktning mot ett vidare utvecklingsanslag. ptt 

sätt som rådet tidigare har redovisat, och att 4,1 milj. kr. ansbs till det nya 

anslaget. 

Socialstyre/sen 

För styrelsens egen verksamhet inom droginformationsomrf1det har 

särskilda medel. I A milj. kr., anvisats innevarande budgetar. Socialstyrel

sens egen informationsverksamhet iir ett uttryck för den statliga alkoholpoli

tiken. Den iir ett nödvändigt komplement till folkrörelsernas och and_ra 

organisationers verksamhet som bedrivs bl.a. med hjiilp av medel fran 

nämnden för alkoholfrågor. Styrelsen bör alltså för egen del disponera medel 

för information om alkohol. narkotika och sniffning. 

Det bedöms nödviincligt med visst fortsatt centralt stöd till lokala 

aktiviteter mot droger runt om i landet. Det iir ocksa viktigt att det 

kontaktnät som byggts upp i samband med socialdepartementets aktioner 

kan bevaras och utnyttjas. När socialstyrelsens omorganisation är helt 

genomförd bör styrelsen fä hela ansvaret för uppföljningen av socialdeparte

mentets kampanjer m.111. samt komplettera samhiillets övriga informations

insatser. För budgetåret 1983/84 heriiknar socialstyrelsen ett medelsbehov 

om 3.2 milj. kr. för den upplysning och information pt1 drogområdet söm 

styrelsen sjiilv bedriver. 

Socialstyrelsens niimnd för alkoholfrägor har fördelat medel dels ur 

ansl<lget dels ur allmänna arvsfonden om totalt ca 15 milj. kr. Medlen 

fördelades huvudsakligen pii riksomfattande kampanjer och kompletterande 

alkoholinformation samt viss försöksverksamhet. Socialstyrelsens niimnd för 

alkoholfn'igor har under budgeti1ret .191' I /82 utviirderat den försöksverksam

het med fritidsaktiviteter, som niimnden med medel fr~m allmiinna •trvsfon

den har bedrivit under åren 1978-1982. Utviirderingen resulterade i ett 
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förslag till regeringen om fortsatt verksamhet men under i viss mån 

fririindrade former. 

Niimnden har nu en plan för systematisk bearbetning av olika mftlgrupper 

och m[tlomr{1den. Under hudgetarl't 1982/83 stiir invandrare och kvinnor 

främst p[1 prioritcringslistan. Under budgetiirct 1983/84 planeras att pt1börja· 

insatser under arbetsnamnet Alkohol bland vänner och bekanta. vars syfte är 

att utveckla metoder för att ta upp drogfrägor i viinkretsen och mer privata 

sammanhang. Om inte nämndens r:::surser skall minska i absoluta tal krävs en 

anslagshöjning med 5 milj. kr. för att kompensera bortfallet av arvsfondsme

clel till friticlsaktiviteter. Fiir niimndens förddning av medel ur anslaget J 9 

har 9.25 milj. kr. anvisats innevarande budgetf1r. Inalles behövs alltsf1 

14,25 milj. kr. anvisas ur anslaget nästa budgetiir. eller omräknat enligt 

huvudförslaget l:'U5 milj. h. Totalt begiir socialstyrelsen 18.5 milj. kr. för 

verksamheten budget[1rct J 983/84. Socialstyrelsen hemstiiller att medlen som 

är avsedda att fördelas av nämnden och medel för styrelsens egen informa

tionsverksamhet klart avgriinsas. 

Med elen breddade inriktning som informationsverksamheten inom alko

holomrädet har fatt under senare i\r till ~iven andra missbruksmedel kan en 

namniinclring av anslaget övervägas. Socialstyrelsen förölftr att nuvarande 

anslagsrubrik. Upplysning och information p{1 alkoholomr<
0

1det, ändras till 

Upplysning och information pä drogomri1det. 

Föredragandens iivcn'iiganden 

I inledningen till detta. avsnitt har jag redogjort för informationsfrågorna. 

För statens_ ungdomsråds verksamhet med upplysning om alkohol- och 

narkotikaproblemen beräknar jag 4.1 milj. kr. Niir socialstyrelsens nämnd 

för alkoholfrägor startade sin verksamhet initierades kampanjen Alkohol 

och arbetsliv. För att garantera kontinuitet i denna angelägna verksamhet 

biir arbetsmarknadens parter tillförsäkras 3.2 milj kr. under ·budgetåret 

1983/84 för fortsatta insatser inom :irbetslivet. För att samtidigt bereda ökat 

utrymme för andra verksamheter inom alkoholniimndens omd1de föreslår 

jag en ökning av de medel som nämnden fördelar med 977 000 kr. För 

niimndens informationskampanjer och övriga informationsåtgärder beräk

nar jag sammanlagt JO 227 000 kr. Jag iir inte beredd att nu förorda en 

anslagshöjning för att kompensera bortfallet av de arvsfondsmedel som har 

utgått till fritidsaktivitcter. I avvaktan p;I resultaten av utredningen om de 

statliga insat~erna för alkohol- och narkotikaupplysning har jag för avsikt att 

senare anvisa medel ur allmiinna arvsfonden för buclgetäret 1983/84. För 

socialstyrelsens egen verksamhet ·inom drogomri1det beräknar jag 

713 llOO kr. Sammanlagt beriiknar jag medelsbehovet under anslaget till 

15.04 milj. kr. 

\1ot bakgrund av den breddade inriktning som inforrnationsverksamheten 

inom alkoholomr:)det har fött till att omfatta iiven andra missbruksmedel 
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anser jag att anslagets rubrik bör ändras. Som ny anslagsrubrik föreslår jag 

Upplysning och information pt1 drogområdd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Upplysning och information på drogområdet för budgct;het 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 15 040 OUU kr. 

J 2. Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler 

1981/82 

1982183 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

69 578 913 

96 900 000 

97 283 000 

Statshidrag utgår till" kommunernas kostnader för verksamhet med 

alkoholpolikliniker enligt bestämmelserna i förordningen ( 1981 :614). 

De i förordningen angivna grunderna för statsbidrag tillämpas även 

beträffande kostnaderna för vård p[1 alkoholpoliklinik av narkotikamissbru

kare. 

Vidare utgår för innevarande budgetar statsbidrag till försöksvcrksamhet 

vid nytillkommande alkoholpolikliniker. vårdcentraler för narkotikamiss

brukare, vård av narkotikamissbrukare i enskilt hem eller i behandlingsenhet 

med högst fyra platser; försöksverksamhet med tillnyktringsenhctcr m.m .. 

försöksverksamhct vid Karolinska sjukhuset samt till utvecklingsarbete med 

samverkan mellan sjuk- och socialvård. Bestämmelserna Mcrfinns i regle

ringsbrev den 17 juni 1982. 

1982/83 

I. Alkoholpolikliniker 
2. Vcrksamhct vid nytill-

kommande alkoholpoli- 90 230 001) 
kliniker m.m. 

3. Vart!centraler 
4. Värt! i enskilt hem 2 600 000 
5. Försöksverksamhct med 

tillnyktringsenhctcr m.m. 2 000 OO(I 
6. Viss försöksverksami1ct ;,;id 

Karolinska sjukhuset I 070 000 
7. Försöksverksamhct med 

eftervårdande insatser I 000000 

Anslag 96 900 000 

1 Överflyttas till anslaget 1 5. 

Bcriiknad ändring 1983/84 

Social
styrelsen 

+ll 5Dll0ll 

- 2 ()()() ()()() 

- 2 ()()() 000 

+ 130 0110 

+ 7 053 000 

Fiiredra

ganden 

+ 7 053 000 

-2 6011 oon 

-2.000 ()()() 

-I 0700110 1 

-I 000000 

+ 383 000 
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Socialsr.i·relsen 

1-3. Statsbidrag utgflf fr.o.m. kalenderåret lWQ enligt förenklade beräk

ningsgrunder till alkoholpolikliniker och vårdcentraler samt till försöksverk

samhet vid nytillkommande alkc-holpolikliniker. Underlag för statsbidrag 

utgör de av socialstyrelsen godkiinda kostnaderna för utbetalda löner vilka 

uppräknas med sextio procent som bidrag till övriga driftkostnader (inkl. 

personalkostnadspillägg). Ansiikningar avseende 1982 f1rs verksamhet in

kommer under vären 1983, varför effekterna av denna föriindring ännu inte 

kan redovisas. 

Det statliga bidraget till alkoholpolikliniker och v{mkcntraler för narkoti

kamissbrukare innebiir en garanti för att vissa röurscr avdelas för missbru

karvården. Den integrering a\' Jet sociala arbetet som har pägått under de 

senaste åren har. trots fördelar. inneburit att 111issbrukarv{1Tden till en del 

blivit eftersatt i jiimförelse med andra sociala tFinster. 

Budgetåret 1982/83 disponerar ~ocialstyrelsen 90.23 milj. kr. för bidrag till 

v~mkcntraler och alkoholpolikliniker. inklusive försöksverksamhet vid 

nytillkommande alkoholpoliklinikL·r. Uppriiknat med llJ ','(. innebiir detta 

99.253 milj. kr. Under budgetårer 1983/84 kan ytterligare tre vilrdcentraler 

för narkotikamissbrukare . ber~iknas tillkomma. \ ilket motsvarar ca 

1,5 milj. kr. i statsbidrag. Betriiffandc alkoholpoliklinik verksamheten kan 

en utbyggnad. motsvarande ea I milj. kr. i bidrag fi.irviintas under budgetåret 

1983/84. Totalt bcriiknas ett mcd~lshehov för statsbidrag till värdcentraler 

för narkotikamissbrukare, alkohnlpolikliniker inklusive försöksverksamhet 

vid nytillkommande alkolwlpolikliniker med 101 753 000 kr. 

(99,2.'i3 + 2.5 milj. kr.). 

4. Statsbidraget till kommunernas kostnad för v;'m\placeringar i enskilt 

hem eller i behandlingst•nhL't med hiigst fyra- platser upphör fr.o.m. ckn 

1 januari l 983. Istället skall ett siirskilt stimulansbidrag utg<'\ till kommuner 

eller andra som organiserar er, samordnad familjev;lrdsL'nhet. Under 

rescrvationsanslagct Utveckling ·Xh försök med vissa drclformer har i 

statsbudgeten för 1982183 5.2 milj. kr. ställts till socialstyrelsens disposition 

för en tvtiiirig försiiksverksamhct med början den 1 januari 1983. 

5. Socialdepartementet disponerar 2 milj. kr. för att slutföra försöksverk

samhctcn med tillnyktringscnheter under budgetaret 1982/83. 

6. Direktionen för Karolinska sjukhuset har hemstiillt om l 200 000 kr. för 

fortsatt försöksverksamhet budgt:tåret 1983/84 vid sjukhusets klinik för 

alkoholsjukdomar. Magnus Hus~; klinik. med samordning av drd och 

behandlingsinsatscr för alkoholsbdadc inom ramen för det s.k. KART AD

prnjektet. 

7. Sucialstyrl'isen disponerar 1 milj. kr. frir bidrag till försöks\'erksamhet . 

med syfte att pröva olika nllldeller för cftcr\'{Jrd. Socialstyrcben hcmstiilkr 

om I milj. kr. för en fortsatt fi.irsiiksverksamhet under budgcti.lfet 1983/84. 
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Föredragandens Öl'erl'iiganden 

För statsbidrag till alkoholpolikliniker, försiiksverksamhet vid nytillkom

mande alkoholpolikliniker och till vf1rckentraler beriiknar jag sammanlagt 

97 283 000 milj. kr. för nästa hudgettir. 

Enligt min mening finns det skäl att minska skillnaden mellan alkoholpoli

klinikernas och vårdcentralernas verksamhetsinri ktning. Socialstyrelsen 

genomför under innevarande budget:'ir en konterensverksamhet i hela landet 

för öppenvården. Genom denna verksamhet bör styrelsen kunna fä en bild av 

i vilken omfattning huvudmännen vill föriindra verksamheterna vid alkohol

poliklinikerna. Socialstyrelsen bör kunna medge föriindringar av enskilda 

alkoholpoliklinikers verksamhet för att de inom ramen för sitt statsbidrag 

skall kunna bli mer behandlingsinriktade. Vidare får socialstyrelsen inom 

ramen för tillgängliga medel under detta anslag bevilja bidrag till alkoholpö

likliniker som vill utveckla en mer samordnad behandling av alkohol- och 

narkotikamissbrukare. 

Medel för viss försöksverksamher-vid- Karolinska sjukhuset m.m. bör för 

nästa budgetår beräknas under anslaget J 5. Utveckling och försök med vissa 

vårdformer. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 

med 97 283 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att till Bidrag till alkoholpolikliniker och rårdcentraler för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 97 283 000 kr. 

J 3. Bidrag till driften av hem för vård eller boende 

1982/83 

1983/84 

Anslag 

Förslag 

285 ooo onn 
570 000 000 

Enligt principöverenskommelse iir 1980 med landstingsförbundet och 

Svenska kommunförhundet skall berörda kommuner och landstingskom

muner den I januari 1983 ta över dels huvudmannaskapet fiir de statliga 

ungdomsvärdsskolorna och nykterhetsv{1rdsanstalterna. dels de riittigheter 

och åtaganden som staten har ifr~iga om Margretelunds och Räby yrkessko

lor. erkiinda och enskilda nykterhetsv;lrdsanstalter samt inackorderingshem 

och behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. 

Enligt överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd. landstings

förbundet och Svenska kommunförbundet skall staten fr.o.m. den I januari 

1983 utge bidrag till kommuner och landstingskommuner ( huvudmiinnen) 

för driften av de hem för värd eller boende som avses i princiröverenskom

melsen. Bidraget har med utgimgspunkt i statens kostnadn for den 

nuvarande verksamheten fastställts till 570 milj. kr. är 1983 enligt löne- och 

prisnidn den I januari 1982. 

Den totala årliga bidragssumman .'i70 milj. kr. iir beriiknad med följande 

fördelning: 
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U ngdomsv{irdsskolor 

~ ykterhetsvärdsanstalterna Gud hem. 

Runnag{1rden (med Brotorp). 

Venngarn (med I lornö). 

Friisö samt I ksslcby 

Övriga nykterhetsYardsanstalter 

Behandlings- och inackordcrings

hem för narkotikamissbrukare 

Inackorderingshcn,-för alko

holmissbrukare 

208 milj. kr. 

57 

179 

33 

93 

174 

Av det belopp som anges för viss kategori av institutioner skall 75 C:t. 

användas för bidrag till de huvudmiin som driver eller åtagit sig ansvaret för 

driften. Hidraget utgår med ett för varje angiven kategori av institutioner 

enhetligt belopp per vårdplats . .\terstoden av det belopp som anges för viss 

kategori skall anviindas för bidrag till kommuner som under äret haft att 

svara för vi\rddagkostnad vid institution. Bidraget utg{1r med ett enhetligt 

belopp per vårddag för varje angiven kategori av institutioner. Huvudmän

nen skall i1rsvis sammanstiilla och till staten insiinda ett gemensamt. underlag 

för fördelning och utbetalning w driftbidragen. Vid förhandlingar mellan 

parterna skall den överenskomna bidragssumman omräknas med hänsyn till 

liine- och prisnivån per den I juli det i1r bidraget skall avse. 

Regeringen har den 5 augusti 1982 godkänt 121 avtal om ändrat 

huvudmannaskap för ungdomsvi1rdsskolor och nykterhetsvårdsanstaltcr 

rn.m. mellan statens förhandlingsniimnd och företrädare för berörda kom

muner och landstingskommuncr. Regeringen har samtidigt uppdragit åt 

socialstyrelsen .. kammarkollegiet. byggnadsstyrclscn och domänverket att 

vidta de <itgärder som föranleds av avtalen. 

Avtalen inncbiir att staten vederlagsfritt överli\tcr markområden med där 

befintlig fast och lös egendom som erfordras för driften av verksamheten vid 

16 ungdomsvårdsskolor och tvit ~;tatliga nykterhctsvärdsanstalter. I fr{1ga om 

Margrctelunds och Rttby ungdomsvttrdssklilor överförs staten tillhöriga 

byggnadc1: på privat mark till berörda huvudmiin. Vad giillcr Frösöklinikcrna 

upphiivs nu giillande avtal med. Jiimtlands liins landsting om driften av 

klinikern~1. 

Enligt de träffade ;ivtalen övertar de berörda huvudmännen statens 

rättigheter och skyldigheter för '.'erksamheten från och med år 1983. Vidare 

övertar berörda huvudmiin statens riittigheter och skyldigheter respektive 

iltaganden avseende crkiinda och enskilda nykterhetsvärdsanstaltcr samt 

behandlingshem och inackorderingshcm för alkohol- och narkotikamissbru

kare. I detta sammanhang överför staten pä de nya huvudmiinnen sina 

fordringar pii nämnda institutio:ier saint avskriver till landstingskommuner 

och kommuner beviljade anordningsbidrag som förenats med t1tcrbetal

ningssky\dighel. 
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I avvaktan pä resultatet fr~111 förhandlingar om omriikningen av hidrags

summan ·med hänsyn till ändringen av löne- och prisniviin har _jag för 

budgetäret 1983/84 beriiknat 570 milj. kr. för iindamålct. 

Jag hemställer att regeringen föresl{1r riksdagen 

att till Rid mg till driften av hem för i·ärcl eller hocndc för hudgctitret 

1983/84 anvisa ett fiirslagsanslag av 570 ()()() nnn kr. 

J 4. Bidrag till organisationer m.m. 

1981/82 Utgift 14971875 

1982/83 Anslag 13 475 000 

1983/84 Förslag 13 879 ()()() 

Från anslaget utg}1r bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkohol

misshrukare (Siillskapet länkariia m.fl. ). till organi~ationer för stöd och 

hjiilp åt läkemedelsmisshrukare m.m. och liknande sarnmanslt.itningar samt 

till viss konvalescentv<'ml för narkotikamissbrukare. Vidare far styrelsen 

disponera en del av anslaget som bidrag till kommuner samt till nämnda 

sammanslutningar och till andra organisationer som iignar sig M rehabilite-

. ring av alkohol- eller mirkotikaskadade personer samt personer som sniffar 

thinner eller andra lösningsmedcl. m. fl. Bidrag för avse sa väl ptigåenck 

verksamhet som försök med nya vt1rd- och hehandlingsmetoder. 

1982/83 Bcriiknad iindring 1983/84 

Social- Föredra, 
styrelsen gandcn 

I. Bidrag till sammanslut-
ningar av f.d. alkohol-
misshrukare 4 800 000 + >70 0()1) + 144 000 

~. Bidrag till sammanslut-
ningar fr\r stöd och hjiilp 
ät läkemcdclsmissbruka-
rc och liknande samman-
slutningar samt till \'iss 
konvalesccntvitrd för nar-
kotikarnisshrukarc m.m. 3 400 ()()() + 2600()1) + 102 ()()() 

3. Bidrag till kommuner 
samt till sammanslutning-
ar som avses under punkt 
I och 2 och till andra nr-
ganisationcr so111 tignnr 
sig åt rehabilitering av 
alkohol- elkr narkotika-
skadad..: personer. samt 
pi.:rsoner som sniffar thin-
ner eller andra lösnings-
medel m.tl. 5 275 Ollfl ... 405 ()IJ(I + 15800(1 

13 475 000 +I 035 000 +404000 
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So<·ialstyrclsen 

1. Omkring 230 föreningar mccl uppskattningsvis 14 000 medlemmar söker 

bidrag ur detta anslag. Hälften av föreningarna är organiserade i riksorgani

sationcrna Siillskapct Länkarnas Riksförbund och Länkens kamratförbund. 

Vt1rdanstalternas patientföreningar är anslutna till Alkoholproblematikcrs 

Riksorganisation (ALRO) som (1ckst1 för bidrag frim anslaget. Sammanlagt 

söker liinkfiireningarna för budgetåret 1982183 8, 1 milj. kr. Under 1981182 

har 4. 7 milj. kr. fördelats till de c1lika föreningarna. Länk rörelsen har under 

l<'mg tid framg{mgsrikt kompletterat samhiillets nykterhctsvård. Socialstyrel

sen finner det angeli'iget att Hinkarna erhåller fortsatt stöd. för budgetäret 

l 983i84 bcriiknar socialstyrelsen dt medels behov av 5.2 milj. kr. 

2. Statsbidrag för stöd och hjälp iit liikcmedelsmissbrukare söktes för 

budgct{1ret 1981/82 av 12 s.k. frivilliga organisationer med drygt 4.5 milj. kr. 

Det föreligger ett stort behov av utökade resurser för narkomanv{Ird särskilt i 

de kommuner som saknar egna v::irdresurser. De frivilliga organisationernas 

insatser är viktiga och värdefulla .. Förutom organisationernas rehabiliteran

de verksamhet för aktiva missbrukare spelar de en viktig roll för f.d. 

missbrukare som ofta behöver ett långvarigt stöd efter att de slutat med sitt 
. . 

missbruk. Under 1981/82 har ca 3.3 milj. kr. fördelats. För budgetiirct 

1983/84 beräknar socialstyrelsen ·~tt medclsbehov av 3.7 milj. kr. 

3. Bidrag till löpande verksamhet utgiir till organisationer och sammanslut

ningar som inte erhåller bidrag ur andra delar av anslaget. Under budgetåret 

1981182 beviljades 14 organisationer bidrag till sin löpande verksamhet med 

1.9 milj. kr. Det sökta belnppel uppgick till 5.7 milj. kr. Socialstyrelsen 

finner det angeläget med ett ökat stöd till organisationerna och beräknar 

2.4 milj. kr. för iindam[tlet. För försök med nya vard- och behandlingsmeto

der fördelade socialstyrelsen totalt ca 3,2 milj. kr. till kommuner och 

organisationer under budgetåret 1981/82. Den sammanlagda ansöknings

summan uppgick till drygt 12 milj. kr. Behovet av metodutveckling inom 

missbrukarvården är stort. Det behövs väl utprövade modeller som kan 

liiggas till grund för beslut om föriindringar av den reguljära vården. 

Socialstyrelsen förcslar att 3.3 milj. kr. beräknas under denna delpost för 

försök med nya viird- och behandlingsmetoder. Sammanlagt beräknar 

socialstyrelsen 5,7 milj. kr. för budgcttiret 1983/84 under posten 3. Socialsty

relsen upprepar tidigare framfört förslag att delposten delas i två, en för 

organisationernas löpande verksamhet och en för försöksverksamhet. 

Fiiredragandens övcrl'iiga11t!c11 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

13.88 milj. kr. för nästa budget~1r. 

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen 

att till Bidrag till organisationer 111.111. för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett anslag av l3 879 l)t)(J kr. 
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J 5. Utveckling och försök med vissa vårdformcr 

1981/82 Utgift l 080 492 1 Reservation 268 942 1 

1982/83 Anslag 8 HJO 000" 

1983/84 Förslag 2 570 000 
1 Anslaget Utbildning och samverkan inom nvktcrhctsvtlrden 
"Varav-I 100 000 un~icr anslaget Utbildning Zich samverkan inom nyktcrhetsviirden 

1982/83 Beriiknad iindring 1983/84 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

1. Utveckling av vård enligt 
LMV 1800000 -1800000 -1800000 

2. Utveckling av familje-
vård 5 200 000 -5 200 000 -5 200 000 

3. Kurser och konferenser 
inom misshrukarvarden 
m.m. 1 lOO 000 + 86 000 - 600 000 

4. Viss försöksverksamhct 
vid Karolinska sjukhuset _J +1070000 

5. Stöd till misshandlade 
kvinnor +l 000 000 

Anslag 8 100 000 -6 914 000 -5 530 000 

.1 Beräknades under anslaget Bidrag till alkoholpöliklinikt:r och vårdcentraler m.m. 

Från innevarande budgetårs rcscrvationsanslag J 7. bekostas kurser och 

konferenser för personal inom nyktcrhetsvårds- och narkomanvårdsområ

dct, företrädesvis för utbildningsinsatscr i samband med tillämpningen av ny 

lagstiftning vad gäller vård av missbrukare samt för anordnandet av 

sammankomster för familjehemmen och andra berörda vid utvecklingsarbe

te som påbörjas den l januari 1983 inom familjevården för missbrukare. 

Socialstyrelsen disponerar 600 000 kr. för att under innevarande budgetår 

arrangera konferenser inom den öppna missbrukarvården. Vidare dispone

ras vissa belopp för utbildning och information för handläggare av 

alkoholärenden hos länsstyrelserna. för att anordna konferenser med 

nämnder m.m. och för understöd åt sammanslutningar av nämnder. 

Socialstyre/sen 

Konferenser är ett viktigt instrument i socialstyrelsens arbete med att 

inhämta och sprida kunskaper och erfarenheter inom socialtjänsten. 

De frågor som kommer att vara särskilt aktuella under budgetåret 1983/84 

är de praktiska konsekvenserna av den nya organisationen av institutions

vården och de möjligheter till positiv förändring denna innebär, uppföljning-

12 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100 
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en av aviserade förändringar vad gäller bl.a. lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (L VM) och samarbetet inom missbrukarvården. Det senare har i 

och med socialtjänstreformen fatt förny<id aktualitet. 

Tidigare har socialstyrelsen haft direkt kontakt med de statliga institutio~ · 

nerna och med socialkonsulenterna genom att dessa tillhört socialstyrelsen. 

Utvecklingen inom institutions·.'ården är ett av de viktigaste områdena inom 

missbrukarvården mot bakgrur,d av L VM och den önskade förändringen av 

institutionsstrukturcn. Socialkonsulenterna blir genom länsstyrelsernas utö

kade tillsynsansvar, det utökade besviirsinstitutet och den nya rollen som 

utredare av LV\1-ärenden fr.o.m. den I januari 1984 en viktig samarbets

partner för socialstyrelsen. Konferensverksam het för dessa båda målgrupper 

är därför av stor betydelse för socialstyrelsens arbete inom missbrukarvår

den. 

Socialstyrelsen vill vidare anordna konferenser för att utveckla familje

vården för vuxna missbrukare. 

Socialstyrelsen genomför varje år ett antal regionala konferenser och en 

central konferens om alkohollagstiftningen med deltagande av såväl 

beslutsfattare som handläggare av alkoholärenden vid länsstyrelserna 

m.fl. 

Styrelsen beräknar också medel för fortsatt stöd till CAN och Svenska 

nyktcrhetsvårdsförbundet för konferensverksamhet inom området m.m. 

Sammanlagt beräknar socialstyrelsen medclsbehovet under anslaget för 

nästa budgetår till I 186 UUO kr. enligt huvudalternativet. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar medelsbehovet nästa budgetår till 500 000 kr. för kurser och 

konferenser inom nykterhets-och narkomanvärdsområdet och för utbildning 

och information om alkohollagstiftningcn för handläggare av alkoholären

den hos länsstyrelserna m.fl. 

Statsbidrag utgår för innevarande budgetår fr{m anslaget Bidrag till 

alkoholpoliklinikcroch vårdcentraler m.m. med l.07 milj .kr. till verksamhet 

med samordnande vårdinsatser vid Karolinska-sjukhuset. Jag förordar att 

denna delpost förs över till förevarande anslag. 

De dolda alkoholmissbrukarna och svårigheterna att få kontakt med dem 

utgör ett speciellt problem. O,~ssa svårigheter är särskilt uttalade när det 

gäller kvinnor. Den försöksverksamhet som bedrivs inom ramen för det s.k. 

KARTAD-projektet vid Karolinska sjukhuset bör få fortsätta även nästa 

budgetar. Jag beräknar oförimdrat l.07 milj.kr. som bidrag till denna 

verksamhet. 

En arbetsgrupp i socialdepartem·entet kommer inom kort att lägga fram en 

rapport om stöd och hjälp till misshandlade kvinnor. Enligt vad jag har erfarit 

konstateras i rapporten bl.a. att det föreligger behov av utbildning och 

information i frågor som rör kvinnomisshandel. Vidare krävs en utökad 
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forskning och försöksverksamhet för att utveckla insatserna för misshand

lade kvinnor. Jag beräknar I milj. kr. för nästa budgetår för· i första hand 

information till misshandlade kvinnor om bl.a. vilken hjälp som finns att få 

och vart man kan vända sig i dessa situationer. Vidare bör medlen avse 

fortbildning av vissa personalgrupper som kommer i kontakt med de 

misshandlande männen och de misshandlade kvinnorna. 

När det gäller forskning och försöksverksamhet på området kan vissa 

medel senare komma att anvisas från reservationsanslaget A 3. Forsknings

och utvecklingsarbete samt försöksverksamhct. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utveckling och försök med vissa vårdformer för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 2 570 000 kr. 

J 6. Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, 

flyktingar m.m. 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

201217 407 

148 000 000 
158 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till kommunerna för kostnader för bistånd 

till flyktingar och vissa andra utlänningar. Ekonomisk hjälp till flyktingar 

ersätts för det år beslut om uppehållstillstånd fattas samt de två efterföljande 

åren. För att täcka även andra kostnader inom socialtjänsten som kommun

erna kan ha haft för flyktingar utgår därutöver en schablonersättning med 

25 % av ersättningen för ekonomisk hjälp. Ersättning utgår också för 

ekonomisk hjälp och viss vård som lämnas till utlänningar under den tid då 

deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas. Ersättningsbestämmel

serna återfinns i förordningen (1979:1120) om ersättning för bistånd till 

flyktingar m. fl. (ändrad senast 1981: 1233 ). Ersättningen utbetalas av 

länsstyrelserna för kalenderår i efterskott. 

Från anslaget utgår också ersättning från socialstyrelsen till sjukvårdshu

vudmännen för varaktig vård på sjukvårdsinrättning av sådana flyktingar 

som har överförts till Sverige med stöd av särskilt regeringsbeslut och som vid 

mottagningen i Sverige på grund av sjukdom eller handikapp inte kan 

omhändertas på mottagningsförläggning. Socialstyrelsen medverkar också 

vid bostadsanskaffning åt vissa flyktingar och kan bevilja lån till flyktingar för 

bostadsrättslägenheter. Kostnaderna för dessa lån redovisas på detta 

anslag. 

Vidare utgår från anslaget ersättning till kommunerna för kostnader för 

familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar och zigenare. Ansökningar 

om sådan ersättning prövas av socialstyrelsen. D.en familjepedagogiska 

verksamheten bland nordiska zigenare och utomnordiska zigenare som inte 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 180 

omfattas av flyktingbestämmelserna har formen av försöksverksamhet. 

Genom särskilt beslut den 26 juni 1980 har socialstyrelsen också bemyndi

gats att från detta anslag tills vidare utge ersättning för omhändertagande av 

vissa vietnamesiska barn. 

Socialst_1·relsen 

Socialstyrelsen utgår i sin anslagsframställning från att ingen förändring av 

styrelsens uppgifter kommer mt ske under budgetåret 1983/84. 

Omfattningen av den familjepedagogiska verksamheten är svår att 

bedöma, då den hänger samman med storleken på flyktingkvoten, omfatt

ningen av den enskilda invandringen av flyktingar och invandringens 

sammansättning. Behovet av insatser för latinamerikanska flyktingar och 

flyktingar från Vietnam beräknas vara oförändrat på grund av nytillkomna 

flyktingar. Behovet för vissa andra flyktingar, exempelvis eritreaner och 

kurder kommer att öka medan insatserna för assyrier/syrianer så gott som 

helt bör ha upphört. 

Förutsatt att ingen ny stor flyktinggrupp kommer till Sverige beräknas 

kostnaderna för flyktingar till 9 milj. kr. och för nordiska zigenare till 

2,5 milj. kr. Kostnaderna för kurser och konferenser för familjepedagoger 

beräknas uppgå till 350 000 kr. De sammanlagda kostnaderna för familjepe

dagogisk verksamhet beräknas således till 11 850 000 kr. 

Kostnaderna för lån till bostadsrättslägenheter beräknas vara oföränd

rade. Sjukvårdskostnaderna hiinger samman med det antal flyktingar, som 

tas ut för vård i Sverige och kan därför svårligen beräknas. Kostnader för 

vissa åtgärder för flyktingbarn från Vietnam beror på i vilken takt barnens 

föräldrar kan komma till Sverige. Samtliga barn kommer inte att kunna 

förenas med föräldrarna. Den sammanlagda kostnaden för dessa tre poster 

uppskattas till drygt 4 milj. kr. 

Totalt för sin del av anslaget beräknar socialstyrelsen kostnaderna till 

16 milj. kr. 

Föredragandens öi·erviiganden 

Som framgått av avsnittsinledningcn pågår överläggningar med Svenska 

kommunförbundet som syftar till att närmare klargöra förutsättr.ingarna för 

en ökad kommunalisering av flyktingverksamhetcn. Frågor i anledning av 

den genomförda utvärderingen av reglerna för ersättning till kommunerna 

för bistånd till flyktingar m.fl. samt förslag till förändring av nuvarande 

statsbidrag till familjepedagogi•k verksamhet bereds också i detta samman

hang. Anslaget för budgetårer 1983/84 påverkas dock inte av eventuella 

förändringar. 

Med utgångspunkt från gällande ersättningsbestämmelser och utfallet 

under det senaste budgetåret beräknar jag länsstyrelsernas kostnader för 
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ersättning till kommunerna för bistiincl till flyktingar m.fl. till 142 milj.kr. 

under budgetåret 1983/84. 

För socialstyrelsens del av anslaget beräknar jag 16 milj .kr. Jag har därvid 

räknat med 11.5 milj.kr. för fomiljepedagogisk verksamhet. varav högst 

2,5 milj .kr. bör få disponeras för familjepedagogisk verksamhet bland 

zigenare som inte omfattas av flyktingbestämmelserna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kommunerna för hjälp till wländska 

medborgare. flyktingar m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av l 58 000 000 kr. 
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K. Internationell samverkan 

Samarbetet med världshälsoorganisationen (WHO) är den mest omfattan

de enskilda elden av socialdepartementets internationella verksamhet. 

Arbetet inriktas framför allt på att stödja WHO:s insatser på primärhälsovår

dens område. Sverige har aktivt drivit frågan om en internationell marknads

föringskod för bröstmjölkscrsiittningar och om utformandet av ett läkemc

delsprogram inom WIIO till stöd framför allt för u-ländcrna. 

Samarbetet inom Förenta nationerna (FN) gäller organisationens sociala 

verksamhet, särskilt handikapp-. narkotika-. äldre-. barn- och kvinnofrågor. 

Sverige har under år 1982 spelat en aktiv roll vid utarbetandet av 

internationella handlingsprogram dels för handikappade. dels för äldrefrå

gor. 

Även inom Europarådet, organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) och den internationella arbetsorganisationen (ILO) 

bedrivs ett omfattande social· och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket 

Sverige deltar. I Europarådet svarar socialdepartementet för Sveriges 

deltagande i rådets hälsovårdskommitte, sociala kommitte samt socialförsäk

ringskommitte. Departementet är vidare representerat i OECD:s kommitte 

för arbetskrafts- och sociala fri1gor. 

Det nordiska samarbetet på social- och hälsovårdsområdet har sin 

utgångspunkt i nordiska minis·cerrådet och dess ämbetsmannakommitte för 

socialpolitik. den nordiska socialpolitiska kommitten. Verksamheten har 

bedrivits enligt riktlinjerna i det handlingsprogram som antogs av de 

nordiska social- och hiilsovårcbministrarna år 1977. Ett reviderat samarbets

program fastställdes av social- och hälsovårdsministrarna i augusti 1982. En 

ny nordisk socialkonvention trädde i kraft den I januari 1982. Under år 1983 

kommer en överenskommelse att träda i kraft mellan Danmark. Finland. 

Norge och Sverige om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet 

inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet. En svensk-finsk arbets

grupp arbetar sedan år 1979 med frågor om de finsk-språkiga invandrarnas 

situation inom den svenska hälio- och socialvården och med att kartlägga de 

eventuella problem inom hälso- och socialvårdssektorn, som återvändande 

finska medborgare kan ställas :inför i Finland. 

Socialförsäkringskonventioner med Italien resp. Marocko trädde i kraft 

under år 1982. Förhandlingar om socialförsäkringskonventioner har slutförts 

med Israel och Spanien. Förhandlingar pågår med Luxemburg och USA. 

Det bilaterala samarbetet inom hälso- och socialvårdsområdena mellan 

Sverige och ett antal enskilda länder består bl.a. av erfarenhetsutbyte. 

stipendiatverksamhet, symposier etc. Sverige har avtalsbundet samarbete 

med Polen och Ungern. Samarbete förekommer vidare med flera andra 

länder. 
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K 1. Bidrag till världshälsoorganisationcn samt internationellt socialpolitiskt 

samarbete m.m. 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 107 539 

22 006 ()()() 

29 467 000 

Från anslaget hckostas bl.a. Sveriges deltagande i viirldshälsoorganisatio

nens (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på hälso- och socialvårdens 

område, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete samt 

riksförsäkringsverkets medlemskap i International Social Sccurity Associa

tion (ISSA). 

Bidrag till WHO 
Utgifter för svenskt deltagande i WJ lO:s 
reguljära sammankomster 

Bidrag till FN:s fond för kontroll av bero
endeframkallande medel 

Bilateralt samarbete på hiilso- och social-
vårdens område 

Nordiskt socialpolitiskt samarbete 
Riksförsäkringsverkets medlemskap i ISSA 
Övrigt 

1982/83 

20 237 000 

99 000 

291 000 

394 000 
458 ()()() 
154 000 
373 000 

22 006 000 

Beräknad ändring 
1983/84 

+7 312 000 

+ 10 000 

+ 9 000 

+ 46000 
+ 58 000 
+ 26 000 

+7 461 000 

Socialstyre/sen beriiknar prisomräkningen till 35 000 kr. för bilateralt 

samarbete på hälso- och socialvårdens område. Därutöver föreslår styrelsen 

en ökning med 40 000 kr. för detta område. 

Föredragandens överväganden 

Den svenska avgiften till WHO beräknas uppgå till ca 27.5 milj.kr. under 

budgetåret 1983/84. På grund av en omläggning av utbctalningspcriodcrna 

kommer ett och ett halvt års avgift att belasta anslaget för budgetåret 

1983/84. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda 

anslagsbehovet till 29 467 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt 

socialpolitiskt samarbete m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 29 467 000 kr. 
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K 2. Vissa internationella resor 

1981182 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

127 194 

127 000 

127 000 

Reservation 1 383 

184 

Från anslaget utgår resebidrag till personer verksamma inom hälso- och 

socialvårdsomradet i samband med deltagande i internationella konferenser 

och möten m.m., som inte har karaktär av tjänsteåligganden. 

Socialstyre/sen föreslår att anslaget räknas upp m ed 26 000 kr.. varav 

13 000 kr. för prisomräkning och 13 000 kr. med hänvisning till det stora 

behovet av rese bidrag. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

. att till Vissa internationella resor för budgetäret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 127 000 kr. 

K 3. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

186 946 

200 000 

200 000 

Reservation 73 858 

Foredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgctäret 

1983184 anvisa ett reservationsanslag av 200 000 kr. 
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Bilaga 7:1 

Hänvisning från anslagen i statsbudgeten för budgetåret 1982/83 till 
motsvarande anslag i budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 

Statsbudget Förslag . Statsbudget Förslag Statsbudget Förslag 
1982/83 1983/84 1982/83 1983/84 1982/83 1983/84 

Al Al E9 H8 J 4 Utgar 
A2 A2 E10 Hl J s Utgår 

A3 A3 E Il H2 J 6 J 2 
A4 A4 E 12 E6 J 7 J s 
AS AS E 13 E7 J 8 J 4 

Bl B 1 
E 14 ES J 9 J I 

B2 B2 
J 10 15 

F 1 1-19 
B3 B3 F2 H 10 Kl G4 
B4 B4 F3 I-I 11 K2 G9 

B5 02 F4 Utgår K3 G8 
86 03 K4 G3 
B7 04 

Gl Utgår 
KS G 10 

B8 0 1 
G2 I 4 

K6 G7 

B9 05 
G3 I 6 

K7 G6 
G4 I 8 

K8 GS 
Cl c 1 G5 I 7 

C2 C4 G6 H3 LI Kl 

C3 C2 G7 I S L2 K2 
C4 C3 

Hl 
L3 K3 

E8 
Dl Gl H2 I l 
02 G2 H3 I 2 
03 Utgår H4 I 9 
04 Fl HS I 10 
05 F2 H6 I 11 
06 F3 H7 I 3 
07 F4 
08 FS 

I 1 Utgår 
I 2 Utgår 

El E 1 I 3 Utgår 
E2 E2 I4 J 6 
E3 E3 I 5 J 3 
E4 E4 I 6 Utgår 
E5 H4 

E6 HS 
J I Utgår 

E7 H6 
J 2 Utgår 

E8 H7 
J 3 Utgår 
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Bilaga 7:2 

Hänvisning från budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 till motsva-

rande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1982/83 

Förslag Statsbudget Förslag Statsbudget 

1983/84 1982/83 1983/84 1982/83 

Al Al G6 K7 

A2 A2 G7 K6 

A3 A3 G8 K3 

A4 A4 G9 K2 

AS A5 G lO KS 

Bl 8 1 Hl E 10 

B2 B2 H2 E 11 

B3 B3 H3 G6 

B4 B4 J-14 E5 

Cl c 1 H5 E6 

C2 C3 H6 E7 

C3 C4 H7 E8 

C4 C2 H8 E9 

Dl B8 
H9 . F 1 

D2 B5 
H 10 F2 

D3 B6 
J-111 F3 

D4 87 I l H2 

D5 89 I 2 i-I 3 
I 3 Il 7 

E 1 El 
I 4 G2 

E2 E2 
I 5 G7 

E3 E3 
I 6 G3 

E4 E4 
I 7 ·as 

E5 E 14 
I 8 G4 

E6 E 12 
I 9. H4 

E7 E 13 I 10 H5 
E8 Hl I 11 H6 
F I D4 

J 1 J 9 
F2 D5 

J 2 J 6 
F3 D6 

J 3 I 5 
F4 D7 

14 J 8 
F5 D8 

J 5 J 7 och 10 
Gl Dl J 6 I 4 
G2 D2 Kl L I 
G3 K4 K.2 L2 
G4 Kl K3 L3 
G5 K8 
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58 3. Bidrag till kommunala bostadstillägg 

till folkpension, förslagsanslag 780 000 000 

59 4. Ersättning till postvcrket för pensions-

utbetalningar, förslagsar.slag 45 000 000 

61 5. Vissa yrkesskadeersättningar m .m., 

förslagsanslag 2 300 000 

45 792 300 000 

E. Vissa myndigheter m.m. 

62 Inledning 

63 I. Socialstyrelsen, förslagsanslag 117 587 000 

66 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m., 

förslagsanslag 39 688 000 

69 3. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 

förslagsanslag 3 341 000 

70 4. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och rationali:;eringsinstitut, 

förslagsanslag · 17 025 000 

71 5. Bidrag till driften av en WHO-enhct 

för rapportering av läkemedels-

biverkningar, förslagsamlag 1297000 

72 6. Statens rättskemiska laboratorium, 

förslagsanslag 18 504 000 

74 7. Statens rättsläkarstationer, 

förslagsanslag 17 371000 

75 8. Rättspsykiatriska statitm~r och kliniker. 

förslagsanslag 71 001 000 

285 814 000 

F. Omsorg om barn och un1~dom 

78 Inledning 

83 I. Bidrag till driften av för~kolor och 

fritidshcm, förslagsanslag 4 930 ()()() 000 

85 2. Bidrag till hemspråksträning i 

förskolan, förslagsanslag 34 200 000 

86 3. Bidrag till kommunala familjedaghem. 

förslagsanslag 1 390 000 000 

87 4. Barnmiljörådet. förslags<cnslag 2 793 000 

89 5. Statens nämnd för internationella 

adoptionsfrägor, förs lagsanslag 3 152 000 

6 360 145 000 
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G. Omsorg om äldre och handikappade 

92 Inledning 

97 1. Bidrag till social hemhjälp, 

förslagsanslag 1700000 000 

98 2. Bidrag till färdtjänst, förslagsanslag 320 000 000 

99 3. Bidrag till driften av särskolor m.m., 

förslagsanslag 415 000 000 

100 4. Kostnader för viss utbildning av 

handikappade, förslagsanslag 20 949 000 

103 5. Ersättning till televerket för text-

telefoner, förslagsanslag 19 160 000 

104 6. Ersättning till postverket för 

befordran av blindskriftsförsändelser, 

förs lagsanslag 16 971 000 

105 7. Kostnader för viss verksamhet för 

synskadade, förslagsanslag l3 082 000 

107 8. Statens hundskola, förslagsanslag l 790 000 

108 9. Statens handikappråd, förslagsanslag 2 279 000 

110 10. Bidrag till handikapporganisationer, 

reservationsanslag 34 437 000 

2 543 668 000 

H. Allmän hälso- och sjukvård 

112 Inledning 

117 1. Statens miljömedicinska laboratorium, 

förslagsanslag 16 790 000 

118 2. Statens institut för psykosocial miljö-
medicin, förslagsanslag 2 178 000 

119 3. Statens giftinformationscentral 

förslagsanslag 4 473 000 

121 Statens bakteriologiska laboratorium: 

123 4. Uppdragsverksamhet. förslagsanslag I 000 

127 5. Driftbidrag, reservationsanslag l 000 

127 6. Centrallaboratorie uppgifter, 

förslagsanslag 18 417 ()()() 

128 7. Försvarsmedicinsk verksamhet, 

förslagsanslag 3 551 000 

128 8. Utrustning, reservationsanslag 2 100 000 

129 9. Allmän hälsokontroll, förslagsanslag 3 517 000 

130 10. Hälsoupplysning, reservationsanslag 4 419 000 

133 11. Epidemiberedskap m.m., förslagsanslag Il 410 000 

66 857 000 
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I. Övrig sjukvård m. m. 

135 Inledning 

U7 1. Bidrag till anordnande av kliniker 

för psykiskt sjuka m.m .. förslagsanslag 240 000 000 

LW 2. Bidrag till driften av kliniker för 

psykiskt sjuka nLm .. förslagsanslag . 4 126 000 000 

1.W 3. Bidrag till pensioner för vissa 

provinsialläkare. förslagsanslag 15 025 000 

140 4. Bidrag till kommunala undervisnings-

sjukhus, förslagsanslag 945 ()()() 000* 

141 5. Um till Stockholms läns landstingskommun 

för vissa investeringar, 

reservationsanslag 20 000 000 

141 6. Vidareutbildning av läkare. 

reservationsanslag 27 642 000 

145 7. Vidareutbildning av tandläkare m.m., 

förslagsanslag 2 200 000 

147 8. Efterutbildning av viss sjukvt1rds-

personal m. m .. fiirslagsanslag 2 703 000 

150 9. Beredskapslagring för hälso- och 

sjukvården m.m .. reservationsanslag 56 802 000 

152 10. Driftkostnader för beredskaps-

lagring m.m., förslagscnslag 40 240 000 

153 11. Utbildning av personal för hälso- och 
sjukvärd i krig m.m .. förslagsanslag 7 465 000 

5 483 077 000 

J. Socialt bchandlingsarbete, alkohol- och 

narkotikapolitik 

156 Inledning 

168 1. Upplysning och information på drog-

området. reservationsanslag 15 040 000 

171 2. Bidrag till alkoholpolikliniker och 

vårdcentraler. förslagsanslag 97 283 000 

173 3. Bidrag till driften av h·~m för vård 

eller boende. förslagsanslag 570 000 000 

175 4. Bidrag till organisationer m.m .. 

förslagsanslag LI 879 000 

177 5. Utveckling och försök med vissa 

vårdformer, reservationsanslag 2 570 000 

'Bcriiknat belopp 
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179 6. Ersättningar till kommunerna för hjälp 

till utländska medborgare. flyktingar 

m.m .. förslagsanslag 158 000 000 

856 772 000 

K. Internationell samverkan 

182 Inledning 

183 I. Bidrag till världshälso-

organisationen samt internationellt 

socialpolitiskt samarbete m.m., 

förslagsanslag 29 467 000 

184 2. Vissa internationella resor. 

reservationsanslag 127 000 

184 3. Vissa internationella kongresser 

i Sverige, reservationsanslag 200 000 

29 794 000 

Totalt för socialdepartementet 70 027 622 000 

185 Förteckningar över ändrad disposition 
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Bilaga 8 till budgetpropositionen 1983 Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 8 

Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Kommunikationsdepartementcts verksamhetsområde omfattar väg-. 

järnvägs-, sjö- och lufttransporter. post- och telekommunikationer. trafik

säkerhet samt forsknings- och utvecklingsverksamhet på transportområ

det. Till kommunikationsdepartementet hör också bl. a. Sveriges meteoro- · 

logiska och hydrologiska institut (SMHI) och statens geotekniska institut 

<SGI). 
Myndigheterna under kommunikationsdepartementet och det ungefär

liga antalet anställda vid varje myndighet framgår av nedanstående sam-

manställning. 

Myndighet Antal Myndighet 
anställda 
1982 

Statens vägverk 9500 Televerket 
Trafiksäkerhets verket 600 Transportrådet 
Statens järnvägar 39400 Sveriges meteorologiska och 
Sjöfarts verket 1500 hydrologiska institut 
Handelsflottans pensions- Statens väg- och trafik-
anstalt 8 institut 
Handelsflottans kultur- Statens geotekniska 
och fritidsråd 30 institut 
Luftfartsverket 2900 Transport forsknings-
Statens haverikommission 7 delegationen 
Post verket 63 500 Riksfärdtjänstnämnden 

Trafikpolitik 

Målet för den statliga trafikpolitiken är enligt 1979 års trafikpolitiska 

beslut att ge invånare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörj

ning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. 

En väl fungerande transportförsörjninb är en förutsättning för en balan

serad befolknings- och näringslivsutveckling i skilda delar av landet. Tra

fikpolitiken skall därför utformas så att målen för näringspolitiken, energi

politiken. miljöpolitiken, sysselsättnings- och regionalpolitiken kan upp

nås. 

· Insatser på kommunikationsområdet - det kan gälla byggande och ' 

underhåll av vägar och järnvägar, stöd till person- och godstransporter 

I Riksdagen 1982183. I sam/~ Nr IUO. Bilaga lJ 

Antal 
anställda 
1982 

43 800 
50 

950 

200 

70 

6 
I 
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eller utbyggnad och modernisering av telenätet - har stor betydelse för 

näringslivet och utvecklingen på arbetsmarknaden. Utbyggda och mo

derna kommunikationer stärker den svenska industrins konkurrenskraft. 

Transportkostnaderna sänks, samtidigt som bygg- och transportmedelsfö

retagens exportmöjligheter förbättras. En samordnad och målinriktad 

forsknings- och utvecklingsverksamhet skapar förutsättningar för en effek

tiv framtida transportapparat och kan även ge underlag för nya produkter 

vid svensk industri. 

Regeringen har under hösten 1982 beslutat om omfattande investeringar 

inom kommunikationsdepartemeintets område. Till sysselsättningsska

pande åtgärder har regeringen i oktober 1982 anvisat närmare 750 milj. kr. 

Vidare har riksdagen i enlighet med regeringens förslag i den ekonomisk

politiska propositionen (prop. 1932/83:50) anvisat en miljard kronor till 

investeringar i transportanläggningar och kommunikationssystem. 

I budgetpropositionen föreslås sammanlagt 5,5 miljarder kronor till 

invester-ingar på kommunikationsdepartementets område. 2, l mil

jarder kronor föreslås till stöd för person- och godstransporter. 

Med de stora insatser på kommunikationsområdet som beslutats och 

planeras är det viktigt att resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att varje 

trafikgrens särskilda fördelar tas till vara. Intentionerna i 1979 års trafikpo

litiska beslut fullföljs. En samordning mellan trafikgrenarna är nödvändig. 

Det är väsentligt att investeringsi:.Janeringen vid trafikverken utformas så 

att jämförelser mellan investeringa i skilda trafikgrenar underlättas. Meto
der som gör det möjligt att tydli:~are än f. n. belysa konsekv~nserna av 

olika alternativ måste utarbetas. Inom departementet har ett arbete därför 

påbörjats med inriktning på att få fram bättre sådana metoder. 

På regional nivå behövs en fortsatt trafikplanering. Länshuvudmännen 

har ansvaret för planeringen vad gäller lokal och regional persontrafik. Vid 

länsstyrelserna bedrivs - med bisi:ånd av transportrådet - särskilda utred

ningsprojekt på transportområdet. Det gäller t. ex. godstransportförsörj

ningen i glesbygd och tätorter, möjligheterna till arbetsresor samt förut

sättningarna att förbättra resmöjligheterna mellan olika län. Planeringen 

koncentreras till de områden där behoven är störst. 

Lokal och regional kollektivtrafik 

Åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken får hög prioritet under den 

närmaste tiden. En väl fungerande kollektivtrafik är nödvändig både för 

enskilda och samhället. För den enskilda ger goda allmänna kommunika

tioner ökade valmöjligheter. Det blir inte nödvändigt att ha tillgång till 

privatbil för att nå arbetsplatser eller serviceinrättningar. Skillnaderna i 

levnadsvillkor mellan olika samhällsgrupper utjämnas. Samtidigt minskar 

riskerna för olyckor i trafiken. 
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För samhället innebär kollektivtrafiken besparingar i flera avseenden. 

Med väl utnyttjade kollektiva färdmedel minskar energiåtgången. Impor

ten av bensin och olja kan begränsas. Särskilt i tätorterna kan en utbyggd 

kollektivtrafik bidra till att miljön förbättras. En bättre trafiksäkerhet leder 

också till minskat produktionsbortfall och sänkta sjukvårdskostnader. 

Reformen med ett samlat ansvar för kollektivtrafiken i länen är nu i det 

närmaste genomförd. Länshuvudmän har bildats i samtliga län utom i 

Hallands. Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län. där reformen genom

förs från den I juli 1983. 

Reformen har inneburit en avsevärt förbättrad standard i såväl regional 

som lokal kollektiv persontrafik. Fler linjer och ökad turtäthet har regel

mässigt införts efter det att länshuvudmännen tagit över ansvaret för 

trafiken. Taxorna har samordnats. Enhetliga biljettsystem och länskort har 

införts. Kollektivresandet har också ökat för varje år. Ökningen av antalet 

resande har varit betydligt större än ökningen av trafikutbudet, vilket 

innebär att bussar och personal blivit bättre utnyttjade. 

Insatserna på kollektivtrafikområdet kommer att förstärkas. Den statliga 

ersättningen till lokal och regional kollektiv persontrafik föreslås höjd med 

två kronor per mil. För att främja investeringar och utvecklingsarbete i 

kollektivtrafiken har efter förslag i den ekonomisk-politiska propositionen 

ett särskilt anslag på 40 milj. kr. anvisats .. Medlen, som disponeras av 

kollektivtrafikberedningen. skall användas för att stimulera till investering

ar i ny eller mer utvecklad teknik för kollektivtrafiken. Det kan gälla 

beställnings-. lednings- eller informationscentralcr, fasta anläggningar eller 

fordon och fordonskomponenter för den kollektiva trafiken. Genom det 

nya anslaget kan forskningsresultat snabbare komma till praktisk tillämp

ning. 

Efter förslag i den ekonomisk-politiska propositionen har 35 milj. kr. 

anvisats till en första etapp av ett nytt dubbelspår mellan Älvsjö och 

Flemingsberg. Arbetena kan startas först då Stockholms läns landsting och 

SJ är överens om kostnaderna för investering och drift av den nya banan. 

En särskild förhandlare har tillkallats för att lösa problemen med kostnads

fördelningen. 

Vägtrafik 

Den helt övervägande delen av de inrikes persontransporterna och när

mare hälften av godstransporterna går på landsväg. Av det totala trans

portarbetet på landsväg beräknas omkring två tredjedelar ske på det stat

liga vägnätet och omkring en tredjedel på kommunala, statskommunala 

eller enskilda vägar. Efter att under tlera år ha ökat kraftigt har trafikarbe

tet under senare år minskat på det statliga vägnätet och sannolikt även på 

övriga vägar. 

Den totala väglängden i Sverige är omkring 408 200 km. Därav är 24 o/c 

statliga, 8% kommunala och 68% enskilda vägar. I början av år 1982 var 
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64 %· av de statliga vägarna belagda med asfalt eller oljegrus. 95 % av 

vägarna är nu upplåtna för 10116 tons axel-/boggietryck och 51.4 tons 

bruttovikt. 

Näringslivets transportkostnader påverkas i hög grad av de belastnings

bestämmelser som gäller för vägnätet. Möjligheterna att öka den tillåtna 

belastningen på tjälade vägbanor for främst skogstransporter utreds f. n. av 

vägverket och skogsindustrin. På 135 mil väg i Värmland har under vintern 

1981-1982 på försök tillåtits en förhöjd bruttovikt på upp till 60 ton för 

transporter av timmer. Förutsättningarna har varit att vägkroppen på de 

berörda vägarna har erforderligt tjäldjup och att broarna har tillräcklig 

bärighet. Under vintersäsongen 1982-1983 utökas försöket till delar av 

vägnätet i Örebro och Kopparbergs län. 

Riksdagen beslutade under våren 1982 om ett nytt statsbidragssystem 

för den kommunala väg- och gatuhållningen. Systemet, som träder i kraft 

den I januari 1984, syftar till att fler kommuner skall bli egna väghållare för 

tätortsvägar. Med det nya systemet förenklas bidragsreglerna. Möjlighe

terna att få statsbidrag till investeringar i kollektivtrafikanläggningar ut

ökas. Statsbidrag kan lämnas till t. ex. busstrafikleder, bussterminaler. 

infartsparkeringar för kollektivtrafik eller spåranläggningar för lokal kol

lektivtrafik. 

Ett särskilt bolag för exportverksamhet inom väghållningsområdet -

SweRoad Consulting Aktiebolag - har nyligen bildats och fungerar nu som 

ett dotterföretag under vägverket. Marknadsförutsättningarna för verkets 

tjänster har bedömts vara goda. Export av tjänster från vägverket bör 

därför kunna bli ett värdefullt komplement till utbudet i övrigt från svenska 

konsult- och tillverkningsföretag. Genom bolagsbildningen blir export

verksamheten klart avgränsad från vägverkets ordinarie arbetsuppgifter. 

Under 1982 har vägverket i syssdsättningsfrämjande syfte fått samman" 

lagt drygt I 100 milj. kr. för vägin vesteringar. Ett stort antal vägprojekt i 

hela landet har därmed kunnat tidigareläggas. Riksdagen har i enlighet med 

förslag i den ekonomisk-politiska propositionen beslutat om ytterligare 268 

milj. kr. för särskilda väginvesteringar och 100 milj. kr. för åtgärder mot 

eftersatt vägunderhåll. 

Sammanlagt har vägverket under 1982 fått nära en och en halv 
miljarder kronor utöver ordinarie väganslag. 

Driftåtgärder prioriteras i årets budgetförslag. Till drift av statliga, stats

kommunala och enskilda vägar anvisas sammanlagt 4,3 miljarder kronor 

för verksamhetsåret 1984. Förslaget betyder att nuvarande vägstandard 

kan upprätthållas. Till byggande av statliga vägar föreslå~.900 milj. kr. och 

till byggande av kommunala och enskilda vägar sammanlagt 370 milj. kr. 

Nya flerårs- och fördelningsplaner för byggande av statliga och statskom

munala vägar under åren 1984-1993 skall fastställas under 1983. 
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Trafiksäkerhet 

En rad trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder under senare år har bidragit till 

att vägtrafikolyckorna blivit färre. Under 1981 dödades 784 personer i 

vägtrafiken jämfört med 848 personer ett år tidigare. Antalet skadade 
personer minskade också. Minskningen var 3.6% jämfört med 1980. Anta

let dödade och skadade har minskat för alla trafikantgrupper utom för 

motorcyklisterna. 
Riksdagen fastställde våren 1982 riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet. 

Trafiken skall göras säkrare för samtliga trafikantkategorier men framför 

allt för de oskyddade trafikanterna och barnen. 

Enligt riksdagens beslut skall ett råd för samordning och planering 

knytas till trafiksäkerhetsverket. Viss del av trafiksäkerhetsverkets infor

mationsverksamhet skall successivt överföras till Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande (NTF). Mopeder skall registreras. och en 

översyn skall göras av gällande tekniska krav på mopeder och mopedmo

torer. Vidare införs ett särskilt körkort för tung lastbil. 

De nordiska kommunikationsministrarna beslutade. våren 1981 om ett 

nordiskt trafiksäkerhetsår 1983 (NT Å-83 ). Under 1982 har ett intensivt 

förberedelsearbete bedrivits av trafiksäkerhets verket. NTF, rikspolissty

relsen och ett antal frivilligorganisationer. 

Den kommitte med representanter för regering, riksdag. myndigheter. 
och organisationer som leder NT A-arbetet i Sverige har under hösten 1982 
vänt sig till landets samtliga kommuner och skolor, ett hundratal myndig
heter och organisationer samt 500 större företag för att engagera dessa i ett 
brett upplagt trafiksäkerhetsarbete. 

För nästa budgetår föreslås en uppräkning av trafiksäkerhetsverkets 

förvaltningskostnader och av bidraget till NTF med 1.9 milj. kr. till sam

manlagt 43,2 milj. kr. 

I enlighet med riksdagens beslut föreslås att NTF:s informationsverk

samhet förstärks genom att 4,0 milj. kr. överförs från trafiksäkerhets verket 

till NTF. 

Järnvägstrafik 

Under budgetåret 1981/82 transporterade SJ omkring 45 miljoner toh 

gods. Vagnslastgodset uppgick till 44.5 milj. ton och styckegodset till 0.6 
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milj. ton. På avstånd över 100 krr: svarade därmed tåget och lastbilen för 
ungefär lika stora andelar av transportarbetet (omkring 26% vardera). 

Godstransportarbete på järnväg 
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20 

16 
• ' 9 

.' _, _· i/rVi~11J1:iia~·r1~:1>J~f./k~~s.·.·.=· i;:··.:'/.:,...'/ f i:;.:· 
/-~.-~ ·y~~~"'' 

12 
" ._.i.·«·< 

8 

4 

0 
1'?> 1 br 1~ 1~ 11 1'0 1~ '00 'O" \'O'},, 

"~1'l-' 1'?>' 1r>r\ 1~' 1~'' 11' 1'0' · 1~' · 'Oo\ 'O" 

Källa: SJ 

För att göra transporterna snabbare och punktligare o~h för att förhindra 
godsskador har SJ satt in fler direkttåg. Transportköpare som inte har 
spårans\utning har erbjudits möjligheter till enhetslaster i form av contain
rar och flak. Ett stort antal terminaler för enhctslaster har kommit till. SJ 
har slutit avtal med dotterbolag·~t ASG om att vissa transporter som 
tidigare gått på landsväg skall överföras till järnväg. Genom individuellt 
utformade transportlösningar. s. k. systemtransporter',. för större kunder 
har SJ kunnat erbjuda en mer kundanpassad kvalitet på transporterna. 

För att förbättra sina möjligheter att konkurrera om styckegodset har SJ 
tillsammans med dotterbolaget Svelast utvecklat ett nytt transportsystem. 
Genom att man utnyttjar bl. a. minicontainrar undviks tids- och kostnads
krävande omlastningaL Det blir lättare att kombinera järnvägens och 

lastbilens fördelar. 
SJ:s persontrafik drivs dels i egen regi. dels på entreprenad åt länshu

vudmännen i några tätortsregioner. Under budgetåret 1981/82 svarade 

entreprenadtrafiken för omkring 70% av tågresorra och 20% av person

transportarbetet. 
Bl. a. som ett resultat. av lågprissatsningen har resandet i SJ :s fjärrtåg 

ökat kraftigt sedan slutet av 1970-talet. Antalet resor har ökat med närmare 
30% sedan 1979. Även trafikutbudet har ökat. men i mindre utsträckning. 
Beläggningsgraden (antalet utnyttjade platser) i tågen har blivit högre. 

Till följd av "jubileumsbiljetten'' ökade resandet i fjärrtågen under förs
ta hälften av verksamhetsåret 1981 /82. Med jubileums biljetten kunderese-
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närer som var berättigade till lågpris under sommaren och hösten 1981 resa 

tur och retur vart som helst i Sverige för 125 kr. Biljetten gällde tisdagar. 

onsdagar och torsdagar. Totalt såldes 290000 sådana biljetter (580000 

resor). Från årsskiftet 1981-1982 sjönk resandet i 2 klass. Utvecklingen 

var till en del en följd av SJ:s problem med vintertrafiken. De särskilda 

rabattkort för studerande och pensionärer som infördes från den 1 januari 

1982 medförde dessutom att dessa grupper inte reste i samma omfattning 

som tidigare. Under juli-oktober 1982 förlorade SJ drygt 11 % av sina 

fjärrtågsresenärer jämfört med samma period 1981. Förstaklassresorna 

minskade med något över I 2 %. 

SJ har gjort en analys av marknaden för långväga persontrafik. Analysen 

visar på en möjlig tillväxt på 1-3 % per år fram till 1990. SJ är inriktat på att 

förbättra servicen på tågen och på stationerna. Servicen till kunderna skall 

omfatta även tiden före och efter själva tågresan. Fler och modernare 

vagnar (sittvagnar, sovvagnar, serveringsvagnar) kommer att anskaffas. 

Biljettautomater installeras på stationerna. Parkeringsplatserna intill sta

tionerna blir fler. Efter regeringsbeslut under hösten 1982 slopas det sär

skilda rabattkortet för pensionärer från den I januari 1983. Pensionärerna 

får 40% rabatt på normalpriset alla dagar i veckan. 

SJ har från den I juli 1982 fått en modernare och mer marknadsinriktad 

organisation. Huvudkontoret hart. ex. fått en avdelning för godstranspor

ter och en för persontrafik. Den nya fältorganisationen med åtta marknads

regioner skall vara fullt genomförd den I februari 1983. 

För budgetåret 198Ii82 har SJ redovisat ett underskott på 445 milj. kr. 

A vkastningskravet uppgick till 229 milj. kr. 

SJ:s senaste prognoser visar på fortsatta stora underskott under de 

närmaste åren. SJ har i sin anslagsframställning framhållit att man anser 

det nödvändigt att kostnadsansvaret för SJ omprövas. 
Betydelsen av väl fungerande järnvägstransporter har framhållits i flera 

riksdagsbeslut. I syfte att förbättra förutsättningarna för SJ att utvecklas 

som modernt transportföretag har verket under senare år erhållit kraftigt 

ökade anslag för upprustning och modernisering av banor och för anskaff
ning av rullande materiel. I budgetpropositionen föreslås att en finansiell 

rekonstruktion av SJ genomförs. Statskapitalet skrivs ned med en miljard 

kronor. Ett tiotal banor förs till det ersättningsberättigade nätet. Genom de 

föreslagna åtgärderna får SJ bättre förutsättningar att driva verksamheten 

på ett affärsmässigt sätt. 

Ändrade villkor för regional och lokal persontrafik på järnväg föreslås. 

Senast under 1984 skall länshuvudmännen ha tagit ställning till om den 

lokala och regionala persontrafiken på de trafiksvagaste banorna skall 

bibehållas på järnväg eller föras över till landsväg. Regler läggs fast för 

vilken ersättning länshuvudmännen skall betala till SJ i de fall man vill att 

tågtrafiken skall vara kvar. , . 

Investeringarna vid SJ ligger sedan ett par år på en hög nivå. En hög 
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investeringstakt även under nästa budgetår har bedömts vara nödvändig 

för en positiv trafik utveckling och för ett bättre ekonomiskt resultat vid SJ. 

I sysselsättningsfrämjande syfte har SJ under 1982 erhållit sammanlagt 276 

milj. kr. Efter förslag i den ekonomisk-politiska propositionen har SJ 

erhållit ytterligare 177 milj. kr. för investeringar. 142 milj. kr. skall använ

das för att tidigarelägga beställningar av rullande materiel. D~rav avser 25 

milj. kr. fortsatt ombyggnad av pendeltågen i Stockholmsregionen vilket 

ökar SJ:s vinterberedskap. 

För budgetåret 1983/84 föreslås SJ få investera för 2,0 miljarder kronor. 

Närmare 1,5 miljarder kronor föreslås som ersättning för vissa tjänster. 

bl. a. driften av det trafiksvaga bannätet, trafiksäkerhetsfrämjande åtgär

der vid järnvägskorsningar, fortsatta rabatter i persontrafiken. SJ föreslås 

vidare få långtidshyra rullande materiel för högst 40 milj. kr. 

Förslag till fortsatt stöd för LKAB:s transporter på malmbanan kommer 

att föreläggas riksdagen i en särskild proposition under våren 1983. 

Sjöfart 

Den svenska sjöfartsnäringen har haft betydande svårigheter under en 

följd av år. Såväl antalet fartyg :;om antalet sysselsättningstil\fällen har 

minskat. Den svenska handelsflottan bestod·den I juli 1982 av 484 fartyg 

på sammanlagt 3,5 milj. ton brutto. Antalet fartyg har sedan 1980 minskat 

med 31 och den sammanlagda bruttodräktigheten med 536000 ton. Ut

vecklingen är främst en följd av att den internationella ekonomin under 

lång tid har karakteriserats av stagnation. Samtidigt utvecklas den sjö
burna världshandeln f. n. ogynnsammare än den ekonomiska tillväxten,"-· 

främst beroende på alt skeppning:1rna av råolja och mineraloljeprodukter 

minskar och får ändrad uppläggning.Det allmänna kostnadsläget för den 

svenska sjöfarten har också påverkat dess konkurrensförmåga. 

Omsättningen av utrikes gods i cle svenska hamnarna uppgick 1981 till 

82,3 milj. ton, en minskning med 8 % sedan 1980. Exporten sjönk 

med 4 % till 33,3 milj. ton och illllporten minskade med 11 % till totalt 

49,0 milj. kr. 

Den under flera år svaga fraktmarknaden har varit påfrestande för de 

svenska rederiernas ekonomiska ställning. För att motverka en akut kris 

för den svenska sjöfarten och för att ge möjligheter till en långsiktigt 

positiv utveckling för näringen beslutade riksdagen våren 1982 om ett 

tidsbegränsat statligt sjöfartsstöd. Stödet kan användas både för konsoli

dering av företag och för nyinvesteringar. Stödet administreras av en 

särskild nämnd, nämnden för rederistöd. 

Sjöfartskonjunkturen har sedan riksdagsbeslutet ytterligare försämrats. 

För vissa rederier har situationen blivit så allvarlig att risken för konkurs är 
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akut. Sjöarbetsmarknadens parter har begärt ytterligare insatser för att 

bemästra situationen fram till den tidpunkt då det statliga stödet enligt 

riksdagsbeslutet skulle kunna betalas ut. dvs. fram till våren 1983. Parterna 

har särskilt pekat på svårigheterna för den mindre sjöfarten och föreslagit 

att utbetalningen av de_t statliga stödet tidigareläggs ett år för dessa. 

Riksdagen har under hösten 1982 beslutat om en tidigareläggning av 

konsolideringsstödet för kustsjöfartsfartyg. Det totala rederistödet beräk

nas under budgetåret 1982/83 uppgå till omkring 250 milj. kr. 

Ett behovsaripassat lotstvång införs från den I januari 1983. Enligt det 

nya systemet ankommer det på sjöfarts verket att meddela föreskrifter om 

skyldighet att anlita lots då detta bedöms nödvändigt med hänsyn till 

farvattnens beskaffenhet. fartygens utrustning, last och bemanning eller 

andra omständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön. Enligt de 

regler sjöfartsverket utarbetat kommer i princip total lotsplikt att gälla för 

gas- och kemikalietankfa11Yg. För övriga fartyg kommer lotsplikten bero

ende på farled och last att ligga i intervallet 800_: 2 500 bruttoregisterton. 

En viktig del i det nya behovsanpassade systemet blir dispensgivningen. 

som grundas på farledens standard och på en säkerhetsprövning från fall 

till fall. 

I enlighet med riksdagens beslut våren 1982 har en särskild enhet för 

tandtransporter av farligt gods ILFG) inrättats. Den nya enheten. som är 

organisatoriskt knuten till sjöfartsverket, skall handlägga ärenden om tand

transporter av farligt gods och även verka för att säkerhetsföreskrifier för 

land-, sjö- och lufttransporter av farligt gods samordnas. 

Ett arbete med att organisatoriskt föra samman sjöfartsverket och kust

bevakningen har påbörjats. Målet är att förslag till gemensam organisation 

skall underställas riksdagen senast våren 1984. 
I förslaget till budget för nästa budgetår ges sjöfartsverket möjligheter 

att öka utnyttjandet av sina moderna sjömätningsfartyg. Sjöfartsverket 

föreslås få sammanlagt 605.9 milj. kr. till drift- och investeringsverksam

het. Till övriga sjöfartsändamål anvisas totalt 290 milj. kr. 

Luftfart 

Flygtrafiken på de statliga flygplatserna utvecklades positivt under bud

getåret 1981/82. Antalet passagerare ökade med 6 % och antalet landningar 

med 2 %. Den utrikes linjefarten stagnerade. medan den utrikes chartertra

fiken ökade med 11 % under budgetåret. 

Antalet landningar i taxi- och allmänflyg på de statliga flygplatserna 

minskade under budgetåret 1981/82. Antalet passagerare i taxiflyg minska

de också. 

Flygfrakten uppgick till 64000 ton. vilket är en minskning med 6% 

jämfört med föregående budgetår. Den flygbefordn1de posten utgjorde 

16000 ton; en minskning med 2%. 
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Utrikes linjefart 
Inrikes linjefart 
Utrikes chartertrafik 
Inrikes chartcrtrafik 

Summa 

Taxi och allmäntlyg 
Totalt 

Landningar 

I 000-tal 
1981/82 

33 
91 
9 
3 

136 

136 
27'2 

Passagerare 

Förändring I 000-tal 
'/( 1981/82 

-I 2975 
6 3 757 
3 2079 

25 15 

5 8826 

-1 
2 

Förändring 
7r 

-I 
9 

Il 
45 

6 

Riksdagen beslutade våren 1982 oin riktlinjer för en ny luftfartsp~litik. 
En samhällsekonomisk syn skall vara vägledande för det fortsatta handlan

det på luftfartsområdct. Såväl luflfartsverket som flygbolagen skall vara 

företagsekonomiskt effektiva. 

Den nya inrikesterminalen på Arlanda började byggas i mars 1982. 

Arbetena bedrivs med sikte på att terminalen skall kunna tas i bruk i 

oktober 1983. Omfattande markarbeten skall också göras med tillfartsvä
gar, tunnlar, försörjningskder, bilparkeringsplatser, grönytor och plante

ringar. 

Linjeflygs utflyttning från Bromma medför att trafiken på Arlanda 

ökar med 50 % • Arlanda blir jämsides med Kastrup Nordens största 

flygplats. 

En plan för hur ett sekundärt flyglinjenät bör vara utformat håller på att 
utarbetas av luftfartsverket. Nätet skall vara lönsamt på sikt och utformat 
så att det tillgodoser regionalpolitiska mål. Linjeflygs matartrafik Gälli
vare-Luleå, Kramfors-Sundsvall, Borlänge-Stockholm .och Norrköping
Visby-Kalmar kommer att bedrivas övergångsvis i avvaktan på att nya 

flygplanstyper kan tas i bruk. 
Under senare år har efterfrågan på luftfartsverkets tjänster i internatio

nella projekt ökat. Efter riksdag:,beslut våren 1982 har luftfartsverket 

bildat ett särskilt dotterföretag för tjänsteexport. Bolaget - Swedavia AB 

- gör det möjligt för verket att shlja sitt kunnande i fråga om planering, 

drift och utveckling av flygplatser och tlygtrafikledningssystem på den 

internationella marknaden. 

Regeringen har under hösten 1982 uppdragit åt statens förhandlings

nämnd att träffa ett samarbetsavtal med SAS om civil pilotutbildning. 

Genom den nya utbildningen förbättras förutsättningarna för kvinnor att 
utbilda sig till piloter. 

Under 1982 har till sysselsättningsfrämjande åtgärder vid luftfartsverket 

anvisats 137 milj. kr. Pengarna skall använda.s för investeringar på Kiruna, 
Luleå, Östersunds, Norrköpings, Karlstads och Sundsvall/Härnösands 

flygplatser. 
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I enlighet med förslag i den ekonomisk-politiska propositionen har riks

dagen anvisat 60 milj. kr. till investeringar på Arlanda flygplats. Bl. a. 

kommer ett nytt parkeringshus för 33.4 milj. kr. att uppföras. 

I förslaget till budget för budgetåret 1983/84 upptas 214.1 milj. kr. i 

beräknad medelsförbrukning för investeringar vid luftfartsverket. Budget

förslaget innebär att flygplatsernas standard bibehålls. 

Post 

Post verket har sedan mitten av 1970-talct haft en tillfredsställande eko

nomisk utveckling. Verksamheten har finansierats med egna intäkter. Ser

vicen har successivt byggts ut. 

Postvolymcn - mätt som försändelseintäkter i fast pris - är ett sam

manfattande mått på omfattningen av postens distributionsrörelse. Post vo

lymen minskade med omkring 2 % under budgetåret 1981/82. De viktigaste 

typerna av försändelser utvecklades på följande sätt 

- brev 
- masskorsband 
- gruppkorsband 
- postpaket 
- tidningar 

-2% 
+ 6% 
+11% 

2% 
- 2%. 

Antalet postgirokonton ökade under budgetåret med 9 % till I. I miljoner 

konton. Gireri_ngarnas andel av det totala antalet transaktioner ökade med 

två procentenheter till 34 %. 

Efterfrågan på postkontorens kassatjänster tenderar att avta. PK-ban

ken, som dominerar bland postkontorens externa uppdragsgivare, har 

under det senaste året mött en hårdnande konkurrens från andra banker. 

De statliga betalningarna - pensioner. barnbidrag m. fl. - sätts i allt större 

utsträckning in direkt på bankkonton. Antalet gireringar i förhållande till 

antalet utbetalningar via kassorna ökar. Vidare har bankomatsystemet 

byggts ut kraftigt, vilket lett till att ett ökat antal uttag på PK-bankens 

lönekonton nu sker via bankautomater. 

Uppdrag at postgirot 
Uppdrag åt PK-banken 
Uppdrag åt staten 

Antal 
transaktioner 
1981/82 
tusental 

199300 
52900 
22000 

Ändring från 
1980/81 
% 

- 1.2 
- I. I 
-7.'2 

För att på sikt kunna bibehålla nuvarande service vid postkontoren och i 

lantbrevbäringen försöker postverket finna nya uppdrag som komplement 

till de traditionella kassatjänsterna. 

Samarbetet med PK-banken byggs ut genom att postkontoren får ökade 
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möjligheter att ge kvalificerad bankservice ät privatpersoner. Kommuner 
och statliga myndigheter erbjuds använda kontorsnätet för olika former av 

samhällsinformation. Det tekniskCi samarbete mellan posten och sparban

kerna som nyligen inletts är ett annat exempel på nya uppdrag inom 

postens kontorsrörelse. Genom detta samarbete får ytterligare en tredjedel 

av landets lönekontohavare möjlighet att direkt från sitt lönekonto beordra 

betalningar över postgirot. 
Samtidigt sker fortlöpande rationaliseringar inom kontorsrörelsen. Kas

saarbetet mekaniseras. Kassaterminalerna utnyttjas även för t. ex. bok

ningar av olika slags biljetter. Förberedelser för ett nytt kassaterminalsys

tem har inletts. Utbytet av postställen mot lantbrevbäring fortsätter. 
Våren 1983 färdigställs postterminalen i Stockholm/Tomteboda. Termi

nalen, som kostat sammanlagt 800 milj. kr .. är tekniskt mycket avancerad. 

Bl. a. sker en stor del av de interna transporterna med datastyrda. obeman

nade truckar. En automatisk brev~;orteringsmaskin kommer att tas i bruk. 

En sådan maskin finns redan i Malmö. Maskinerna kodar posten och kan 

också avläsa koder. Postsorteringen kan härigenom ske snabbare och 

billigare. 

Omkring 40 % av landets post lämnas in i Stockholmsområdet. Med 

den nya terminalen i Tomtebod~; ökar förutsättningarna för posten att 

upprätthålla en god service gen1emot företag och allmänhet. 

För särskilda investeringar för postväsendet har riksdagen i enlighet 
med förslag i den ekonomisk-politiska propositionen anvisat 135 milj. kr. 
Beloppet avser sista etappen (etap1o IVJ av ombyggnaden av postgirohuset 

och skall användas under en fyraårsperiod. 
För budgetåret 1983/84 föreslås att posten får investera för 17 milj. kr. i 

stora posthus (Tomtebodaterminalen). 

Telekommunikationer 

Utvecklingen på teleområdet utmärks av övergången från elektromeka

nisk till elektronisk utrustning. Nya tjänster som baseras på elektronik 

införs successivt. Med den elektroniska tekniken kan man lättare överföra 

inte bara tal utan också data och text eller hela dokument. 

Televerket arbetar-för att svenska företag - oavsett läge och storlek -

snabbt skall få tillgång till elektronisk teknik. Genom de s. k. andelsväxlar 

som nu tillhandahålls av televerket kan även mindre och medelstora före
tag använda avancerad teknik, som annars hade varit förbehållen ett 

begränsat antal storföretag. På samma sätt kan det nordiska automatiska 

mobiltelefonsystemet <NMT) utnyttjas av såväl stora som små företag i 

hela landet. Systemet togs i kommersiell drift i Sverige under hösten 1981. 

och man har nu mer än 10000 abonnenter. 
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Televerket tillhandahåller även olika datakomrriunikationstjänster. Den
na del av verksamheten är f. n. bland de mest expansiva vid televerket. 

Flera nya tjänster har nyligen introducerats. Som exempel kan nämnas 

Datavision, som startade i september 1982. Tjänsten innebär att informa

tion från datorbaserade informationscentraler kan göras tillgänglig för 

abonnenterna med hjälp av enkla bildskärmsterminaler av t. ex. TV-typ, 

som ansluts till telefonnätet. 

Även vad galler textkommunikation - telex, telefax, teletex - expan" 

derar televerkets marknad kraftigt. Flera studier pekar på att det tradiiio

nella kontorsarbetet kommer att genomgå stora förändringar under 

1980-talet. Hjälpmedel för textöverföring förväntas spela en viktig roll i 

detta sammanhang. 

Sverige är för första gången det telefontätaste landet i världen. Det 

finns nu 828 telefonapparater per 1 000 invånare. 

En ny telefontaxa börjar tillämpas från den 12 januari 1983. Upprepade 

markeringar införs även för lokalsamtal. Samtidigt differentieras taxan så 

att det blir billigare att telefonera under kvällar, veckoslut och helger. Med 

den nya taxan kan en fortsatt regional utjämning av abonnenternas telefon

kostnader genomföras. 

I syfte att förbättra förutsättningarna för televerkets bolag på utlands

marknaden beslutade riksdagen under våren 1982 att medge en höjning av 

aktiekapitalet i Teleinvest AB med 149 milj. kr. Som exempel på nya 

utlandsprojekt kan nämnas att Teleinvests dotterbolag SWEDCOM AB 

tecknat kontrakt på ett kommunikationssystem för den nya flygplatsen i 

Riyadh, Saudi-Arabien. Installationen kommer att genomföras 1982-1984. 
Regeringen har även föreslagit riksdagen att televerket från innevarande 

budgetår skall få möjlighet att via finansbolaget Telefinans AB finansiera 
konkurrensutsatta produkter. t. ex. telefax- och tcletexapparater. 

Regeringen har nyligen givit televerket i uppdrag att utreda vissa frågor 

om industridivisionens (Telil framtid. Bl. a. skall verket klarlägga vilken 

konkurrenssituation Teli kommer att befinna sig i framöver och vilka 

satsningar på marknadsföring och produktutveckling som planeras. Rege

ringen har därför föreslagit att Teli i avvaktan på utredningsresultatet 

bibehålls som en division vid televerket. 

Genom sysselsättningsfrämjande åtgärder under 1982 har investeringar 

för 75 milj. kr. - främst i arbetscentraler och telehus - tidigarelagts vid 

televerket. I enlighet med förslag i propositionen om ekonomisk-politiska·· 

åtgärder har riksdagen beslutat om ett särskilt anslag på 220 milj. kr. för 

investeringar i teleanläggningar. Härigenom kan övergången till elektro

nisk utrustning ske snabbare än vad som annars varit möjligt. 

För nästa budgetår föreslås 1.8 miljarder kronor till investeringar vid 
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televerket. En utgångspunkt för bedömningen av medelsbehovet har varit 

att en fortsatt snabb utbyggnad av tcle- och datanäten är viktig för såväl 

näringslivets som myndigheternas informationshantering. Budgetförslaget 

innebär att utbytet av elektromekaniska telefonstationer kan fortsätta. 

Drygt 400 milj. kr. investeras under nästa budgetår i elektroniska AXE-sta

tioner. I övrigt byggs tele- och datanäten ut i takt med efterfrågan. Utbygg

naden av det nordiska mobiltelefonsystemet fortsätter. 

Samordning av arbetet i statliga verkstäder 

Tolv statliga verk fick i november 1981 regeringens uppdrag att genom

föra de samordningsåtgärder som främjar ett effektivt utnyttjande av resur

s~rna i de statliga verkstäderna. 
Verken har under hösten 1982 fämnat en gemensam rapport till regering

en över hittills bedriven verksamhet. 
I rapporten beskrivs den samordning som har kommit till stånd under 

senare tid. Verken har bl. a. kommit överens om principer för prissättning

en vid försäljning av verkstadstjänster till utomstående. Principerna kom

mer nu att introduceras vid berörda verk. 

Arbetet fortsätter med undersökningar av hur en samordning av investe

ringar och köp av tjänster praktiskt bör genomföras. Vidare görs försök att 

inom Göteborgsområdet dels kartlägga vilken samordning som omedelbart 

kan genomföras. dels utarbeta en plan för det statliga underhållet på längre 

sikt. Avsikten är att man också ~;kall komma fram till en metod för hur 

arbetet med att samordna statliga verks behov av verkstadstjänster bör 

bedrivas på lokal nivå. 

Internationella frågor 

Inom Europeiska transportmini;;terkonferensen <CEMT) deltar Sverige 

aktivt i arbetet med internationella transportpolitiska frågor. Ett busstra

fikavtal mellan de länder som är medlemmar i Europeiska gemenskapen 

<EGl och de CEMT-länder som ime är anslutna till EG har undertecknats. 

Förberedande arbete inför ett ev. avtal om viss liberalisering av villkoren 

för kombinerade transporter har bedrivits. 

Sedvanliga överläggningar i transportfrågor har ägt rum med företrädare 

för EG-kommissionen. 

Landtransportkommitten inom FN:s ekonomiska kommission för Euro

pa <ECE) fortsätter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäkerhet och 

med harmonisering av de internationella reglerna för landtransporter. 

Centralhyrån för internationella järnvägstransporter (QCTI) arbetar i 

samarbete med ECE med bl. a. en översyn av reglerna för transport av 

farligt gods. 

På luftfartens område har Sverige under 1982·tillsammans med Danmark 

och Norge fört gemensamma förhandlingar med 

- Frankrike om prisfrågor (Euroclass). 
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- Japan om SAS trafik på Polar- och Sibirienlinjerna. 

- Kenya om SAS trafikrättigheter i Nairobi, 

- USA om prisfrågor, charter !bl. a. i Florida) och reguljära landningsrät-
tigheter. 

Sverige har fortsatt sitt aktiva agerande inom Organisationen för ekono

miskt samarbete och utveckling !OECD). där strävandena på sjöfartsområ

dct syftar till en gemensam sjöfartspolitik baserad på största möjliga frihet 

för den internationella sjöfarten. Sedan vissa sjöfartspolitiska riktlinjer för 

förhållandet till icke-OECD-länder lagts fast. diskuteras nu de sjöfartspoli

tiska relationerna mellan OECD-ländcrna. Även arbetet i den s. k. Consul

tative Shipping Group (CSGJ har den fria sjöfarten som mål. 

Inom FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD) fortsätter 

diskussionerna om de s. k. öppna fartygsregistren och om en reglering av 

bulksjöfarten genom lastuppdelning. Vid två förberedande konferenser 

under 1982 har principer för registrering av fartyg diskuterats. Frågan skall 

tas upp på en konferens år 1983 eller 1984. När det gäller 1974 års konven

tion om en uppförandekod för linjekonferenser pågår beredningsarbete 

med anledning äv Sveriges planerade tillträde till konventionen. 

Sverige har liksom tidigare aktivt deltagit i det arbete som bedrivs inom 

Internationella sjöfartsorganisationen OMO), FN :s fackorgan för tekniska 

sjöfartsfrågor. 

Nä~ det gäller internationella överenskommelser som har tillkommit 

inom IMO:s ram har Sverige under 1982 godkänt bl. a. 1981 års ändringar i 

1972 års konvention om internationella regler till förhindrande av kolli

sioner till sjöss (de internationella sjövägsreglerna) och tillträtt 1979 års 

internationella sjöräddningskonvention. År 1981 antogs inom IMO en rad 

viktiga ändringar i 1974 års internationella konvention om säkerheten för 

människoliv till sjöss (1974 års SOLAS). bl. a. i fråga om bestämmelserna 
om brandskydd. Frågan om svenskt godkännande av dessa ändringar 

remissbehandlas f. n. Under 1982 har ytterligare ändringar i 1974 års SO

LAS. bl. a. i fråga om bestämmelserna om livräddningsutrustning. förbe

retts inom IMO med sikte på formellt antagande i juni 1983. 

IMO:s projekt att inrätta ett världssjöfartsuniversitet i Malmö för avan

cerad utbildning av befattningshavare vid sjöfartsadministrationer och ut

bildningsanstalter i utvecklingsländer har under året gjort viktiga framsteg. 

Projektiden har accepterats av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Princi

perna för projektets finansiering har fastlagts och ett avtal har ingåtts 

mellan IMO och Malmö kommun. enligt vilket kommunen vederlagsfritt 

ställer lokaler till förfogande för universitetet. Principiell enighet har upp

nåtts mellan regeringen och IMO om innehållet i ett avtal om universitetets 

immunitet och privilegier i Sverige. Sistnämnda avtal och därav föranledda 

lagändringar, liksom frågan om svenskt bidrag till universitetets driftkost

nader, underställs riksdagen i särskild ordning. Enligt föreliggande planer 

skall universitetet börja sin verksamhet den 1 juli 1983. 
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En överenskommelse om hammtatskontroll av främmande fartyg under

tec\mades i jimuari 1982 i samband med en västeuropeisk transportminis

terkonferens i Paris. Överenskommelsen syftar till att genom förbättrad 

samverkan mellan fjorton västeuropeiska stater i fråga om hamnstatskon

troll öka möjligheterna att motv,~rka förekomsten av fartyg, som inte 

uppfyller internationella normer. Överenskommelsen trädde i kraft den I 

juli 1982. 
Sverige deltog i maj 1982 i en "egeringskonferens om bildandet av en 

detinitiv europeisk telesatellitorganisation (Eutclsat). Den konvention som 

utformades vid konferensen har undertecknats av Sverige med förbehåll 

för ratifikation. En proposition kommer att lämnas under innevarande 

riksmöte. 
Regeringen tillsatte under våren 1982: en utredning om internationella 

transporter. Utredningens uppgift är att dels analysera de problem som 

finns eller kommer att finnas i Mtga om internationella transporter. dels . 

föreslå åtgärder som gör det lättare för Sverige att bemästra problemen. 

Översynsprojel\t 

Flera översyner har initierats av departementet under senare tid. 

En sakkunnig har tillkallats för <ett ta upp överläggningar med Rederiak

tiebolaget Gotland om formerna för statens ansvar för färjetrafiken mellan 

Gotland och fastlandet. 
Inom departementet har påbörjai.s en översyn av nuvarande kostnadsan

svar och avgiftssystem för olika tr~~nsporttjänster. Möjligheterna att åstad
komma en samordnad investerings planering övervägs. 

En förhandlare har tillkallats för överläggningar mellan SJ och Stock

holm läris landsting om kostnaderna för den utbyggda lokaltågstrafiken i 

Stor-Stockholm. Avsikten är att en överenskommelse också skall omfatta 

en fortsatt utbyggnad av Stockholms central samt de nya spår som behövs 

norr.och söder om centralen. 
Inom departementet pågår en översyn av det utredningsmaterial som 

finns beträffande förbindelser över Öresund. Materialet skall aktualiseras 

så att underlag finns för överläggningar med den danska regeringen. 

Frågan om civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg kommer 

att ses över. Bl. a. kommer de ekonomiska konsekvenserna av ändrad 

pemanning att belysas. 

Arbetet med att söka former för en bättre samordnad transportforskning 

fortsätter. 

~ammanfattning av budgetförslager.1 

Sammanlagt föreslås en ökning av anslagen under sjätte huvudtiteln med 

2,7 miljarder kronor enligt nedanstiende sammanställning. 
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Anvisat 
1982/83 

Kommunikationsdepartementet 
m.m. 20,2 
Vägväsende 5201,0 
Trafiksäkerhet 41.2 
Järnvägar 2 688,5 
Sjöfart 651,3 
Luftfart 147,7 
Post väsende 685,4 
Telekommunikationer 1438,4 
Institut m. m. 592,6 

Summa 11466,3 

Förslag 
1983/84 

Milj. kr. 

20,3 
6415,8* 

43,2 
3 575,5 

895,9 
144,4 
470,5 

1886,8. 
666,0 

14118,4 

Förändring 

+ 0,1 
+1214.8 
+ 2.0 
+ 887,0 
+ 244.6 

3,3 
214,9 

+ 448,4 
+ 73,4 

+2652,1 

* Därav avser ca 750 milj. kr. bidrag till kommunal och enskild väghållning under år 
1983. 

Affärsverkens driftkostnader tas inte upp i statsbudgeten utan i särskilda 
driftbudgeter. De sammanlagda driftkostnaderna inkl. avskrivningar för 

affärsverken under kommunikationsdepartementet har för innevarande 
budgetår beräknats till närmare 28 miljarder kronor enligt följande fördel

ning. 

SJ 
Luftfartsverket 
Post verket 
Televerket 

8 207 milj. kr. 
722 milj. kr. 

7 970 milj. kr 
11 013 milj. kr. 

Kostnaderna skall täckas av intäkter vid verken. 

2 RiksdaR<'n 1982183. I sund. Nr 100. Bilaga 8 
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Utdrag 

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Boström 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret I 983i84 såvitt avser kommunika

tionsdepartementets verksamhetsområde 

Sjätte huvudtiteln 

A. KOMMUNIKATIONSDEf'ARTEME~TET M.M. 

A. 1 Kommunikationsdepartemcntct 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

15009253 

15960000 

16025 000 

1982/83 

83 

15960000 
(14330000) 

Beräknad 
ändring 
1983/84 

- I 

65 
(-40) 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 16 025 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag på 16025000 kr. 
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A 2. Kommitteer m.m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4084685 
3 800000 

3800000 

Reservation 2559679 

Jag bedömer att utredningsverksamheten under nästa budgetår får en 

sådan omfattning att anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag har 

därvid tagit hänsyn till ökade kostnader för kollektivtrafikberedningen som 

följd av beredningens utvidgade arbetsuppgifter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva
tionsanslag på 3 800 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

471859 

430000 

430000 

Reservation 275735 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations
anslag på 430000 kr. 
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B; V ÄGV ÄSENDE 

Statens vägverk 

Statens vägverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om all

männa vägar och gator samt stmsbidrag m. m. till den kommunala och 

enskilda väghållningen. Verket svarar även för viss tillsyn över enskilda 

järnviigar, spårvägar och tunnelbanor. 

Vägverkets centralförvaltning finns i Borlänge. På regional nivå finns en 

vägförvaltning i varje län, sju byggnadsdistrikt samt två projckteringskon

tor. De lokala enheterna inom c'riftorganisationen utgörs av drift- och 

arbetsområden och inom byggnadsorganisationen av lokala vägbyggnads

arbetsplatser. Väg- och trafiklag~;tiftningen innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om väghållninger:. 

I sin verksamhet har verket omfattande kontakter och samråd med 
myndigheter och organisationer pil central, regional och lokal nivå. 

Ett av vägverket helägt bolag - SweRoad· Consulting Aktiebolag -

inrättades år 1982. Företaget skall på affärsmässiga grunder bedriva export
verksamhet inom väghållningsområdet. 

I. Allmän översikt över väghållningen 0 

Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 innebar för väghållningen att 

driffl'erksamheten skulle utföras till en sådan nivå att vägnätet kan bibehål
la sin kvalitet. För viigbyggnadnerk.rnmheten innebar riksdagens beslut 
krav på en högre ambitionsnivå. Riksdagen har senare med hänvisning till 

det statsfinansiella läget uttalat ai:t en ambitionshöjning inte bör ske nu. 

Riksdagen har dock uttalat att ett ökat vägbyggande är angeläget från såväl 
samhällsekonomiska som trafiksäkerhetsmässiga synpunkter samt att den 

fortsatta planeringen och medelstilldelningen därlör på sikt borde inriktas 

härpå. Angeläget är att även berdskapsmedel i all den utsträckning som 

befinns möjlig ställs till förlogande· för vägunderhåll och -byggande. 

Det reala innehållet i väganslagrn har minskat under senare år. Byggan

devolymen med ordinarie ansla~; har i stort halverats från början av 

1970-talet till i dag. En ytterligare halvering kommer att ske om byggan

deanslagen hålls nominellt oförändrade under några år till. Medelstilldel

ningen till drift av vägar i reala termer har också minskat under senare år. 

Vägverket har varnat för att effekterna på sikt av eftersatt vägunderhåll, 

främst beträffande beläggningarm, kommer att bli allvarliga. Det finns 
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enligt vägverket risk för att den pågående goda utvecklingen för trafiksä

kerheten inte kommer att bestå. Framkomligheten för trafiken blir sämre 

samtidigt som energiåtgången ökar. 
Den långtidsplanering av driftverksamhctcn - femårsplan drift - som 

gjorts för åren 1982-86 visar att den medelstilldelning som erhållits för 

åren 1982 och 1983 på sikt inte räcker för att hålla sådan standard i 

väghållningen som anges i det trafikpolitiska beslutet. 

Vägverket framhåller också att ett väl fungerande vägnät. dvs. med god 

säkerhet, bärighet och framkomlighet. är en förutsättning för ett väl funge

rande samhälle och dess utveckling såväl ekonomiskt som socialt. 

Fyra år i sammandrag 

I nedanstående tabell redovisas omfattningen under perioden 1979-1982 

av de statliga insatserna på de olika vägkategorierna. väglängder m. m. 

Anslagen/bidragen redovisas i resp. års prisnivå. 

1979 1980 1981 1982* 

Statsvägar: 0 

väglängd 97 500 97600 97800 97900 Km 
anslag/medel 
- drift 2045 2235 2 573** 2814 Mkr*** 
- byggande 1758 994 I 185 I 178 Mkr 
- beredskapsarbeten 

(VV regi) 275 123 136 206 Mkr 
personal 12819 11760 11246 12833 

därav fast anställda 10504 10249 9971 9466 

Kommunala vägar och gator: 

bidragsberättigade 
statskommunvägar . 5700 5700 5700 5700 Km 

icke bidragsberättigade 
gator 25900 25900 25900 25900 Km 

bidrag 
- drift 312 315 374 374 Mkr 
- byggande 390 350 422 320 Mkr 

Enskilda vägar: 

bidragsberättigade vägar 68300 68700 68700 68700 Km 
icke bidragsberättigade 

vägar 210000 210000 210000 210000 Km 
bidrag 
-drift 177 204 222 242 Mkr 
- byggande 30 30 30 30Mkr. 

Totalt: 

väglängd 30 ju':' i 405200 408100 408100 408100 Km 
motorfordon 3142000 3 169000 3211000 3 268000 
anslag/bidrag 4987 4249 4955 5 164 Mkr 

* Beräknat för år 1982 
** Inkl. anläggningstillgångar 139 Mkr. 
*** Inkl. anläggningstillgångar 102 Mkr. 
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Samhället och väghållningen 

Under de senaste 30 åren har samhällets transportberoende vuxit oav
brutet. S.tandardförbättringar i samhället under denna period har bl. a. 

kunnat ske tack vare utvecklingen av landets väg- och gatunät. Känneteck
nande för vägtrafiken är att den ofta lättare än andra trafikgrenar kan 
anpassas till de varierande förutsättningarna och kraven i samhället. Den
na förmåga till anpassning kommt'T att spela en stor roll även i framtiden. 
Vägverket bedömer att vägtrafikens ställning kommer att bestå under 

överskådlig framtid. 
Allt större del av människors tid går åt för att förflytta sig mellan 

bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar. Detta beror bl. a. 
på en specialisering av markanvändningen i mer renodlade bostads-, indu
stri-. service- och fritidsområden. Resmålen har på så sätt blivit mer 
åtskilda och avstånden till dem sto:>rre. Samtidigt ökar godstransportarbe

tet. vilket bl. a. sammanhänger med en koncentration till färre produk
tionsställen och en distributionsteknik med ökad lagring av varor i central
lager. Näringslivets krav på god framkomlighet under alla tider av dygnet 
har även ökat genom slopandet av s. k. mellanlager i produktionsproces

sen. 
Bittransporternas snabba utvec:kling ger stor samhällsnytta men har 

även skapat problem, bl. a. genom konflikten mellan anspråken på tillgäng
lighet med bil och kraven på trafiksäkerhet och god miljö. Denna konflikt 
har blivit särskilt markant i de större tätorterna. 

Vägtrafikens utveckling har ifrågasatts med hänsyn till en framtida ener
giknapphet. Inrikestransporternas andel av samhällets totala energikon
sumtion är 12% - vägtrafikens andel är 9%. Med nuvarande antaganden 
om trafikutvecklingen kommer dessa andelar knappast att öka nämnvärt 
de närmaste 5-10 åren. För vägtrafikens del kan förväntas en ökad ener
gieffektivitet som en följd av fordonsteknisk utveckling, förbättrat körsätt 
och olika väghållningsåtgärder. Trots en ökad personbilspark så kan där
med personbilarnas totala energikonsumtion på sikt bli lägre än i dag. 

Trafikarbetet på statsvägnätet uppgick år 1981 till 31,5 miljarder for
donskilometer. På det statskommunala vägnätet beräknas trafikarbetet till 
ca 8.9 miljarder fordonskilometer och på övriga kommunala gator och 
vägar till mellan 2 och 5 miijarder fordonskilometcr. Trafikarbetet på de 
enskilda vägarna uppgår till mellan 1.5 och 2,6 miljarder fordonskilometer. 

Det sammanlagda trafikarbetet på vägar och gator år 1981 beräknas till 

mellan 44 och 48 miljarder fordonskilometer. 
Ca 88% av det inrikes persot11ra11sportarbetet sker i dag på gator och 

vägar medan knappt 10% sker på järnväg eller med tunnelbana och mindre 

än 2 % med flyg. 
Vägverket har under år 1980 utarbetat en prognos över utvecklingen av 

antalet personbilar samt deras trafikarbete. Prognosen avser tiden fram till 
år 2000. Enligt prognosen kommer antalet personbilar, som år 1980 upp-
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gick till ca 2,9 miljoner, att öka till 3,5 miljoner vid periodens slut. Antalet 

fordon per I 000 invånare kommer under samma tid att öka från 350 till 415 

fordon. Personbilarnas trafikarbete, som år 1980 uppgick till 42 miljarder 

fordonskilometer. antas öka till 47 miljarder fordonskilometer. Trafikmät

ningarna sedan prognostillfället visar en trafikutveckling något under den 

upprättade prognosens. Prognoserna och den hittillsvarande utvecklingen 

pekar dock mot att såväl antalet personbilar som trafikarbetet kominer att 

öka fram till sekelskiftet. men ökningen kommer att. ske i långsammare takt 

än vad som framgått av tidigare prognoser. I jämförelse med motsvarande 

bedömningar i andra länder ligger vägverkets antaganden något lägre. 

Av det inrikes godstransportarbetet år 1980 skedde 46%· med lastbil, 

knappt 33 % med järnväg och ca 20 % med sjöfart. Godstransportarbetets 

omfattning varierar mycket starkare än persontransportarbetets och är 

nära beroende av konjunkturen och näringslivets strukturrationaliseringar. 

Godstransportarbetet bedöms öka både totalt' sett och med lastbil men i 

långsammare takt än tidigare. För lastbilstransporterna antas transport

längden öka något medan antalet transporterade ton blir oförändrat eller 

ökar svagt. 

Mål j(Jr viiglul/lningen 

Med utgångspunkt från riksdagens trafikpolitiska och regionalpolitiska 

beslut år 1979 har vägverket formulerat översiktliga mål för den statliga 

väghållningen. 

Följande mål gäller: 

Medborgarna och näringslivet i landets olika dl.'lar skall abjudas en 

tillfredsställande viigtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekono

miska kostnad. 

"Tillfredsställande vägtransportstandard" är ett relativt begrepp som 

måste preciseras med hänsyn till vägnätets nuvarande standard och en 
bedömning av det troliga framtida ekonomiska utrymmet. 

Väghållningens generella mål har för att kunna ligga till grund för väg

verkets samlade verksamhet brutits ned i följande delmål för planering, 

byggande och driftverksamhet 
- vägstandarden skall vidmakthållas 

- antalet trafikolyckor skall minskas på mest effektiva sätt 

- tillgängligheten till arbete och service bör utjämnas genom minskad 

restid 

- kostnaderna för vägtransport av'gods och personer bör minskas särskilt i 

områden där dessa hämmar näringslivets utveckling 

- väghållningsåtgärder bör medverka till en förbättrad samhällsutbyggnad 

och markanvändning 

- väghållningsåtgärder bör medverka till en förbättrad trafikmiljö 

- väghållningsåtgärder bör medverka· till en· god kollektivtrafikstandard 

samt främja gång- och cykeltrafiken 
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- väghållningsåtgärder med god totalavkastning bör utföras. 
Målen för väghållningen gäller både ett effektivt resursutnyttjande och 

en jämn fördelning av transportstmdarden över landet samt att medverka 

till att näringslivets transportkostnader minskar. Beträffande målen för 
restid och transportkostnader är utjämning viktig. För trafiksäkerhet är 

däremot effektiviteten viktigare än utjämningen. 
Kommunerna ställer upp egna mål för sin trafikplanering. Målen vari

erar men gäller ofta trafiksäkerhe1, miljö och markanvändning. För många 
kommuner är också god tillgänglighet med bil till centrum ett viktigt mål 

särskilt i de glesbefolkade delarna av landet. 
Riksdagen konstaterade i anslutning till det trafikpolitiska beslutet att en 

förutsättning för ett väl fungerande framtida vägtransportsystem är en 
fortsatt prioritering av driftverksamheten så att inte någon kapitalförstö
ring sker. Uttalandet gjordes mot bakgrund av den vägtransportstandard 
som hade uppnåtts under 70-talei:. vilken riksdagen i stort sett fann till

fredsställande. I fortsättningen borde dock vid jämförelse med tidigare 
större vikt läggas vid väghållningsåtgärder och effekter som förbättrar 
trafiksäkerheten och ökar framkomligheten och tillgängligheten i eftersatta 

regioner. 
I verkets tolkning av det trafikpolitiska beslutet ingår bl. a. att väga de 

olika målen i förhållande till varandra. I planeringen värderas tid och 
olyckor. Förhållandet mellan tidsvärdet och olycksvärdet är ett grovt 
uttryck för restidsmålets vikt i förhållande till säkerhetsmålet. 

Vägverket genomförde hösten 1981 en statistisk undersökning av all
mänhetens attityder till vägar och väghållning. Ca 3.000 personer i åldrarna 
18-74 år tillfrågades om sina uppfattningar om vägstandarden. snöröjning
en, risker i trafiken m. m. Resultaten visar att allmänheten anser att de 
stora vägarna (främst europavägar och riksvägar) har god standard, bra 
barmarksunderhåll och god vinter\'äghållning. Däremot anser många att de 
minsta vägarna (främst grusvägarna) är dåliga och att de inte sköts till
fredsställande. Så anser t. ex. drygt 60% att barmarksunderhållet på grus
vägarna är ganska eller mycket dåligt. 

De tillfrågade fick vidare rangordna ett antal olika mål för väghållningen. 
Därvid framkom att de flesta anser att bättre trafiksäkerhet är det viktigas
te målet. Många anger även bättre ::örhållanden för gång- och cykeltrafiken 

som en angelägen uppgift. 
I samband med det nu pågående arbetet med flerårsplaner för byggande 

av vägar under perioden 1984-1993 har vägförvaltningarna ·i samarbete 

med länsstyrelserna med utgångspunkt från ovanstående mål ställt upp 
mer preciserade regionala mål för väghållningen. 

Vägtransp(lrf standarden 

De redovisade målen för väghållningen måste, för att .ge. underlag för 
olika åtgärder, ställas mot nuvarande vägtransportstandard. Vägverket har 
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därför utarbetat beskrivningar av vägtransportstandarden på riks- och 

länsnivå. Dessa tillståndsbeskrivningar tar sikte på några av de angivna 

målen, nämligen trafiksäkerhet, tillgänglighet/reshastighet samt vägtrans

portstandard/bärighet. Inför upprättandet av flerårsplaner för åren 1984-

1993 har vägförvaltningarna utarbetat beskrivningar på mer detaljerade 

nivåer. Härutöver har vägförvaltningarna att ta hänsyn till övriga mål för 

att kunna skapa sig en total uppfattning oin åtgärdsbehovet. 

Trafiksäkerhet 

Totala antalet polisrapporterade olyckor år 1980 på statsvägnätet var 

28 723 stycken. Dödsolyckorna uppgick till 484 och personskadeolyckorna 

exkl. dödsolyckorna till 6477. Kostnaderna för olyckorna på det statliga 

vägnätet uppskattas av vägverket till ca 6000 miljoner kronor årligen. 

Av figur I framgår förändringen i trafikarbete. antal polisrapporterade 

olyckor och dödsolyckor under åren 1970-1980 på det statliga vägnätet. 

Totala antalet olyckor har ökat ungefär lika mycket som trafikarbetet, 

dödsolyckorna ökade mellan åren 1970-1975 men har därefter minskat 

markant medan antalet viltolyckor ökat från ca 2 000 år 1970 till ca 11 000 

år 1980. Under 1970-talet har förutom viltolyckorna de s. k. "singel-" och 

"upphinnandeolyckorna" ökat i antal medan övriga olyckstyper minskat. 

Figur I Trafikolyckornas utveckling på statsvägnätet under 1970-talet 

Trafikarbete 

% 
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+ 1 0 
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' ' ' 
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72 73 71. 75 76 77 78 79 80 

Trafiksäkerheten i resp. län på statsvägarna kan beskrivas med olycks

risken. Med hänsyn till att olyckornas samhällsekonomiska kostnader 

varierar, har olyckorna viktats med kännedom om skadeutfallet och väg

verkets beräkning av den genomsnittliga kostnaden. Olyckorna kan där

med beskrivas som s. k. kostnadsnormerade olyckor. 
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Figur 2 Kostnadsnormerad olyckskvot. (antal olyckor per miljon axelparkm). läns
vis - samtliga statsvägar (Beräknat genomsnitt 1976-1980) 
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Olyckskvoten för statsvägarna i de olika länen varierar från 0.53 i 

Stockholms län (B-län) till 0,82 i Blekinge län (K-län). Vad denna skillnad 

innebär kan illustreras med att låta 8- och K-län byta olyckskvot. Antalet 

genomsnittsolyckor skulle vid oförändrat trafikarbete vara ca 180 färre i 

K-län och ca 990 fler i B-län per år. 

Reshastighet 

Medelreshastigheten på vägnäte1: bestäms av en mängd faktorer, bl. a. 

av vägens bredd, linjeföring, hastighetsbegränsningar, trafikflöden och 

slitlager. Vägverket har utarbetat modeller för att beräkna medelreshas

tigheten på olika vägavsnitt. Den genomsnittliga hastighetsstandarden år 

1980 för olika vägkategorier på det statliga vägnätet framgår av följande 

tabell. 

Alla statsvägar 
Huvudvägar 
Övriga vägar 

Riksvägar 
Läns vägar 

Belagda vägar 
Grusvägar 

Km/rim 
74 
79 
63 

81 
66 

76 
54 

Hastighetsstandarden varierar betydligt mindre mellan länen än 

olyckskvoten. För hela statsvägniltet är skillnaden mellan högsta och 

lägsta värde 10 km/timme. 

SGENOM
TT 0,66 

LÄN 
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Tillgänglighet 

Många orter och områden har för litet befolkningsunderlag för en ut

byggnad av olika samhällsfunktioner. För dessa områden är tillgänglighe

ten till orter med kvalificerad service och differentierad arbetsmarknad av 

stor betydelse. 
I dag bor uppskattningsvis 800000 människor i områden så belägna att 

restiden överstiger 30 minuter till större serviceorter. Av dessa bor 500 000 

i områden där medelreshastigheten på huvudvägarna fram till serviceorten 

är lägre än 80 km/timme. Väghållningsåtgärder kan vara ett verksamt 

medel att ge dessa ca 500 000 människor förbättrad tillgänglighet till service 

och differentierad arbetsmarknad. I vissa områden. bl. a. större delen av 

Norrlands inland, är de geografiska avstånden och vägstandarden sådana 

att väghållningsåtgärder inte påtagligt kan förbättra tillgängligheten. 

Beskrivningen ovan rör den regionala tillgängligheten och måste således 

hållas skild från den typ av problem som gäller i glesbygdens lokala vägnät. 

Ett grovt mått på den lokala tillgängligheten dvs. till eget kommuncentrum 

är andelen grusvägar med mer än 125 fordon per dygn i procent av totala 

längden statsvägar i länet. Detta framgår av figuren nedan. 
Det bör observeras att figuren inte omfattar grusvägar med mindre än 

125 fordon per dygn. Om hela grusvägnätet tas med i jämförelsen blir 

bilden annorlunda. Variationen kring riksgenomsnittet (i detta fall 37%j 

Figur 3 Andel grusvägar med mer iin 125 fordon per dygn i procent av totala 
längden statsvägar i länet. 
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minskar. och gruppen län med anddar som markant överstiger riksgenom
snittet utgörs i detta fall av Y-, Z-, AC- och BD-län. 

Vägtransportkostnader - hiirighei 

Praktiskt taget hela riksvägnätet och över 90% av länsvägnätet är i dag 
upplåtet för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck. Ökningen ar det tillåtna 

axel- och hoggitrycket från 8112 t.on till JO/ 16 har endast i en del fall 

föregåtts av att bärigheten höjts gqnom tekniska åtgärder. Uppräkningen . 
har i stället gjorts bl. a. mot bakgrund av skärpta bestämmelser mot över
laster och ett utökat samarbete mellan transportörerna och vägverket. 
Underhållskostnaderna ökar på grund ar det högre axel- och boggi

trycket. Dessa kostnader har från samhällsekonomisk synpunkt ansetts 
vägas upp av de minskningar av transportkostnaderna som följer av det 
högre tillåtna axel-/boggitrycket. 

Figur 4a Trafikarb~te på berörda vägavsnitt under tid med restriktioner. i procent 
av totalt trafikarbete på läns\ägnätet i respektive län. 
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Läns vägarnas bärighetstillstånd är sådant att ca 35 % motsvarande ca 

30000 km av länsvägnätet måste bli föremål för bärighetsrestriktioncr 

(dvs. det högsta tillåtna axel-/boggitrycket är lägre än 10/16 ton), antingen 

temporärt till följd av tjällossning eller permanent, vilket ofta beror på 

broarnas bärighet. Ca 3 % av det.totala trafikarbetet på läns vägnätet berörs 

av sådana bärighetsrestriktioner. Stora länsvisa variationer föreligger 

kring dessa riksgenomsnitt. De mest omfattande bärighetsrestriktionerna 

förekommer i skogslänen och drabbar härvid de tunga transporterna som 

är av stor betydelse inte minst för den lokala och regionala transportför

sörjningen. 

Den övre figuren .visar hur stor andel av trafikarbetet på länsvägar i 

respektive län som berörs av härighetsrestriktioner. Den undre figuren 

visar hur stor andel av den totala längden av länsvägnätet i respektive län 

som är berörd. 

2. Vägverkets medelsberäkning för budgetåret 1983/84 m. m.-

Vägverkets verksamhet är uppdelad på nio programinriktade anslag på 

statsbudgeten. nämligen Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifö;:r. Drift av 

statliga vägar. Byggande av statliga vägar. Bidrag till drift liV kommunala 

vägar och gator. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 

Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., Bidrag till byggande av enskilda 

vägar, Tjänster till utomstående samt Statens vägverk: Försvarsuppgifter. · 

För samtliga anslag utom enskilda byggandeanslaget samt anslaget 

Tjänster till utomstående redovisar vägverket två planeringsnivåer. A och 

B. där A är den högsta nivån och B utgör besparingsalternativ enligt 

regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar. 

De redovisade planeringsnivåerna utgör underlag för olika verksamhets
alternativ med beskrivning av konsekvenserna för den framtida verksam

heten inom väghållningen. Denna redovisning avser underlätta statsmak
ternas budgetprövning. 

Mot bakgrund av planeringsnivåerna samt med utgångspunkt från de 

överväganden och bedömni.ngar som åligger vägverket 11nges ett alternativ 

för verksamhetsåret 1984, verksamhetsalternativ I, som vägverket äskar 

medel för. Verksamhetsalternativet grundar sig härvid på de redovisade 

planeringsnivåerna som i det högre fallet svarar mot en verksamhetsvolym 

i enlighet med riksdagens trafikpolitiska beslut. Den lägre nivån svarar mot 

kraven på besparingar i statens utgifter. 

Anslagen för dr{ft1'erksamhcten år 1983 är beräknade så att de ger 

kompensation för prisstegringarna samt därutöver ! 5 milj. kr. Denna an

slags beräkning och det beslut riksdag och regering härvid tog uppfattar 

vägverket som ett första steg mot ett anslag som motsvlirar vidmakthållan

denivån för driftverksamheten. 

Med hänsyn till regeringens föreskrifter om krav på återhållsamhet med 
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statliga utgifter finner emellertid vägverket det f. n. inte möjligt att för 

driftprogrammen under verksamhetsåret 1984 direkt komma upp till vid

makthållandenivån. Vägverkets verksamhetsalternativ I innebär ändå att 

ytterligare ett steg tas på den av statsmakterna inledda vägen vad gäller 

anslagsutvecklingen för driftverksamheten. Verksamhetsaltemativ I för 

samtliga driftprogram underskridt:r vidmak1hållandeprogrammen med 350 

milj. kr. Detta innebär att vägv.~rket för de statliga l"iigarna inte kan 

uppfylla målen att förbättra framkomligheten och tillgängligheten på delar 

av glesbygdsvägnätet samt förbättra trafikmiljön. Däremot kommer möj

ligheterna att vidmakthålla investeringarna i vägar och broar att förbättras 

betydligt i jämförelse med dagens situation. Åtgärder som leder till högre 

trafiksäkerhet kommer även att kunna ökas. 

Verksamhetsalternativ I för an:;laget Drift m· statliga \'ägar uppgår till 

3700 milj. kr., vilket skulle innebära en anslagshöjning med 529 milj. kr. 

Afölaget Bidrag till drift m· kommunala \'ägar och gator ligger i verksam

hetsalternativ I 60 milj. kr. under den nivå vid vilken 95 % bidrag kan utgå. 

Anslaget uppgår i detta alternativ icill 620 milj. kr. och innebär att endast ca 

86 % av beräknad driftkostnad kan täckas av det statliga bidraget. Anslaget 

Bidrag till drift m· enskilda 1·ägar m .. m. uppgår i verksamhetsalternativ I 

till 360 milj. kr. och ligger ca 35 milj. kr. under vidmakthållandenivån, 

vilket innebär att bl. a. förnyelsen av beläggningar begränsas. 

För byggandeverksamheten är verksamhetsåret 1984 första året i de 

kommande flerårs- och fördelningsplanerna. Nu gällande planer som fast

ställdes under år 1978 med år 1979 som första år utgick från en årlig real 

tilldelning av medel om 900 milj. kr. respektive 350 milj. kr. Motsvarande 
medelstilldelning i 1984 års prisnivå har beräknats till ca 1 500 milj. kr. 

respektive 550 milj. kr. 1979 års trafikpolitiska beslut innebar krav på en 

högre ambitionsnivå i investering:;planeringen. I ordinarie anslag har det 

statliga vägbyggandet fått 900 milj. kr. per år sedan år1979 i löpande priser. 

Tillsammans med särskilda medel i konjunkturstimulerande syfte och be

redskapsmedel via arbetsmarknadsstyrelsen (AMSI har den genomsnittli

ga tilldelningen per år under perioden 1979-1982 uppgått till 1200 milj. kr . 

. För år 1983 har 900 milj. kr. bevilj:tts i ordinarie medel. 

De vägbyggnadsobjekt av olika slag som återtinns i utkast till nya fler

års- och fördelningsplaner motiveras starkt av trafikens krav i dag och 

kraven på en god samhällsutbyggnad och markanvändning. Vägverkets 

beräkningar visar att vägbyggandt:t ger god avkastning. En ökad satsning 

med I krona ger enligt vägverket en trafikekonomisk besparing med 1,35 

kronor i nyttoeffekter. Härtill skall läggas förbättringar i miljön och mark

användningen samt positiva regionalpolitiska effekter. Genomförande av 

dessa objekt innebär dessutom ett betydande tillskott till sysselsättningen 

av såväl arbetskraft som maskiner och påverkar inte nämnvärt landets 

importkostnader. 

För att landets anläggningsentn:prenörer i fortsättningen effektivt skall 
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kunna delta i konkurrensen om vägbyggnadsobjekt i utlandet är det nöd

vändigt för dem med tillgång till referensobjekt i det egna landet. Export

marknaden för entreprenörer och konsulter är väsentlig för landets totala 

export och måste därför befrämjas. Det är angeläget att de ekonomiska 

ramarna för de kommande flerårs- och fördelningsplanerna blir sådana att 

referensobjekt kan inplaneras och även utföras. 

Vägbyggandet har i relativt större utsträckning än tidigare utnyttjats i 

konjunkturstimulerande syfte. De vägpolitiska strävandena har sålunda 

fått stå tillbaka för de sysselsättningspolitiska. De olika strävandena har i 

de flesta fall gått att förena. Allvarligare är dock att den ordinarie volymen 

vägbyggande tenderar falla ned till en nivå där risk föreligger att en rimlig 

bas för verksamheten inte ges. 

Mot denna bakgrund och med hänvisning till vad som anförts om lön

samheten av väginvesteringar finner vägverket det nödvändigt att kraftigt 

höja anslagen till vägbyggande. Det statsfinansiella läget och det förhållan

det att driftverksamheten prioriteras medför att vägverket i sitt verksam

hetsalternativ begränsar äskandet för det statliga vägbyggandet till I 300 

milj. kr. och bidraget till det kommunala vägbyggandet till 400 milj. kr. 

Härigenom bör de mest angelägna vägobjekten kunna åtgärdas. 

I vägverkets besparingsalternativ har nedskärningar av driftverksamhe

ten inte kunnat u_ndvikas trots den prioritering av driftverksamheten som 

vägverket förordar och trafikpolitiken ger uttryck för. Anslagsnivån enligt 

besparingsalternativet medger således inte väghållningsinsatser i en om

fattning som t. ex. förhindrar fortsatt eftersläpning av det långsiktiga väg

underhållet. dvs. en minskning sker av kapitalvärdet på landets vägnät 

(kapitalförstöringen) och insatser för att förhindra att antalet olyckor ökar. 

Vid en lägre anslagsnivå än besparingsalternativet skulle dessa förhållan

den förstärkas. Kapitalförstöringen skulle öka, vilket skulle leda till 
mycket allvarliga problem i framtiden. Insatserna på trafiksäkerhetshö

jande åtgärder och på beläggning av grusvägar skulle behöva minskas 

ytterligare liksom övriga målinriktade insatser. Vidare måste servicestan

darden dras ned även på de högtrafikerade vägarna och färjedriften be

gränsas. Dessutom skulle syssclsättningsproblemen förvärras och entre
prenadarbetena behöva inskränkas till ett absolut minimum. 

Vägverket har hemställt att statsmakterna för budgetåret 1983/84 (verk

samhetsåret 1984) för landets väghållning godkänner verksamhetsalternati

vet I samt däremot svarande kostnader. 

Vägverket föreslår för budgetåret 1983/84 enligt sitt högsta alternativ. 

alt. I, en total ökning med 1268,9 milj. kr., till ca 6492, l milj. kr. Enligt alt. 

Il begär verket en ökning med 748,6 milj. kr. Pris- och löneomräkningen 

har beräknats till 513,7 milj. kr. eller ca 9,8% av anslagen. 
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Anvisat Föreslagen ökning till Pris- och 
1982/83 budgetåret 1983/84 löneom-

totalt räkning 

Alt. I Alt. Il 

milj. kr. 

B I. ~latens vägverk: 
Ambetsverksuppgifter 6,·I 0,4 0,3 0,4 

B 2. Drift av statliga vägar 3171,0 529,0 3;!4,0 314,0 
B 3. Byggande av statliga 

vägar 900,1) 400,0 200.0 88,0 
B 4. Bidrag till drift av 

kommunala vägar och 
gator *450,:i 169,5 109,5 45,I 

B 5. Bidrag till byggam:l~ av 
kommunala vägar O~h 
gator 320,1) 80,0 80,0 32.0 

B6. Bidn1g till drift av 
enskilda vägar m, m. *297,ll 63,0 28,0 27,0 

B 7. Bidrag till byggande av 
enskilda vägar 30.0 20,0 3,0 

B 8. Tjänster till utomståen<!e 24.'l 1,7 1.7 1,7 
B 9. Statens vägverk; 

Försvarsuppgjfter 23,:i 5.2 5.1 2.5 

5223,:1 1268,8 748,6 513,7 

• Planeringsram fö.r bidrags~ret 1983. 

Vägverkets reswser, personal och organisation 

Regerin$en har framhållit vikten av att statens vägverk fortsätter den 
påbörjade översynen av verkets organisation på lokal. regional och central 

nivå. Arbetet med översynen bör inriktas på att organisationsförändringar 
i rationaliseringssyfte skall genomföras snarast. Vägverket har vid över
synen av driftorganisationen utgått från i stort sett oförändrat realt drift
anslag undt;r den närmaste fyraårsoeriodcn. Beträffande verkets organisa
tion för byggandeverksamheten har utgångspunkten vid organisations
översynen varit att anslaget till statligt vägbyggande kommer att hållas på i 
stort sett oförändrad nominell nivå. 

PersqnaJ 
A111ii,let anställda vid vägverket var 9466 personer den I j;rnuari 1982 

(motsvarar 9 378 heltids tjänster) varav 4 505 IAjäns(emän och 4 961 

R-tjänstemän. Under året har antalet L-tjänsternän minskat med 159 och 

antalet R-tjänstemän med 346. De anställda fönJelas p& centralförvaltning
en m. m. 701, vägförvaltningarna 7613 och byi:mnads<;listrikten 1152. To

talt var, inklusive anst~lld.a ~os entreprenörer, 12tB3 personer engagerade 

i direkt produktion. 

Personalriktpunkterna för år 1986 uppgår totalt till 7 570 tjänster varav ca 

3 610 tjänster för L"tjänsternän och ~a 3 960 tjänster för R-tjänstemän. 
Under den komm~nde femårsperioden skall således personaltillgången 

minskas med drygt 800 L-tjänstem~.n och knappt I 000 R-tjänstemän. Anta-
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Jet pcnsionsavgångar under samma tid uppgår till knappt 300 L-tjänstemän 

och drygt I 000 R-tjänstemän. Totalt innebär detta ett temporärt personal

överskott. 
Den minsknmg av personaltillgången som ägt rum under år 1981 har skett 

med särskilda insatser kombinerat med stor restriktivitet i samband med 

nyanställningar. 
Prognoser över den framtida personaltillgången visar att befintliga sti~ 

mulansåtgärder inte är tillräckliga för att uppnå balans. För att ytterligare 

stimulera intern och extern rörlighet kommer det befintliga personalrör

lighetspakctet att vidareutvecklas och förstärkas. Konkreta diskussioner 

pågår därför med personalorganisationerna om införande av ytterligare 
åtgärder. Anpassningen kommer bl. a: att medföra att personal måste byta 

arbetsuppgifter och verksamhetsområden inom verket. Detta skapar be- · 

hov av insatser för bl. a. internutbildning och parallelltjänstgöring. Målet 

är att uppnå riktpunkterna år 1986. 

Ett av huvudproblemen i resursanpassningen är att bibehålla en godtag

bar ålders- och kompetensstruktur. Detta innebär att samtidigt som verket 

måste avveckla personal, finns behov av att i begränsad utsträckning 

rekrytera vissa personalkategorier, främst R-tjänstemän och långtidsutbil

dade L-tjänstemän. 

Organisation 

Personalriktpunkterna för år 1986 avseende centra{fön·altningen uppgår 

till 570 tjänster. Jämfört med personalantalet 1982-01-0I innebär det eff 

minskning med ca 50 tjänster under perioden. Som en följd av denna 
minskning har några avdeln.ingar genomfört omorganisationer. Flera or

ganisationsöversyner kan förväntas. 

Vägförvaltning 
Regionala organisationen för vägverkets väghållning utgörs av 24 st. 

viigförl'Q/tningar med en i varje län. Femårsplanen 1982-1986 omfattar en 
översyn av resursdimensioneringen av vägförvaltningarna. Nya rikt
punkter för vägförvaltningarnas personalantal har fastställts. Personalstyr
kan skall minskas med ca I 300 till ca 6 300 personer. För den regionala 
verksamheten avser minskningen i första hand planeringsfunktionen. Den

na är främst dimensionerad efter investeringsvolymen och påverkas direkt 

av ett oförändrat nominellt anslag för investeringsverksamheten. Även för 

kanslifunktionen kommer minskningen att vara stor. Minskningen av anta

let R-tjänstemän kommer totalt för perioden att överensstämma med den 

naturliga avgången. Förutom att personalöverskottet varierar för olika 

funktioner kommer stora regionala skillnader att uppstå, dvs. en region 

kan ha övertalighet medan andra får arbetskraftsbehov. 
Under åren 1982 och 1983 leder detta bl. a. till att extraordinära åtgärder 

måste vidtas för att sysselsätta egen personal. Sysselsättningsintensiva 

3 Riksdagen 1982183 .. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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arbeten måste prioriteras i stälkt för de från väghållningssynpunkt mest 

angelägna åtgärderna vilket har en negativ effekt på produktivitet och 

arbetstillfredsställelse. Konsekvenserna blir också en minskning av entre

prenadarbetena. Möjligheten all på företagsekonomiska grunder välja mel

lan egen regi och entreprenad s~.mt' att bedriva fortsatt rationalisering av 

verksamheten försämras därigen•)m. 

Minskningen av antalet R-tjänstemän och maskiner vid arbetsområden 

innebär ökade fasta kostnader per anställd. Sårbarheten vid besvärliga 

situationer såsom snöfall och halka ökar därmed. Om ett arbetsområde 

skall ha möjlighet att utföra sin produktion rationellt krävs det resurser 

som ger möjlighet att välja den rationellaste produktionsmetoden. En 

ofrånkomlig konsekvens av detta är en intensifiering av arbetsområdes

sammanläggningar. Ca 45 arbetsområden bedöms under de närmaste två 

åren komma att bli föremål för utredningar som kan resultera i samman

läggning med angränsande arbetsområden. Under 1970-talet har antalet 

anställda per arbetsområde minskat från ca 20 till ca 15 och minskar 

ytterligare till ca 12 fram till år 1986. 

B yggnadsdistrikt 

Vägverkets regionala organisation för vägbyggandet utgörs av sju bygg

nadsdistrikt. vilket vart och ett omfattar två till fyra län. Byggnadsdistrik

tens omsättning i fast pris har unc1er 1970-talet minskat med 20%. Personal

minskningen har under samma tid varit drygt 40%. 

Personalriktpunkterna för år 1986 har nu fastställts och innebär en perso

nalminskning med ca 400 person·~r eller ca 35 % jämfört med i dag. Perso
nalminskningen beräknas för R-tjänstemän klaras genom naturlig avgång 

och övriga avgångar. medan L-tjänstemannasidan beräknas ha ett över

skott av personal år 1986. Neddragningar av denna storlek kommer att 

ställa mycket stora krav på orf;anisationen. Organisationens flexibilitet 

kommer att minska och risk fö~eligger för att verkets goda kompetens 

inom byggnadsverksamheten kommer. att urholkas kraftigt. Genom att 

medelåldern hos personalen ökar kommer det att bli allt svårare alt bibe

hålla den nödvändiga rörligheten hos personalen. 

A11/äggningstillgå11gar och omsiitt11i11gstillgå11gar 

Vägverkets a11/äggningstillgclt1gar består av fastigheter, motorfordon. 

vägmaskiner och färjor m. m. Omsättningstillgångarna omfattar grustag. 

förrådsvaror, drivmedel samt material för vägöverbyggnad och halkbe

kämpning. Tillgångarna används huvudsakligen för drift av statsvägar, i 

mindre omfattning för vägbyggande i egen regi och för tjänster till utomstå

ende. Vägverkets maskinbehov för byggandeverksamheten i egen regi 

anskaffas genom inhyrning eller ;5enom upphandling. Investeringsbehovet 

är uttryckt som ett genomsnittligt behov under femårsplaneperioden. Av

vikelser kommer att ske mellan åren. 
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Fastigheter 
Den lokala driftverksamheten bedrivs för närvarande från 269 vägsta

tioner. Beslut om indragning av 5 vägstationer till 264 har fattats men ännu 

inte genomförts. Förutom vägstationer finns för olika stödfunktioner 12 

läns verkstäder. ett antal filialgarage, förråd och två varv. För en vägsta

tion beräknas 50 års avskrivningstid samt två ombyggnader efter 20 re

spektive 35 år, för att vidmakthålla anläggningarnas funktion. Dessutom 

krävs anpassning och nybyggnad av vägstationer i samband med samman

läggningar. Sammanlagt måste ca sex anläggningar nybyggas och ca 14 

byggas om per år. 

Maskiner 

Dimensioneringen av den egna maskinparken grundas på driftverksam

hetens långsiktiga inriktning samt på uppföljning av maskinanvändningen. 

Härutöver görs en avvägning mellan egna och lejda maskiner varvid hän

syn tas till att full sysselsättning skall uppnås. För närvarande disponerar 

verket bl. a. 730 lastbilar, 725 paketbilar. 520 väghyvlar och 600 )astmaski

ner i driftverksamheten. 

Färjor 
Vägverket har en färjeflotta på 107 enheter som trafikerar 66 färjeleder. 

Under de närmaste åren beräknas ett tiotal färjor behöva utrangeras. 

Utredningen år 1980 om besparingar i färjedriften beräknas resultera i att ca 

20 av de små färjelederna kommer att förändras. Merparten av dessa 

ersätts med broar. Under år 1982 kommer åtta färjeleder att ersättas med 

broar. 

Omsättningstillgångar 
Vägverkets omsättningstillgångar hade den 31 december 1981 ett totalt 

återanskaffningsvärde av ca 400 milj. kr. Detta är uppdelat på grustag 13 

milj. kr., drivmedel 18 milj. kr.. förrådsvaror 27 milj. kr. och material för 

vägöverbyggnad och halkbekämpning 341 milj. kr. Lagren av dessa till

gångar har under de två senaste åren minskat. En ytterligare minskning är

planerad under femårsplaneperioden. 

3. Föredraganden 

Ett väl fungerande vägtransportsystem är en grundförutsättning för ett 

utvecklat samhälle. I vårt land har vägarna en särskild betydelse. eftersom 

landets befolkning har sin bosättning och utkomst spridd över en stor yta 

med långa transportavstånd. Samhällsutbyggnaden jämte förändringar på 

arbetsmarknaden bl. a. genom industrins omvandling förändrar hela tiden 

transportbehoven. En fortsatt hög ambitionsnivå för väghållningen är nöd

vändig för samhället. 
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Vägverket framhåller i sin anslagsframställning att medelstilldelnihgen 

hittills till landets väghållning har medfört att de mål som angavs i riksda

gens beslut inte har kunnat nås. Väganslagen har realt minskat under se

nare år. Byggandevolymen har i stort sett halverats från början av 1970-ta

lct till i dag och ytterligare nerdrngning kan komma att bli följden om den 

nuvarande utvecklingen av medel 'tilldelningen till vägbyggande fortsätter. 

Medelstilldelningen till driftverksamheten har enligt vägverket också varit 

för låg under senare år. Verket ha; vid flera tillfällen varnat för att effekter

na på sikt av eftersatt underhåll av vägarna, främst av beläggningar och 

broar, kommer att bli allvarliga. Den goda utvecklingen av trafiksäkerhe

ten kommer enligt verket inte att bestå och framkomligheten för trafiken 

blir sämre med ökad energiåtgång och högre fordonskostnader som följd. 

Enligt 1979 års trafikpolitiska be:slut är det översiktliga målet för väghåll

ningen att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas 

en tillfredsställande vägtransport.;tandard till lägsta möjliga samhällseko

nomiska kostnad. Denna översik1liga målsättning har vägverket konkreti

serat i en rad delmål för den statliga väghållningen, vilka inarbetas i 

verkets planer för drift- och byggandcverksamheten. Nya planer för väg

byggandet under åren 1984-1993 skall fastställas under år 1983. Riksdagen 

har uttalat att planeringen av vägbyggandet bör utgå från en högre ambi

tionsnivå. 
Den takt i vilken väghållningen:> olika mål kan förverkligas är i hög grad 

beroende av i vilken utsträckning statsmakterna anvisar medel för verk

samheten. Jag instämmer därför i vägverkets uppfattning att begreppet 

"tillfredsställande vägtransportstandard" måste preciseras utifrån en be
dömning av det ekonomiska utrymme som står till buds i samhället. I 

sammanhanget bör erinras om den inriktning av planeringen för statsvä

garna som statsmakterna utfärdat genom att för drift verksamheten ange att 

vägverket bör planera utifrån i stort realt oförändrade anslag och för 

vägbyggandet utifrån nominellt oförändrade anslag. Som jag återkommer 

till i det följande innebär den sär:;kilda medelsbeviljningen för sysselsätt

ningsfrämjande åtgärder, att väsentligt högre byggnadevolym kommer till 

utförande än vad de ordinarie väganslagen skulle medge. 

Vägverket redovisar i sin anslagsframställning effekterna av att driftan

slag understiger den s. k. vidmakthållandenivån. Den långtidsplan för drift

verksamheten - femårsplan drijt - för åren 1982-1986 som verket nu 

fastställt visar att den medelstillddning som erhållits för åren 1982 och 1983 

på sikt inte räcker för att det investerade vägkapitalet skall kunna vid

makthållas, att trafiksäkerhetsmålet inte kan uppnås och att framkomlighe

ten på det lågtrafikerade vägnätet vintertid försämras. 

Regeringen har mot denna bakgrund föreslagit (prop. 1982/83:50. TU 

1982/83:6, rskr 1982/83: 110) att sta1ens vägverk tilldelas särskilda medel för 

åtgärder mot eftersatt vägunderhåll. Genom riksdagens beslut har 100 milj. 

kr. anvisats på tilläggsbudget I för innevarande budgetår. 25 milj. kr. av 
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dessa medel avser åtgärder på det statskommunala vägnätet under år 1983. 

Regeringens förslag innebär att en ytterligare eftersättning av vägunderhål

let kan undvikas under år 1983. 
AV den nämnda propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder 

m. m. framgår att regeringen fäster stor vikt vid att vägtransporterna skall 

kunna genomföras säkert och med god framkomlighet. Industrins och 

övriga näringslivets transporter har stor betydelse för samhällets utveck

ling. Den pågående koncentrationen till färre produktionsställen. minskade 

lager i produktionsprocessen och förändrad distributionsteknik med ökad 

lagring i centrallager innebär att transportarbetet ökar. Dessa förändringar 

innebär ökade krav på god framkomlighet på vägnätet under alla tider på 

dygnet. Även när det gäller persontransporterna innebär samhällsutbygg

naden förändringar i resebehoven och resmönster. vilket ställer större krav 

på väghållningen. 

Det är inte enbart de lokala resmönstren som förändras. Även regionalt 

och framför allt i glesbygdsområden har resebehoven ökat genom den 

koncentration av kommunal och annan service som samhällsutvecklingen 

gett upphov till. Det är enligt min mening väsentligt att även dessa rese

och transportbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom en 

bra organisation av väghållningsinsatserna. Detta ställer dock betydande 

krav på samhället och medför i ett ansträngt budgetläge att väghållarna 

måste hushålla med de tillgängliga medlen så att en i landet i förhållande till 

trafiken likformig service kan upprätthållas. 

Jag går nu över till frågan om väganslagen fiir hudgetåret 1983184. som 

avser verksamheten under kalenderåret 1984. För de två bidragsanslagen 

drift av kommunala resp. enskilda vägar kommer anslag även att föreslås 

för verksamhetsåret 1983. 
I föregående års budgetproposition beräknades väganslagen till sam

manlagt ca 5190 milj. kr. för budgetåret 1982/83. På tilläggsbudget I för 

budgetåret 1982/83 har beräknats medel under två nya anslag särskilda 

väginl'esteringar och åtgärder mot efiersatt underhåll med 268 milj. kr. 

resp. 100 milj. kr. Härutöver har under år 1982 betydande medel - ca I IOo" 

milj. kr. - anvisats med stöd av den s. k. finansfullmakten för sysselsätt

ningsfrämjande väginvesteringar. Genom de nämnda besluten kommer 

framför allt väginvesteringarna att hållas på en hög nivå också under åren 

1983 och 1984. 

För verksamhetsåret 1984 är det därför nödvändigt att prioritera verk

samheterna under driftanslagen. För de statliga och kommunala driftansla

gen har jag beräknat en anslagshöjning med ca 474 milj. kr. För anslaget 

Drift av statliga vägar förordar jag en höjning med 354 milj. kr. jämfört med 

det av riksdagen beslutade anslaget för innevarande budgetår. Anslaget 

kommer därmed upp i en nivå av 3 525 milj. kr.. vilket med hänsyn till de 

rationaliseringar jag tidigare berört och den inhämtning av eftersatt vägun

derhåll som beslutats för år 1983 i stort utgör en oförändrad medelsram~ 
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Även för bidragsanslaget till drift av kommunala vägar och gator sker en 

väsentlig uppräkning. Anslaget höjs med 26.6 % för år 1984. När det gäller. 

bidragsanslaget drift av enskilda vägar kommer jag i det följande att föror

da en viss ändring av bidragsgivningen vilket möjliggör en besparing på 

statsbudgeten i storleksordningen 75 milj. kr. i jämförelse med nuvarande 

ordning. 
Beträffande byggandeanslagen innebär mitt förslag en höjning med 20 

milj. kr. av anslaget Byggande av statliga vägar och en oförändrad nivå för 

anslagen Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator samt Bidrag 

till byggande av enskilda vägar. 

Jag går nu över till att redo\'isa mina ställningstaganden i fråga om 

anslagens storlek och kommer senare at.t hemställa om medelsanvisning 

under resp. anslag. Som jag nämnde inledningsvis angav jag att viig- och 

gatudriften bör prioriteras vid en bedömning av hur resurserna skall an

vändas. 
Anslaget Drift av statliga l'iig«r avses täcka kostnaderna för servicear

beten, underhållsarbeten samt vissa förbättringsarbeten inom de olika 

delarna av det statliga vägnätet. För innevarande år är anslaget 3 171 milj. 

kr. Anslaget innefattar även v1:rkets an:-kaffningar av anläggningstill

gångar. Härtill kommer 75 milj. kr. som anvisats på tilläggsbudget I inne

varande budgetår under anslaget Åtgärder mot eftersatt vägunderhåll. 

Verksamheten under anslaget baseras i stor utsträckning på den femårs

plan för driftverksamheten som vägverket antagit för åren 1982-1986. An

slagsutvecklingen de senaste år·~n har enligt verket inneburit en lägre 

verksamhetsvolym än den vidmakthållandenivå som verket förordar med 
ledning av det trafikpolitiska beslutet. Verksamheten kan dock enligt min 
mening. vilket verket också gjort. i vissa avseenden begränsas i förhi!llan

de till den av verket förordade målsättningen. De minskade väghållningsin- . 

satserna har anpassats till trafiken vilket innebär att de lågtrafikerade 

vägarna inte kan påräkna lika hög service- och underhå:tsnivå som de mera 
trafikerade vägarna. För den senare kategorin vägar sker ingen förändring 

av väghållningsstandarden. 

Med hänsyn till det statsfinansiella iäget kan någon sådan väsentlig 

höjning som erfordras för att nå den högre nivån i verkets driftplanering 

inte påräknas de närmaste åren. Med denna utgångspunkt är det väsentligt 

att verksamheten kan drivas på cTt sådant sätt att någon ytterligare minsk

ning av driftåtgärderna inte behöver vidtas. Jag har beräknat anslaget till 

den statliga driftverksamheten utifrån dessa förutsättningar. Detta innebär 

som jag tidigare nämnde att verket anpassar sina personella och övriga 

resurser under femårsperioden med beaktande av målen för vägpolitiken 

och en beräknad realt oförändrad anslagsnivå. Jag har ingen erinran mot 

den inriktning och prioritering av verksamheten som verket gjort. Liksom 

för övriga statliga myndigheter måste en fortgående rationalisering av 

verkets verksamhet genomföras. Med hänsyn ·till de förändringar som 
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detta innebär är det viktigt att verket noga följer effekterna av rationalise

ringarna. 
Det är vidare viktigt för samhället att en hög trafiksäkerhctsnivå och en 

god framkomlighet kan upprätthållas i ett längre perspektiv. Vid enstaka 

tillfällen - främst beroende av vädersituationen - får dock trafikanterna 

acceptera en lägre standard på väghållningsinsatserna för att nämnda mål

sättning skall vara möjlig att genomföra. 

Jag finner att <le av verket beslutade ökade insatserna för brounderhållet 

är väsentliga för att vidmakthålla en god framkomlighet för näringslivets 

tunga transporter. Verkets målsättning i fråga om en utökning av det 

belagda vägnätet bör också fullföljas. 

Jag har beräknat medel under anslaget - ca 10 milj. kr. - för sådan 

upprustning av statliga vägar som kan erfordras i samband med ett kom

munalt övertagande av väghållningen i tätorter. Vägverket har fått rege

ringens uppdrag att uppta förhandlingar med kommuner där ett komm·unalt 

övertagande av väghållningen kan bidra till ett totalt sett bättre utnyttjande 

av samhällets resurser för väghållningen. Det måste vara av ett väsentligt 

intresse för såväl den enskilde medborgaren som för samhället i stort att 

där så är möjligt uppnå en bättre väghållning inom ramen för de tillgängliga 

statliga och kommunala resurserna. Då·det nu är svårt att förutse utfallet 

av dessa förhandlingar och de medelsbehov som kan bli aktuella för bidrag 

till nya väghållande kommuner bör regeringen inhämta riksdagens bemyn

digande att vid behov låta vägverket överföra medel mellan det statliga 

driftanslaget och anslaget för drift av statskommunala vägar. 

Från anslaget Bidrag till drift av kommunala vägar och gator utgår bidrag 

enligt riksdagens beslut (prop. 1981/82: 133. TU 198 !/82:34, rskr 1981/82:373) 
fr. o. m. bidragsåret 1984 med 95 ';'i. enligt nya beräkningsregler. Det an

kommer på vägverket att efter samråd med Svenska kommunförbundet 
bestämma normkostnader för olika driftåtgärder. Den nya bidragsordning

en syftar till en förenkling av bidragsgivningcn och därmed en minskad 

byråkrati. 

Jag har vid min bedömning av anslagsbehovet räknat med att en förhålc 

landevis stor anslagsökning e1fordras för att täcka kommunernas ökade 

driftkostnader för väghållningen. Jag beräknar en höjning av anslaget med 

119,8 milj. kr. eller 26.6% jämfört med innevarande anslagsnivå. Jag 

förordar för nästa budgetår avseende 1984 års verksamhet att 570,3 milj. kL 

anvisas. Riksdagen har i samband med behandlingen av den nyssnämnda 

propositionen om ett utökat kommunalt väghållningsansvar antagit en 

planeringsram för bidragsåret 1983 innebärande ett medelsbehov på 450.5 
milj. kr. Detta belopp bör nu anvisas. Sammantaget innebär detta att jag 

för bidragsåren 1983 och 1984 förordar ett anslag på (450.5+570,3) I 020.8 

milj. kr. för nästa budgetår. 

Även när det gäller anslaget Bidrag till dnji av enskilda vägar har 

riksdagen beslutat en planeringsram, som för bidragsåret 1983 uppgår till 
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297 milj. kr. Dessa medel bör nu anvisas. Det enskilda driftbidragsanslaget 

bör i likhet med alla övriga anslag till vägväsendet också avse framförlig

gande kalenderår. Jag vill för att uppnå enhetlighet och bättre planerings

förutsättningar förorda att medel nu också anvisas för verksamhetsåret 
1984. Förslaget medför ingen extra budgetbdastning med hänsyn till att 

bidragen utbetalas efter resp. bidr.:lgsårs utgång. 

Det statliga bidraget till de enskilda vägarna har tillkommit för att ersätta 

väghållarna för de kostnader det innebär att enskilda vägar hålls öppna för 
allmän trafik. Förutom det statliga bidraget förekommer i betydande om

fattning kommunala bidrag till den enskilda väghållningen. Ca 93 % av de 

enskilda bidragsvägarna har beräknats också få kommunala bidrag. I 

många fall innebär detta att de enskilda väghållarna har samtliga kostnader 

för väghållningen täckta med bidrag. 

Statens kostnader för denna bidragsgivning har ökat kraftigt under sena

re år. Med hänsyn till de starkt ökc!de bidragskraven under anslaget har det 

inte varit möjligt, annat än i mycket begränsad omfattning, att lämna . 

bidrag till nytillkommande vägar. Med beaktande av de medclsbehov som 
framdeles kommer att krävas för väghållningen och det begränsade 

budgetutrymmet kommer möjligheterna vara små att ge bidrag till nya 
vägar. För att i framtiden således kunna ge fler enskilda vägar bidrag måste 

utrymme härför skapas genom en omprövning av nuvarande verksamhet 

och omfördelning av resurserna. 

Jag vill förorda att en omläggning av den statliga bidragsgivningen ge
nomförs på så sätt att bidragen till enskild väghållning från och med år 1984 

utgår med 50% av de beräknade kostnaderna. Härutöver bör enligt nuva
rande ordning, när det är särskilt motiverat, ett med 15 %-enheter förhöjt 
bidrag kunna utgå. Fört. ex. drift ~!V enskilda färjeleder bör vägverket med 
hänsyn till de speciella förutsättni11garna i varje enskilt fall kunna besluta 
om ännu högre bidrag. Bidraget bör dock inte i något fall överstiga nuva
rande högsta bidragsprocent - 85 %. Det bör ankomma på regeringen att 
utfärda de författningar som erfordras. Jag kommer därför senare att 
föreslå regeringen nödvändiga författningsändringar. 

Med de anslag som jag förordar för nästa budgetår har jag räknat med ett 

ökat utrymme för nyintagning av enskilda vägar i bidragsgivningen. Jag har 

beräknat medelsbehovet till 243,5 milj. kr. för verksamhetsåret 1984. Sam

mantaget innebär mitt förslag att (!97 + 243,5) 540,5 milj. kr. bör anvisas 

under anslaget för budgetåret 1983/84. 
Vad gäller i·äg- och gatubygg1mdet har riksdagen i 1979 års trafikpoli

tiska beslut uttalat att planeringen av vägbyggandet bör utgå från en högre 

ambitionsnivå. Jag har tagit fasta på detta beslut och kommer senare i 
anvisningarna för flerårs- och fördelningsplanearbctet att föreslå regering
en höjda planeringsramar för vägbyggandet. 

Förutom de medel som anvisa!; på ordinarie byggnadsanslag erhåller 

vägverket årligen regelmässigt stora tillskott av medel för sysselsättnings-
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främjande vägbyggnadsåtgärder. På senare år har de medel som står till 

regeringens förfogande i den s. k. finansfullmakten använts för nämnda 
ändamål. De senaste fem åren har - visserligen med stora årliga variatio

ner - i genomsnitt drygt 500 milj. kr. tillförts vägbyggandet på detta sätt. 

Från AMS har dessutom medel avsatts för ett stort antal mindre vägbygg

nadsobjekt. Under senare år har vägbyggandet med beredskapsmedel 

minskat. 

De nämnda mcdelstillskotten har inneburit att vägbyggandet enligt fler

årsplanen för statliga vägar i stort sett har kunnat hållas. För byggandet av 

statskommunala vägar enligt fördelningsplancn har emellertid en betydan

de eftersläpning på ca två år uppstått genom de besparingsåtgärder som 

statsmakterna för ett par år sedan beslöt om för denna kategori väginves

teringar. 

Det är enligt min mening nödvändigt att väghållarna på ett bättre sätt än 

hittills skett kan beakta de särskilda medelstillskottcn i sin planering. Inte 

minst när det gäller de personella resurserna och organisationen för väg

planerings- och byggnadsverksamheten är detta väsentligt. 

Ett annat betydelsefullt motiv för att i planeringen beakta de särskilda 

medelstillskotten är att väginvcsteringarna härigenom kan inplaceras i 

planerna enligt den prioritetsordning som myndigheter och kommuner i 

resp. län finner bäst förenlig med de av riksdagen fastlagda vägpolitiska 

målen. Eftersom vägplaneringen omfattar en tioårsperiod kommer ett stort 

antal vägobjekt att kunna inplaceras genom den av mig förordade ordning

en. Med en utökad planeringsram blir det också möjligt att reservera ett 

mindre utrymme i planerna för sådana vägobjekt som kan tillkomma efter 

det att planerna fastställts. Jag tänker då i första hand på väginvesteringar 

som motiveras av mera betydande samhällsförändringar av typen större 

industrilokaliseringar och upptagande av gruvdrift eller som på annat sätt 
är behövliga investeringar för att kunna tillgodose tillkommande transport

behov. som tidigare inte kunnat beaktats i planeringen. Härigenom kan en 

viss flexibilitet medges i planeringen utöver den möjlighet till jämkning av 

planerna som finns enligt nuvarande ordning. 

Jag avser senare föreslå regeringen att den nya flerårsplanen för åren 

1984-1993 skall baseras på ordinarie anslag samt därutöver 500 milj. kr. 
för vägbyggande av sysselsättningspolitiska skäl. Det betyder att för första 

året i den nya planen kommer väginvesteringar för 1400 milj. kr. att tas 

med. Bedömningen av planeringsramens storlek har jag baserat på ett 

genomsnitt av de senaste fem årens byggandeverksamhet. På motsvarande 

sätt bör den nya fördelningsplanen för byggande av statskommunvägar 

grundas på en planeringsnivå som ligger 60 milj. kr. över det ordinarie 

anslaget. vilket ger en total planeringsram av 400 milj. kr. 

Statsmaktena har i skilda sammanhang under senare år framhållit vikten 

av att vägverket på ett smidigt sätt kan genomföra rationaliseringar i 

organisations- och drifthänseende utan att servicenivån på vägverkets 
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olika delar eftersätts eller undergår några väsentliga förändringar. Genom 

beslut i anledning av 1981 års budgetproposition har vägverket bemyndigats 

använda driftmedel för att bygga broar som ersätter färjor med kort återbe

talningstid. För au ytterligare öka rationaliseringen på detta område avser 

jag att föreslå regeringen att i de kommande direktiven för vägplaneringen 

för åren 1984- 1993 ge verket möjlighet att lägga särskild vikt vid sådana 

företagsekonomiskt lönsamma objekt utan hinder av det gängse samhälls

ekonomiska synsättet i planeringen. I detta sammanhang bör också det 

reinvesteringsbehov som föreligger i befintligt brobestånd inta en fram

skjutande plats. 
I den ekonomisk-politiska proposition ( prop. 1982/83 :50.TU 1982/83 :6, 

rskr 1982/83:110) varom riksdagen beslutat i december 1982 lades största 

vikt vid åtgärder som främjar indusffin och exporten. I linje härmed anser 

jag att vägverket i de kommande vägplanerna bör kunna lägga särskild vikt 

vid vägobjekt som har utpräglad betydelse för näringslivet och dess rii.va

ruförsörjning. 
För budgetåret 1983/84 förordar jag att för anslaget Byggande ai· statliga 

i·ägar anvisas 900 milj. kr: Vid beräkningen av anslaget har jag beaktat att 

30 milj. kr. av anslaget avseende t unnelbancinvesteringar förts över till 

anslaget Bidrag till byggande. av kommunaia vägar och gator. Åt motsatt 

håll har 10 milj. kr. förts till statliga bygganåeanslaget för bidrag till 

cykelleder m. m. i kommuner som inte är egna väghållare. Dessa omföring

ar innebär en nettominskning av anslaget med 20 milj. kr. Jag har funnit att 

en uppräkning av anslaget med 20 milj. kr. bör göras så att anslaget även 

för verksamhetsåret 1984 skall uppgå till 900 milj. kr. 
Anslaget Bidrag till byggande ai· i:ommunala 1·iiRar och gator uppgår för 

innevarande budgetår till 320 milj. kr. Med beaktande av de omföringar 

som jag beskrev i det föregående förordar jag att anslaget för nästa budget

år tas upp med 340 milj. kr. 
Anslaget Bidrag till byggande m· enskilda 1·iigar bör för nästa budgetår 

tas upp med oförändrat belopp. dvs. med 30 milj. kr. I fråga om det 

enskilda vägbyggandet bör inte den nuvarande bidragsordningen ändras. 

Motivet för detta är att investeringarna kan vara av sådan storleksordning 

att de enskilda vid en sänkning av bidragsprocenten inte själva kan finansi

era en nödvändig investering i vägnätet. Bidragsprocenten bör således 

även i fortsättningen uppgå till 70 % eller i särskilda fall 85 %. 
Chefen för kommundepartementet kommer vid sin anmälan till statsbud

geten för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor att ta 

upp frågan om den statliga revisionsverksamheten i bl. a. vad avser ändrad 

revisionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riksrevisions

verkets rapport om den statliga revisionsverksamheten. För vägverkets 

vidkommande innebär förslaget till ändrad revisionskontorsorganisation 

att verket även i fortsättningen skal! vara värdmyndighet. 

Jag hemställer att regeringen 

ger riksdagen till känna vad jag har anfört i det föregående om 

vägväsendet. 
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B l. Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6532000 
6370000 
6670000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för central administration (andel). 
översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt järn vägsären

den. 

Vägverkets anslagsframställnihg 

Verket begär ett anslag av 6.8 resp. 6,7 milj. kr. i sitt högsta resp. lägsta 
alternativ för budgetåret 1983/84 avseende verksamheten under år 1984. 

Föredraganden 

Jag bedömer att kostnaderna för år 1984. som jag beräknar till 6 6 70 000 
kr., ungefärligen kommer att fördela sig på följande sätt. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Jämvägsärenden m. m. 

Kr. 

2225000 
3 150000 

760000 
535000 

6670000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens i·iigl'erk: Ämhetsl'erksuppgifter för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag på 6670000 kr. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1981 /82 utgift 2496685000 Reservation 1332195000 
1982/83 Anslag 3171000000 
1983/84 Förslag 3525000000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för de delar av vägverkets verk
samhet som är hänförliga till driften av de statliga vägarna, vissa förtiatt
ringsarbeten, vilka avser främst de sekundära och tertiära vägnäten, samt 
investeringsutgifter för vägverkets anläggningstillgångar. 

Statens viigverk 

För att uppfylla målen för väghållningen till lägsta möjliga samhällseko
nomiska kostnad krävs kunskaper om var. när, hur och i vilken omfattning 
åtgärderna skall sättas in och dessutom om sambandet mellan olika åtgär-
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<ler och deras efft:kter. Detta kräver en aktiv planering och att forsknings

och utvecklingsarbete bedrivs inom aktuella områden. 

Den långsiktiga driftplaneringen har successivt utvecklats inom ramen 

för det system av femårsplaner med revideringar vart tredje år som inför

des i början av 1970-talet. För femårsplan drift 1982-1986 har denna utveck

ling bl. a. inneburit att analyser av olika driftåtgärders effekter till en del 

kunnat utföras. Stort arbete har också ägnats åt att föra ut en medvetenhet 

om målen samt hur olika åtgärder respektive standard påverkar måluppfyl

lelsen. Detta har lett till att vägförrnltningarna har konkretiserat sina mål 

samt att standardbeskrivningar har utarbetats som underlag för planerna. 

Genom detta skapas bättre möjligheter att närmare beskriva konsekven

serna av olika handlingsalternativ. 

Enligt det trafikpolitiska beslutd skall omfattningen av driftinsatserna 

medge att vägnätet vidmakthålls samtidigt som insatserna ök<lr för att höja 

trafiksäkerheten på hela vägnätet och förbättra framkomligheten på de 

delar av glesbygdsvägnätet som är av särskild betydelse för exempelvis 

arbetspendlingsresor. skolskjutsar och näringslivets transporter. Dessa 

vägar är i många fall grusvägar med relativt mycket trafik. 

Eftersom anslaget under de senaste åren inte har stämt överens med den 

inriktning som 1979 års trafikpolitiska beslut angav har vägverket vid sin 

prioritering av olika åtgärder utgått från att insatserna skall leda till lägsta 

möjliga samhällsekonomiska kostn<:,d. 

För att uppnå detta måste i driftverksamheten eftersträvas ökad effekti

vitet med bl. a. kraftigare anpassning till trafiken och bättre utnyttjande av 

rationella arbetsmetoder genom fortsatt teknisk utveckling. Detta innebär 
framför allt att väg- och servicestandarden får anpa~;sas ert.er trafiken och 

effekterna på transportkostnaderna. 

Gjorda omprioriteringar kan sammanfattas på följande sätt 

• Vidmakthållandemålct framhålls starkt. Vid val av åtgärder i samband 
med femårsplanearbctet har det för såväl vi<lmakthållandenivån som för 

den lägre nivå som grundar sig på 1983 års anslag varit viktigt att så långt 

· som möjligt försöka undvika kapitalförstöring. En ökad kapitalförstöring 

kommer att leda till högre transportkostnader och sämre trafiksäkerhet 

samt ökad risk för trafikstörningar inte bara på kort utan framför allt på 

lång sikt. Trots den höga prioritet som vidmakthållandemålet. har måste 

underhållet eftersättas på det trafiksvaga vägnätet. 

e Målen för trafiksäkerhet· och transportkostnader är högt prioriterade. 

För att nå målen med oförändrad eller minskad omfattning av driftinsat

serna krävs en kraftigare anpassning till trafiken av driftåtgärderna. Det 

innebär en oförändrad satsning på det trafikstarka vägnätet och minskad 

satsning på de trafiksvaga vägarna. Erfarenheterna hittills bl. a. under 

vintern 1981/82 tyder på att trafibäkerheten på det senare vägnätet inte 

äventyras i någon större grad. Förändringen innebär att transportkostna

derna på detta vägnät ökar. Störrf krav ställs på trafikanterna beträffan

de hastighetsanpassning. däckutrustning etc. 
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• Målet att förbättra framkomlighet och tillgänglighet på delar av glcs

bygdsvägnätet får ge ·vika för det mer angelägna trafiksäkerhetsmålet. 

• Målet att förbättra trafikmiljön för dem som är utsatta för damm och 

nedsmutsning från grusvägar måste också stå tillbaka. 

Den beskrivna inriktningen vid nuvarande anslagsnivå gör det trots allt 

möjligt att upprätthålla en sådan vägstandard på det högtrafikerade vägnä

tet att de trafikpolitiska målen. som vägverket tolkar dem. i stort sett 

uppfylls på detta vägnät och de totala transportkostnaderna minimeras. 

Vägstandarden kommer för vägar med trafik över 2000 fordon per dygn 

att på kort sikt vara oförändrad. På detta vägnät som motsvarar 13 %·-av 

det totala stats vägnätet utförs 67 % av det totala tn\fikarbetet. Belägg

ningsstandarden kommer dock att sänkas för vägar med upp till 4 000 

fordon per dygn. Detta innebär att för vägar med under 2 000 fordon per 

dygn kommer vinterväg- och barmarksväghållningen att få lägre standard. 

Dessutom minskar trafiksäkerhetsåtgärderna och beläggningen av grusvä

gar. 

Till följd av den nuvarande anslagsnivån måste under den närmaste 

tvåårsperioden ca 45 vägstationer bli föremål för utredningar som kan 

resultera i sammanläggning med angränsande arbetsområden. Anslagsni

vån medför också att färjedriften måste inskränkas eller dras in vid ca 20 

leder. 

Verket hemställer om ett anslag på 3700 milj. kr. resp. 3495 milj. kr. 

enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1983/84 avseende 

verksamheten under år 1984. Motiveringen för verkets forsla~ i denna del 

har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i 

det föregående. 

F iiredraRtmden 

Med hänvisning tili vad jag anfört i det föregående beräknar jag kost

nadsramen för den statliga drift verksamheten år 1984 till 3 338 milj. kr. För 
anskaffning av anläggningstillgångar beräknar jag 187 milj. kr. Förslaget 

innebär en ökning av anslaget för nästa budgetår med 354 milj. kr. till totalt 

3 525 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften 

beräknas i stort fördela sig under år 1984. Sammanställningen visar även 

de ungefärliga kostnaderna för innevarande år (milj. kr.). 
Kostnadsramen för anslaget Drift av statliga vägar innefattar inte inves

teringar i anläggningstillgångar. Kostnadsramarna för år 1984 för anslagen 

Drift av statliga vägar resp. Byggande av statliga vägar bör i princip 

bestämmas till samma belopp som anslagen. Det bör ingå i regeringens 

befogenheter att i den mån arbetsmarknadsläget. kravet på ändamålsenlig 

planering av verksamheten eller andra- skäl motiverar det. bemyndiga 

vägverket att under år 1983 resp. år 1984 jämka de föreskrivna kostnadsra-
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Plan 1983 1984 

Föredraganden 

Central administration 46,5 49,0 
Regional administration 64.5 68.0 
Servicearbeten 1400,0 1536,0 
Underhållsarbeten 1190,0 1310,0 
Förbättringsarbeten 300,0 375,0 
Anläggningstillgångar 170,0 187.0 

Summa anslag 3171,0 3525,0 

marna för dessa år. t. ex. genom att under andra halvåret 1983 i förväg ta i. 

anspråk behövliga belopp av de medel under de kalenderårsberäknade 

anslagen. som kan bli anvisade för verksamhetsåret 1984. 
Vägverket bör genom lämpligt avvägda bcställningsbemyndiganden ges 

möjlighet att anskaffa de olika anläggningstillgångarna så ekonomiskt som 

möjligt. Mot bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag att 

en lämplig nivå för beställningsbernyndigandet är 115 milj. kr. för år 1984 
och 120 milj. kr. för åren 1985 och 1986 i 1984 års beräknade prisnivå. För 

år 1987 behöver verket erhålla et: nytt beställningsbemyndigande på 90 
milj. kr. Därmed sker en höjning <tv tidigare lämnade bemyndiganden för 

åren 1985 och 1986 med 5 milj. kr. för vartdera året. 

Jag hemställer att regeringen för·~slår riksdagen 

I. att medge att statens vägverk lämnas de beställningsbemyndigan

den som jag förordat i de·~ föregående, 

2. att till Drift av statliga vägar för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
reservationsanslag på 3 5:!5 000 000 kr.. 

3. att medge att regeringen vid behov får låta statens vägverk över

föra medel mellan detta anslag och anslaget B 4. Bidrag till drift 
av kommunala vägar och gator, 

4. att godkänna att jämknilitg av kostnadsramar för åren 1983 och. 

1984 får ske i enlighet med det sagda. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1157617000 
900000000 
900000000 

Reservation 788650000 

Från anslaget betalas vägverkei:s kostnader för byggande av statliga 

vägar samt vissa förbättringsarbeten. Fr. o. m. år 1984 lämnas från anslaget 

bidrag till cykelleder m. m, i icke: väghållande kommuner. Bidragsgiv

ningen regleras genom förordningc:n (1979:627) om statsbidrag för cykel-
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leder samt anordningar och åtgärder som främjar viss busstrafik (ändrad 
senast 1982:854). 

Statens vägverk 

Åtgärderna inom byggnadsverksamheten ger i de flesta fall effekter på 

flera av delmålen för väghållningen som redovisats tidigare. Nedan lamnas 

exempel på åtgärder inom byggandeverksamheten och hur dessa medver
kar till att uppfylla målen. 

Nya genomfartsleder och förbifartsleder i mindre och medelstora tätor

ter har stor betydelse för att öka trafiksäkerheten. Ofta kan trafiksäkerhe
ten på en nybyggd förbifart vara 2- 3 gånger bättre än på en befintlig dålig 

genomfart. Härutöver minskar restiderna och vägtrafikens miljöstörning

ar. 

Ny- eller ombyggnad men även rena förbättringsåtgärder på landsbygds

vägarna motiveras i allmänhet utifrån flera mål, t. ex. minskade restider 
och ökad trafiksäkerhet. 

Belysning och extra körfält för vänstersvängande trafik i korsningar 
reducerar ofta antalet olyckor kraftigt. Undersökningar visar på olycksc 

minskningar mellan 25-50% i korsningar som byggts om. 
Bristande framkomlighet för den tunga trafiken och därav följande höga 

transportkostnader beror i många fall på punktvisa brister i vägnätet. Det 

transporthinder som i första hand bör undanröjas är svaga broar. Liknande 

hinder för godstransporter är låga och trånga vägportar, trånga anslutning

ar eller branta backar. 

Upprustning och för~tärkning av 8/12-vägar och 10116-vägar med tidvis 

nedsatt bärighet eller ofta förekommande tjälskador är också angelägna 

åtgärder för näringslivet. Nyttan av bäriga vägar under tjällossningsperio

den har fått allt mer uttalad betydelse till följd av skogsvårdslagens skydds
bestämmelser. Tjällossningsrestriktioner innebär kraftigt reducerad åt
komlighet och produktivitet i skogsbruket. Översiktliga beräkningar visar 
t. ex. att kostnadsökningen vid en förlängning av avstängningstiden med 
två veckor uppgår till minst 3 procent av den totala. årliga kostnaden för 
virkeshanteringen; 

I första hand bör naturligtvis vägar med stora godsflöden upprustas. 
Samtidigt som bärigheten ökas sker som regel också en förbättring av 

bredd och linjeföring. Detta leder till minskade transportkostnader för 

samtliga transporter på vägen. 

Verket hemställer om ett anslag på 1300 milj. kr. alternativt 1100 milj. 

kr. enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1983/84 avseende 
verksamheten under år 1984. En närmare redovisning av verkets förslag 

har lämnats i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anförde tidigare i fråga om vägbyggandet 
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förordar jag att kostnadsramen för år 1984 bestäms till 900 milj. kc och att 

ans!ag begärs med samma belopp, Förslaget innebär en höjning av anslaget 

meci 20 milj. kr, efle.rsom en viss medelsöverföring skett till det kommuna

la byggandeanslage.t. 
I det följande redovisas hur kos.tnaderna för vägbyggandet beräknas i 

stort fördela sig under år 1984 (milj. kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration 
Byggande av riksviigar 
Byggande av länsviigar 
.13idrag till cykelleder m, lll· 
Utrednings- och u~vecklingsverksamhe1 

1984 

Föredraganden 

57,0 
39.0 

429,0 
350,0 

10,0 
15,0 

900,0 

Jag hemställer !ltt regerin~e!l för~slår riksdagen 
att till Byggaridr av stmliga 1·ägar för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservation&ilnsl9g på 900000000 kr. 

B 4. Bidrag till drift av kommu11aJa vä~1.1r och gator 

1981/82 Utgift 374450000 

1982/83 Anslag 450500000 
1983/84 Förslag* I 0f0800000 

*Avser båc!a åren 1983 o~h 1984 

Reservation I 148000 

Från anslaget li\mnas driftbidn1g till statskommunvägar och väg- och 

gatuanläggningar för kollektiv persontrafik i mån av tillgång på medel med 

95 % av det belopp SQ!l1 kostnaden för driften beräknas till. Bidragsunder

laget skall grunQM p4 norfTlkostnnder för olika typer av driftåtgärder. 

Normkostnac!erni'\ beiiHJ:rnf> av vägv0~rket efter samråd med Svenska kom

munförbunde\. B.igr~gsgivninge.n regleras fr. o. m. år 1984 genom förord- . 

ningen 098218?3) orri Matsbiclrag till väg- och gatuhållning m. m. För bi

dragsåret 1983 g~l!er iiJclrt< be:stämmelser enligt kungörelsen (1971 :955 J om 

sta~sbidrag ti\l v~g' o~\1 gil,~llMl!ningen i vissa kommuner. 

Statens i•ägl'erk 

Vägverket begär för bidragsårct 1983 att p\aneringsramen på 450,5 milj. 

kr. skall er\1~\las som anslag. Härutöver skall i enlighet med riksdagens 

beslut (prop, 1981/~7: !33, TU 1981/82:34, rskr 1981/82:373) om nytt bidrags

system till qen statskomnmnala väghållningen, anslag anvisas för framför

liggande bic!rags~r. qvs. i detta fall för år 1984. 
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Vägverkets högsta resp. lägsta alternativ. uppgår till 620 milj. kr. resp. 

560 milj. kr. Verket hemställer att det högsta alternativet anvisas som 

anslag för bidragsåret 1984. 

Föredraganden 

Med hänsyn till den av riksdagen beslutade ändringen av anslagskon

struktionen till att avse framförliggande kalenderår skall -för budgetåret 

1983/84 anvisas medel för båda bidragsåren 1983 och 1984. Jag beräknar det 

sammanlagda medelsbehovet till I 020,8 milj. kr. 

Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbelopp 

1983 

1.7 
448.8 

450,5 

milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1984 

1.8 
568.5 

570,3 

att till Bidrag till drift av kon;munala vägar och gator för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag på I 020800000 kr. 

8 5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

315 603000 

320000000 

340000000 

Reservation 236811000 

Från detta anslag lämnas från och med år 1984. i mån av tillgång på 
medel, bidrag med 70% av kostnaderna till byggande av statskommunvä: 

gar. cykelleder och väg- eller gatuanläggningar för kollektiv persontrafik. 

Till byggande av spåranläggningar för lokal kollektiv persontrafik utgår 

bidrag med 50% av kostnaderna. Särskilda bidrag till större byggnadsob

jekt utgår enligt av vägverket fastställd fördelningsplan för tio år. Fördel

ningsplanen skall förnyas vart femte år. Till mindre anläggningar. cykel

leder m. m. lämnas generella (schablon-) bidrag. Bidragsgivningen regleras 

genom förordningen (1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning 

m.m. 

Statens vägverk 

I december 1978 fastställdes fördelningsplan för byggande av statskom

munvägar avseende perioden 1979-88. Planen baserades på en årlig me

delstilldelning av 350 milj. kr. i 1979 års kostnadsnivå. Bidragsbeloppen för 

åren 1980-82 har emellertid inte bara legat kvar på samma nominella nivå 

4 Riksdag ni 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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utan även minskat. Sålunda utgör anslaget 290 milj. kr. år 1983 (exkl. 
bidrag till vissa vägtrafikanläggningar). 

Det minskade anslaget innebär en stor eftersläpning i byggandet av 

statskommunvägar i jämförelse med fördelningsplanen. De objekt som 

enligt fördclningsplanen skulle starta år 1982 kan inte erhålla medelstill

delning förrän tidigast år 1984. dvs. efter det att ny fördelningsplan har 

fastställts. Detta innebär en eftersläpning i förhållande till fördelnings

planen på mer än två år. 

Vägbyggande med AMS-medd och andra konjunkturpolitiska medel 

förekommer endast i mycket begränsad omfattning på statskommunvägnä

tet. Enligt uppgifter från kommunerna har det under senare år rört sig om i 

genomsnitt 25 milj. kr. per år för hela landet. 

Vägverket anger i sin anslagsframställning endast en planeringsnivå och 

ett verksamhetsalternativ för byggandet av statskommunvägar. Verkets 

förslag innebär ett anslag på 400 milj. kr. för budgetåret 1983/84 (verksam

hetsåret 1984). 

Föredra{;anden 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört om byggandeverksamheten 

förordar jag ett anslag på 340 milj. kr. för verksamhetsåret 1984. Förbruk

ningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt (milj. kr.). 

Bidragsår 

Plan 

Central och regional administration 
Generellt bidrag 
Särskilt bidrag 

1984 

11,0 
70,0 

259,0 

340,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag på 340000000 kr. 

B 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag* 

246490000 

274800000 

540500000 

* A vscr båda åren 1983 och 1984 

Reservation 19959000 

Från de'tta anslag lämnas bidrag till drift av enskilda vägar enligt förord

ningen (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning. Bidrag utgår till 

sådan väg som inte är av ringa längd under förutsättning att kostnaderna 

..:· 
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.... 
för vägen är skäliga med hänsyn till nyttan av den. I övrigt baseras 

bidragsgivningen på vägens användningssätt. användare och belägenhet. 

Bidrag utgår med 70% av skälig kostnad för väghållningen. Bidrag kan 

beviljas med 85 % under vissa förutsättningar. Från anslaget lämnas även 

bidrag till bl. a. anskaffning av redskap för driften. Bidrag utgår i mån av 

tillgång på medel. 

Statens vägverk 

För år 1982 har länsstyrelserna anmält ett bidragsbehov till drift av 

enskilda vägar av 307 milj. kr. Totalt erfordras 326 milj. kr. inklusive 

administration. indexböjningar och bidrag till järn vägskorsningar. 

Anslaget för år 1982. 274.8 milj. kr.. innebär att årligt driftbidrag kan 

lämnas till de vägar som redan uppbär bidrag. Särskilt driftbidrag kan inte 

lämnas till egentliga förbättringsåtgärder utan måste begränsas till angeläg

na vidmakthållandeåtgärder. Bidrag till nyintagning av vägar och bidrag ti!I 

redskap kan endast ges i begränsad omfattning. 

Planeringsramen 297 milj. kr. för år 1983 innebär att underhåll av ned

slitna beläggningar också i fortsättningen måste senareläggas. Bidrag till 

redskap och bidrag till nyintagning av vägar måste ytterligare begränsas. 

Ansökningar om driftbidrag måste i stor utsträckning avslås på grund av 

brist på medel. Särskilt driftbidrag kan inte lämnas till egentliga förbätt

ringsåtgärder utan måste begränsas till särskilt angelägna vidmakthållan

deåtgärder. I enlighet med statsmakternas behandling av bidrag till drift av 

statskommunvägar begär vägverket att planeringsramen för drift av enskil

da vägar för år 1983 skall erhållas som anslag. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1981/82: 100. bil. 9, TU 1981/82: 16. rskr 

1981/82:196) skall bidrag till korsningar vid enskilda järnvägar handläggas av 

statens vägverk. Bidragsbeloppet skall föras på anslaget Drift av enskilda 
vägar. Beloppet har inräknats i anslaget för år 1983. 

Enligt den nya bidragsförordningen har förutsättningar tillkommit att - i 

mån av tillgång på anslagna medel - lämna bidrag till 

• vägar av väsentlig betydelse som genomfartsväg eller uppsamlingsväg 

för näringslivet (s. k. näringslivsvägar) 

• kostnader för förrättningar för att åstadkomma en ändamålsenlig sam
ordning av olika väghållares driftåtgärder (s. k. sammanläggningsförrätt

ningar). 

I förarbetena till bidragsförordningen förutsätts att angelägna bidragsob

jekt skall kunna få bidrag genom viss omfördelning av medlen. De omför

delningar av bidragsmedlen som förutsatts har inte kunnat realiseras. 

Angelägna bidrag till näringslivsvägar och till kostnader för sammanlägg

ningsförrättningar har bara i undantagsfall kunnat inrymmas i anslaget för 

år 1982 och i planeringsramen för år 1983. 

Planeringsnivå A bygger på de åtgärder som länsstyrelserna anmält 

bidragsberättigade för år 1982 inom ramen för förväntad medelstilldelning. 
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I planeringsnivån har inräknats 2 milj. kr. till nya motorer på färjeleden 

Öckerö- Norderöarna. Göteborgs och Bohus län. 

Bidragsbeloppet är beräknat till totalt 375 milj. kr. och kostnaderna för 

administration till 20 milj. kr. Planeringsnivån ger möjlighet att vidmakt

hålla det befintliga statsbidragsvägnätet så att kapitalförstöring inte sker 

och så att framkomlighet tryggas. Därtill ges möjlighet att utföra mindre 

förbättringsarbcten. Nivån ger också möjlighet att lämna särskilt driftbi

drag och årligt driftbidrag till nyintagning av vägar. 

Planeringsnivå Bär beräknat till totalt 305 milj. kr. och kostnaderna för 

administration till 20 milj. kr. Planeringsnivån ger möjlighet till motsvaran

de driftvcrksamhet, relativt trafiken, som år 1983 (planeringsram 297 milj. 

kr.). I planeringsnivån har inräknats 2 milj. kr. till nya motorer på färjele

den Öckerö- Norderöarna, Göteborgs och Bohus län. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört om dels ändrad bidrags

procent och dels ändrad anslagstcknik förordar jag att anslaget för budget-. 

året 1983/84. avseende båda bidrag:;åren 1983 och 1984. tas upp med 540.5 

milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Bidragsår 1983 1984 

Plan milj. kr. 

Administration och rådgivning 18.8 18,8 
Bidragsbelopp 271l.8 223.2 
Bidrag till järnvägskorsningar 1.3 1.5 

297,0 243,5 

Jag hemställer att regeringen fön:slår riksdagen att 

1. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för ändrad bidrags

givning till drift av enskilda vägar. 

2. till Bidrag till drift m· enskilda 1·iigar m. m. för budgetåret 1983/84 

ån visa ett reservationsan~;lag på 540 500000 kr. 

B 7. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

32000000 

30000000 

30000000 

Reservation 17698000 

Från anslaget lämnas bidrag till byggande av enskilda vägar enligt sam

ma regelsystem som gäller för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar 

m. m. med högst 70% av skäliga kostnader. Under vissa förutsättningar 

kan bidraget höjas till högst 85 %. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 
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Statens vägl'erk 

Anslagen har under en lång följd av år varit nominellt oförändrat 30 milj. 

kr. Detta har medfört att endast en_ del av de mest angelägna objekten i 

glesbygdsområdena kunnat åtgärdas. 

Med nominella anslag framdeles kan endast ett mindre antal av de mest 

angelägna broarna börja byggas under en femårsperiod. Endast punktför

bättringar bland de allra sämsta vägobjekten på det befintliga vägnätet kan 

bli möjliga. 

Planeringsnivå A innebär ett anslag på 50 milj. kr. och medger endast 

punktförbättringar bland de sämsta vägobjekten på det befintliga vägnätet 

samt därtill satsningar på synnerligen angelägna broobjekt. Med denna 

planeringsnivå kan 360 synnerligen angelägna broobjekt startas under en 

femårsperiod. Härutöver har för investeringar i färjelägen på Kalvsund 

och Norderöarna i Öckerö kommun upptagits 6 milj. kr. 

Planeringsnivå B medger endast punktförbättringar bland de sämsta 

vägobjekten på det befintliga vägnätet. Nivå B innebär oförändrat nomi

nellt anslag. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget tas upp med oförändrat belopp, dvs. 30 milj. kr. 

för nästa budgetår. Jag har vid beräkningen av anslaget utgått från att 

vägverket skall arbeta för att de många angelägna broinvesteringarna och 

förstärkningsarbetena på det enskilda vägnätet av verket skall tas upp i ett 

särskilt beredskapsprogram över väginvesteringar, eftersom dessa bygg

nadsåtgärder är mycket lämpliga att utföra som beredskapsarbeten. Jag 

har samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet i denna fråga. 

När det gäller planeringen m• det enskilda vägbyggandet innebär nuva

rande ordning att det årligen upprättas en treårig plan för verksamhet'cn, 

dvs. en form av rullande planering. Planen fastställs av resp. länsstyrelse. 

Jag vill ifrågasätta behovet av en sådan omfattande planeringsverksam

het mot bakgrund av att den nuvarande anslagsnivån inte medger att så 

många byggnadsobjekt kan tas med i planen för resp. år. Enligt min mening 

torde kravet på en ändamålsenlig planering väl kunna tillgodoses genom 

upprättande av en femårig plan för det enskilda vägbyggandet i resp. län. 

Denna femårsplan bör sedan kunna förnyas vart tredje år. Planen bör även 

fortsättningsvis fastställas av resp. länsstyrelse; Det bör ankomma på 

regeringen att senare utfärda de författningsändringar som erfordras. Jag 

kommer därför senare att föreslå regeringen nödvändiga författningsänd

ringar. 
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Bidragsår 

'Plan 

Administration och rådgivning 
Bidragsbelopp 

1984 

milj. kr. 

7,0 
23,0 

30,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade ändrade planering~ordningen för . 
byggande av enskilda vägar, 

2. till Bidrag till hyggande <11· enskilda vägar för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag på 30000000 kr. 

B 8. Tjänster till utomstående 

1981/82 ll tgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

18100000 

24850000 

26600000 

Från anslaget betalas vissa kostnader inom vägverket för planering 

m. m. av beredskapsarbeten åt arbetsmarknadsstyrelsen. 

Vägverkets anslagsframställning 

Verket begär ett anslag på 2660(1000 kr. för budgetåret 1983/84 avseende 
verksamheten under år 1984. 

Föredraganden 

Jag beräknar dnslaget för budgetåret 1983/84 till 26.6 milj. kr. 
Jag·hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tjänster till utomstiiende för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag på 26600000 kr. 

B 9. Statens vägverk: Försvarsupp1~ifter 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6352000 

23460000 

26250000 

Reservation 6782000 

Från anslaget betalas kostnader inom vägverket för planering m. m. 

samt investeringar inom det ekonomiska försvaret. Detta anslag är ett 

kalenderårsanslag och avser framförliggande kalenderår. Anslaget avser 

således år 1984. Vägverket begär i sin högsta planeringsnivå ett anslag på 

28,7 milj. kr. för nästa budgetår. 
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Delposten Försvarsuppgifter, drift under anslaget omfattar den verk

samhet som skall tillgodose totalförsvarets krav på väghållning under 

beredskapstillstånd och krig och den planläggning i fred som erfordras 

härför. 
Vägverkets långsiktiga beredskapsplanläggning inom det ekonomiska 

försvarets ram ställer ökade krav på planeringsinsatser på central och 

regional nivå. En vidareutveckling och samordning av planläggningsarbe

tet inom totalförsvaret kommer att genomföras. Försvarsutbildning av 

verkets personal förutsätts kunna pågå i oförändrad omfattning under 

planerings perioden. 

Delposten Försmrsuppgifter, inresteringar under anslaget omfattar an

skaffning av reservbromateriel och reservdelar för verkets färjor, fordon 

och maskiner. 

Föredraganden 

Jag har tidigare i dag i min egenskap av chef för försvarsdepartementet 

anmält bl. a. programplanen för det ekonomiska försvaret och därvid re.

dovisat min syn på delprogrammet Vägar. Jag beräknar medelsbehovet för 

budgetåret 1983/84 till 26 250000 kr., dvs. en ökning med 2 790000 kr. 

Plan Kr. 

Försvarsuppgit'ter. drift 
Försvarsuppgifter, investeringar 

7450000 
18 800000 

26250000 

Vägverket bör genom ett lämpligt avvägt beställningsbemyndigande ges 

möjlighet att anskaffa reservbromatcriel så ekonomiskt som möjligt. Mot 

bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag att ett lämpligt 
beställningsbemyndigande för år 1985är10 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att statens vägverk lämnas det bcställningsbemyndigande 

som jag förordat i det föregående. 

2. att till Statens vägverk: Försvarsuppg{fier för budgetåret 1983/84 
anvisa ett reservationsanslag på 26250000 kr. 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande trafik
reglering, fordonskontroll, förarutbildning, körkort, bil- och körkortsregi

strering, trafiksäkerhetsinformation och allmänt trafiksäkerhetsarbete. 
Verksamheten finansieras genom tre anslag nämligen ett för förvalt

ningskostnader (anslag C I), ett för uppdrags verksamhet (anslag C 2) och 
ett för bil- och körkortsregister m. m. (anslag C 3). 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande INTF) är centralt 
organ för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Föreningen erhåller statsbi
drag för sin stadgeenliga verksamhet (anslag C 4). 

I prop. 1981/82:81 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet 
lämnades bl. a. förslag om en successiv överflyttning av viss del av infor
mationsverksamheten från trafiksäkerhets verket till NTF. Riksdagen be
slöt (rskr 1981/82:231) i enlighet med framlagt förslag. 

I linje med detta principbeslut överfördes för budgetåret 1982/83 
3 milj. kr. från trafiksäkerhets verket till NTF. 

Vid behandlingen av prop. 198 Ji82:8 \ framhöll trafikutskottet bl. a. vik
ten av fortsatt stöd till frivilligorganisationerna och betydelsen av trafiksä

kerhetsinformation via massmedia. Dessa frågor borde enligt utskottet 
klarläggas av regeringen och redovisas för riksdagen i samband med den 
vidare förändringen av informationsverksamheten på trafiksäkerhetsområ
det. 

•I linje härmed angavs i regleringsbrev för budgetåret 1982/83 att över
läggningar förutsattes ske mellan trafiksäkerhetsverket och NTF på grund 
av riksdagens uttalande om omfördelning av informationsverksamheten 
mellan föreningen och verket. Vid överläggningarna borde särskilt beaktas 
vad som anförts om vikten av att f1ivilligorganisationerna på trafikområdet 
får fortsatt stöd för sin trafiksäkerhetsfrämjande verksamhet och om bety
delsen av trafiksäkerhetsinformationen via massmedia. 

Sådana överläggningar har ägt rum under hösten 1982. Härvid fastlades 
att både trafiksäkerhetsvcrket och NTF inom ramen för tillgängliga re

surser skall ge fortsatt stöd till frivilligorganisationernas medverkan i tra
fiksäkerhetsarbetet. Vid överläggningarna bekräftades också enighet om 
att fortsatt massmediainformation till allmänheten och svaga grupper är 
mycket betydelsefull för ett effektivt trafiksäkerhetsarbete. 

I sammanhanget kan noteras dt NTF i sin anslagsframställning för 

1983/84 anger följande. 
"Vad gäller stödet till trafiksäkerhetsfrämjande verksamhet till frivillig

organisationerna på trafikområdet och trafiksäkerhetsinformation via 
massmedia är det NTF:s uppfattning att överföringen inte får innebära en 
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minskning. Allt eftersom informationsmedel överförs till NTF kommer 

NTF att ta ett utökat ansvar för dessa områden.·· 

Med den omfördelning av informationsmedel som riksdagens principbe

slut innebär är det naturligt att NTF successivt tar över ett allt större 

ansvar både för arbetsuppgifter och ekonomiskt stöd till länens trafiksä

kcrhetsförbund och storstädernas trafiksäkerhetsföreningar. 

Med tillfredsställelse noterar jag att NTF och trafiksäkerhetsverket ge

mensamt tagit fram ett basprogram för aktiviteter under Nordiskt trafiksä

kerhetsår 1983 som förutsätter omfattande medverkan från länsförbunden 

och storstadsföreningarna och samtidigt tillförsäkrat dessa ett i jämförelse 

med tidigare år väsentligt ökat ekonomiskt stöd. 

Det ankommer på NTF och trafiksäkerhetsverket gemensamt att även 

fortsättningsvis medverka till att bästa möjliga arbetsbetingelser skapas för 

de regionala och lokala organen. 

C 1. Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

32341000 

32307000 

29479000 

Trafiksäkerhets verket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör. Inom verket finns fyra byråer. nämligen trafik- och informations

byrån. fordonsbyrån. körkortsbyrån och kanslibyrån samt en registerav

delning för bil- och körkortsregistren m.m. För förarprov. fordonsbesikt

ning. informations- och utbildningsuppgiftcr samt tillsyn av efterlevnaden 

av trafikreglerande bestämmelser finns en regional organisation med sju 
distrikt. Till verket är knutet ett råd för registerfrågor. 

Från föreliggande anslag betalas löner och omkostnader för verkets 
styrelse. trafik- och informationsbyrån samt vissa tjänster inom kansli

byrån och den regionala organisationen. Vidare betalas verkets kostnader 

för informationsverksamheten samt materialundersökningar och utred

ningar. 

Trafiksäkerhetsverkets anslag~framställning 

Trafiksäkerhetsverket fortsätter översynen av tidigare utfärdade före

skrifter och anvisningar. Arbetet syftar till att åstadkomma förenklingar 

och minskad detaljreglering. 

Inom-trafikområdet arbetar verket med de av regeringen givna uppdra

gen rörande bl. a. genomförandet av vägmärkesförordningen, åtgärder vid 

signalreglerade övergångsställen m. m. samt försök med märke för rekom

menderad maximal hastighet till 30 km/h. Verket har vidare lämnat förslag 

till modernisering och andra ändringar av vissa bestämmelser i vägtrafik

kungörelsen. 
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lnformationsverksamheten bör 1~nligt verkets mening till väsentlig del 

vara inriktad på att uppnå effekter på lång sikt. Detta innebär att verksam

heten måste bedrivas kontinuerligt och vara koncentrerad på områden som 

är särskilt viktiga från trafiksäkerhdssynpunkt. 

För de närmaste åren innebär verkets planer att tyngdpunkten i verk

samheten läggs på barnens trafiksäkerhet. bilförares hastighetsanpassning, 

trafiknykterhet samt ökad bilbälternnvändning. 

Med hänvisning till de allmänna ~;trävandena att åstadkomma besparing

ar på statsbudgeten och att se över möjligheter till utvidgad avgiftsfinan

siering återkommer trafiksäkerhets verket med förslag om att även anslaget 

för förvaltningskostnader skall avgiftsfinansieras. En sammanslagning 

med anslaget för uppdrags verksam het till ett gemensamt I 000-kronorsan

slag föreslås. 

Trafiksäkerhetsverket anser att en sammanslagning medför icke ovä

sentliga administrativa förenklinga;·. 

Finansieringen föreslås ske genom en avgift som tas ut tillsammans med 

registerhållningsavgiften. Avgiften bör dimensioneras så att den också 

täcker det belopp som riksdagen beslutar anslå som statsbidrag till natio

nalföreningen för trafiksäkerhetem. främjande <NTF). 

Vid bibehållande av nuvarande anslagskonstruktion begär traliksäker-

hetsverket följande höjning av anslaget. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 468 000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär en höjning av anslaget med I 353 000 kr. 

Huvudalternativet ingår som första del i en plan som innebär en real 

reducering av anslaget med 10 % under en femårsperiod t. o. m budgetåret 

1987/88. 

Huvudalternativet kan uppnås genom dels en indragning av två tjänster. 

dels en minskning av hyreskostnaderna genom omdisponering av lokaler 

för centralförvaltningen, dels en r:~ducering av expensmedel och dels en 

reducering av informationsmedcl. 

Av de ifrågavarande tjänsterna är en placerad vid juridiska enheten och 

en i distriktsorganisationen. 

3. För sin informationsverksamhet beräknar trafiksäkerhetsverket ett 

ytterligare medelsbehov av 6000000 kr. Den utökade informationsverk

samheten gäller huvudsakligen områdena barn och skola. bilbälte och 

gällande trafikregler. 

Föredraganden 

Förslag om avgiftsfinansiering av förvaltningsv'!rksamheten har tidigare 

avvisats. Jag är f. n. inte beredd att föreslå någon andring med anledning av 

verkets nya förslag. Den av riksdagen tidigare beslutade avgiften på 10 kr. 

som sedan den I januari 1982 tas ut tillsammans med registerhållningsav

giften bör liksom nu tillföras en inkomsttitel. 
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För nästa budgetår bör medel för förvaltningsverksamheten beräknas 

med utgångspunkt i det s. k. huvudalternativet. 

I enlighet med riksdagens tidigare beslut om successiv överflyttning av 

viss del av trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet till NTF och 

omfördelning av medel härför bör för budgetåret 1983/84 4.0 milj. kr. föras 

över från trafiksäkerhetsverket till NTF. Verket får därigenom 11,6 milj. kr 

för sin informationsverksamhet. 

1982/83 Beräknad ändring I 983i84 

Trafiksäker- Huvud-
1000-tal kr. hetsvcrket alternativ 

Personal 65 -~ 

Anslag 

Förvaltningskostnader 13 651 + 200 60 
(därav lönekostnader) ((I 136) (+ 0) (- 260) 

Lokalkostnader 2015 - 162 - 162 
lnformationsverksamhet 14390 +7760 +I 440 
Materialundersökningar, 

utredningar m. m. 2 250 + 135 + 135 
Övriga utgifter 2 0 \) 

32308 +7933 +1353 

U ppbördsmedel 

Ersättning för uppdrag -I () 0 

32307 +7933 +1353 

Före
draganden 

2 

I 
(- 170) 

- 162 
-2790 

+ 125 
0 

-2828 

0 

-2828 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Trafiksiikerhetsverket: Förvaltni11gsko.1·111ader för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag på 29479000 kr. 

C 2. Trafiksäkerhetsverket: Uppdra'gsverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

1000 

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för fordonsbyrån. 

körkortsbyrån samt de delar av kanslibyrån och den regionala organisatio

nen som inte betalas från anslag C I. Förarprov och fordonsinspektion är 

de största verksamhetsgrenarna. 

Inkomster genom avgifter knutna till verksamheten tillförs trafiksäker

hetsverket. 
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Trafiksiike rhe t s verkets a nsl agsfram st ä 11 ni n g 

Arbetet med att utveckla de praktiska och teoretiska förarproven fort

sätter. Vidare bedrivs en omfattande provförrättning. Under budgetåret 

1981/82 har avlagts 222 000 förarprov och 4000 prov för traktorkort. För att 

ersätta inträffad och förväntad p1!rsonalavgång har en utbildning av sex 

nya förarprövare genomförts. 

Uppdatering och aktualisering av gällande föreskrifter pågår inom for

donsområdet. Meddelade föreskrifter anpassas i görligaste mån till mot

svarande utländska bestämmelser och standard så att tekniska handelshin

der och andra olägenheter undvik~;. Verket deltar i betydande utsträckning 

i det internationella bestämmelsearbetet. pen genomförda omorganisa

tionen inom fordonsbyrån har medfört en ökad effektivisering av verksam

heten. 
Genom verkets regionala organisation bedrivs flygande inspektion. in

spektion av begagnade bilar hos bilhandlare. teknisk undersökning av 

fordon som varit inblandade i trafikolyckor samt bedömning av handikap

pades behov av särskild fordonsutrustning. 

I sin anslagsframställning redovisar trafiksäkerhetsverket resultatut

vecklingen inom förarprovs- och fordonsverksamhetcn. Redovisningen 

har senare kompletterats i samband med verkets årliga taxeöversyn. Ver

ket beräknar överskott för innevarande och nästkommande budgetår och 

konstaterar att de för år 1982 fastställda avgifterna inte behöver ändras 

utan kan gälla även under år 1983. 

Föredraganden 

Ändrad anslagskonstruktion fr. o. m. budgetåret 198l/82 och förhållan

det att antalet förarprov överstigit gjorda prognoser har fört med sig att 

trafiksäkerhetsverkets inkomster lJlivit större än beräknat. Samtidigt har 

verkets kostnadsutveckling varit begränsad. Det ackumulerade överskot

tet vid utgången av budgetåret 1982/83 uppskattas till 22.2 milj. kr. 

Den del av överskottet som är att hänföra till anslagsförändringen och 

förarprovsprognosens avvikelse bör in levereras till staten. Jag kommer att 

föreslå regeringen att trafiksäkerhctsverket skall inleverera 8,5 miij. kr. 
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1982/83 1983/84 
milj. kr. milj. kr. 

Inkomster 

Förarprov 45.6 45.6 
Fordon 17.4 17.4 
Övrigt 3.9 3.6 

66,9 66,6 

Utgifter 

Förarprov 46.3 50,3 
Fordon 11.9 13,0 
Övrigt 2.0 2,0 

60,2 65,3 

Resultat + 6,7 + 1,3 

lnle,·erans 8,5 

Ackumulerat resultat +22,2 +15,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Traflksäkerhets1-erket: Uppdrags1·erksamhet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

C 3. Tratiksäkerhetsverket: Bil· och körkortsregister m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

104512000 

I 000 

I 000 

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för trafiksäkerhetsver

kets registeravdelning. Verksamheten är indelad i områdenaj(Jrdon, kör· 

kort, uppdrag och skyltar. 

I verksamhetsområdet .fi1rdon ingår bl. a. registrering av fordon och 

registerhållning av ägardata och fordonsuppgifter. En stor del av verksam

heten gäller uppbörd av vägtrafikskatt. 

Verksamhetsområdet körkort omfattar tillståndsprövning. förnyelse el

ler utbyte samt tillverkning av körkort. Vidare ingår registerhållning av 

uppgifter om körkortshavare. 

Verksamhetsområdet uppdrag består av funktionerna informationsuttag 

och parkeringsanmärkningar. Information kan tas ur registren på magnet

band, lista eller etiketter eller genom anslutning av textskärm eller telex. 

Verksamheten bedrivs på kommersiella grunder. 

Parkeringsanmärkningssystemet administreras av trafiksäkerhetsverket 

som uppbär och redovisar felparkeringsavgifter och överlämnar obetalda 

ärenden till kronofogdenwndighet för indrivning. 
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Verksamhetsområdet skyltar omfattar tillverkning och distribution av 
registrerings-, saluvagns-, turist vagns- och exportvagnsskyltar samt provi

soriska skyltar. 
Verksamheten är avgiftsfinan~;ierad och kostnaderna för bil- och kör

kortsregistrering, framställning och distribution av körkort, registrerings

skyltar m. m. täcks av registerhållnings- och skyltavgifter samt av särskil

da avgifter för körkort. För att täcka kostnaderna för uppbörd av vägtrafik

skatt får verket också avräkna eict visst antal kronor per fordonsskatt. En 

del av inkomsterna skall täcka kostnaderna vid länsstyrelsernas bil- och 

körkorts register. 

Trafiksäkerlzetn·erkets anslagsframstiillning 

Installation av det nya daton;ystemet pågår. Det kommer på sikt att 

medföra minskad sårbarhet och möjliggör bemanningsfri drift under nätter 

och helger. 
Inom verket sker en översyn av de större rutinerna vad gäller registre

ring och avställning av fordon samt kontrollmärkessystemet. 

Under budgetåret 1982/83 påbörjas det s. k. tioårsutbytet av körkort. 

Rationaliseringar i körkortsrutinerna förbilligar verksamheten för både 

trafiksäkerhetsverket och poste;;i och medför lägre körkortsavgifter för 

allmänheten. 

En ökning sker av informationsuttagen ur registren. Det gäller till över

vägande del abonnemangsuttag och frågeverksamhct via terminalanslut

ningar. Verket har under år 1982 också sett över kostnaderna och kost
nadstäckningen i parkeringsanmärkningssystemet. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 redovisar trafiksäker
hetsverket inkomst- och resultalutveckling. Redovisningen har senare 
kompletterats i samband med verkets årliga taxeöversyn. 

Trafiksäkerhetsverket kalkylerar överskott i verksamheten för budget
åren 1982/83 och 1983/84. En analys av överskottet har gjorts. Samman
fattningsvis konstateras att övergången till s. k. I 000-kronorsanslag har 

frigjort vissa inkomstflöden som tillsammans med rationalisering av verk

samheten lett till överskott. 
De avgifter som tas ut för bil- och körkortsregisterområdet skall i första 

hand täcka trafiksäkerhetsverkets och länsstyrelsernas kostnader. Verket 

föreslår att 3 % av inkomsterna under anslaget fr. o. m. budgetåret 1983/84 

inlevereras till statsverket för att täcka vissa övriga verksamhetsanknutna 

kostnader inom statsförvaltningen. 

' 
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1982/83 1983/84 
milj. kr. milj. kr. 

Inkomster 

Fordon 208,5 208,5 
Körkort 49.1 70.1 
Uppdrag 15.2 16.2 
Skyltar 23.7 24,5 
Övrigt 3,6 5,5 

300,1 324,8 

Utgifter vid trafiksäkerhetsverket 

Fordon 92.4 100,2 
Körkort 35.4 56, I 
Uppdrag 10.3 11.8 
Skyltar 22,6 26.0 

160,7 194,l 

lnleverans för täckande av läns-
styrelsernas kostnader 97,0 105,0 

Övrig inleverans 9,7 

Resultat +42,4 +16,0 

Ackumulerat resultat +42,4 +58,4 

Enligt trafiksäkerhetsverkets bedömning erfordras förbättrat brand

skydd i samband med övergång till tidvis obemannad drift. Likaså bedöms 

viss försliten utrustning behöva ersättas. Verket beräknar inves'teringarna 

till 734 000 kr. 

Föredraganden 

Totala kostnaden för verksamheten beräknas för budgetåret 1983/84 

uppgå till 309 milj. kr. varav 105 milj. kr. avser kostnader vid länsstyrelser
na. Avgifterna för registerhållning, körkort. skyltar m. m. skall tillsam
mans med avräknat belopp för uppbörd av fordonsskatt täcka kostna
derna. Med nuvarande avgifter uppskattas inkomsterna till 325 milj. kr. 

under budgetåret. 
För budgetåren 1982/83 och 1983/84 beräknas överskott. Dessa medel 

sätts in på räntebärande konto i riksgäldskontoret och balanseras till näst

följande budgetår. Det gör det möjligt att hålla många av verksamhetens 

avgifter på oförändrad nivå. 

Trafiksäkerhetsverkets behov av investeringar kan klaras med hjälp av 

tillgängliga likvida medel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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D. JÄRNVÄGAR 

Statens järnvägar (SJ) är ett affärsdrivande verk. som bedriver gods- och 

persontrafik på järnväg samt buss- och färjetrafik. I dotterbolagen GDG 

Bittrafik AB. AB Gävle Vagnverkstad. AB Landtransport. ASG AB. 

Svenska Lastbil AB (Svelast). AB Trafikrestauranger samt Nora Bergslags 

Järnvägs AB bedrivs kompletterande verksamhet. Genom beslut av riks

dagen hösten 1982 kommer SJ dessutom att i två etapper. varav den sista 

år 1989. förvärva aktierna i Trafika.ktiebolaget Grängesbcrg-Oxelösunds 

järnvägar ITGOJl. 

D 1. Statens järnvägar 

(i 000-tal kronor) Ing. be· Anslag 

1981/82 
1982/83 
1983/84 statens järnvägar 

föredraganden 

hållning 

67300 
192 700 
89700 
14 700 

I 730900* 
I 967 000** *** 
1993 500*** **** 
2 102 1()0*" 

Utgift 

1605500 
2 145 ooo•• *** 
l 984000*** **** 
2016000*** 

Inkl. tidigareläggning av järnvägsarbeten för 144.4 milj. kr. 
•• Inkl. förstärkning av vintcrberedsk'1pen och sysselsättningsfrämjande åtgärder 

för sammanlagt 35 l .O milj. kr. 
*** Exkl. försvarsinve~teringar. som redovisas under anslaget D 3. 
**** SJ har härutöver hemställt om ett ~;ärskilt <1nslag om 650 milj. kr. för vinterin

vesteringar under perioden 1982/83-1987/88. 

Från anslaget betalas investeringar vid statens järnvägar exkl. investe

ringar inom det ekonomiska försvaret som betalas genom ett särskilt 
anslag D 3. Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar. 

SJ:s a11slag.1framstiillning 

SJ har i sin ordinarie anslagsframställning för budgetåret 1983/84 begärt 

- att medel för den planerade investaingsverksamheten anvisas genom ett 

rcservationsanslag pa I 993.5 milj. kr. vilket motsvarar en investerings
ram på 19!\4 milj. kr. 

- •itt verket får bemyndigande att träffa finansieringsavtal med EURO

FIMA inom en ram motsvarande 40 milj. kr. 

- att investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer på 172.5 milj. kr. 
inte skall tillföras statskapitalet 

- att verket på den del av det ersättningsberättigade järnvägsnätet som 

ligger utanför riksnätet och inlancsbanan får genomföra icke avtalsreg
lerade investeringar för 25.4 milj. kr. 
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Det totala investeringsutrymmct för budgetåret 1983/84 beräknas såle
des av SJ till 2024 (1984+40) milj. kr. vilket innebär en ökning med 190 

milj. kr. jämfört med det av riksdagen beslutade utrymmet för innevarande 
budgetår. Ökningen utgörs av antagen prisnivåförändring. Fördelningen på 
olika objektgrupper framgår av tabellen nedan. I det följande redovisas 

vilka invesieringar av större betydelse som planeras att genomföras under 

budgetåret 1983/84. 

Av SJ planerade investeringar under budgetåret 1983/84 

Objektgrupp 

Fasta anläg)?nini:ar 
- bangårdar 
- ny- och on1byggnad av järnvägslinjer 
- s parstandard 
- broar 
- husbyggnader 
- bussverkstäder och garage 
- verkstäder 
- huvudförråd 
- signalanläggningar 
- vägskydd 
- tele 
- eldrift 
- förortsstationer 

Rullande materiel 
-lok 
- motorvagnar 
- personvagnar 
- godsvagnar 
- tjänstefordon 
- ombyggnad av rul!ande materiel 

Färjnr 
Bussar 
/111·esteringsin1·e11tarier 
Di1·erse och oförutse/I 

Summa 

Milj. kr. 

I 015 
66 
86 

370 
26 
n 
17 
23 
14 

118 
6 

96 
119 

3 

740* 
175 
166 
155 
121* 
31 
92 

40 
75 

100 
14 

19114,0* 

* Härtill kommer finansieringsavtal med EUROFIMA motsvarande ett anskaff
ningsvärde på 40 milj. kr. 

Ungefär hälften av de av SJ begärda medlen avser investeringar i fasta 

anläggningar. Medlen avser bl. a. fortsatta större bangårdsarbeten och 
linjeomläggningar på flera platser. Bl. a. förbättras kapaciteten på våst

kustbanan successivt genom bättre mötesmöjligheter och dubbelspår på de 

mest belastade delarna. Arbetena med linjeomläggningen mellan Halmstad 

och Getinge fortsätter. I samband med linjeomläggningen planerar SJ att 

anlägga dubbelspår på en del av sträckan. 

År 1979 fick SJ i uppdrag av regeringen att inom en ram av 250 milj. kr. 

genomföra sysselsättningsbefrämjande investeringar inom Norrbottens 

län. Åtgärderna avser främst upprustningsarbeten på malmbanan. SJ har 

fått ett särskilt anslag för ändamålet. Arbetena fortskrider som planerat. 

Närmare 40% av medelsbehovet för fasta anläggningar avser det på-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 68 

gående programmet för spårupprustningar. På huvudlinjerna ersätts slitna 

räler och växlar med nya räler med högklassig befästning. I samband 

härmed upprustas också banund1:rbyggnaden genom tjälisoleringar och 

bankbrcddningar. Träsliprar byts i regel mot betongsliprar och banan 

makadamiseras eller kompletteras med makadam. På ett stort antal linjer 

svetsas rälerna samman till skarvfritt spår. Ombyggnadsprogrammet om

fattar ca 250 km spårlängd per år.. Vid mitten på 1980-talet beräknas alla 

huvudlinjer vara försedda med skctrvfritt spår. 

Även på andra linjer måste banstandarden förbättras på grund av förslit

ning och ofta otillräcklig största tillåtna axellast. På dessa linjer används 

frigjorda räler från huvudlinjerna för att förstärka spåröverbyggnaden. 

Vidare förstärks banunderbyggnaden genom tjälisoleringar och genom att 

grusballast ersätts med makadamballast. Ca 100 km spårlängd byts varje 

år. T medclsbehovet ingår även rälsbyten på totalt ca 50 km på bangårdar. 

samt växelbytcn. 

Personal- och arbetslokaler byggs successivt om. Vidare byggs nya 

tvätthallar för personvagnar och bussar liksom verkstäder och skötselhal

lar medan äldre byggnader byggs om. 

I medelsbehovet för signalombyggnader ingår den pågående utbyggna

den av den automatiska tåghastighetskontrollen (ATCJ som fortsätter i 

snabb takt. Under åren 1983 och 1984 kommer bl. a. sträckorna Vassijaure 

gränsen-Boden, Boden-Bräcke. Östersund-Gävle. Ockelbo-Avesta

Tillberga, Frövi- Mjölby, Kil-Göteborg, Falköping- Nässjö och Malmö

Trelleborg att förses med ATC-utrustning. Även utbyggnaden av fjärr

blockeringen fortsätter. Under budgetåret 1983/84 påbörjas utbyggnad på 

sträckan Alvesta- Hässleholm. 

Utbyggnaden av teledatanätet, det nya boknings- och rapportcringssys

temet, driftradioanläggningarna. trnfikradion och kommunikationsradion 

för bussar fortsätter enligt planerna. Vidare installeras successivt detek

torer för att upptäcka fel på tåg och laster, bl. a. tjuvbroms- och varm

gångsdetektorer samt detektorer för hjulringskontroll. Den interna och 

externa informationen om tågtrafiken förbättras också. 

Inom SJ sker en successiv nyanskaffning av omriktare. modernisering 

av omformaraggregat samt upprw;tning och fjärrmanövrering av omfor

marstationer. Likaså fortsätter arbetet med att förbättra kontaktlednings

. nätets standard. 

Upprustningen av inlandsbanan fortsätter. Medelshehovet beräknas till 

31 milj. kr. Insatserna koncentrera~ huvudsakligen till bandelarna Hoting

Forsmo. Storuman-Hoting och Hoting-Östersund. SJ:s investeringspla

ner innebär också en fortsatt upprustning av andra delar av det ersättnings

berättigade bannätet. Detta gäller främst bandelar som ingår i det av 

riksdagen avgränsade riksnätet för persontrafiken. Åtgärderna avser i förs

ta hand förbättrad spårstandard och investeringar i teleanläggningar. 

För investeringar i rullande materiel begär SJ 780 milj. kr. varav 40 milj. 

kr. via EUROFIMA. För att ersätta de ellok som successivt slopas plane-
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rar SJ - i likhet med vad som skett under senare år - att anskaffa 18 

Rc-lok. Vidare har SJ beställt 18 T44-lok. 

För lokaltrafiken i nordvästra och sydvästra Skåne sätter SJ successivt 

in 9 elmotorvagnset (motorvagn+ manövervagn) av typ X 10. Ytterligare 5 

vagnsct är beställda. I pendeltågstrafiken i Storstockholm kommer 5 nya 

vagnset att sättas in. Härtill kommer 15 motorvagnset som är beställda. En 

beställning av ytterligare ett 20-tal motorvagnset kan bli aktuell under år 

1983 om avtal träffas med de regionala trafikhuvudmännen. 

I maj 1977 beställde SJ 150 personvagnar för leverans t. o. m. sommaren 

1984. Hittills har 112 vagnar levererats. I april 1981 beställde SJ ytterligare 

50 personvagnar med sista leverans i december 1984. SJ tillförs f. n. fyra 

vagnar per månad. Ytterligare I 00 vagnar planeras att beställas under år 

1983 för att möjliggöra en utrangering av de äldsta vagnarna. SJ räknar 

också med att beställa nya sovvagnar. liggvagnar och serverings vagnar. 

Godsvagnparken förnyas successivt. Inköpen av slutna standardvagnar 

med helt öppningsbara sidor (Hbis-vagnar). fortsätter. Vidare omfattar 

anskaffningsplanerna I 00 containervagnar per år samt 100 fyraxliga vagnar 

för transport av påhängs vagnar i kombinerad trafik järnväg/landsväg. 

I medelsbehovet för ombyggnad av rullande materiel ingår ATC-utrust

ning i loken. Ombyggnadsarbetena i övrigt syftar till att minska underhålls

kostnaderna, öka kapaciteten. anpassa materielen till nya transporttek

niska krav och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. 

Den tågfärja som SJ på regeringens uppdrag beställt vid Öresundsvarvet 

i Landskrona levererades i maj 1982. Färjan har satts i trafik på leden 

Trelleborg-Sassnitz. Något beslut om den framtida inriktningen av tågfär

jetrafiken till kontinenten har inte fattats. SJ har dock beräknat medel 

under budgetåret 1983/84 för anskaffning av ytterligare en tågfärja. 

Om SJ skall kunna möta väntade transportbehov i kollektivtrafiken 
behövs enligt verket en nettoökning med 20- 30 bussar per år under de 

närmaste åren. Det beräknade medelsbehovet på 75 milj. kr. motsvarar ca 

100 nya bussar. 

Skrivelse om siirskilt alis/ag för att fijrstiirka SJ:s beredskap vid svåra 

vinterförhållanden 

I en skrivelse till den tidigare regeringen i januari 1982 hemställde SJ om 

ett särskild anslag på 485 milj. kr. för förstärkning av vinterberedskapen. 

SJ erhöll i februari 1982 sammanlagt 75 milj. kr. för detta ändamål. Rege

ringen medgav dessutom att SJ fick beställa snöröjningsutrustning för 35 

milj. kr. 

Under arbetet med investeringsbudgeten för budgetåret 1983/84 har SJ:s 

behov av investeringar för vinterberedskap omprövats efter utvärdering av 

erfarenheterna av svårigheterna under vintern 1981-1982. Det totala be

hovet av vinterinvesteringar beräknas nu uppgå till 760 milj. kr. i löpande 

priser under hela perioden 1981/82-1987/88, dvs. inkl. de tidigare erhållna 

110 milj. kr. i februari 1982. 
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SJ har mot den här bakgrunden i en ny skrivelse till regeringen den 20 

augusti 1982 hemställt om ett särskilt anslag på 650 milj. kr. för att under 

budgetåren 1982/83-1987 /88 kunna genomföra investeringar för förstärk

ning av vinterberedskapen. 

SJ:s återstående program för vinterinvestcringar innehåller flera stora 

objekt som tar lång tid att genomföra. Till de större objekten hör bl. a. en 

ny driftverkstad för personvagnar i Hagalund (105 milj. kr.). bangårdsänd

ringar på StockholmC (180 milj. kr.) samt ombyggnad av SL-trafikens 

motorvagnar ( 140 milj. kr. l. De t"vå sistnämnda objekten är helt att hänföra 

till SL-trafiken. Bland övriga investeringar som SJ anser nödvändiga för 

att öka vinterberedskapen kan nämnas signalsäkerhetsanläggningar inkl. 

bangårdsombyggnad i Hagalund. växelvärme/snöskydd i växlar. bättre 

trafikinformationssystem, vissa ombyggnader av personvagnarna samt be

ställning av ytterligare snöröjningsmaskiner. 

Föredraganden 

SJ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 begärt att den 

totala investeringsvolymen skall ·:ika från 1834 milj. kr. till 2024 milj. kr. 

varav 40 milj. kr. utgör den ram inom vilken SJ begär att få träffa finansie

ringsavtal med EUROFIMA. Wtrtill kommer att SJ i särskild skrivelse 

hemställt om ett anslag på 650 milj. kr. för att under perioden 1982/83-

1987/88 kunna genomföra investeringar som höjer SJ:s beredskap mot 

svåra vinterförhållanden. Genom regeringens beslut i september och no

vember 1982 har SJ redan erhållit 35 milj. kr. av dessa medel för att kunna 
genomföra vissa av de investeringar som aktualiseras i skrivelsen. Av det 

återstående beloppet på 615 milj. kr. avser 188 milj. kr. investeringar som 

sträcker sig t. o. m. budgetåret 1983/84. 

Det totala medelsbehovet uppgår därmed enligt SJ till 2 212 milj. kr. 

( 1984 + 40 + 188). 

Statsmakternas riktlinjer för fördelningen mellan olika objekt och ob

jektgrupper av investeringar framgår av riksdagsbeslutet med anledning av 

1981 års budgetproposition. 

Min bedömning är att de av SJ planerade åtgärderna kommer att bidra 

till en standard i järnvägstrafiken som i ökad utsträckning tillgodoser 

kundernas krav på transporttider. bekvämlighet, säkerhet m. m. Jag no

. terar exempelvis med tillfredsställelse den fortsatta satsningen på att lösa 

kapacitetsproblemen på olika delar av bannätet och på nyanskaffning av 

moderna lok och vagnar. 

Jag vill i det här sammanhang•~! erinra om att SJ genom regeringens 

förslag i den ekonomisk-politiska propositionen i november 1982 fått möj

lighet att till innevarande budgetår tidigurclägga beställningar av rullande 

materiel till ett belopp av 142 milj. kr. SJ har fått ett särskilt anslag för 

ändamålet. I beloppet ingår medel för beställning av ytterligare ellok och 

diesellok samt dellikvid för beställning av ytterligare vagnar för person-
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och godstrafik. I beloppet ingår vidare 25 milj. kr. för att möjliggöra 

fortsatt ombyggnad av pendeltågen (XI) i Stockholmsregionen vilket ökar 

SJ:s vinterberedskap. 

SJ har också fått 35 milj. kr. för att kunna starta arbetena med ett nytt 
dubbetspår mellan Älvsjö och Flemingsberg som första etappen i utbygg

naden av hela sträckan Älvsjö-Järna. Arbetena kan startas så snart en 

överenskommelse träffats med Sto..:kholms läns landsting om ersättning till 

SJ för lokaltågstrafiken. 

En utbyggnad av spårkapaciteten från Stockholm och söderut måste 

emellertid för att någon påtaglig effekt skall ernås kombineras med en 

ombyggnad av Stockholms Central. Vidare krävs en utbyggnad av kapaci

teten av spårsystemet även från Stockholm och norrut. framför allt på 

sträckan Karlberg- Ulriksdal. Den totala investeringsutgiften för nu 

nämnda investeringar har preliminärt angivits till i storleksordningen 2 

miljarder kr. i prisnivå januari 1982 som en första etapp. 

En särskild förhandlare har utsetts i syfte att nå en snabb överenskom

melse meilan parterna i ersättningsfrågan. 

Det är tillfredsställande att säkerhetsinvesteringarna har en fortsatt hög 

prioritet. Bl. a. genomförs nu utbyggnaden av den automatiska tåghastig

hetskontrollen, ATC, i högsta möjliga takt. Detta har dock bl. a. fört med 

sig att fjärrblockeringen inte kunnat byggas ut i den takt som ursprungligen 

planerades. När ATC-utbyggnaden är slutförd på affärsbanenätet under år 

1984 kan denna eftersläpning hämtas in och ge rationaliseringsvinster men 

också ökad kapacitet och säkerhet samt bättre regularitet i trafiken. 

De svåra vinterproblem som drabbat SJ under senare år gör det nödvän

digt att SJ fortsättningsvis avsätter tillräckliga resurser för att öka vinter

beredskapen. Jag delar SJ :s bedömning att det under de närmaste åren 

krävs betydande insatser för att öka kapaciteten på Stockholm C och i 

Hagalund samt att de äldre motorvagnarna för SL-trafiken behöver byggas 

om samtidigt som den nya generationen motorvagnar successivt tas i bruk. 

De första nya motorvagnarna av typ X 10 beräknas kunna tas i bruk i 
Stockholmsområdet under andra halvåret 1983. 

De investeringar som SJ aktualiserar i sin senas!e vinterskrivelse kan 

inte ses isolerade från anslagsframställningen i övrigt eftersom de också 

har intresse utifrån andra utgångspunkter. Jag tänker htirvid särskilt på 

deras kapacitetsuppehållande effekt. Behovet av åtgärder för att höja 

vinterberedskapen får därför bedömas inom ramen för SJ :s totala investe

ringsbehov. Det ankommer på SJ att göra de prioriteringar av olika åtgär

der som har betydelse för vinterberedskapen liksom att göra därvid nöd

vändiga avvägningar mellan sådana åtgärder och andra investeringar inom 

den totala investeringsram som statsmakterna årligen fastställer. 

Jag föreslår mot den här bakgrunden att SJ för budgetåret 1983/84 er

håller en total investeringsram på 2 016.0 milj. kr. Därvid har medel beräk

nats för åtgärder som möjliggör en höjning av SJ:s vinterberedskap. Inves-
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teringsnivån överensstämmer med de planeringsförutsättningar som SJ 

genom 1980 års strukturplan har fatt av riksdagen. 

Jag föreslår vidare att SJ under budgetåret 1983/84 får träffa hyresköps

avtal och långtidsförhyra (leasa) rullande materiel motsvarande ett an

skaffningsvärde på 40 milj. kr. i enlighet med SJ:s förslag. 

Den av mig förordade investeringsramen för SJ innebär att anslaget 

Statens Järnvägar under budgetåret 1983/84 uppgår till 2 102.1 milj. kr. 

Härvid har hänsyn tagits till att det bör finnas en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningen. Anslagsberäkningen framgår av tabellen 

nedan. 

Anslagsberäkning avseende budgetåret 1983/84, milj. kr . 

. Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1983/84 
5 '}'(.marginal 

Avgår beräknad ingiiendc balans 1983-07-01 
Anslag budgetåret 1983/84 · 

2016,0 
100.8 

14.7 
2 102.1 

Behovet av upprustningsåtgärder på det trajlksvaga hanniitet är bl. a. 

beroende på trafikutvecklingen samt när och i vilken omfattning åtgärder 

för att förbättra standarden senast vidtagits. lnvesteringsbehovet påverkas 

också av i vilken utsträckning SJ kommer att träffa avtal med regionala 

trafikhuvudmän om särskilda investeringar. Detta sammanhänger bl. a. 

med i vilken utsträckning huvudminnen önskar bibehålla trafiken på ban

delar som ligger utanför riksnätet. 

Jag vill i det här sammanhanget hänvisa till mina förslag under Särskilda 

frågor om dels en komplettering :o:.v nuvarande handläggningsordning för 

nedläggningsprövning av olönsam _järnvägstrafik. dels en viss utökning av 

det ersättningsberättigade bannäte'ts storlek. 

För inlandsbanan, som med delsträckan Storuman-Östersund ingår i 

riksnätet. redovisades i 1981 års budgetproposition en särskild investe

ringsplan som innebär att investeringsvolymen i avvaktan på de närmaste 

årens trafikutveckling tills vidare ~;kall bibehållas i fast penningvärde. De 

av SJ redovisade åtgärderna för budgetåret 1983/84 innebär att upprust

ningen fortsätter enligt planen med en koncentration av insatserna till de 

delar av banan där trafikunderlaget är tillräckligt för att skapa en rimlig 

tntfikekonomi. lnvesteringsbehovct har beräknats till ca 31 milj. kr. En 

stor del av beloppet avser den pågående upprustningen av bandelen Ho

ting- Forsmo. 
Sammantaget är det svårt att närmare bedöma investeringsutvecklingen 

på det trafiksvaga bannätet under de närmaste åren. Investeringarna bör 

dock enligt min mening liksom hittills planeras utifrån samma genomsnittli

ga volymutveckling som gäller för SJ:s totala investeringar. Fr. o. m. bud

getåret 1983/84 kommer dock som ·~n följd av mina förslag under Särskilda 

frågor om överföring av vissa banclelar till det ersättr:ingsberättigade ban

nätet, detta näts andel av SJ:s totala investeringar att öka. 
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Investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer förs inte till statska

pitalet. Jag vill i det här sammanhanget också hänvisa till vad jag anför 

under Särskilda frågor om samhällsekonomisk prövning av vissa större 

investeringar i järnvägsnätet som SJ inte anser är företagsekonomiskt 
motiverade. Om sådana invt:steringar aktualiseras av SJ för genomförande 

under budgetåret 1983/84 bör det ankomma på regeringen att besluta härom 

och därvid avgöra frågan om invärdering på statskapitalet. 

Jag vill slutligen ta upp frågan om aktieteckning för mindre helopp. 

Behov av detta har funnits vid några tillfällen under senare tid. 
Efter anmälan i 1981 års budgetproposition har SJ tillsammans med 

Scandiakonsult och VIAK bildat konsultföretaget Swcderail Consulting 

AB. Bolaget skall med teknisk kunskap bistå utländska järn vägsföretag. 

Uppdragen avser konsultverksamhet inom järnvägsområdet, t. ex. elektri

fiering, spårupprustning m. m. SJ har tecknat aktier för 20000 kr. 

I 1981 års budgetproposition anmäldes också att SJ ingått samarbete 

med flygbolagen SAS och Braathens SAFE för att få en enhetlig datatcr

minalutrustning hos resebyråerna i Skandinavien. De tre företagen plane

rar nu att - i enlighet med intentionerna bakom det särskilda samarbetsav

talet från hösten 1980 - i bolagsform driva arbetet med ett datoriserat 

boknings- och biljettsystem kallat SMART (Scandinavian Multi Access 

Reservation system för Trave! agents). Aktiekapitalet i SMART AB beräk

nas preliminärt bli 1500000 kr.. varav SJ:s del utgör 500000 kr. Beloppet 
för aktieteckningen ryms inom posten Diverse och oförutsett i investe

ringsramen för budgetåret 1982/83. Bolaget beräknas starta sin verksamhet 

under första halvåret 1983. Jag avser, om riksdagen godkänner mina för

slag i det följande, senare föreslå regeringen att godkänna SJ:s aktieteck

ning i SMART AB. 

Det är naturligt att det även fortsättningsvis kan komma att uppstå 
liknande behov - i form av aktieteckning för mindre belopp eller att SJ 

ikläder sig vissa borgensåtaganden. Jag anser att man nu bör lägga fast en 
ordning för hur sådana frågor skall behandlas. För att sådan aktieteckning 
som här avses skall kunna ske utan onödig tidsutdräkt och i smidiga former 
bör SJ få en generell rätt att förvärva, förvalta och avyttra aktier i bolag 
intill ett visst värde. Sådana beslut bör dock underställas regeringens 
prövning. Jag anser att denna rätt skall avse aktieposter vars värde under

stiger 2000000 kr. Likaledes anser jag att sådana borgensåtaganden som 

följer av aktieinnehav bör få beslutas av regeringen utan riksdagens medgi

vande i varje särskilt fall intill ett belopp av högst IO milj. kr. per. företag. 

Det får ankomma på regeringen att i budgetpropositionen redovisa för 
riksdagen vilka åtgärder som vidtagits. 

Mitt förslag rörande aktieteckning för mindre belopp ligger i linje med 

vad som redan gäller i fråga om ökning av aktiekapitalet i SJ:s dotterbolag. 
Genom 1979 års trafikpolitiska beslut lades nämligen fast att det bör 

ankomma på regeringen att på framställning av SJ ge det bemyndigande 
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som kan krävas för att med medel från investeringsanslaget öka aktiekapi

talet i dotterbolag. 
Jag hemställer att regeringen fön:slår riksdagen att 

1. till Statens järnvägar för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag på 2 102 100 000 kr .. 
., godkänna att statens järnvägar får träffa hyresköpsavtal och 

långtidsförhyra (leasa) rullande materiel motsvarande ett an

skaffningsvärde på 40000000 kr., 

3. godkänna vad jag förordat beträffande statens järnvägars rätt att 

förvärva. förvalta och avyttra aktier i bolag, samt beträffande 

borgensåtaganden. 

D 2. Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster* 

1981/82 Utgift* 864500000 

1982/83 Anslag** 874600000 

1983/84 Förslag 1 463 000 000 

• Tidigare benämning: Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma 
jämvägslinjer m. m. 

** Härav 863 000000 kr. på anslag D 2 med tidigare benämning: Ersättning till 
statens järnvägar för drift av icke bnsamma järn vägslinjer m. m. och I! 600 000 
kr. på anslag D:; i statsbudgeten för budgetåret 1982/83: Bidrag till trafiksäkcr
hetsfrämjande åtgärder vid jämväg,;korsningar. 

Från anslaget D 2 betalas ersättning till SJ för underskott för drift av icke 

lönsamma järnvägslinjer och av si!dana icke lönsamma järnvägsstationer, 

som skall bibehållas enligt regeringens beslut. Ersättning för drift av icke 
lönsammajärnvägslinjer betalas sedan budgetåret 1964/65 enligt riksdags

beslut år 1963 (prop. 1963:191, S:lLU 1963:1, rskr 1963:424). Riksdagen 

har (TU 1978/79:18, rskr 1978/79:<a9i godkänt de principer för beräkning 
av ersättningen som regeringen förordade i prop. 1978179:99 om en ny 

trafikpolitik. Driftersättningens st•Jrlek grundas på en vart tredje år för

nyad bandelsundersökning ens. k. separatredovisning. Den senaste under

sökningen genomfördes år 1981 och avsåg förhållandena år 1980. 

Från anslaget D 3 i 1982/83 års statsbudget har betalats bidrag till trafik

säkerhetsfrämjande åtgärder vid järn vägskorsningar. 

Under anslaget tas i denna proposition upp vissa nya delposter, varför 

anslaget fått ny benämning. Härig.~nom erhålls en samlad överblick över 

den totala ersättning som statsmakterna betalar till SJ för sådana tjänster 

som är önskvärda från övergripande utgångspunkter men som inte är 

företagsekonomiskt motiverade för SJ som affärsföretag. 

SJ :s anslag.1:framstiill11ing 

I sin anslagsframställning begär SJ ersättning med sammanlagt 995, I 

milj. kr. under det tidigare anslaget D2. Av detta belopp avser 955,7 
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milj. kr. driften av icke lönsamma järn vägslinjer, 4.2 milj. kr. olönsamma 
järnvägsstationer och 35 ,2 milj. kr. vissa kostnader för järnvägskorsningar. 

Vidare begär SJ bidrag för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järn vägs
korsningar samt fortsatt kostnadsavlastning för rabattåtgärder i persontra

fik. SJ har också i sin anslagsframställning anfört att man anser det nöd
vändigt att statsmakternas utformning av SJ :s kostnadsansvar omprövas. 

Föredraganden 

För budgetåret 1983/84 begär SJ ersättning för driften av det ersiittnings

beriittigade hannätet med 955.7 milj. kr. Beräkningen av ersättningens 

storlek bygger på utfallet av 1980 års trafik så som den redovisats i 1981 års 

separatredovisning samt på uppgifter om kostnadsutvecklingen sedan år 

1980 och SJ:s bedömning av hur kostnaderna kommer att utvecklas fram 

till utgången av budgetåret 1983/84. Även på intäktssidan har SJ räknat 

fram hur intäkterna har förändrats sedan år 1980 och hur de kan väntas 

utvecklas fram till budgetårets utgång. 

Enligt min mening är det angeläget att SJ ökar rationaliseringstakten 

samt vidtar åtgärder för att öka intäkterna på det ersättningsberättigade 

nätet. Jag har därför vid min bedömning av behovet av driftersättning 
räknat med en något an.norlunda kostnads- och intäktsutveckling än den av 

SJ redovisade. Jag beräknar behovet av ersättning under. budgetåret 

1983/84 för drift av de bandelar som hittills ingått i det ersättningsberätti

gade bannätet till 934 milj. kr. 
Jag vill i sammanhanget också hänvisa till mina förslag i avsnitt 1.2.2 

under Särskilda frågor. Jag föreslår där bl. a. viss utökning av det ersätt

ningsberättigade bannätet. Förslagen innebär sammantaget att ersättnings

beloppet under budgetåret 1983/84 ökar med 240 milj. kr. Totalt sett räknar 

jag därför med ersättning för driften av det ersättningsberättigade bannätet 
m. m. med (934+240) 1174 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

SJ begär ersättning med 4.2 milj. kr. för vissa olönsamma järm·ägssta

tioner. E;sättningen avser stationer på affärsbanenätet som regeringen 
under tidigare år ålagt SJ att bibehålla sedan resp. kommun gjort framställ
ning härom. Jag konstaterar att SJ på nytt har aviserat driftinskränkningar 
på flera av de berörda stationerna. Därtill kommer att vissa av stationerna 
är belägna på bandelar som nu föreslås bli överflyttade till det ersättnings

berättigade bannätet vilket innebär att ersättning inte kan utgå under denna 

delpost. Med dessa utgångspunkter föreslår jag att SJ erhåller 3,0 milj. kr. 

för bibehållande av vissa olönsamma stationer. 

Under innevarande budgetår erhåller SJ särskilt bidrag på 11.6 milj. kr. 

till trafiksiikerhetsfrämjande åtgärder vidjiirnviigskorsningar (anslag D 3). 
Från anslaget betalas statsbidrag till SJ för sådana trafiksäkerhetsfräm

jande åtgärder vidjärnvägskorsningar som huvudsakligen betingas av väg

trafikens säkerhetskrav. Bidraget avser såväl vägskyddsanläggningar, 

exempelvis ljus- och ljudsignaler och bommar som andra åtgärder, t. ex. 
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slopande av vägar. ersättningsvä:~ar. plan-. profil- och siktförbättringar 

m.m. 
Det totala antalet korsningar har kunnat minskas med ca 550 under år 

1981. Vid årsskiftet 1981-1982 fanns 23 700 plankorsningar med spår till

höriga eller trafikerade av SJ. Av dessa var 66 I/(, helt utan skydd för 

vägtrafikanterna. Till detta kommer ca I 200 korsningar mellan väg och 

enskild järnväg. 

Medelsbehovet under budgetåret 1983/84 uppgår enligt SJ till 20 milj. kr. 

Härav räknar SJ preliminärt att utnyttja 8 milj. kr. för investeringar i 

vägskyddsanläggningar och 12 milj. kr. för andra åtgärder. 

För samordning, utvärdering och utveckling av trafiksäkerhetsfräm

jande åtgärder i korsningar mellan •1äg och järnväg finns en särskild delega

tion bestående av representanter för SJ, trafiksäkerhets verket och vägver

k.el. Beslut om trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid plankorsningar före

gås av samråd mellan de berörda parterna inom ramen för delegationens 

arbete. 
I sammanhanget bör nämnas att SJ med egna medel i betydande ut

sträckning bidrar till en bättre säk·~rhet vid .plankorsningarna. Den totala 

resursinsatsen vid SJ under innevarande budgetår 1982/83 beräknas till ca 
35.4 milj. kr. Det bör också nämna:; att SJ som en följd av regeringsbeslut · 

under år 1982 om särskilda sysselsättningsinsatser fått möjlighet att slopa 

ett 100-tal obevakade plankorsningar. Den totala resursinsatsen för att öka 

säkerheten vid järnvägskorsningar är således betydligt större än vad det 

statliga bidragets storlek i sig visar. 
Mot den här bakgrunden föreslår jag att under budgetåret 1983/84 utgår 

12.6 milj. kr. som stöd för trafiksäkerhetsarbetet vid järnvägskorsningar. 
Bidraget utgör en del av statsmakternas totala ersättning till SJ för vissa 

tjänster och bör därför föras upp som en delpost under rnbricerade anslag. 
Beloppet skall inte föras till statskapitalet. 

Fr. o. m. mitten av 1970-talet har SJ begärt särskild ersättning från staten 
för vissa övriga kostnader för jämvägskor.rningar. Kostnaderna avser 
drift, underhåll och förnyelse av plankorsningar och vägskyddsanläggning

ar samt bantekniskt underhåll vid korsningar där SJ får stå för hela kostna

den. Kostnaderna som saknar motsvarighet hos transportföretag som kon

kurrerar med SJ bör enligt SJ deli:·s lika mellan väg- och järnvägstrafik. 

Statsmakterna har hittills inte beviljat någon särskild ersättning till SJ för 

detta ändamål. 
Med hänvisning till mitt förslag i denna fråga under Särskilda frågor. 

avsnitt 1.2.3. bör som en delpost under rubricerade anslag för budgetåret 
1983/84 föras upp särskild ersättning till SJ på 33.4 milj. kr. 

Vidare bör, även i denna del med hänvisning till mina ställningstaganden 

i avsnitt 1.2.3 under Särskilda frågor, som en delpost för budgetåret 1983/84 

föras upp 240 milj. kr. i ersättning till SJ för fortsatta rabattåtgärder i 

persontrafik på järnväg. 
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Det sammanlagda medelsbehovet för ersättning till SJ för vissa tjänster 
för budgetåret 1983i84 uppgår därmed till I 463 milj. kr. enligt följande. 

- drift av det ersättningsberättigade bannätet m. m 
- bibehållande av vissa olönsamma stationer 
- trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järn vägskorsningar 
- vissa övriga kostnader för järnvägskorsningar 
- fortsatta rabattåtgärder i persontrafik på järnväg 

Milj. kr. 
I 174,0 

3.0 
12,6 
33,4 

240,0 

1463,0 

Under Särskilda frågor, avsnitt 2. behandlar jag vissa långsiktiga frågor 

om det trafiksvaga bannätet, bl. a. innebärande kompletteringar av den 

handläggningsordning, som tillämpas vid nedläggningsprövning av trafik

svaga bandelar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till statens jiirnl'iigar för vissa tjänster för budget

året 1983/84 anvisa ett anslag på 1463 000000 kr. 

D 3. Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar 

1981/82 Utgift 1 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6000000 

9000000 

10400000 
1 Dt!l av anslaget Statens järnvägar. 

Från anslaget betalas investeringar inom det ekonomiska försvaret. 

SJ har beräknat anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 till 10,4 milj. kr., 
en ökning i förhållande till innevarande budgetår med 1.4 milj. kr. Jag har 

tidigare i dag i min egenskap av chef för försvarsdepartementet anmält 
bl. a. programplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisat 

min syn på delprogrammet Järnvägstransporter. Jag beräknar medelsbeho

vet för budgetåret 1983/84 till 10.4 milj. kr. Beloppet skall inte föras till 
statskapitalet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsl'arsinvesteringar 1·id statens järnl'äg11r för budgetåret 

1983/84 beräkna ett reservationsanslag på 10400000 kr. 
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E. SJÖFART 

Under littera E tas sammanlagt upp tio anslag varav anslagen E 1-E 5 

avser sjöfarts verkets verksamhet och anslagen E 6-E I 0 övriga sjöfartsän

damål. 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 

sjöfarten i den mån handläggningen inte ankommer på annan myndighet. 

Verksamheten skall bedrivas med huvudsaklig inriktning på handelssjöfar

ten. Vid sjöfartsverket finns från årsskiftet 1982/83 en särskild enhet för 

handläggning av ärenden som gäller landtransporter av farligt gods. 

Sjöfartsverkets verksamhet är programbudgeterad. Verksamheten är 

indelad i programmen Farledsverksamhet (anslagen E I och E 2), Fartygs

verksamhet (anslaget E 3) och Övrig verksamhet (anslaget E 5). Den stat

liga isbrytningen. som redovisas p:i anslaget E 2, och anslaget E 5 finansi

eras med skattemedel. Farledsverksamheten exkl. isbrytning (fyrväsen

det. lots väsendet och sjökartläggning m. m.) och fartygs verksamheten fi

nansieras genom direkta avgifter p:'t och via andra inkomster från handels

sjöfarten. 

Inkomster i sjöfartsverkets verksamhet 

Sjöfartsverkets inkomster kommer i allt väsentligt från de statliga sjö

fartsavgifterna - fyravgift, farleds varuavgift och lotsavgift och från för

säljning av sjökort och publikationer. Dessa inkomster redovisas på sär

skilda inkomsttitlar på statsbudgetens inkomstsida. På inkomstsidan under 

den avgiftsfinansierade verksamheten ingår vidare ersättning från chefen 

för marinen för militär sjökartläggning, bidrag från jordbruksdepartemen

tets huvudtitel för fiskets andel av sjöfartsverkets farledskostnader och 

inkomster från uppdragsverksamhet och uthyrning. Sjöfarts verket får ock

så ersättning för fritidsbåttrafikem; kostnader inom farledsverksamheten 

via det skattefinansierade anslaget E 5. Övrig verksamhet. Den huvudsak

liga inkomstkällan under anslaget E 3. Fartygs verksamhet utgörs av stäm

pelskatter från fartygsförsäljningar. 

Inkomstutfall budgetåret 1981182 

Sjöfartsverkets inkomster som är relaterade till farledsverksamheten -

fyr- och farleds varuavgifter. lotsavgifter och försäljning av sjökort - upp

gick budgetåret 1981/82 till 282,7 milj. kr. och övriga inkomster till 27.1 
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milj. kr. Bruttoutgifterna under anslaget E I. Farledsverksamhet exkl. 

isbrytning uppgick till 349,7 milj. kr. I utgiften ingår 7.6 milj. kr. som avser 

sjöfartsverkets investeringsbidrag till Göteborgs hamn för trafikcentralen i 

Göteborg. Verket har i sin resultatanalys inte ansett att denna kostnad bör 

belasta resultatet för budgetåret 1981/82. Med dessa förutsättningar och 

efter avdrag för inkomster under anslaget <27, l) uppgår nettokostnaden 

under anslaget till 315.0 milj. kr., vilket skall ställas mot inkomsterna på 

282,7 milj. kr. Resultatet efter avskrivningar men före förräntningskrav 

innebär ett överskott på 0.5 milj. kr. Förräntningskravet uppfylldes där

med inte. 

Det ekonomiska utfallet innebär en kraftig försämring jämfört med både 

utfallet föregående budgetår och den prognos som redovisades i verkets 

anslagsframställning. Avvikelsen beror enligt verket. främst på att mine

raloljeimporten blev lägre än väntat. Resultatet påverkades vidare negativt 

av att utestående fordringar låg drygt 7 milj. kr. högre vid 1981/82 års slut 

än vid dess ingång. 

lnkomstheräkninr;ar för hudr;etåren 1982183 och 1983184 

Transocean linjetrafik. transitotrafik och inrikes trafik har av olika skäl 

befriats från avgifter. vilket medfört att tyngdpunkten i avgiftsuttaget 

förskjutits mot oljeimport och annan massgodstrafik. Till följd av detta har 

också inkomsterna blivit mer konjunkturkänsliga, vilket enligt sjöfartsver

ket motiverar att inkomster och utgifter balanserar inom en treårsperiod. 

Farledsverksamhetens organisation måste planeras långsiktigt och kostna

derna kan inte på kort sikt anpassas efter konjunkturändringar. 

Sjöfartsverkets bedömning av inkomstutvecklingen under budgetåren 

1982/83 och 1983/84 utgår från att trafikvolymen förblir relativt låg budget· 

året 1982/83 och endast visar en mindre uppgång de två närmast följande 
budgetåren. Verket pekar t. ex. på att statsmakternas program för oljeer

sättning och energipolitiska åtgärder i övrigt håller tillbaka mineraloljeför· 

brukningen. Kolimporten förändras endast långsamt och kommer enligt 

verket inte att kompensera för bortfallet i oljeimporten. 
Sjöfartsverket genomförde relativt kraftiga avgiftshöjningar från den l 

januari 1982. Detta får ses mot att den totala belastningen av statliga 
sjöfartsavgifter under åren 1980 och 1981 varit i huvudsak oförändrad. För 

budgetåret 1982/83 beräknar verket sin andel av inkomsterna från sjöfarts· 

avgifterna till 346.6 milj. kr. Detta beräknas ge ett överskott på ca 19 milj. 

kr. efter avskrivningar och förräntningskrav. I kalkylförutsättningarna in

går då en generell taxehöjning från den 1 januari 1983 och den lönenivå 

som gällde fram till den 1 juli 1982. 

Sjöfartsverket har i en skrivelse till regeringen den 4 oktober 1982 begärt 

att i huvudsaklig överensstämmelse med sitt förslag i anslagsframställning

en få höja fyr- och farledsvaruavgifterna inkl. distanstilläggen med 8 t;·~ och 

iotsavgiften med 6% från årsskiftet 1982/83. Enligt de riktlinjer som riksda-
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gen förordade vid föregående ån. budgetbehandling (TU 1981/82:17) har i 
lotstaxeförslaget införts ett system med tilläggsavgift när det gäller lotsut

sättning under obekväm arbetstid. 
Med dessa förutsättningar beräknas ·inkomsterna under budgetåret 

1983/84 till 364.7 milj. kr. Inkomster under anslaget. bidrag från andra 

huvudtitlar beräknas till 29.3 milj. kr. Mot detta skall ställas sjöfartsver
kets bruttoutgifter som i anslagsframställningen beräknas till 378.8 milj. kr. 

resp. 373,0 milj. kr. enligt huvudförslaget baserat på 1982 års prisläge och 

lönenivå. 
Sjöfartsverket tar i sin anslagsframställning även upp vissa principiella 

frågor som rör avgiftsnivån och :;jöfartens kostnadsansvar. Verket pekar 

på att sjöfartsavgifterna inte bara finansierar sjöfartsverkets farledsverk

samhet exkl. isbrytning utan även verksamh.eten vid handelsflottans kul
tur- och fritidsråd (HKF). ersättningen till Trollhätte kanalverk och Vä

nerns seglationsstyrelse för bortfallet av tidigare kanalavgifter resp. segla

tionsavgifter samt avtalsenlig kompensation till Stockholms hamn för de 

tidigare särskilda avgifterna i Hammarbyleden. Även kostnaderna för in

ternationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten och bidrag till vissa fyr

kostnader i Röda Havet ftnansiens med sjöfartsavgifter. 
Sjöfartsverket anser att det med hänsyn till konkurrensneutraliteten på 

godstransportområdet - enligt samma regler som gäller för SJ - bör få 

ersättning för verksamhet som är olönsam att driva men som statsmak
terna vill upprätthålla av samhällsekonomiska skäl. Sjöfartsverket hänvi

sar i det sammanhanget till de underskott som härrör från Väner- och 

Mälarsjöfarten och från olönsamma lotsplatser med tillhörande farledsom-
' råden företrädesvis längs nord- och ostkusten. Verket begär med hänvis

ning till detta en översyn av sjöfartens kostnadsansvar och att kostnaderna 
för HKF fr. o. m. budgetåret 1983/84 täcks med skattemedel. Den begärda 
översynen bör också enligt verket inkludera kostnadsansvaret för sjökart
läggningen som f.n. helt finansieras av handelssjöfarten trots att verksam
heten betjänar en vidare avnämarkrets. Sjöfartsverket förordar också att 
inkomsterna från sjökortsförsäljningen fr. o. m. budgetåret 1984/85 bör 

avräknas under anslaget FarledsYerksamhet exkl. isbrytning och inte som 

nu redovisas på särskild inkom~:ttitel på statsbudgeten. Verket föreslår 

dessutom att framställningskostnaderna för sjökorten redovisas samlat 

med övrig förlagsverksamhet under delprogrammet Publikationer (ansla

get E 1). 

Föredraganden 

Efter att under åren 1980 och 1981 i huvudsak ha genomfört vissa 

omfördelningar inom avgiftssystemets ram genomförde sjöfartsverket 

fr. o. m. den I januari 1982 en taxt:höjning på i genomsnitt ca 20%. Beroen

de på en i första hand minskad oljeimport men också på en allmän höjning 

av kostnadsnivån har emellertid inte inkomsterna från sjöfartsavgifterna 
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helt kunnat täcka sjöfartsvcrkets förräntningskrav för budgetåren 1980/81 

och 1981/82. Sjöfartsverkets beräkningar av resultatet för innevara:-ide och· 

kommande budgetår visar däremot i nuläget under förutsättning av vissa 

avgiftshöjningar att förräntningskravet skulle kunna uppfyllas. Med hän

syn till det införda allmänna prisstoppet har jag emellertid inte f.n. funnit 

skäl att föreslå regeringen en höjning av sjöfartsavgifterna. 

När det gäller den principiella frågan om kostnadsansvaret vill jag inled

ningsvis erinra om att vissa kostnadslättnader genomförts för handelssjö

farten. Fr. o. m. innevarande budgetår gäller ändrade principer för beräk

ning av förräntningspliktigt statskapital. Genom att verket numera förrän

tar ett kapital som motsvarar det bokförda statskapitalet, vilket är huvud

principen för affärsverken, har en kostnadsavlastning genomförts för han

delssjöfarten som efter höjningen av avkastningsräntan från IC).75 % till 

12 % uppgår till ca 6,5 milj. kr. 

Beträffande den begärda översynen av kostnadsansvaret för s. k. olön

samma farledsområden vill jag först peka på att Väner- och Mälartrafiken 

inte intar någon särställning i farledssystemet. Innebörden av statsmakter

nas beslut år 1978 var att inordna Väner- och Mälarsjöfarten i det allmänna 

systemet för sjöfartsavgifter. l konsekvens med detta slopades de särskilda 

avgifterna som tidigare togs ut av trafiken på Vänern och Mälaren. In

komstbortfallet för berörda huvudmän ersätts från anslaget E 9. Ersättning 

till viss kanaltrafik och avräknas slutligen från sjöfartsavgifterna. Jag anser 

inte att detta system fullt ut kan jämföras med den ersättning som SJ får för 

att bedriva olönsam järnvägstrafik, vilket innebär ett samtidigt ansvar 

också för trafikutövningen. Jag vill också erinra om att handelssjöfarten 

inte belastas med kapitalkostnader för den utbyggnad av Trollhätte och 

Södertälje kanaler som genomfördes under första delen av 1970-talct för ca 

110 milj. kr. 
Niir det gäller konkmTensneutraliteten på den svenska transportmarkna

den vill jag erinra om att inrikessjöfarten är helt befriad från fyr- och 

farledsvaruavgifter och att den från konkurrenssynpunkt viktiga statliga 

isbrytningen helt finansieras över statsbudgeten. Jag anser vidare att den 

svenska sjöfarten genom det nyligen beslutade sjöfartsstödet fått större 

förutsättningar att utvecklas än via korrigeringar i gällande kostnadsan

svar. 

Jag är således inte beredd att föreslå en översyn av sjöfartens kostnads

ansvar. Min inställning till en översyn av kostnadsansvaret inbegriper 

också frågan om hur stor del av kostnaderna för sjökartläggningen som 

skall finansieras av handelssjöfartcn samt också, i avvaktan på en ytterli

gare belysning från verkets sida, de föreslagna anslagstekniska förändring

arna. I den mån som sjökartläggningen möter en ökad efterfrågan på sina 

tjänster från externa intressenter som inte kan tillgodoses med de resurser 

som disponeras för handelssjöfartens behov är det naturligt att för dessa 

tillkommande uppgifter överväga andra affärsmässiga finansieringsformer. 

6 Riksdt1Re11 1982183. I sam/. Nr 100. Bilai,:a X 
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Jag vill i sammanhanget nämna att det inom kommunikationsdeparte

mentet påbörjats en analys av effekterna av nuvarande kostnadsansvar 

och avgiftssystem för olika transporttjänster. Avsikten med arbetet är att 

utvärdera ifall konkurrenssnedv6dning mellan trafikgrenarna föreligger 

och vilka åtgärder som i så fall är påkallade. 

E I. l'arledsverksamhet exkl. ishQ'tning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

322642000 

343313000 

346054000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som hänför sig till farlcdsutmärkning (fyrar. bojar och 

prickar). radionavigering (decca), lotsväsendet, sjökartläggning och vissa 

kostnader inom sjöräddningsväsendet. Vidare betalas från anslaget bl. a. 

utgifterna för administration hänförlig till farledsverksamheten. 

Sjiifart.n·erkets anslagsframställning 

För budgetåret 1981/82 anvisades 314,5 milj. kr. till Farledsverksamhet 

exkl. isbrytning. Med hänsyn till avtalsenliga löneökningar som inträffat 

under budgetåret skulle utfallet bli 330.4 miij. kr. Genom att bl. a. vakant

hålla ett antal lotstjänster, tidigarelägga avbemanningen av distriktsfarty

get Faros och att vissa förskjutningar inträffat på investeringssidan har 

verket kunna begränsa kostnaderna under anslaget till 322,6 milj. kr. 

Verksamheten under budgetåret 1981/82 har enligt verksamhetsberättel

sen präglats av en successiv rationalisering och effektivisering främst inom 

fyr- och Iotsväsendet. Genomförda rationaliseringar har medgett fortsatta 

åtgärder inom ramen för verkets program för ökad farledssäkerhet. Det 

gäller bl. a. utbyggnaden av olika trafikinformationssystem. Trafikcen

traler har inrättats vid Marstranös och Lysekils lotsplatser. Vidare har 

uppbyggnad av trafikcentraler vid Landsorts och Mälarens Iotsplatser 

påbörjats. Farledsinventeringar har genomförts i de norra och de södra 

delarna av Stockholms skärgård samt i infartslederna till Södertälje. 

Oxelösund, Norrköping, Västervi;k och Oskarshamn. På farledsområdet 

har vidare arbetena med att öka säkerheten i Böttöleden slutförts. Fyra 

grund har sprängts bort till I 2 m ramfritt djup. Beträffande Sandhamnsle

den i Stockholms skärgård har projekterings- och planeringsarbete för 

sprängning och muddring av två grund till 13 m ramfritt djup utförts under 

verksamhetsåret. Förberedelser har också genomförts för muddringsarbe

ten i djuprännan genom Kalmarsund. 

Sjöfartsverket har under verksamhetsåret utarbetat nya lotspliktsregler 

som utgår från de principer som redovisats i prop. 1980/81: 119 om miljö-
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säkrare sjötransporter. Lotsplikten kommer att variera från kustavsnitt till 

kustavsnitt beroende på farledernas svårighetsgrad och miljökänslighet 

samt fartygens last. För gas- och kemikalietankfartyg kommer i princip 

total lotsplikt att gälla. För övriga fartyg kommer lotsplikten beroende på 

farled och last att ligga i bruttodräktighetsintervallet 800-2 500. Den slut

liga behovsanpassningen av lotsplikten kommer att ske genom dispensbe

stämmelser. Det nya systemet träder i kraft från årsskiftet 1982/83. 

En ny organisation för lotsning och trafikinformation i Göteborgsområ

det genomfördes den 1 januari 1982, då sjöfartsverket övertog huvudman

naskapet för hamnlotsningen. Vidare har programmet för utbildning och 

licensiering av öppensjölotsar slutförts under året. Totalt har 50 lotsar 

licensierats i enlighet med de kvalifikationskrav som överenskommits mel

lan lotsmyndigheterna i Östersjöns och Nordsjöns strandstater. 

På sjöräddningsområdet har dels förbättringar genomförts av den svens

ka sjöräddningsöverenskommelsen dels tecknats ett nytt avtal med Sovjet

unionen med utgångspunkt i 1979 års sjöräddningskonvention. För att 

underlätta det praktiska samarbetet på sjöräddningssidan anordnades un

der 1982 en svensk-finsk-sovjetisk sjöräddningskonferens i Tallinn. 

Inom sjökartläggningen har verksamheten under budgetåret 1981 /82 om

fattat dels reguljär sjömätning dels kontroller på ett tiotal platser längs i 

huvudsak ost- och norrlandskusten. För att kompensera för äldre utrange

rade fartyg har ett system med dubbla besättningar tillämpats på vissa 

fartyg under mätsäsongen. Beträffande nyproduktion av sjökort har två 

nya kort för Stockholms skärgård (Stockholm-Vaxholm, Landsort-Ny

näshamn) färdigställts och utgivits. Vidare pågick produktion av nya sjö

kort på sträckan Landsort-Södertälje och i Göteborgs skärgård samt 

inledande arbeten med nya sjökort på sträckan Landsort-Oskarshamn. 

Vidare har sjökarteavdelningen under verksamhetsåret slutfört arbetena 

med att införa det nya internationella utmärkningssystemet (system A). 

Bruttokostnaden för 1·erksamheten budgetåret 1983184 under anslaget 

Farledsverksamhet exkl. isbrytning beräknas av sjöfartsverket till 378,8 

milj. kr., vilket är en ökning jämfört med innevarande budgetår på 8,0 milj. 

kr. Pris- och löneomräkningen inkl. kapitalkostnader uppgår enligt verket 

till 15 ,7 milj. kr. Intäkterna under anslaget beräknas till 29 ,3 miij. kr. varav 

20,6 milj. kr. avser vissa fritidsbåtkostnader som täcks med medel från 

anslaget E 5. 3,8 milj. kr. ersättning för militär sjökartläggning, 3, 7 milj. kr. 

bidrag från jordbruksdepartementets huvudtitel avseende fiskets andel av 

sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamheten och resterande 1,2 milj. 

kr. intäkter från uthyrning och viss uppdrags verksamhet. Efter avdrag för 

intäkter under anslaget blir anslagsbelastningen för budgetåret 1983/84 

enligt sjöfartsverkets förslag 349.5 milj. kr. att jämföra med 343,3 milj. kr. 

för innevarande budgetår. 

I verkets förslag ingår en volymökning på 4,0 milj. kr. för att öka 

kapaciteten inom sjökartläggningen. Verket begär vidare att sjökartlägg-
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ningen undantas från en besparing på 2 % (ca 0,6 milj. kr.). Den begärda 

resursökningen på 4.0 milj. kr. ~;kulle enligt verket göra det möjligt att 

använda dubbla besättningar på ~jömätningsfartygen, vilket ger ett bättre 

utnyttjande av den relativt korta sjömätningssäsongen och av tillgängliga 

fartygsresurser. Enligt verket sku:le en sådan åtgärd medföra en ökning av 

sjömätningsresultaten med 65 %. 
Sjöfartsverket framhåller att sjömätningsresurserna år 1982 omfallar 3 

fartyg med 19 samtidiga lodlinjer att jämföra med 12 fartyg och 40 lod linjer 

år 1965. Verket framhåller att endast en ringa del av våra vallenområden är 

sjömätta med moderna metoder c•ch att huvuddelen av sjökorten grundar 

sig på föråldrat topografiskt underlag. Sjöfartsverket understryker att mo

derna sjökort med tillförlitliga uppgifter är av största vikt för sjösäkerheten 

men i lika hög grad också för skyddet av den marina miljön. Med hänsyn 

till att sjömätningsresurserna minskat med ca hälften sedan 1970-talets 

början anser verket det intt: försvarbart att minska kapaciteten ytterligare. 

En fortsatt minskning av sjömätarflottan innebär enligt verket all resur

serna knappast kommer att medg•! några insatser för betalande beställare. 

Båtsportens behov av hydrografokt informationsmaterial för vissa viktiga 

rekreationsområden kan inte tillgodoses. 

Ett särskilt problem som verket pekar på är den befintliga arbetsbalan

sen av inte fullständigt ut värderade sjömätningsresultat. Den befintliga 

arbetsbalansen måste enligt verk1:ts tillämpade planering vara slutförd år 

1984. 

I sill budgetförslag redovisar verket besparingar inom olika verksam

hetsgrcnar på ca 5,2 milj. kr. I verkets huvudförslag redovisas också 

besparingar inom sjökartläggningen på 1,8 milj. kr., vilket motsvarar ca 

6'lc. Verkets besparingar exkl. sjökartläggningen framgår enligt följande. 

Delprogram 

Administration 
Fyrväscndet 
Lots väsendet 
Sjöräddning 
Södertälje kanal 

Summa 

Besparing (I 000 kr.) 

725 
I 156 
2 785 

200 
359 

5225 

Inom administrationen beräknas genom omfördelning av arbetsuppgif

ter, ökad datorisering m. m. en tjänst kunna dras in inom vardera admini

strativa avdelningen och ekonomiavdelningen vid verkets centralförvalt

ning. Samordningsvinster beräknas också kunna realiseras till följd av att 

övre norra och nedre norra lotsdi~;trikten efter ell par års försöksverksam

het förts samman till ett nytt lotsclistrikt, benämnt norra lotsdistriktet. 

Av besparingarna inomfyn·äsendet hänför sig 600000 kr. till driftkost

nadsminskningar som följer av att två äldre lotsdistriktsfartyg ersätts av ett 

nytt fartyg. 
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Genom indragning av och ombyggnad till mer energisnål drift av vissa 

fyrar, samt genom en ökning av serviceintervallen beräknas ca 400000 kr. 

kunna sparas. Verket räknar vidare med att kunna minska byggnadsunder

hållet med 325000·kr. I detta belopp ingår en personalminskning med två 

personer som sker genom naturlig avgång. Av de redovisade rationalise

ringarna vill verket utnyttja 125 000 kr. för att klara driften av ett succes

sivt ökat antal bojstationer. Den samlade nettobesparingen inom fyrväsen

det uppgår således till ca 1200000 kr. 

I fraga om lotsl'äsendet är besparingarna enligt verket att se som en 

nödvändig anpassning till sjöfartens ändrade struktur och servicebehov. 

Inom lotsväsendet finns f. n. en överkapacitet. Antalet fartygsanlöp har 

sjunkit kraftigt under den senaste tioårsperioden. Det har också enligt 

verket länge skett överflyttning av utrikessjöfarten från ostkusten till väst

kusten vilket återspeglas i arbetsbelastningen på lotsplatserna. Åldersför

delningen bland lotsarna - med ett stort antal pensionsavgångar de när

maste åren - gör tidpunkten väl vald, enligt verket, att minska antalet 

lots tjänster. 
Genom samordning inom och mellan lotsplatser samt ökat utnyttjande 

a~ tekniska hjälpmedel (sambandsmateriel, snabbgående båtar) beräknas 

personalstaten kunna minskas med 13 tjänster 1983/84, i samtliga fall 

genom naturlig avgång. Besparingen uppgår till ca 2 400000 kr. Till följd av 

att ett ·15-tal lotsbåtar kunnat avvecklas räknar verket med att kunna 

minska underhållskostnaderna med 400000 kr. 

Inom delprogrammet Sjöräddning räknar verket med en nedskärning om 

200000 kr. avseende ersättningen till televerket för utbildning i sjörädd

ningstjänst för personal på kustradiostationerna. Besparingen resulterar 

enligt sjöfarts verket i en senareläggning av utbildningen. 

En samordnad organisation för Mätarens lotsplats och Södertälje kanal 
beräknas kunna medföra en indragning av tre tjänster. samtliga genom 

naturlig avgång. Detta ger en besparing på ca 350000 kr. De tre tjänsterna 

har va.rit obesatta under en försöksperiod. Bl. a. har kanalverk och lots

plats haft en gemensam chef. 

Den redovisade besparingen på I 800000 kr. inom sjökartläggningen kan 

enligt verket uppnås genom att ett större sjömätningsfartyg (Johan Måns

son) tas ur drift. 

Föredraganden 

Sjöfartsverkets uppgift i farlcdssystemet är att verka för en effektiv och 

säker framkomlighet för sjöfarten. Insatserna i det avseendet förutsätter 

ett samspel mellan olika medel t. ex. farledsutmärkning, lotsning och sjö

kartläggning och avvägning mellan olika åtgärder. En viktig utgångspunkt 

för verksamheten under anslaget är det program för ökad farlcdssäkerhet 

som verket utarbetat och som redovisats för riksdagen i propositionen om 

miljösäkrare sjötransporter. Som framgår av verksamhetsberättelscn har 
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verket under senare år inom ramen för programmet kunnat genomföra 

väsentliga åtgärder såväl för sjösäkerheten som för framkomligheten i flera 

farledsområden. Jag vill t. ex. erinra om den relativt omfattande upprust

ningen av Böttöleden i Göteborg och den pågående upprustningen av 

Sandhamnsleden i Stockholms sk.1rgård. I_nförandet av olika trafikinforma

tionssystem i flera miljökänsliga i'arleder och det system för lotsplikt som 

kommer att genomföras från års~kiftet 1982/83 är andra åtgärder som har 

betydelse för sjösäkerheten som komplement till direkta farledsåtgärder 

och den säkerhetsfaktor som fart:rg och besättnillg representerar. 

De nya lotspliktsreglerna innebär förutom en skärpning av lotsplikten 

för vissa miljökänsliga transporter den fördelen att faktorer som miljösäk

rare fartyg och erfaren besättning med god kännedom om svenska farleder 

kan ge befrielse från lotsplikt. Som redan påpekades vid riksdagsbehand

lingen av frågan får man emellertid räkna med att det nya systemet behö

ver viss tid för att utvecklas. 

Med hänsyn till att kostnaderna för farledsverksamheten exkl. isbryt

ning finansieras genom avgifter oå handelssjöfarten måste också inrikt

ningen och omfattningen av verksamheten avvägas med stor hänsyn till 

intressenternas faktiska efterfråg<m på verkets tjänster. Den affärsmässiga 

inriktningen kräver - vilket verket också betonar i sin anslagsframställ

ning - fortsatta insatser för att r.:ltionalisera. effektivisera verksamheten 

och begränsa storleken av nödvändiga avgiftshöjningar. Den svaga utveck

lingen av världshandeln och den under senare tid konstaterade nedgången 

för den från inkomstsynpunkt viktiga oljeimporten understryker ytterligare 

behovet av en fortlöpande verksamhetsöversyn. rationaliseringsinsatser 
och en ändamålsenlig myndighetsorganisation. 

Den senare frågan har behandlats i olika sammanhang under senare år. 

Hösten 1978 presenterade sjöfartsverket ett förslag till organisation. Däref

ter redovisade en särskild utredare i juni 1979 i sitt betänkande (SOU 

1979:43) Ren Tur - program för miljösäkra sjötransporter ett förslag till ny 

organisation av den statliga kus:- och sjöfartsverksamheten genom ett 

sammanförande av sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning. Utreda

rens förslag om ett sammanförande av de båda myndigheterna gav nya 

förutsättningar också för arbetet med sjöfarts verkets omorganisation. För 

att få klarhet i vissa frågor som aktualiserats i remissbehandlingen fick 

statskontoret i oktober 1980 regeringens uppdrag att i samråd med sjöfarts

verket och generaltullstyrelsen ta fram ytterligare underlag för den fortsat

ta beredningen av frågan om en sammanslagning. Statskontorct skulle 

därvid främst belysa vilka besparingar - utöver normala rationalisering

ar - som kan uppnås vid ett sammanförande samt vilka effekterna blir för 

berörda myndigheters organisation. personal och verksamhet i övrigt. 

Statskontoret redovisade sitt uppdrag i maj 1981. En sammanslagning 

skulle med de förutsättningar stat:;kontoret tillämpat för beräkningarna ge 

besparingar inom verkens båttjänster och i fråga om samutnyttjande av 
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fartygsmateriel och informationssystem. I remissbehandlingen av rappor

ten har flertalet remissinstanser ställt sig positiva till grundtanken om en 

sammanslagning av sjöfartsverket och kustbevakningen, men samtidigt 

redovisat kritik mot statskontorets förslag om en gemensam båttjänst. 
Remissinstansema påtalar dels de negativa konsekvenserna för sysselsätt

ningen längs kusterna dels att de möjliga personalbesparingarna är över

skattade. 

Jag anser med stöd av de utredningar som genomförts att det finns 

samordningsvinsier inom flera områden vid ett samgående mellan sjöfarts

verket och kustbevakningen. Vid min bedömning av frågan har jag särskilt 

tagit fasta på de rationaliseringsmöjligheter som ligger i ett gemensamt 

utnyttjande av de fartyg och båtar, verkstäder och förråd som de båda 

verken var för sig i dagsläget disponerar över. På fartygsområdet vill jag 

framhålla möjligheterna till teknisk standardisering av fartyg och utrust

ning. en mer rationell underhållsorganisation och bastjänst, en samordnad 

projektering och upphandling av fartyg och anskaffning av t. ex. kombina

tionsfartyg. 

Jag vill också peka på fördelarna med en gemensam organisation när 

det gäller utbyggnaden av olika informationssystem. Den frågan har ti

digare uppmärksammats av sjöövervakningskommitten i betänkandet 

(Ds H 1980: I) Samordning av övervakningen och räddningstjänsten till.· 

sjöss och nu senast i riksdagens försvarsbeslut. I detta betonades särskilt 

samordningssträvandena inom informations- och havsövervakningsområ

det. Riksdagsbeslutet gav bl. a. ett klart stöd för den försöksverksamhet 

med sjöövervakningscentraler som f. n. bedrivs i Malmö gemensamt mel

lan marinen. kustbevakningen och sjöfartsverket. En sammanslagning av 

sjöfartsverket och kustbevakningen bör även innebära fördelar såväl inom 

sjöräddningsområdet som i samband med fartygshaverier till sjöss med 
utsläpp av miljöfarliga ämnen och när det gäller att effektivisera tillsynen 

och övervakningen av fartygs standard och sjövärdighet. 

När det gäller de personalbesparingar som skulle följa av förslaget om 

s. k. gemensam båttjänst - d. v. s. grundtankcn i statskontorets förslag -

har jag tagit intryck av berörda myndigheters och övriga remissinstansers 

kritik. Jag anser att rationaliseringar inom den lokala organisationen till 

följd av en sammanslagning måste ses långsiktigt och bl. a. bygga på den 

nya myndighetens egna erfarenheter. I likhet med flera remissinstanser ser 

jag däremot på kort sikt möjligheter till vissa personalbesparingar inom 

verkens centrala nivå. Utgångspunkten för en sammanslagning bör således 

vara att uppnå de rationaliserings- och effektivitetsvinster inom de områ

den jag tidigare har redovisat. Jag vill också peka på att en sammanslag

ning kan få positiva effekter för sysselsättningen i områden där myndighe

terna i dagsläget var för sig överväger driftinskränkningar eller serviceför

sämringar. Genom att inom ramen för en gemensam organisation vidga 

vissa arbetsuppgifter kan t. ex. en fortsatt bemanning och service tryggas 

på vissa utsatta platser längs kusten. 
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Det finns emellertid ytterligare: aspekter på en sammanslagning som 

hittillsvarande utredningar inte ha.r belyst. Jag tänker då på de krav som 

bör ställas på en ny myndighetsorganisation för att tillgodose samordning

en med marinens resurser. Andra frågor som måste klarläggas gäller vissa 

ansvars- och anslagsfrågor som följer av att kustbevakningen. vid en 

sammanslagning, bryts ut ur tullvt:rkets organisation. Även vissa ansvars

frågor som rör räddningstjänsten m.åste övervägas. 

En arbetsgrupp har nyligen tillsatts inom regeringskansliet för att närma

re belysa de frågor som jag nu har berört. Jag räknar med att ett förslag till 

gemensam organisation för kustbevakningen och sjÖfartsverket bör kunna 

underställas riksdagen senast vår.~n 1984. Jag har i denna fråga samrått 

med chefen för ekonomi- och budgetdepartementen och jag har naturligt

vis också tagit hänsyn till försvarsmaktens intressen och de frågor som rör 

räddningstjänsten. 

Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till sjöfartsver

kets anslagsframställning för anslaget Farledsverksamhet exkl. isbrytning 

för budgetåret 1983/84. 

Sjöfartsverket har i sitt förslag beräknat bruttokostnaden till ca 378,8 

milj. kr. vilket innebär en ökning rned ca 8,0 milj. kr. jämfört med inneva

rande budgetår. Förutom kompen ;ation för löne- och prisstegringar inkl. 

kapitalkostnader som verket beräknar till 15,7 milj. kr. ingår en volymök

ning för sjökartläggningen. Besparingarna i verkets förslag efter ompriori

teringar uppgår till 5.2 milj. kr. I huvudförslaget ingår också en besparing 

inom sjökartläggningen på 1,8 milj. kr. 

Jag vill inledningsvis nämna att ~jöfartsverket fr. o. m. innevarande bud
getår tillämpar -;amma principer för beräkning av förräntningspliktigt stats

kapital som affärsverken. Den ko:;tnadsavlastning som efter en samtidig 

höjning av avkastningsräntan från 10.75% till 12,0% uppstått härigenom, 

ca 6.5 milj. kr. minskar anslagsbelastningen för innevarande budgetår 

jämfört med vad som beräknades i 1982 års budgetproposition. Att brutto
kostnadsökningen budgetåret 1983/84 trots pris- och lönekostnadstegringar 

på ca 15.7 milj. kr. kan begräns<:.s till 8,0 milj. kr. beror bl. a. på den 

beslutade kapitalkostnadsav lastningen. 

I verkets förslag ingår en volymökning på 4.0 milj. kr. för sjökartlägg

ningen. Vidare förordas att sjökar-tläggningen undantas från besparingar. 

Verket hänvisar till att kapaciteten i sjömätningen är otillfredsställande 

jamfört med befintliga resurser under mitten av 1960-talet. Det gäller 

vidare arbetsbalansen i fråga om utvärdering av tidigare genomförda sjö

mätningar. Verket uppmärksammar också, vilket jag tidigare redovisat. 

finansieringen av sjökarcläggninger;. 

Med det mindre sjömätningsfart:r'g som levereras innevarande budgetår 

kommer sjömätningskapaciteten au uppgå till 22 samtidiga s.k. lodlinjer. 

Sjöfartsverket aktualiserar i sin långtidsplan för investeringar ytterligare 

anskaffning av två mindre sjömätmingsfartyg vilket skulle öka kapaciteten 
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till 28 samtidiga lodlinjer. För egen del anser jag inte att den lämpliga nivån 

på sjömätningskapaciteten enbart är en fråga om lodlinjer. Visserligen har 

det skett en antalsmässig decimering på fartygssidan under den senaste 

tioårsperioden. Men samtidigt borde de fartyg som sjöfartsverket nu dispo

nerar och den teknik som är tillgänglig ha ökat effektiviteten och tillförlit

ligheten i mätningen och därigenom motverkat den antalsmässiga decime

ringen av omoderna och underhållsdryga fartyg. Kapacitetsfrågan måste 

också enligt min mening behandlas samordnat.med den av verket påtalade 

arbetsbalansen i fråga om äldre mätningsresultat. En kraftig resursökning 

inom just sjömätningen. som verket förordar. torde enligt min mening öka 

risken för nya balansproblem trots den automatisering som genomförts 

beträffande utvärdering av mätningsresultaten. 

En direkt förstärkning av sjökartläggningens kapacitet via anslaget och 

genom planerade ytterligare fartygsanskaffningar som verket föreslår inne

bär samtidigt en ytterligare belastning på avgiftsnivån. Jag kan inte förorda 

en sådan utveckling samtidigt som sjöfartsverkets inkomstunderlag visar 

en ogynnsam utveckling. Den huvudsakliga vägen för att öka kapaciteten 

måste därför långsiktigt vara att omprioritera medel såväl inom delpro

grammet som inom det samlade anslaget förutsatt att en sådan omfördel

ning bättre tillgodoser ansträngningarna att öka säkerheten och framkom

ligheten i farledssystemet. 

För egen del anser jag det principiellt riktigt att öka farlygsutnyttjandet 

och sjömätningssäsongen genom att tillämpa ett system med dubbla besätt

ningar. Jag är däremot inte beredd tillstyrka verkets förslag om volymök

ning för detta. Verket har i sitt huvudförslag redovisat att en uppläggning 

av ett äldre sjömätningsfartyg, Johan Månsson. skulle ge en driftkostnads

besparing på ca 1,8 milj. kr., vilket på årsbasis innebär en besparing på 

6%. Fartyget är dyrt att underhålla och anses dessutom ha stora brister när 
det gäller miljön och saniteten ombord. Enligt vad jag underhand har 

erfarit kommer sjöfartsverket inte att utnyttja detta fartyg kommande 

sjömätningssäsong. I stället för att anvisa ytterligare medel för sjökartlägg

ningen anser jag att de medel som kan frigöras genom att inte utnyttja 

Johan Månsson för sjömätning under budgetåret 1983i84 bör användas för 
att merutnyttja sjöfartsverkets moderna sjömätningsfartyg. 

Fartygets standard och stora underhållskostnader aktualiserar även frå

gan om en försäljning, vilket beräknas ge en besparing på 4,5 milj. kr. Jag 

är emellertid f. n. inte beredd att föreslå en sådan åtgärd innan ersättnings

frågan har närmare undersökts. Alternativutnyttjande a dndra fartyg för 

sjömätning såväl inom sjöfartsverket som kustbevakningen bör enligt min 

mening särskilt studeras. 

När det gäller den övriga verksamheten har sjöfartsverket redovisat 

besparingar inom administrationen, fyr- och lotsväsendet, sjöräddningen 

och Södertälje kanal. Besparingarna är rent allmänt resultatet av en ökad 

effektivitet i verksamheten och av en anpassning av servicenivån till den 
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faktiska efterfrågan. Den största besparingen gäller som framgått av min 

inledande redovisning lotsväsendet. Verket hänvisar till att antalet fartygs

anlöp har minskat kraftigt och aH det samtidigt skett förskjutningar av 

trafiken från ost- till västkusten. Den personalminskning med 13 tjänster 

inom lotsväsendet som verket förordar kan genomföras genom s. k. natur

lig avgång. Verket framhåller också att besparingen inte innebär nedlägg

ning av någon lotsplars. För egen del anser jag att verkets rationaliseringar 

och besparingar kan genomföras med i stort sett bibehållen ambitionsnivå 

för verksamheten. 
Chefen för kommundepartementet kommer vid sin anmälan till statsbud

geten för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor att ta 

upp frågan om den statliga revisions verksamheten i bl. a. vad avser ändrad 

revisionskontorsorganisation. Som stöd rör förslagen ligger riksrevisions

verkets rapport Den statliga revi:;ionsverksamheten. För sjöfartsverkets 

vidkommande innebär förslaget till ändrad revisionskontorsorganisation 

att verket inte längre blir värdmyndighet för något revisionskontor. Jag 

beräknar i enlighet härmed inte niigra medel för denna verksamhet under 

anslaget. 
Jag beräknar bruttokostnaden under anslaget för nästa budgetår till 

375.4 milj. kr. 
Mitt förslag till medelsförbrukning för anslaget E I. Farledsverksamhet 

exkl. isbrytning fördelat på delpr{lgram framgår av följande sammanställ

ning. 

Delprogram 

I. Administration. andel 
2. Radionavigeringssta

tioner. fyrar och 
andra säkerhetsanstal
ter 

3. Lotsväsendet 
4. Sjöräddning m.m. 
5. Södertälje kanal 
6. Mindre kanaler och 

fördjupade farleder 
7. Sjöka11läggning 
8. Publikationer 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 
Bidrag från andra 
huvudtitlar och anslag 

Summa intäkter 

Summa utfall/anslag 

1981/82 
Utfall 

29764 

88271 
165 381 

10552 
5194 

1936 
46657 

1974 

349729 

3 851 

23 236 

27087 

322642 

1982/83 Beräknat 1983/84 
Anvisat 

Verket Före-
draganden 

tusental kr. 

30862 30975 30647 

100410 100122 100034 
168 155 169818 170574 
10714 11949 11930 
5819 6022 6096 

4190 4939 4960 
49163 53437 49539 

1522 1586 1592 

370835 378848 375372 

I 033 1241 1241 

26489 28077 28077 

27522 29318. 29318 

343313* 349530 346054 

• varav 6 496 000 kr. står till regeringens disposition. 
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Bidrag från andra huvudtitlar och anslag och andra inkomster under 

anslaget beräknar jag till ca 29.3 milj. kr. Den största posten gäller ersätt
ningen för vissa fritidsbåtkostnader (20602 000 kr.) som anvisas över an

slaget E 5. Övrig verksamhet. Ersättningen för den militära sjökartlägg
ningen från fjärde huvudtiteln beräknar jag till 3 800 000 kr. Fiskets andel 

av sjöfartsverkcts kostnader under anslaget E 1 beräknar jag efter samråd 

med chefen för jordbruksdepartementet till 3 675 000 kr. Sjöfarts verkets 

kostnader för farledsverksamheten inom det ekonomiska försvaret beräk

nar jag till 1743000 kr. Sjöfartsverkets ersättning till televerket för radio

tjänst åt sjöfarten för nästa budgetår beräknar jag totalt till 9 875 000 kr. 

varav 9210000 kr. under anslaget E I. Jag förordar därför ett anslag på ca 

346, 1 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farled.1Ferksamhet exkl. isbrytning för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag på 346054000 kr. 

E 2. Isbrytning 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

160470000 
166000000 

167500000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds
verksamhet som är att hänföra till statens isbrytningsvcrksamhet. 

Sjöfarts1·erkets anslagsframställning 

För budgetåret 1981/82 anvisades 154 milj. kr. under anslaget Isbrytninp.: 
Beroende på i huvudsak de svåra isförhållandena viniern 1981 /82 blev 
utfallet ca 160,5 milj. kr. Tidig isläggning och långvarig isförekomst på 
västkusten gjorde att även isbrytarna Thule och Oden. som normalt endast 

hålls i beredskap. måste användas under kortare tid. Antalet gångtimmar 

och assistanser för isbrytarna var ungefär dubbelt så stort jämfört med 
föregående vinter. Sjöfart kunde trots den hårda vintern upprätthållas i 

samtliga svenska farvatten. 

För budgetåret 1983/84 beräknar sjöfartsvei-ket kostnaderna till ca 167.9 

milj. kr. för isbrytningen. Verket har då tagit hänsyn till den kapitalkost

nad~avlastning på ca 5,2 milj. kr. som följer av att sjöfartsverket tillämpar 

samma förräntningsprinciper som affärsverken. Pris- och iöneomräkning

en inkl. kapitalkostnader uppgår till ca 9;0 milj. kr. Den besparing på 2 
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milj. kr. som ingår i förslaget kommer enligt verket i första hand att drabba 

vintersjöfartsforskningen och inhyrning av s. k. hjälpisbrytare. 

F iiredraganden 

För isbrytarverksamheten nästa budgetår beräknar jag kostnaden till ca 

167 j milj. kr. Jag utgår då från normala is förhållanden och från att de äldre 

isbrytarna Thule och Oden hålls i materiell beredskap liksom tidigare år. 

Jag delar emellertid inte den uppfattning som verket redovisar i sin an

slagsframställning beträffande inriktningen av besparingarna. En självklar 

utgångspunkt för verksamheten måste enligt min mening vara att de bespa

ringar som verket förordar ges en s·idan utformning som är förenlig med de 

mål som gäller för den statliga isbrytningen. 

Fördelningen på delprogram framgår av följande sammanställning. 

Delprogram 1981182 1982/83 Beräknat 1983/84 
Utfall Anvisat 

Verket Före-
draganden 

tusental kr. 

I. Administration 
2. Istirytning 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 

1298 
159421 

160719 

249 

160470 

1398 
164652 

166050 

50 

166000* 

• var;1v 5 170000 kr. står till regeringen; disposition. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1456 1466 
166470 166084 

167926 167 550 

50 50 

167876 167 500 

att till Isbrytning för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag på 

167 500000 kr. 

E 3. Fartygsverksamhet 

1981/82 Utfall 

1982/83 Anvisat 

1983/84 Förslag 

27795000 

29983000 

29429000 

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfarts verkets uppgifter som gäller 

säkerheten ombord på fartyg. skyddet av den marina miljön från påverkan 

av fartyg och last samt uppgifter som gäller de ombordanställdas sociala 

förhållanden på fartygen. Förutom tillsynsuppgifter inrymmer verksamhe

ten kontroll av farleders utmärkning och arbete med normer och föreskrif-
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ter. Under anslaget redovisas även verksamheten avseende den beslutade 

enheten för tandtransporter av farligt gods (LFGI. 

Sjöfart.n·erkl'fs anslagsframställning 

För budgetåret 1981/82 anvisades 27.7 milj. kr. under anslaget Fartygs
verksamhet. Utfallet på anslaget blev trots avtalsenliga löneökningar på 

1.7 milj. kr. ca 27,8 milj. kr. Att merparten av löneökningen kunnat 

rymmas inom anvisade medel beror på att ett antal tjänster, beroende på 

rekryteringssvårigheter, varit vakanta. 

Verksamhetens inriktning och omfattning styrs främst av fastlagda na

tionella och internationella bestämmelser. Dimensioneringen påverkas 

även av den svenska handelsflottans storlek och trafiken på de svenska 

hamnarna. Sverige är medlem i ett flertal internationella organisationer på 

sjöfar1ens område och deltar på olika sätt i arbetet. Syftet är att åstadkom

ma mellanstatliga överenskommelser som innefattar normer och regler för 

sjöfarten. Efterhand som fartygen blivit allt större och mer tekniskt sofisti

kerade samt deras last och lasthantering mer komplicerad ägnas också 

säkerhetsfrågorna för de ombordanställda ett ökat intresse. 
Sjöfartsverket beräknar för budgetåret 1983/84 bruttokostnaden under 

anslaget till ca 31.8 milj. kr. Pris- och löneomräkningen uppgår till ca 0,6 

milj. kr. Bruttokostnaden under anslaget påverkas av att sjömansnämnden 

avvecklats från den I juli 1982 och att affärsverksprincipen tillämpas vid 

beräkning av förräntningspliktigt statskapital. Kostnadsbesparingen ge

nom dessa åtgärder uppgår till 712 000 kr. Dessa medel står till regeringens 

disposition under innevarande budgetår. 
I anslagsberäkningen för budgetåret 1983/84 har verket föreslagit en 

besparing på ca 0.6 milj. kr. Besparingen uppnås genom indragning av två 
handläggartjänster vid centralförvaltningen (fartygssektionen) och två far
tygsinspektörstjänster inom distriktsorganisationen. Sjöfartsverket fram
håller att vakansläget inom sjöfartsinspektionen de senaste budgetåren 
medför att indragningarna närmast är en permanentning av nuvarande 
resursram och en anpassning av organisationen till den minskning som 
skett i handelsflottan samt ändringarna av skeppsmätningssystemet. U n

der anslaget redovisas även kostnader och intäkter med 1.3 milj. kr. för 
den nyinrättade enheten för landtransporter av farligt gods. 

Med hänsyn tagen till inkomsterna under anslaget. 2.6 milj. kr .. begär 

verket ett anslag för nästa budgetår på 29.2 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 föreslår sjöfartsverket också vissa ändringar i 

programindelningen. Inom programmet Fartygsverksamhet utbrytes ur 

delprogrammet Sjöfartsinspektion m. m. två nya delprogram benämnda 

Tillsyn al' transporter av farligt gods respektive S}ömansregistret. hehö

righets- och bemanningsfrågor. Vidare bortfaller delprogrammet .Sjö

man.rnämnden i konsekvens med riksdagsbeslutet om att avveckla sjö

mansnämnden från den I juli 1982. 
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Fiiredraganden 

För fartygsverksamheten förordar jag för nästa budgetår ett anslag på ca 

29,4 milj. kr.. vilket är i huvudsaklig överensstämmelse med verkets för

slag. I min beräkning har jag beaktat vissa lönekostnader (L-ATFl som 

verket inte tagit hänsyn till i sin anslagsframställning. Mitt förslag innebär 

en besparing på ca 0,6 milj. kr. vilket närmast kan ses som en anpassning 

av resursramen till den faktiska personalstyrkan. 

Mitt förslag till medelsförbrukning fördelat på delprogram framgår av 

följande sammanställning. 

Delprogram 1981/82 1982/83 Beräknat 1983/84 
Utfall Anvisat 

Verket Före-
draganden 

tusental kr. 

I. Administration 2148 2229 2272 2272 
2. Tillsyn m. m. av trans-

porter av farligt gods 1425 1396 2704 2370 
3. Sjömansregistret, be-

hörighets- och be-
manningsfrågor 1217 I 368 1372 I 382 

4. Övrig tillsyn av fartyg 18323 20757 20778 20935 
5. Skeppsmätning 3 716 3 229 3 156 3 164 
6. Sjöteknisk utred-

ningsverksamhet 1453 1498 1523 1553 

Summa kostnader 28282 30477 31805 31676 

Avgår intäkter 
Under anslaget I I 101 · 101 
Bidrag 1000 1200 2500 2146 

Summa intäkter I 001 1201 2601 2247 

Summa utfall/anslag 27 281* 29276* 29204 29429 

* Avser kvarvarande delprogram. 

Fr. o. m. den I januari 1983 redovisas även verksamheten vid LFG 

under anslaget. En organisationskommitte presenterade i juni 1982 sitt 

förslag till organisation för LFG med utgångspunkt i de direktiv som 

redovisades i prop. 1981/82:94 om transport av farligt gods. Regeringen har 

i huvudsaklig överensstämmelse med kommittens förslag genom ändring 

av sjöfartsverkets instruktion organisatoriskt inordnat LFG i sjöfartsver

ket. LFG kommer från årsskiftet 1982/83 att vara en särskild sektion inom 

sjöfä.rtsinspektionen. I sjöfartsverkets instruktion avskärmas dock verkets 

möjligheter att påverka LFG:s sakliga hantering av ärenden som rör land

transporter av farligt gods. Sektionen avviker också från andra sektioner 

inom verket genom att regeringen uctser chefen för LFG. Till Lf-G är också 

knutna en särskild beslutande delegation och en rådgivande nämnd med 

företrädare för olika myndigheter och organisationer. 

Sjöfartsverket har tagit upp ca 1.3 milj. kr. på såväl kostnads- och 

intäktssidan för LFG. Som jag närmare kommer att motivera under ansla-
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get E5 har jag räknat ner såväl kostnader som intäkter för LFG med 

354000 kr. Efter samråd med chefen för jordbmksdepartementet har jag 

beräknat bidraget frå~ nionde huvudtiteln till 1200000 kr. 
Beträffande den föreslagna ändringen av programindelningen har jag 

inte någon erinran mot verkets förslag i sak. Ändringarna är som framgått 
föranledda av att LFG inordnats i verkets organisation och att sjömans

nämnden avvecklats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fartygsverksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag på 29429000 kr. 

E 4. Sjöfartsmateriel m. m. 

Budgetar 

1981/82 
1982/83 
1983/84 verket 

föredraganden 

Ing. 
behållning 

43908 
57 336 

100 
2936 

* varav 7,7 milj. kr. med finansfullmakten. 

Anslag 

tusental kr. 

93600 
53 400* 
58540 
35900 

Utgift 

80172 
107 800** 
55840 
37000 

** varav 4,6 milj. kr. avser marginal för fa11yg som levereras våren 1983. 

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfartsverkets investeringar i fartyg, 
båtar. fyrar. fyr- och telemateriel samt farleder m. m. Räntor och avskriv
ningar på investerat kapital påverkar kostnaderna för farledsvcrksamhe
ten. Medel för att bestrida Je årliga kapitalkostnaderna ingår i anslagen för 
farleds- och fartygsverksamheten. 

Sjöfartsi·erkets ans/ag.~framstiillning 

Till grund för sjöfartsverkets investeringar ligger en till verksamhcis

planen kopplad femårig investeringsplan som revideras årligen. Sjöfarts

verket framhåller att det blir alltmer nödvändigt att koncentrera resurserna 

till de mest lönsamma investeringarna och att noga pröva behovet och 

nyttan av befintliga tillgångar. Verket har mot den bakgrunden infört nya 

rutiner för prioritering av investeringar. En förnyad genomgång av behovet 

av lotsdistriktsfartyg och lotsbåtar har genomförts och resulterat bl. a. i att 

ett femtontal lotsbåtar kunnat avyttras. Vidare har unde_r budgetåret 

1981/82 en gasningsjakt. ett större lotsdistriktsfartyg och ett byggnadsfar
tyg lämnats till försäljning. 
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Sjöfartsverkets bedömning av investeringsbehovcn under perioden 

1983/84-1987/88 visar på en meddsförbrukning som genomsnittligt under 

perioden ligger på ca 66 milj. kr. per år. Fartyg och båtar dominerar 

investeringarna beloppsmässigt budgetåren 1984/85 och 1985/86. Det gäller 

bl. a. två mindre sjömätningsfartyg på tillsammans ca 35 milj. kr. och 17 

lotsbåtar för ca 46 milj. kr. De s:lkerhetshöjande åtgärder som inrymts i 

investeringsplanen avser i första hand ny- och ombyggnad av fyrar (ca 40 

milj. kr.), anskaffning av fyr- och telemateriel (ca 65 milj. kr.) och särskilda 

farledsförbättrande åtgärder i Götcborgsområdet och Öresund ( 1,2 resp. 

20,0 milj. kr.). 

För nästa budgetår räknar sjöfartsverket med en medelsförbrukning på 

ca 55,8 milj. kr. Med hänsyn till en beräknad ingående reservation på 0, I 

milj. kr. och en marginal på 5':~1 föreslår verket ett anslag på ca 58,5 milj. 

kr. I förslaget till medelsförbrukning ingår 7 .8 milj. kr. för ny- och ombygg

nad av fyrar och 12,9 milj. kr. för återanskaffning av fyr- och telemateriel. 

På fyrsidan ingår 5 milj. kr. för ·~nav två planerade fyrar i Ålands hav. 

Åtgärderna på svensk sida för förbättrad säkerhet i Ålands hav är enligt 

verket koordinerade med sjöfarts~;tyrelsens i Finland planer på att anlägga 

en far.led för 15 meter djupgående fartyg genom Ålands hav till finska 

bottenhavshamnar. 

Verket tar vidare upp 9, I milj. kr. för bl. a. en lotsbåt och en större 

prickbåt och för viss materielanskaffning. 

För investeringar inom sjökar1läggningen begär verket 12.2 milj. kr .. 

varav 10,0 milj. kr. avser en s. k. självgående ram. Fördelen med en 

självgående farledsram är enligt wrket att man vid ramningsarbeten slip

per att utnyttja särskilda förläggningsfartyg. För normal återanskaffning av 

teknisk utrustning på isbrytarna t:ir verket upp 5,0 milj. kr. För farlcdsåt

gärder ingår i medelsförbrukninge'1 bl. a. 1,2 milj. kr. för muddringsarbeten 

i Rivöfjorden i Göteborg, vilket ylterligare skulle förbättra sjösäkerheten i 

infartslederna till Göteborg. 

Föredraganden 

För investeringar i sjöfartsmatt'.ricl beräknar jag en medelsförbrukning 

på 37 milj: kr. Den anslagsmässiga belastningen uppgår till 35,9 milj. kr. 

Inom den föreslagna medelsramcn har jag beräknat 28.8 milj. kr. för 

objektgruppen sjösäkerhet avseende bl. a. investeringar i fyr- och telema

teriel och anskaffning av lotsbåt, materiel och för motorbyten. Jag har 

däremot inte inkluderat medel för uppförande av fyrar i Ålands hav. Jag 

anser att den typen-av investering:tr lämpligen tidsmässigt kan samordnas 

med eventuella sysselsättningsfrämjande åtgärder. Jag vill i sammanhanget 

erinra om att sjöfarts verket under budgetåret 1981/82 och under innevaran

de budgetår anvisats sammanlagt I 3,7 milj. kr. med stöd av finansfullmak

ten för olika byggnadsobjekt exkl. fartyg, bl. a. fyren Revet utanför Umeå. 

Jag anser även att den farledsram som sjöfartsverket tagit upp medel för 
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bör kunna beställas när det bedöms lämpligt från sysselsättningssynpunkt. 

I mitt förslag till medelsförbrukning för nästa budgetår har jag därför 

·endast tagit upp medel för sjömätningsutrustning 1.0 milj. kr. och 0.9 milj. 

kr. för mätbåtar till det mindre sjömätningsfartyg som levereras innevaran

de budgetår. 
När det gäller investeringar i materiel för statsisbrytarna och farledsåt

gärderna i Rivöfjorden i Göteborg delar jag verkets förslag. Jag anser den 

senare åtgärden vara ett väsentligt komplement till tidigare genomförda 

farledsåtgärder i Göteborgsområdet. 

Med hänsyn till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkets inves

teringsverksamhet förordar jag att verket på samma sätt som tidigare år 

ges ett beställningsbemyndigande på högst 5 milj. kr. för leveranser av 

sjöfartsmateriel under budgetåret 1985/86. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att sjöfartsverket lämnas ett beställningsbemyndigande 

på högst 5000000 kr. för leveranser av sjöfartsmateriel under 

budgetåret 1985/86. 

2. till Sjö.fartsmateriel m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag på 35 900 000 kr. 

E 5. Övrig verksamhet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4397000 

26294000 

26984000 

Från anslaget betalas utgifterna för viss radiotjänst åt sjöfarten. vissa 

kostnader för sjöfartsverkets omlokalisering, åtgärder mot vattenförore

ning från fartyg, särskild undersökningskommission vid sjöolyckor. be
manning av fyrar av regionalpolitiska skäl. Vidare finansieras vissa kostna

der för mtcmationellt samarbete på sjöfartsområdet. fritidsbåttrafikens 

andel av sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamheten samt enheten 

för landtransporter av farligt gods. 

Sjöfart.1·1·erkets anslag.~framställnin{: 

För budgetåret 1983/84 beräknar sjöfartsverket bruttokostnaden för Öv

rig verksamhet till 28, 1 milj. kr. Efter avdrag för intäkter som utgörs av 

bidrag från olika intressenter för vissa bemanningskostnader. uppgår an

slagsbelastningen i sjöfartsverkets förslag till ca 27.6 milj. kr. Förutom 

kompensation för inträffade pris- och lönekostnadsökningar som uppgår 

till ca 1,2 milj. kr. har verket räknat upp kostnaden för den nya enheten för 

tandtransporter av farligt gods med ca I.I milj. kr. Jämfört med anslaget 

för innevarande budgetår bortfaller ett engångsanvisat bidrag till chefen för 

marinen för vissa radarinstallationer i Öresund på I milj. kr. 

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 8 
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Föredrauanden 

För nästa budgetår beräknar jag bruttokostnaden under anslaget till ca 

27.4 milj. kr. Efter avdrag för intäkter under anslaget blir anslagsbelast

ningen ca 27.0 milj. kr. Mitt förslag ansluter sig i huvudsak till sjöfartsver

kets beräkningar. Jag har emellertid beträffande delprogrammen 

omlokaliseringskostnader och bidrag till vissa internationella organisatio

ner räknat med något lägre kostnadsökningar än verket. För LFG:s del är 

jag inte beredd att tillstyrka den volymökning på drygt 0,3 rnilj. kr. som 

verket förordat. Inom den ram som omfördelats från statens naturvårds

verk och industriverket på sammanlagt ca 0.9 milj. kr. har fyra handläg

gartjänster ställts till LFG:s förfogande, förutom de kansliresurser som 

LFG kan disponera gemensamt med sjöfartsverkets sjöfartsinspektion. 

Det finns enligt min mening skäl ;lit avvakta med en ytterligare resursupp

byggnad inom LFG. Erfarenheterna från den verksamhet som startar från 

årsskiftet 1982/83 bör först värderas. Jag anser också att det bör finnas 

vissa samarb<:tsmöjligheter med berörda enheter inom sjöfartsverket som 

kan ha betydelse för bedömningen av resursbehovet. 

Mitt förslag fördelat på ddprogram framgår av följande sammanställ-

ning. 

Delprogram 1981/82 1982/83 Beräknat 1983/84 
Utfall Anvisat 

Verket Före-
draganden 

tusental kr. 

I. Radiotjiinst åt sjö-
farten 665 665 665 665 

2. Omlokaliseringskost-
nader 2 372 3 245 3327 3129 

3. Åtgärder mot vatten-
förorening från fartyg 

4. Särskild undersöknings-
kommission vid sjö-
olvckor 490 79 86 86 

5. Bemanning av fyrar av 
regionalpolitiska skäl 866 1718 !723 17:23 

6. Bidrag till vissa in-
lernationella organisa-
tioncr m. m. llALA, 
PIANC. IHOl :273 365 293 

7. Vissa kostnader för 
fritidsb:htrafik 19 548 . 20602 20602 

8. Enheten for land-
transporter av 
farligt gods 225 1300 946 

Summa kostnader 4393 25754 28069 27445 

Avgår intäkter 
Under anslaget 461 461 461 

Summa utfall/anslag 4393* 25293* 27608 26984 

•Avser kvarvarande delprogram. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Öl'rig verksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag på 26 984 000 kr. 

Övriga sjöfartsändamål 

E 6. Handelsflottans pensionsanstalt 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

I 000 

I 000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HPAJ handlägger ärenden om pensio

nering av sjömän enligt kungörelsen (1972:412) om sjömanspension (änd

rad senast 1980:432). 

Enligt lagen (1961:300) om avgift för sjöfolks pensionering (ändrad se

nast 1979:6601 skall redare betala avgift för beredande av pension åt 

sjömän. vilka som manskap varit anställda på svenskt handelsfartyg i 

utrikes fart. 

Kostnaderna för pensionsanstaltens administration betalas med dessa 

avgifter. Av dessa medel tas ett så stort belopp i anspråk till pensionsan

stalten. som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och omkostnader 

med avdrag för I 000 kr. Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga 

nettoutgiften. 

P ens ion.rn n st altens a nsl ag.~fra nu t ii 11 ni ng 

Pensionsanstalten har yrkat att anslaget räknas upp med 250000 kr. 

vilket ungefär motsvarar lönekostnadspålägg för anstaltens personal. Som 

skäl anförs att anstaltens fonder minskar vilket pensionsanstalten anser är 

olyckligt eftersom fonderna ändå är för små för att helt täcka pensionsåta

gandena för sjöfolket. 

F<>redraganden 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Pensions- Före-
anstalten dragandcn 

Anslag 

Lönekostnader 982000 -68000 -68000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 12000 + 9000 + 9000 

· Lokalkostnader 90000 +17000 +17000 
Expenser 60000 - 2000 - 2000 
Utbetalningskostnader 70000 - 5000 - 5000 

1216000 -49000 -49000 
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Jag anser inte att det finns skäl att finansiera kostnaderna för anstaltens 

lönt;kostnadspålägg på annat sätt än övriga kostnader eller att nu ändra 

rådande finansieringsform av pensionsanstaltens verksamhet som är före

mål för överläggning mellan berörda avtalsparter. 

Summan av posterna till avlöningar. arvoden och omkostnader blir 

I 167000 kr. vilket är 49000 kr. mindre än anvisade medel för innevarande 

år. Några besparingar utöver de som anstalten föreslagit synes inte vara 

möjliga för budgetåret 1983/84. Till uppbörd under anslaget skall således 

tas I 166000 kr. Medelsanvisningen på statsbudgeten skall ske med oför

ändrat I 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till llandel.~flottans pensionsanstalt för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett anslag på I 000 kr. 

E 7. Handelsnottans kultur- och fritidsråd 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

1000 

I 000 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) planlägger. samordnar och 

genomför kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Rådets verksamhet 

inriktas på kulturell service som avses ge en bild av det svenska kulturut

budet genom distribution av TV ·kassetter, ljudband. tidningar. litteratur 

och film samt biblioteksverksamhct. Rådet ordnar äwn bl. a. idrotts

arrangemang. Rådet har ett omfa~tande samarbete med bl. a. motsvarande 

nordiska organisationer och med svenska kyrkan i utlandet samt - när det 

. gäller idrottsfrågor - med komm:.mer och idrottsorganisationer. 

Från den 1 juli 1976 gäller de riktlinjer för den inriktning. organisation 

och finansiering inom handelsflnttan som godkänts av riksdagen efter 

förslag i prop. 1975/76:73 (TU g175f76: 10. rskr 1975/76:89) och vidare de 

anvisningar för verksamheten som lämnats i regleringsbrcv för verksamhe

ten under budgetåret 1982/83. 

Rådets verksamhet finansiera~; via handelsflottans kultur- och fritids

fond. som tillförs en viss del. f. n. 7 milj. kr. dock högst 9,0%. av nettobe

loppet av erlagda statliga fyravgifter. Film verksamheten skall dock finansi

eras med filmhyror. 

Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp av I 000 kr. 

Il KF:s anslagsframställning 

Kultur- och fritidsrådet beräknar utgifterna inkl. filmverksamheten till 

ca 12 milj. kr. och inkomsterna till ca 11.5 milj. kr. varav 9.5 milj. kr. från 

fyravgifter. Det beräknade underskottet. ca 0,5 milj. kr.. föreslås utgå ur 
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handelsflottans kultur- och fritidsfond. Handelsflottans kultur- och fritids

fond visade den I juli 1982 ett överskott på ca 8.5 milj. kr. Av överskottet 

avses ca 2.7 milj. kr. användas för täckande av utgifter under innevarande 

budgetår. 
I sin anslagsframställning har HKF bl. a. beräknat resekostnader till 

160 000 kr. och konferens- och informationsverksamhet till 165 000 kr. -

Föredraganden 

1982/83 Beräknat 1983/84 

Kultur- och Föredra-
fritidsrådet ganden 

Utgifter 

I. Kultur- och fritids-
verksamhet !0239000 !0452000 !0366000 

2. Film verksamhet 1500000 1500000 1500000 

11739000 11952000 11866000 

Inkomster 

3. Filmhyror 1500000 I 500000 1500000 
4. Inkomsträntor 556000 440000 440000 
5. Övriga inkomster 7000000 9 500000 6000000 

9056000 li 440000 7940000 

Beräknat underskott att 
utga ur handelsflottans 
kultur- och fritidsfond 2683000 512000 3 926000 

Utöver de besparingar som rådet föreslagit bör ytterligare besparingar 

kunna ske främst av resekostnader och inom konferens- och informations

verksamheten. För innevarande år avsattes 525 000 kr. till bok verksamhe
ten inklusive tidskrifter. Till denna verksamhet. som får anses vara bety

delsefull. föreslår jag att det avsätts 600000 kr. Den extra höjningen utöver 
sedvanlig prisomräkning uppvägs av besparingar på andra kostnadspostcr. 

Den nuvarande självfinansieringen av filmverksamheten bör bibehållas. 

Handelsflottans kultur- och fritidsfond tillkom i samband med omorgani

sationen av handelsflottans välfärdsråd och ersatte den då närmast helt 

förbrukade välfärdsfonden. Behovet av_ den nya fonden motiverades av att 

konjunkturberoende nedgångar i den medelstillströmning som skall finan

siera välfärdsverksamheten kan inträffa, medan verksamhetens kostnader 

till stor del betraktades som fasta samt av att det i framtiden kan uppstå 

förhållandevis stora utgifter av engångsnatur vilka ansågs hellre böra be

stridas av fondmedel än genom tillfälliga avgiftshöjningar. Fonden ansågs 

böra motsvara ungefär ett års löpande utgifter. 

Beslut har därefter tagits att successivt minska fonden till ca en tredjedel 

av rådets årliga löpande utgifter med hänvisning till att det ansågs olämp

ligt att binda ett onödigt stort kapital i fonden. 
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På samma sätt som det accepteras att exempelvis sjöfartsverkets in

komster är konjunkturberoende bör det även accepteras att HKF's in

komster kan bli konjunkturberoende. Då det inte heller förväntas investe

ringsbehov inom överskådlig tid !;om kan motivera att fonderade medel 

reserveras för sådant ändamål bör de fonderade medlen i sin helhet kunna 

tas i anspråk för rådets löpande verksamhet inom anvisade ramar. Jag 

föreslår därför en fortsatt successiv minskning av fonden. För budgetåret 

1983/84 föreslås att fonden tillför~; 6000000 kr. från fyravgifterna vilket 

kommer att medföra en beräknad minskning av fonden med ca 3 900 000 kr. 

Sjöfartsverket har i sin anslagsframställning yrkat att HKF:s verksam

het inte skall finansieras genom fyrnvgifter. Jag har tidigare redovisat min 

syn på frågan om sjöfartens kostnadsansvar. Beträffande HKF anser jag 

att det bör undersökas i vilken utsträckning ett mer formaliserat samarbete 

med olika befintliga organ kan medföra rationaliseringsvinster inom rådets 

verksamhetsområde utan att en bt::rättigad servicenivå påverkas negativt. 

Om det i det sammanhanget kommer fram förslag om ändringar av verk

samhetens finansiering bör förslagen bli föremål för närmare övervägan

den. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna för finansiering av 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd. 

2. till Handel.ljlottans kultur- ochfritidsråd för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

E 8. Ersättning till viss kanaltrafik m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Från anslaget kompenseras Trollhätte kanalverk. Vänerns seglations

styrclse och Stockholms hamn i enilighet med statsmakternas beslut om att 

slopa de särskilda passageavgifterna för Väner- och Mätartrafiken (prop. 

1978/79:24, TU 1978/79:6. rskr 1978/79:61 ). Vidare avses kostnaderna för 

vissa fyrar i Röda havet och för i~.patrulleringen i Norra Atlanten täckas 

från anslaget. Dessa kostnader redovisas för innevarande budgetår undet 

anslaget 118. Viss internationell verksamhet. Kostnaderna för statsbidra

get till vissa hamnar för mottagning av miljöskadligt avfall enligt förslag i 

tilläggsbudget I för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83:25) avses också 

täckas från anslaget. Kostnaderna under anslaget avräknas från inkomster

na av farledsvaruavgiften. Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp 

på 1000 kr. 
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Föredraganden 

Jag beräknar att avräkningen från inkomsttiteln Fyravgifter. farleds

varuavgifter för budgetåret 1983/84 kommer att uppgå till ca 37 milj. kr. Jag 

har då räknat med 29.5 milj. kr. i ersättning till Trollhätte kanalverk och 
med drygt 5 milj. kr. i ersättning till Vänerns seglationsstyrelse. 

Beträffande ersättningen till Vänerns scglationsstyrelse är den grundad 

på de principer som redovisades i prop. 1978/79:24 om slopande av särskil

da passageavgifter för Väner- och Mälartrafiken. Enligt dessa principer är 

det inkomsterna från farledsvaruavgiftens distanstillägg av trafiken på 

Vänern som utgör grunden för ersättningen till Vänerns seglatiönsstyrelse. 

Den faktiska ersättningen bestäms sedan av regeringen. För n~irvarande 

utgår ersättning med två gånger det belopp som härrör från inkomsterna av 

Vänertrafikens distanstillägg. I olika skrivelser till kommunikat.ionsdepar

tementet har företrädare för Vänersjöfarten begärt att särskilda åtgärder 

vidtas för att mildra effekterna av avgiftshöjningarna i fråga om farleds va

ruavgiftens distanstillägg. Det gäller dels den beslutade höjningen från den 

I januari 1982 dels den i sjöfartsverkets anslagsframställning aviserade 

avgiftshöjningen från årsskiftet 1982/83. Vänerns hamnförbund och Väner

kommittcn har bl. a. pekat på att samtliga Vänerhamnar är inplacerade i 

högst<1 distansklass (klass 14) och att taxehöjningar mot den bakgrunden 

missgynnar Vänerhamnarna jämfört med västkusthamnarna. För att bibe

hålla den regionalpolitiska tanken bakom satsningen på Vänersjöfarten har 

i skrivelserna begärts dels att distanstilläggen inte höjs dels att hamnarna i 

Vänern placeras in i en lägre distansklass. 

När statsmakterna genomförde det nu tillämpade avgiftssystemet för 

Vänersjöfarten var utgångspunkten att inordna Väner- och Mälarsjöfarten 

i det för övriga farleder och hamnar tillämpad!! avgiftssystemet. Därige

nom kunde de avgifter som tidigare belastade t. ex. Vänersjöfarten -
kanalavgifter och seglationsavgifter - elimineras. Den subvention som på 

detta sätt kommer Vänersjöfarten till del kan för innevarande budgetår 
beräknas till ca 25 milj. kr. De avgiftshöjningar som genomförts sedan 

taxeornläggningen har drabbat Vänersjöfarten i samma proportion som 

annan sjöfart. Om nuvarande avgiftssystem och kostnadsansvar för han
delssjöfarten skall kunna bibehållas kan inte farledsvaruavgiftens distans

tillägg undantas från framtida avgiftshöjningar. 

När det däremot gäller inplacering av Vänerhamnarna i distansklass 14 
återspeglar detta åtminstone i dagsläget mer ett önskemål om anpassning 

mellan nuvarande och tidigare avgiftssystem än den verklighet som gäller 

för trafiken. I statsmakternas beslut 1978 förutsattes att samtliga hamnar i 

Vänern skulle placeras i samma distansklass och baseras på sträckan 

Vänersborg-Karlstad. Från kostnadssynpunkt motsvarade detta den segla

tionsavgift på 1 kr. som tidigare togs ut av trafiken på Vänern. Eftersom 

den genomsnittliga lotsningssträckan på Vänern uppgår till ca 60 nautiska 

mil mot nuvarande taxeavstånd 80 nautiska mil anser jag att lotsnings-
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sträckan också bör kunna ligga ;till grund för avgiftsuttaget. En sådan 

anpassning skulle innebära att samtliga hamnar inplacerades i distansklass 

12 vilket skulle ge en samtidig sänkning av avgiftsnivån med ca 8%,, 

Mina förslag i övrigt innebär att kostnaderna för ispatrulleringen i Norra 

Atlanten och för vissa fyrar i Röda havet och det i prop, 1982/83:25 

föreslagna statsbidraget till vissa hamnar för mottagning av miljöskadligt 

avfall finansieras från anslaget. Det är enligt min mening en fördel med en 

samlad behandling under ett anslag av sådana kostnader som avräknas från 

farleds varuavgiften på statsbudget,~ns inkomstsida. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört i fråga om Vänerhamnarnas inplacering i 

distansklass. 

2. till Ersiittninr: till viss kanaltrqfik m. m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

E 9. Lån till den mindre skeppsfarten 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

45540000 

40000000 

40000000 

Reservation 12200000 

Anslaget för lån till den mindre ;;keppsfarten har till syfte att främja en 

från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av landets bestånd av mindre 

fartyg. Lån kan enligt förordningen ( 1971 :324) om lån till den mindre 

skeppsfarten (omtryckt 1980:462) beviljas svenskt rederiföretag för för
värv. ombyggnad eller reparation av mindre fartyg. Företräde till lån skall 

ges mindre rederier. Um beviljas av statens lånenämnd för den mindre 

skeppsfarten. 

Lånenämndens anslag.~framställning 

Under budgetåret 1981/82 beviljade lånenämnden 7 lån på sammanlagt 

45,5 milj. kr .. varav 4 lån på sammanlagt 19.3 milj. kr. avsåg modernisering 

av fartyg och övriga inköp av tre t,Jrrlastfartyg byggda under åren 1972-

1977. 

Lånenämnden har under budgetåret avslagit ansökningar om lån på 

sammanlagt 3 milj. kr. Dessutom har nämnden avvisat lånesökande som 

sökt lån för fartyg som varit äldre än fem år. Amortcringstiden skulle i 

sådana fall blivit mindre än tio år och därigenom leda till alltför betungande 

amorteringar sett mot bedömda intjäningsmöjligheter. 

Lånenämnden erinrar om de svårigheter som svensk sjöfart möter. Som 

komplement till det sjöfartspolitiska stöd riksdagen beslutat om föreslår 

lånenämnden ytterligare åtgärder med speciell inriktning på den mindre 

skeppsfarten. Lånenämnden föreslår dels en sänkning av nämndens utlå-

. ningsränta dels en förlängning av tiden för slutbetalning av fartyg. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 105 

Beträffande räntan föreslår lånenämnden att för lån som beviljats under 

de tre senaste budgetåren och fortsättningsvis under en period av tre år 

räntan inte överstiger 12 %, vilket överensstämmer med statens avkast

ningsränta. Nämnden pekar pil att räntan för lån för inköp av andrahands

tonnage f. n. ligger på ca I 51/(. och mer medan lån för nybyggen förräntas 

efter 9,25 % ränta. Lånenämnden framhåller att den föreslagna räntesänk

ningen. beräknat på befintlig utlåning. skulle kosta ca I milj. kr. i minskade 

ränteinkomster för staten. De samlade ränteinkomsterna för budgetåret 

1981/82 uppgick till 14.5 milj. kr. 

Lånenämnden bedömer att utlåningen även fortsättningsvis till övervä

gande del kommer att vara inriktad på att lämna lån för inköp av andra

handstonnage. Detta torde enligt nämnden vara det naturligaste sättet att 

successivt modernisera den mindre skeppsfarten med hänsyn till nuvaran

de intjäningsmöjlighetcr. . 

Mot den bakgrunden föreslår nämnden att tidpunkten för slutbetalning 

av lån ändras på sätt att ett fartyg inte behöver vara slutbetalt förrän 

fartyget uppnått 20 års ålder mot f. n. 15 år. Lånetiden skall emellertid 

enligt förslaget fortsatt vara högst 15 år. 

För utlåning under budgetåret 1982/83 står till nämndens disposition dels 

ett reservationsanslag på 40 milj. kr. dels en ingående behållning från 

föregående budgetår på 12.2 milj. kr. Låneniimnden begär för budgetåret 

1983/84 ett anslag på 50 milj. kr. Enligt nämndens bedömning kommer 

efterfrågan på lån även de närmaste åren att i huvudsak gälla modernise

ring och inköp av andrahandstonnage. 

Föredraganden 

Lånenämnden disponerar för innevarande budgetår 52,2 milj. kr. för sin 

utlåning. varav 12.2 milj. kr. utgör en ingående behållning från föregående 

budgetår. Den svåra marknadssituation som f. n. råder inom sjöfarts

näringen har enligt vad jag erfarit minskat efterfrågan på lån. En bedöm

ning i dagsläget ger inte anledning tro att tillgängliga medel kommer att 

utnyttjas fullt ut under budgetåret. Det ekonomiska stöd som riksdagen 

beslutat om kan emellertid öka utlåningen. En förbättrad sjöfartskonjunk

tur kan också snabbt öka efterfrågan på kapital. Jag vill dessutom peka på 

att de priser som numera gäller vid förvärv eller ombyggnad av fartyg gör 

att lånebehovet per objekt ökar. Det genomsnittliga lånebeloppet per ob

jekt 1980/81 lågt. ex. på 3,2 milj. kr. mot 6.5 milj. kr. budgetåret 1981/82. 

Trots den osäkerhet som f. n. råder om lånenämndens utlåningsvolym 

under såväl innevarande som nästa budgetår förordar jag ett anslag för 

budgetåret 1983/84 på 40 milj. kr. Det kapitalöverskott som kan uppstå 

under innevarande budgetår bör enligt min mening kunna regleras vid 

budgetårsskiftet. 

När det gäller lånenämndens förslag om en räntesänkning till 12 % vill 

jag först erinra om att räntenivån vid nybeställning och vid större ombygg-
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nader av fartyg f. n. ligger under 10 %. Det mindre tonnaget kan härigenom 

erbjudas samma räntevillkor som vid övrig fartygsfinansiering. Jag är 

däremot inte beredd att tillstyrka en räntesänkning till den nivå som 

lånenämnden förordar i fråga om lån till andrahandstonnage. En ränte

sänkriing enligt den modell lånenämnden föreslår skulle enligt min mening 

inte kunna genomföras utan konsekvenser också för den övrigafartygskre

ditmarknaden. För att klara de akuta problemen inom branschen har 

regeringen i stället. på förslag från sjöarbetsmarknadens parter. som fram

går av tilläggsbudget I till innevarande statsbudget för den mindre skepps

farten föreslagit en konjunkturanpassning av det tidigare beslutade stödet 

till svenska rederier. Jag anser därför att marknadsmässiga villkor även 

fortsättningsvis skall tillämpas vid utlåning till andrahandstonnage. 

Jag är heller inte beredd att tillstyrka en generell utsträckning av den 

ålder som gäller för slutbetalning av fartyg. Lånenämnden föreslår för sin 

del 20 år i stället för som f. n. 15 år. Jag anser att utlåningens primära syfte 

liksom hittills skall vara att stimukra till anskaffning av moderna. konkur

renskraftiga och miljösäkrare fartyg. Jag anser däremot att lånenämnden 

skall ha möjlighet att om särskilda skäl föreligger medge undantag från 

huvudregeln om slutbetalning när fartyget är 15 år gammalt. Som gräns bör 

emellertid gälla att lånen skall vara slutbetalda senast när fartyget är 20 år 

gammalt. 

Jag hemställer att regeringen fö:~eslår riksdagen 

att till Lån till den mindre skepps.farten för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag på 40000000 kr. 

E 10. Stöd till svenska rederier 

1982/83 Anvisat 

1983/84 Förslag 

250000000* 

250000000 

*Anvisat på tilliiggsbudget I till statsbudgeten 1982/83. 

Våren 1982 fattade riksdagen beslut ·om vissa sjöfartspolitiska frågor 

(prop. 1981/82:217. TU 1981/82:]7. rskr 1981/82:437). Beslutet innebär 

bl. a. ett tidsbegränsat ekonomisk1 stöd till svenska rederier. Enligt beslu

tet skall stödet utbetalas med början under år 1983. vilket innebär att 

sjömansskatt som inlevererats under år 1982 utgör underlag för beräkning 

av det första årets stöd. Riksdagen har senare (prop. 1982/83:25. TU 

1982/83: 5. rskr 1982/83: 115) beslutat om att tidigarelägga stödet till s. k. 

kustsjöfartsfartyg ett år. 

Stödet administreras av en särskild nämnd. nämnden för rederistöd. För 

administrationskostnader beräknar jag 875 000 kr. under budgetåret 

1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till sw:nska rederier för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag på 250000000 kr. 
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F. LUFTFART 

Huvudinriktningen på mitt förslag till investeringar i luftfarten är 

- att anläggningarnas standard och kapacitet skall kunna vidmakthållas, 

- att den höga Oygsäkerheten bibehålls och 

- att goda förutsättningar skall skapas på Arlanda för att ta emot den trafik 

som under hösten 1983 kommer att flytta dit från Bromma. 

Riksdagens beslut (prop. 1981/82:98. TU 1981/82:28, rskr 1981/82:339) 

om vissa luftfartspolitiska frågor innebar att luftfartspolitiken lades fast i 

viktiga avseenden. Arbetet med att fullföija beslutet pågår inom luftfarts

verket. 

Som princip för investeringarnas lönsamhet gäller att investering.arna i 

flygplatser skall ge ett för lufttransportsektorn positivt resultat under re

spektive anläggningars ekonomiska livslängd. Det är rimligt att staten i 

princip varje år erhåller en avkastning på det upplåtna kapitalet som 

motsvarar statens avkastningsränta. De omfattande investeringarna under 

1970-talet som följd av utbyggnaden av de nya flygplatserna Landvetter 

och Sturup samt utrikesterminalen på Arlanda flygplats och kapacitets

och säkerhetshöjande åtgärder vid övriga flygplatser har dock lett till att 

luftfartsverket f. n. inte helt kan uppfylla sitt förräntningskrav. 

Enligt luftfartsverkets plan för tioårsperioden 1977/78-1986/87 kommer 

staten och kommunerna att fr. o. m. budgetåret 1983/84 erhålla full ränteer

sättning samt kompensation för tidigare undcrforräntning. Ett uppfyllande 

av planen förutsätter taxehöjningar, att en viss personalminskning kommer 

till stånd samt att investeringarna begränsas. 

De riktlinjer för utbildning av piloter för den civila luftfarten som före
slogs i prop. 1980/81 :6 föranledde ingen erinran från riksdagens sida (TU 

1980/81 :2, rskr 1980/81 :36). Med hänvisning till riksdagens beslut tillkal

lades en särskild kommitte med uppgift att svara för den närmare planlägg

ningen av en civil pilotutbildning. Kommitten redovisade sitt uppdrag i 
betänkandet (Ds K 1982:4) Statlig trafikflygarskola. 

Regeringen uppdrog den 16 september 1982 åt statens förhandlings
nämnd att, med utgångspunkt från riksdagens beslut om inrättande av en 

civil pilotutbildning samt organisationskommittens för trafiktlygarutbild

ning förslag, ta upp överläggningar med Scandinavian Airlines System i 

syfte att träffa ett samarbetsavtal mellan staten och bolaget avseende en 

civil trafikflygarutbildning. 

Resultatet av uppdraget skall redovisas för chefen för kommunikations

departementet senast den I februari 1983. 

I den luftfartspolitiska propositionen (1981/82:98) konstaterades att den 

matartrafik - trafik med mindre plan. s. k. sekundärtrafik, på sträckorna 

Gällivare-Luleå, Kramfors-Sundsvall, Borlänge-Stockholm och Norr-
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köping-Visby-Kalmar - som Linjdlyg idag bedriver med flygplan inhyrda 

från Swedair är företagsekonomiskt olönsam. U ndcrskottet bars i sin 

helhet av flygbolagen t. o. m. den 30 juni 1982. Nya och för sekundärtrafi

ken lämpliga flygplanstyper - Sa::'.b Fairchild 340 - kommer att tas i bruk 

omkring år 1985. Med denna typ av flygplan finns förutsättningar att få 

lönsamhet i den regionalpolitiskt betydelsefulla sekundärtrafiken. Det är 

därför angeläget att Linjeflygs matartrafik kan bedrivas övergångsvis. I 

propositionen konstaterades ocksil att en allmän utgångspunkt bör vara att 

finansieringsfrågan bör lösas av b·~rörda intressenter. framför allt berörda 

kommuner. staten och flygföreta:gcn. Underskottet beräknas budgetåret 

1982/83 uppgå till ca 24 milj. kr. 

Flygbolagen har meddelat att man är beredd att svara för 6 milj. kr. av 

underskottet under vart och etl av budgetåren 1982/83, 1983/84 och 

1984/85. Svenska kommunförbundet avser rekommendera att passagerar

avgiften på de kommunala flygplatserna ligger kvar på oförändrad nivå 

under perioden 1983-85. Regeringen har den 25 november 1982 beslutat 

att nedsätta luftfartsverkets förräntningskrav med 15 milj. kr. budgetåret 

1982/83 som bidrag till finansieringen av matartrafiken. En i stort sett lika 

stor nedsättning - 13 resp. I I milj. kr. - bör enligt min mening göras 

under budgetåren 1983/84 och 1984/85. Resteran·de del av underskottet bör 

täckas genom en allmän höjning av priserna i inrikesflyget. 

F I. Flygplatser m.m. 

1981/82 
1982/83 
1983/84 verket 

föredraganden 

lng. be
hå.Ilning 

85 700000 
121 100000 
91 IOOOOO 

117600000 

Anslag 

121400000 
206500000 
146600000 
119900000 

Utgift 

86000000 
210000000 
2.'7700000 
214100000 

Från anslaget betalas investeringar i flygplatser (statlig andel) i navige

ringshjälpmedel, i teleteknisk och meteorologisk utrustning för flygtrafik

tjänst samt i fordon och maskiner. 

Medelsförbrukning och anslag för 1982/83 har. i förhållande till riksda

gens ställningstagande med anledning av den luftfartspolitiska propositio

nen (prop. 1981/82:98, TU 1981/82::28. rskr 1981/82:339). förändrats genom 

ett flertal beslut under året. I tabellen redovisas förändringarna i medels

förbrukningen budgetåret 1982/83 •Jch deras orsaker. 
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Medelsförbrukning enligt luftfartspolitiska propositionen 
( 1981/82:98) ' 
Tilläggsbudget I till statsbudgeten budgetåret 1982/83 
Tidigareläggning av investeringar vid flygplatserna i Kiru
na och Östersund enl. regeringens beslut den 9 september 
1982. Nu beräknad förbrukning 
Tidigareläggning av investeringar i bl.a. Luleå, Sundsvall 
och Karlstad enl. regeringens beslut den 21 oktober 1982 

Milj. kr. 

130.0 
50.3 

5.0 

24,7 
210.0 

l samband med att regeringen den 21 oktober 1982 beslöt att låta luft

fartsverket påbörja byggandet av ett nytt stationsområde för Luleå flyg

plats äterfördes tidigare anslagna medel för en mindre utbyggnad av flyg

platsen till statsbudgetens inkomstsida. 

Till reservationsanslaget F 6. Särskilda investeringar för luftfarten har 

riksdagen budgetåret 1982/83 anvisat 60 milj. kr. enligt regeringens förslag i 

den ekonomisk-politiska propositionen (prop. 1982/83:50. TU 1982/83:6, 

rskr 1982/83: 110). Investeringarna utgörs bl. a. av ett parkeringshus och av 

ny belysning till en av banorna på Arlanda flygplats. Medelsförhrukningen 

för dessa investeringar beräknas till 31,5 milj. kr. budgetåret 1982/83 och 

27.7 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

L11f(fi1rts1·erkets anslagsframstiillning 

De nämnda besluten har i stor utsträckning påverkat det beräknade 

medelsbehovet för budgetåret 1983/84. Därför har siffrorna i luftfartsver

kets anslagsframställning blivit inaktuella. Luftfartsverket har senare kom

mit in med skrivelser i vilka dessa effekter delvis beaktats. De totala 

investeringsutgiftcrna enligt luftfartsverkets reviderade förslag framgår av 

följande tabell (s. 110). 

De investeringsutgifter som luftfartsverket föreslagit avser till ca 70 % 

redan påbörjade objekt. Störst därav är Arlandas nya inrikesterminal. Av 

de nya investeringarna är 28 o/c säkerhetsinvesteringar. 46 "..'{ kapacitetsin

vesteringar och 26% standardinvesteringar. Bl. a. föreslås en fortsatt om

byggnad av belysningssystem och kraftförsörjning till banorna på Arlanda 

flygplats liksom en ombyggnad av den gamla inrikesterminalen (terminal 

T 3). Den ökade trafiken på Arlanda leder också till behov av fler fordon -

främst för snöröjning. Luftfartsverket begär mot denna bakgrund en ök

ning av medel som avsätts för fordon och utrustning. 

Av övriga större objekt kan nämnas en ny avisningshall på Jönköpings 

flygplats för 0.8 milj. kr. Verket föreslår också att 0.8 milj. kr. beräknas för 

att ansluta Östersunds flygplats till det kommunala vattennätet. 
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Faktisk Beräknad utgift 
utgift 
1981/82 1982/83 1983/84 

milj. kr. 

Flygplatser, totalt 52.4 247,1 224.3 
varav 

Arlanda 24,2 190,9 167,6 
Landvetter 1,0 0,9 0.8 
Bromma 1.4 u 0.1 
Umeå 0.1 0.5 0,6 
Kiruna 0,9 13.6 OJ 
Skellefteå 0,7 0.3 0,6 
Sundsvall/Härnösand 0.4 1.4 2.5 
Örnsköldsvik 0,0 7.1 5,2 
Östersund 0,7 4,0 0.8 
Luleå 3,3 2,8 11.4 
Söderhamn 0.2 o.o 0.1 
Jönköping 0.4 1,7 2,9 
Karlstad 2.0 3,5 6.2 
Norrköping 0.3 4.4 12.6 
Visby 0,7 5,5 4.0 
Bråvalla 0,0 0.6 2,5 
Sturup 0,7 2.4 2.2 
Halmstad 0,5 0.1 
Kalmar 14,7 5,8 3,7 
Ljungbyhcd 0.1 
Ronnebv 0,1 0.0 
ÄngclhÖlm 0.1 0.1 0.1 

Tele och meteo, en route 37,6 48.5 48.3 

Fordon. maskiner. utrustning 7.4 6.0 23.6 

Vissa byggnader 2.7 3.2 1.6 

Diverse 3,5 3.4 4.5 

Totalt 103.6 308.2 302.3 

Avgår kommunala bidrag 17.4 61,9 31.1 

Statlig andel (under anslaget 
Flygplatser m.m.) 86,0 237.7 180.0 

AMS-medel 0,2 8,6 1,7 

Övrig extern finansiering 89,5 

För utbyte av radiofyrarna Natta. Umeå. Örnsköldsvik och Karlstad 

beräknar verket 2,6 milj. kr. Råradarsimulatorn vid flygledarskolan i 

Sturup är försliten och luftfartsverket anser att 6.3 milj. kr. hör investeras i 

en ny anläggning. Av beloppet beräknas 1.3 milj. kr. utfalla budgetåret 

1983/84. 

Remissyttranden 

Lit~ieflyg AB (LIN) konstaterar med tillfredsställelse att flera av bolagets 

tidigare framförda investeringsförslag i avsikt att nedbringa de flygopera
tiva kostnaderna redan utförts och att föreliggande anslagsframställning 

upptar från besparingssynpunkt angelägna investeringsobjekt. 
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LIN framhåller behovet av investeringar i bl. a. ett nytt öve.rvaknings

system för markrörelser på Arlanda, samt investeringar på Östersunds. 

Karlstads och Visby flygplatser. Införande av precisionslandningshjälpmc

del !ILS) på flera flygplatser skulle stärka luftfartens konkurrenskraft 

hävdar bolaget. 

Scandinal'ian Airlines System (SAS) framhåller angelägenheten av 

markrörelseradar, motorkörningsplats, dockningsanläggningar och ut

byggnad av ramp C på Arlanda flygplats. SAS vill ha bättre väntutrymmen 

för passagerarna på Sturups flygplats. 

FöredraRanden 

I tabellen sammanfattas luftfartsverkets reviderade anslagsframställning 

och mitt förslag. 

Statlig andel av investeringsutgifterna budgetåren 1981/82-1983/84; milj. kr. i lö
pande priser 

1981/82 1982/83 1983/84 Föredragan-
Utfall Nu be- Rev. an- den 1983/84 

räknat slagsfram- Budgetprop. 
ställn. 

Luleå nytt område 2.9 21.3 66.0 
Arlanda inrikes 12.7 86.1 19,9 19.9 
~rhmda övrigt 3,8 20,4* 46.0 9.6** 
Ovriga flygplatser 15.4 24.1 36.1 46.2 
FI y gt rafi k tjänst 
en route 40.3 51,7 49.9 44,3 
Fordon. maskiner, 
utrustning 7.4 3,4 23.6 23.6 
Diverse och 
oförutsett 3,5 3.0 4.5 4,5 

Summa 86,0 210,0 180,0 214,I 

* Därutöver 31.5 milj. kr. på särskilt anslag enligt riksdagens beslut (prop. 
1982/83:50. TU 1982/83:6. rskr 1982/83: 110). 

** Diirutöver 27.7 milj. kr. på särskilt anslag enligt riksdagens beslut (prop. 
1982/83:50. TU 1982/83:6. rskr 1982/83: 110). 

Såsom redovisats i regeringens proposition med förslag till tilläggsbud

get I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har avtal nu slutits med 

Stockholms läns landsting och LIN om finansiering av investeringar på 

Arlanda - främst den nya inrikesterminalen. Här upptagna medel utgör 

den över statsbudgeten finansierade andelen av investeringen budgetåret 

1983/84. 

Av övriga investeringar i flygplatser kan nämnas att medel upptas för att 

en upprustning skall kunna påbörjas av kraftförsörjningssystemet på 

Sund5vall/Härnösands och Karlstads flygplatser för totalt 24,4 milj. kr. 

varav 2,7 milj. kr. beräknas utfalla budgetåret 1983/84. Vidare föreslår jag 

att utvecklingen av det s. k. ATCAS-systemet för flygledning får fortsätta. 

Den ökande trafiken på Arlanda motiverar enligt min mening relativt 
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stora inköp av nya fordon och maskiner främst för snöröjning. Möjligheten 

att överföra fordon från Bromma flygplats bör naturligtvis beaktas. 

Av sysselsättningsskäl har arbeten på ett nytt stationsområde för Luleå 

flygplats igångsatts under budget:irei 1982/83 och finansierats inom ramen 

för regeringens finansfullmakt. Totalutgiften för byggandet beräknas till 

100 milj. kr. Uigifterna kommer att utfalla under budgetåren 1982/83 till 

1985/86. 
Luftfartsverket föreslår en fortsatt upprustning av kraftförsö1jningssy

stemct på Arlanda utöver vad scm tidigare beslutats. En fullständig om

byggnad av belysnings- och kraftförsörjningssystemet blir mycket dyrbar. 

Projektets omfattning och de olika delarnas inbördes beroende är enligt 

min mening ännu inte tillräckligt belysta. Jag anser att ytterligare investe

ringar i detta projekt. som benämns Arlanda 80 kraft, inte bör göras innan 

en ytterligare utredning gjorts. Medel bör därför budgetåret 1983/84 avsät

tas endast för utredning och projektering. 

Inrikestrafiken på Arlanda flyttar från nuvarande terminal till den nya 

inrikesterminalen under hösten 1983. Enligt min mening är det uppenbart· 

att den gamla terminalen (terminal T3l måste komma till användning även 

därefter. Med hänsyn till att användningen av byggnaden ännu inte är helt 

klarlagd vill jag dock inte nu ta upp medel för ombyggnaden. 

Med hänsyn till kravet på en stram hushtillning föreslår jag en viss 

ytterligare minskning av medels:'.'örbrukningen för objekt som tas upp i 

luftfart.sverkets förslag. Vid beräkningen av anslaget för budgetåret 

1983/84 har jag även tagit hänsyli: till effekterna av regeringens beslut om 

sysselsättningsfrämjande åtgärder. Anslag motsvarande den· beräknade 

totala investeringsutgiften för dessa arbeten har anvisats budgetåret 

1982/83. Ej utnyttjade medel reserveras till kommande år. För investering

en i Luleå flygplats. som sträcker sig över fyra år. bör medlen reserveras 

särskilt. Anslaget i övrigt bör he;äknas med en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningen. 

Jag beräknar anslaget för 1983/34 enligt följande. 

milj. kr. 

Beräknad mcdelsförbrukning budgetåret 198Y84 
5 '-'f marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1983-07-01 
Anslag budgetaret 1983/84 

Jag hemställer att regeringen fereslår riksdagen 

Lulca 
flyg
plats 

66 

82 

Övrigt 

148, l 
7,.J 

3:'i.6 
119.9 

att till Flygplat.1·n m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag på 119 900 om kr. 
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F 2. Beredskap för civil luftfart 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5179 000 

10000000 

10000000 

Reservation 69i6000 

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser 

för flygtransportledning, flygplatsdrift och tlygtransportverksamhet under 

beredskapstillstånd och krig. 

Lujifarts\'erket.1· anslagsframställning 

Luftfartsverket har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 

10 milj. kr. 

Föredraganden 

I min egenskap av försvarsminister har jag tidigare denna dag anmält. 

programplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisat min syn 

på delprogrammet Flygtransporter. Jag beräknar medelsbehovet för fortifi

katoriska åtgärder, materialanskaffning m. m. budgetåret .1983/84 till JO 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap för civil /ujifart för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag på 10000000 kr. 

F 3. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid tlygtrafik på 

Gotland 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

14600000* 
14500000 

14500000 

* Avser utbetalning för 13 månader - juni 1981 t. o. m. juni 198:!. 

Sedan budgetåret 1973/74 har riksdagen beviljat ersättning till Linjeflyg 
AB (LIN) för särskilda rabatter vid tlygtrafik till och från Gotland. Sedan 

budgetåret 1981/82 har stödet givits en ny utformning med syfte att upp

rätthålla en tillfredsställande flygtrafik. Luftfartsverket fastställde i juli 

1981 prissystem, priser och tidtabell för en försöksperiod fram till den 31 

mars 1982. I samband med utvärderingen av försöksperiodens trafik beräk

nar verket kunna fastställa riktlinjer för stödets utformning på längre sikt. 

För 1982/83 anvisades 14500000 kr. Medlen disponeras av luftfartsver

ket och utbetalas kvartalsvis till LIN. 

Luftfartsverket bedömer att syftet med stödet kan uppnås genom en 

ersättning av oförändrad omfattning. Luftfartsverket beräknar anslaget för 

budgetåret 1983/84 till 14500000 kr. i prisnivå den I januari 1983. 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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Jag har inget att e_rinra mot luftfartsverkets beräkning av bidragsbehovet 

för budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till Linje)1yg AB för särskilda rabatter l'id flyg tra

fik på Gotland för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag på 

14 500000 kr. 

F 4. Statens haverikommission 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 720000 

I 000 

1000 

St:itens haverikommission utn::der enligt sin instruktion ( 1978:555) all

varlig luftfartsolycka och tillbud till sådana inom civil och militär flygverk- · 

samhet enligt bestämmelser i luftfartslagen ( 1975:297), luftfartskungörel

sen ( 1961 :558) och kungörelsen i[]966:436l om undersökning av militära 

luftfartsolyckor. Genom riksdagens beslut ( prop. 1981/82:I00 bil. 9. TU 

1981/82:28. rskr 1981/82:339) skall kommissionen fr. o. m. budgetåret 

1982/83 även utreda de mindre allvarliga olyckorna och olyckstillbuden. 

Haverikommissionen skall vidare följa den nationella och internationella 

utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet 

och samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras haveriförebyg

gande verksamhet. 
Luftfartsverket och chefen för flygvapnet skall svara för kostnaderna för 

haverikommissionens verksamhec. Antalet civila och militära haverier och 

resursåtgången för att utreda ha·1erierna skall ligga till grund för fördel

ningen av kostnaderna. På statsbudgeten upptas därför endast ett formellt 

anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens ha1·erikommission för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

anslag på I 000 kr. 
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G. POSTV ÄSENDE 

Mitt förslag till investeringar i posthus skall ses mot bakgrund av att de 

största problemen med posthanteringen finns i storstäderna. Det är viktigt 

att posten där får ändamålsenliga lokaler bl. a. för att man skall kunna 

utnyttja nya tekniska hjälpmedel i posthanteringen. Nya automatiska brev
sorteringsmaskiner kan ge stora produktivitetsvinster när sådana finns på 

alla stora orter och kan knytas ihop i ett fungerande nätverk. Paketsorte

ringsmaskinerna kräver stor plats men ger också stora produktivitetsför

bättringar. Nya terminaler har under de senaste 10 åren byggts i Göteborg, 

Malmö och Stockholm. Det finns enligt min mening anledning att fullfölja 

moderniseringen. Jag är dock inte beredd att nu avsätta medel i budgeten 

för Göteborg Ban etapp Il och Stockholm Ban. 

Kostnadsansvaret för porton skall stärkas hos myndigheterna uran att 

detta skall föra med sig krångligare postrutiner. Besparingsansträngning

arna i fråga om tjänstebrevsanslaget börjar nu ge resultat. Jag föreslår 

ytterligare besparingar genom att tjänstebrevsrätten för kyrkliga organ 

avskaffas utom för domkapitlen, stiftsnämnderna och folkbokföringen. 

Avvecklingen av underskottet i post verkets tidningsrörelse skall fortsät

ta i enlighet med riksdagens beslut. 

G I. Posthus m. m. 

Ing. behåll- Anslag Utgift 
nmg 

1981/82 6713000 307600000 301400000 
1982/83 12913000 197 050000* 201550000 
1983/84 verket 8413000 146000000 147000000 

föredraganden 8413 000 9500000 17000000 

*Inkl. 30,6 milj. kr. på tilläggsbudget Il och 50000 kr. for tidigardäggning av 
sysselsättningsskäl. 

Från detta anslag betalas investeringar i stora posthus och fastigheter. 

(Normalt större totalkostnad än ca 100 milj. kr.) 

Pos t1·erkets ans/ag.~framstiillning 

Postverket redovisar i anslagsframställningen en bedömning av önsk

värd byggnads verksamhet t. o. m. budgetåret 1987 /88 i fråga om stora 

posthus. Verket har också kommit in med en bedömning av behovet att 
bygga medelstora posthus såsom redovisas i tabellen (s. 116). 
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Postverkel~ långtidsbedömning för by~:gnadsverksamhet för tiden t. o. m. 1987/88 

Prisläge: 1982-01-01 
Milj. kr. 

Objekt Kostn.r~.m 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Stora po.l'thus 
Göteborg Ban 

etapp l 125,8 4.5 
Postgirohuset 

etapp llI 134.7 5,0 
Postgirohuset 

etapp IV 135.0 25.0 40,0 60.0 10.0 
Stockholm-

Tomteboda 604.4 190.0 17,0 
Göteborg Ban 

etapp Il 250,0 60,0 130,0 50.0 10.0 
Stockholm Ban 

ombyggnad 300,0 30.0 60.0 165.0 40.0 5,0 
Stockholm-

Års ta 125.0 30,0 75.0 

Summa stora 
post hus 224,5 147,0 250,0 225,0 80.0 80,0 

Medelstora posthus inkl. tomter 

Kalmar 14.2 2,5 
Sundsvall 29.0 15.0 6,0 
Jönköping 23,0 15,0 4,0 
Härnösand 24.0 15,0 4.0 
Borlänge 26,8 16,0 7,8 
Ulvsunda kv. 

Generatorn 14,l 10.5 2.0 
Falköping 33,0 15,0 10,0 
Luleå 33,0 17.0 4,0 
Skövde 18,2 12.0 3.8 
Lund 28.5 7.4 15,0 6,1 
Lund tomt 1,8 1.8 
Stockholm 6 

kv. Rcsedan 23.6 2,0 15,0 6.6 
Bollnäs 18.4 7.0 12.0 0.4 
Bollnäs tomt 1,0 1,0 
Karlskrona 13.7 5,0 8,0 0,7 
Karlskrona tomt 1,6 1.6 
~almö cph 50.2 21,0 21,0 8.2 
Ostersund 25.8 15.0 8.0 2.8 
Östersund tomt 6,3 6,3 
Enskede/Johan-

neshov 30,0 10.0 15,0 5,0 
Sundsvall om-

byggnad 13.0 5,0 8,0 
Borås 85.0 30,0 40,0 15.0 
Halmstad 23.0 10.0 10.0 3.0 
Trelleborg 14.0 7.0 7,0 
Norrköping 50.0 10,0 25.0 
Alvesta 30,0 10.0 15.0 
Eskilstuna 25.0 7.0 12.0 
Skellefteå 

tillbyggnad 17.0 4.0 10.0 

Summa medelstora 148,5 114,2 64,8 79,2 95,8 87,0 

Mindre bygg-
nadsföretag 
t<IO mkr.l 
Exkl. underhåll 65,0 65.0 65,0 65,0 65,0 65,0 

Totalt 438,0 326,2 379,8 369,2 240,8 232,0 
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Postverket har i en särskild skrivelse begärt att få starta den sista 
etappen (etapp IV) av ombyggnaden av postgirohuset i Stockholms city 

budgetåret 1982/83. Riksdagen har (prop. J 982/83:50, TU 1982/83: 6. rskr 

1982/83: 110) på särskilt anslag G4. Särskilda investeringar för postväsen
det anvisat 135 milj. kr. för att påbörja den sista etappen av ombyggnaden 

av postgirohuset. I anslagsframställningen upptas därutöver medel för 

fullföljande av Tomtebodaprojektet och för att påbörja etapp Il av postter

minalen Göteborg Ban och ombyggnad av Stockholm Ban. 
År 1979 var etapp I av postterminalen i Göteborg klar. Terminalen 

används för bl. a. sortering av långsam post (B-post), utrikes post. för 

paket samt för postskolan och en bitverkstad. Etapp I kostade 126 milj. kr. 

Den nu föreslagna utbyggnaden skall innehålla lokaler för sortering av 

snabb-post ( A-post) inkl. sorteringsmaskin, tull, kontor samt lokaler för 

postens adressregister. Lokalerna skall ge utrymme för en ny och bättre 

paketsorteringsmaskin. 
Nu sorteras A-posten i centralposthuset i Göteborgs centrum. Loka

lerna är dåliga och trafiksituationen besvärlig. Alternativet att installera en 

automatisk brevsorteringsmaskin i centralposthuset har undersökts och 

befunnits sämre än det föreslagna nybygget. Göteborg Ban etapp Il be

döms vara en klart lönsam investering genom att posten slipper förhyrning
ar, kan organisera transporterna bättre och ta i bruk de nya brevsorterings

och paketsorteringsmaskinerna. 
Idag sorteras huvuddelen av paketen till och från Stockholm samt A

och B-post på Stockholm Han. En del av posten sorteras i förhyrda lokaler. 

När Tomtebodaterminalen är klar skall paket. tidningar, mass- och grupp

korsband till och från Stockholmsområdet sorteras där liksom alla normal

och ekonomibrev till och från de norra förorterna. Stockholm Ban skall då 

ta hand om främst normalbrev men också ekonomibrev till och från inner
staden. Verksamhet kan flyttas från andra postkontor till Stockholm Ban. 
Dessutom kommer sorterad A-post till och från Tomteboda och andra 
sorteringsenheter att passera till och från tågen genom Stockholm Ban. En 
automatisk brevsorteringsmaskin skall installeras. Vid nya Stockholm Ban 
skall ungefär lika många människor arbeta som idag arbetar i själva ban
gårdshuset och ungefär lika mycket post hanteras. Dessutom skall där 
finnas en huvudkassa för leverans av penningmedel till och från postkon

toren i länet. Nuvarande lokaler är utslitna och olämpliga för terminalens 

nya uppgifter. Lastnings- och lossningsmöjligheterna är dåliga. Post verket 

begär 30 milj. kr. 1983/84 för projektering. Byggandet beräknas kunna 

komma igång i oktober 1984. 

Omfattningen av byggnationen är ännu osäker. Två alternativ diskuteras 

inom postverket, dels en ombyggnad för 210 milj. kr., dels nybyggnation 

för 290 milj. kr. En nybyggnad skulle öppna möjligheter att uppnå större 

spårkapacitet på centralstationen. Överläggningar pågår därom mellan SJ 

och posten. Enligt postverket är en förutsättning för en sådan lösning att 
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290 milj. kr.-alternativet genomförs och att posten får rätt att bygga över 

spåret med sina lokaler. Även i frå;~a om hur tillfarterna till Stockholm Ban 

från Klara Strandsleden skall ordnas råder osäkerhet. 

Föredraganden 

I tabellen sammanfattas postverkets och mitt förslag. 

!milj.kr.) Beräknad utgift 1983/84 

Post verket Föredraganden 

Tomtebodatcrminalen 
Göteborg Ban etapp lI 
Stockholm Ban 
Postgirohuset etapp !V 

Summa 

17 
60 
30 
40 

147 

17 

-* 

17 

* Upptaget på anslaget G 4. Särskilda investeringar för post väsendet. 

Jag har således inget att erinra mot postverkets bedömning av medelsbe

hovet för Tomtehodaterminalen. 

Enligt min mening finns det skäl för en utbyggnad av Göteborg Ban. Det 

råder dock osäkerhet om byggnadens utformning och totalkostnad. Jag 

föreslår därför inte att medel upptas för bygget. 

I fråga om Stockhoim Ban anser jag att det fortfarande finns så stora 

osäkerheter i projektet att medel inte bör avsättas i budgeten. Postverket 

får återkomma till regeringen då bcslutsunderlaget är bättre. 
Anslaget Posthus m.m. bör beriiknas med en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningen. Jag föreslår att medel för nästa budgetår 

anvisas enligt följande beräkning: 

Beräknad medclsförbrukning budgetåro:t 1983/84 
5 %· marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 
Anslag budgetåret 1983/84 

milj. kr. 

17.0 
0.9 
8.4 
9,5 

I syfte att långsiktigt stärka postverkets ekonomi kommer jag efter 

samråd med chefen för ekonomi·· och budgetdepartementen att senare 

föreslå regeringen att verket skall göra en extra avskrivning med 300 milj. 

kr. av statskapitalet. vilket samtidigt förstärker statsbudgeten budgetåret 

1983/84 med samma belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Posthus m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag på 9 500 000 kr. 
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G 2. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

589858921 

465000000 

413000000 

Från anslaget betalas ersättning till postverket för tjänsteförsändelser 

inkl. särskild postdelgivning, debetsedlar och förtryckta deklarationsblan

ketter. 

Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet betalas enligt 

3 § tjänstebrevsförordningen ( 1979:33) och grundas dels på statistiska 

beräkningar. dels på exakta beräkningar. Principerna för beräkningarna 

bestäms efter överenskommelse mellan postverket och riksrevisionsver

ket. 

Postverket har beräknat ersättningsbehovet budgetåret 1983/84 till 416 

milj. kr. Posten räknar inte med någon volymökning. Någon hänsyn till 

eventuella framtida portohöjningar har inte tagits. 

Föredraganden 

Riksdagen har (prop. 1980/81 :20, TU 1980/81 :6, rskr 1980/81: 101 J beslu

tat om avveckling av tjänstcbrevsrätten för icke statliga organ. Enligt 

beslutet skall frågan om hur de kyrkliga organens tjänstebrevsrätt skall 

avvecklas t.v. vila med hänsyn till att något principbeslut rörande de 

framtida relationerna mellan stat och kyrka inte fattats. Jag anser emeller

tid att beslut redan nu kan fattas om avveckling av de kyrkliga organens 

tjänstebrevsrätt. Tjänstebrevsrätten bör dock t.v. bibehållas för domkapit

len. stiftsnämnderna och för pastorsämbetena i fråga om ärenden som 

gäller folkbokföring. Genom ett sådant beslut kommer endast de som 

tillhör svenska kyrkan att belastas med portokostnader för kyrkans verk

samhet exklusive folkbokföringen. Pastorsämbetena. som idag behandlar 

både tjänstebrevsberättigad och icke-tjänstebrevsberättigad post. kommer 

att lättare kunna dra gränsen mellan dessa olika typer av post och deras 

administration bör därmed kunna förenklas. Jag beräknar att tjänstebrevs
anslaget kommer att belastas mellan 3 och 4 milj. kr. mindre till följd av det 

föreslagna beslutet. Det bör ankomma på regeringen att bestämma om 

formerna och den närmare tidpunkten för denna förändring. 

Med hänsyn till detta förslag bedömer jag att 413 milj. kr. bör anslås för 

ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. tjänstebrevsrätten för organ inom svenska kyrkan avskaffas 

utom för domkapitlen, stiftsnämnderna och folkbokföringen. 

" till t:rsiittninR till postverket.för bejiJrdran av (jiinsteförsiinde/ser 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag på 413 000 000 kr. 
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G 3. Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

60000000 
54000000 

48000000 

Riksdagens beslut år 1976 om avgifterna i postverkets tidningsrörelse 

(prop. 1975/76: 127. TU 22, rskr 30 I) innebar att till post verket för tidnings

distribution för budgetåret 1976177 anvisades ett anslag på 90 milj. kr. 

Underskottet i postverkets tidningsrörelse skall avvecklas genom en 

successiv höjning av tidningsavgifterna och i samband därmed en minsk

ning av statsbidragen med lika deilar under avvecklingsperioden. Efter 15 
år - räknat fr. o. m. kalenderåret il977 - skall avgifterna täcka tidningsrö

relsens särkostnader. 

För budgetåret 1983/84 föreslår postverket att 48 milj. kr. anvisas till 

ersättning för tidningsdistributioncn. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postl'erket för tidningsdistribution för budget

året I 983/84 anvisa ett anslag på 48 000 000 kr. 
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H. TELEKOMMUNIKATIONER 

Televerket skall verka för att samhällets och enskildas behov av tele

kommunikationer tillgodoses. Verket svarar därvid för anläggning, drift 

och underhåll av de statliga teleanläggningar som är underställda verket. 

Riksdagens beslut 1980 (prop. 1980/81:66, TU 9, rskr 132) om vissa 

åtgärder på teleområdet var i flertalet avseenden ett beslut som bör gagna 

utvecklingen på telekommunikationsområdet. Televerket har fått goda 

möjligheter att även i framtiden spela en aktiv roll i denna utveckling. Som 

framgår av televerkets anslagsframställning har verket introducerat ett 

flertal nya tjänster under de senaste åren. Ytterligare tjänster planeras på 

såväl tal-, data- som textområdena. Det är därvid en fördel att en klarare 

avgränsning av televerkets monopolområde har genomförts. För många 

typer av produkter och tjänster finns det inte tillräckliga motiv för att 

televerket skall ha ensamrätt att tillhandahålla dem. Monopolavgränsning

en måste givetvis också i fortsättningen kunna anpassas till den tekniska 

utvecklingen. Jag vill emellertid framhålla att detta inte innebär någon 

förändrad syn på televerkets ställning och ansvar. 
Det är angeläget att televerket ges förutsättningar att, inom de ramar 

som fastställs av regering och riksdag, utvecklas och försvara sin interna

tionella tätposition när det gäller att tillhandahålla billiga och kvalificerade 

telekommunikationer. Sålunda har ytterligare förbättringar av televerkets 
finansieringsmöjligheter föreslagits av regeringen propos1t10n 

1982/83: 101 med förslag till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budget

året 1982/83. Förslaget innebär att televerket får finansiera konkurrensut

satta abonnentutrustningar via ett finansbolag, Telefinans AB. Verket ges 
därigenom samma finansiella förutsättningar som dess konkurrenter. I 
samma proposition har regeringen också föreslagit riksdagen att godkänna 
att televerkets industridivision, Teli, inte överförs till bolagsform den 1 juli 
1983. Bakgrunden härtill är att regeringen har gett televerket i uppdrag att 
utreda vissa frågor som rör Telis framtid. Televerket skall bl.a. klarlägga 

vilken konkurrenssituation Teli kommer att befinna sig i framöver och 
konsekvenserna, bl. a. de sysselsättningsmässiga, av om Teli blir bolag 

eller ej. 

Jag vill också något beröra frågan om televerkets provningsverksamhet 

med hänsyn till att trafikutskottet har uttalat att regeringen bör följa hur 

den nya handläggningsordningen fungerar i praktiken. Sedan den I juni 

1981 tillämpas den nya handläggningsordningen för ansökningar om till

stånd att ansluta abonnentutrustningar. som tillhandahålls av privata leve

rantörer. till telenätet. En särskild enhet - televerkets kontor för godkän

nande av privatägd abonnentutrustning - har inrättats. Inom kontoret 

handläggs alla tillståndsärenden vilket bör medföra att man uppnår enhet-
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lighet i tillståndsgivningen och kan hålla nere handläggningstiderna. För 

närvarande pågår ett omfattande arbete inom televerket med att upprätta 

nya och revidera befintliga anvisningar för tillståndsverksamheten. Över

synen av televerkets tekniska villkor för anslutning av utrustningar till 

telenätet beräknas vara klar i början av år 1983. S. k. T-märkning av 

produkter. som visar att anslutningsgodkännande har lämnats, har tilläm

pats sedan hösten 1981. Besvär över avslagsbeslut efter den tekniska 

prövningen kan anföras hos teleanslutningsnämnden, som består av fem 

ledamöter av vilka tre förordnas av regeringen. Nämnden har sedan den 

inrättades hösten 1981 ännu inte haft något ärende att ta ställning till. 

Televerket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 begärt 

ett investeringsanslag för Teleanläggningar m. m. motsvarande en medels

förbrukning på 1747600000 kr. Verket har vidare i en skrivelse den 2 

november 1982 hemställt att rnedclsförbrukningen fastställs till 

I 804 600 000 kr. 

H I. Teleanläggningar m.m. 

198\/82 
1982/83 
1983/84 verket 

föredraganden 

lng. behåll
ning 

295 000 •JOO 
165 800000 

10900-000 
3 200 :JOO 

Anslag 

1471500000 
1486000000•* 
1824 100000 
1886800000 

Utgift 

I 600 700 000* 
1648600000 
1804600000 
1800000000 

* Efter viss justering i riksbokföringen. Enligt televerkets bokslut uppgick medels
förbruimingen till ca 1601900000 kr. 

** Inkl. 47.6 milj. kr. genom disposition av finansfullmaktt:n <rcgeringsbt:slut 
1982-09-09 och 1982-10-21). 

Under detta anslag redovisas investeringar inom te le verksamheten utom 

investeringar avseende fordon. maskiner. inventarier. lokallinjcnät och 

abonnentutrustningar som inte finansieras över statsbudgeten. 

Televerkets investeringsram för budgetåret 1981/82 beräknades i prop. 
1980/81:100 till 1375 milj. kr. lnvt:steringsramen höjdes under budgetåret 

till 1623 milj. kr. genom regering>beslut om tidigareläggning av investe

ringar i sysselsättningsfrämjande syfte och om utjämning av medelsför

brukningen mellan budgetåren samt genom riksdagens beslut med anled

ning av tilläggsbudget lll till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 om 

höjning av aktiekapitalet i Teleinv·~st AB. Mcdeisförbrukningen har enligt 

televerkets bokslut uppgått till 1601,9 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 uppgår investeringsramen till 1648,6 milj. kr. 

vilket är 165,6 milj. kr. mer än v2,d som beräknades i prop. 1981/82:100. 

Ramhöjningcn har, liksom under föregående budgetår, till viss del skett 

genom tidigareläggningsbeslut. I regeringsbeslut den 25 november 1982 

höjdes ramen dessutom med 100 milj. kr. för att bl. a. förbättra framkom

ligheten i telenätet. 
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Televerkets amlagsframställning 

En specificering av televerkets förslag till investeringsprogram framgår 

av följande tabell (milj. kr.): 

Objektsgrupp 

Telefon 
Textkommunikation 
Datakommunikation 
Kommersiell radio 
Frekvensförvaltning 
Fastigheter och byggnader 
Försvarsberedskap 
U !lands sändningar 
Aktier 

Summa 

1981/82 
Utgift 

1224,6 
39.8 
26,0 
37.1 

1.6 
112.6 
10,0 

1,2 
149,0 

1601,9 

Beräknad 
utgift 

1982/83 1983/84 

I 263.4 1500.7 
41,I 15.8 
78,0 106,3 
35.3 26,3 
6.1 3.6 

160,7 83.9 
10.0 11.0 

54.0 

1648,6 1747,6* 

* Enligt televerkets skrivelse den 2 november 1982 föreslås en investeringsram på 
I 804.6 milj. kr. 

Investeringarna för telefonrörelsen som starkt dominerar televerkets 

investeringsprogram omfattar tekfonstationsbyggnader. förbindelsean

läggningar och kopplingstekniska anläggningar. Investeringsbehovet styrs 

i stor utsträckning av ökningen av antalet abonnenter och den ökande 

teletrafiken inom landet och med utlandet. Den största satsningen görs nu 

på en övergång till elektronisk utrustning främst i fråga om kopplingstek

niska anläggningar, dvs. telefonstationer. men också när det gäller förbin

delseanläggningar. Övergången till ny teknik sker samordnat med den 

utbyggnad som behövs för den ökande teletrafiken. Telefonstationerna 

moderniseras med AXE-utrustning. som under budgetåret 1983/84 kom
mer att installeras för ca 430 milj. kr. Härutöver har riksdagen med anled

ning av den ekonomisk-politiska propositionen till Särskilda investeringar i 

teleanläggningar anvisat ytterligare medel till bl. a. AXE-investeringar. Av 

totalt anvisade 220 milj. kr. för den närmaste treårsperioden avser ca 120 

milj. kr. AXE. Det allmänna datanätet togs i kommersiell drift i september 

1981 och byggs ut med hänsyn till beräknad efterfrågan. 13 milj. kr. av 

investeringarna för kommersiell radio avser komplettering och förtätning 

av nätet av basradiostationer för den automatiska. landsomfattande mobil

telefontjänsten NMT. Vidare moderniseras och utökas televerkets egna 

mobilradionät MRT. Det moderniserade MRT-nätet kommer att benämnas 

MOBITEX och göras tillgängligt för användare utanför televerket. Detta 

är enligt televerket ett mycket betydelsefullt steg på vägen mot bättre 

hushållning med radiofrekvenser och ökade samtrafikmöjligheter mellan 

olika användare. 

Arbetscentraler för fältpersonalen bl. a. färdigställandet av en arbetscen

tral i Klockartorpet i Norrköping. förrådsanläggningar bl. a. i Östersund 
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och fortsatta arbeten på en förvaltningsbyggnad för radiokontoret i Sunds

vall utgör merparten av investeringarna i fastigheter och byggnader. 

Av de föreslagna investeringarna räknar televerket med att 11 milj. kr. 

avseende investeringar för försvarsheredskap inte skall tillföras det för

räntningspliktiga statskapitalct. 

Televerket föreslår att verket vid behov får utnyttja upp till 100 milj. kr. 

av nästkommande budgetårs medgivna förbrukning för att avbalansera det 

löpande årets förbrukning samt rätt att intill 100 milj. kr. få utnyttja under 

ett budgetår icke ianspråktagna medel det nästkommande budgetåret. 

De investeringar som inte finansieras över .statsbudgeten beräknas för 

budgetåret 1983/84 komma att uppgå till ca 3 100 milj. kr. 

FöredraRanden 

Jag delar i huvudsak televerkets bedömning av investeringsbehovet för 

budgetåret 1983/84. 

Det är angeläget att de investeringar i nätet som ingår i televerkets 

investeringsprogram kan genomföras och att framkomligheten därmed 

hålls på en hög nivå. Verksamhet.en inom näringsliv och förvaltning har i 

allt högre grad blivit beroende av tillförlitliga telekommunikationer av 

olika slag. Hushållen har berättigade krav på ett väl fungerande telefon

system. På senare tid har allt oftare kapacitetsproblem uppkommit i delar 

av telenätet. Det är framför allt rikssamtalen från vissa områden till Stock

holm som har drabbats av en ökad spärrfrekvens. Regeringen har mot 

denna bakgrund funnit att åtgärder för att förbättra framkomligheten är 

nödvändiga. Regeringen har därför beslutat höja televerkets investerings
ram för budgetåret 1982/83 med :OO milj. kr. Investeringar i nätet styrs i 

huvudsak av efterfrågan på telefoner. abonnentväxlar och andra terminal

utrustningar. Televerkets investeringar i sådana utrustningar beräknas un

der budgetåret 1983/84 komma att uppgå till ca I 700 milj. kr. Dessa 

investeringar finansieras inte över statsbudgeten. 

Behovet av att kunna utjämna medelsförbrukningen.mellan budgetåren 

hör, i likhet med vad som skett under tidigare år, kunna tillgodoses genom 

särskilda regeringsbeslut om höjning av investeringsramen inom det till

gängliga anslagsutrymmet. 

Totalt har jag räk~at med en medelsförbrukning avseende investeringar i 

teleanläggningar för budgetåret 1983/84 på I 800000000 kr. Jag har därvid 

beräknat oförändrat belopp, 10 milj. kr., för investeringar för försvarsbe

redskap. Dessa medel bör inte tillföras det förräntningspliktiga statskapita

let. Jag räknar med att investeringarna i övrigt i sin helhet finansieras mec.J 

verkets egna avskrivningsmedel. Televerket bör därutöver i budgetförstär

kande syfte göra en extra avskrivning av statskapitalet med 50 milj. kr. Jag 

avser återkomma till regeringen med förslag i den frågan. Det bör ankom

ma på televerket att göra den närmare fördelningen av investeringarna och 

prioriteringar mellan olika objekt!;grupper. 
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Anslaget Teleanläggningar m. m. bör beräknas med en viss marginal 
utöver den beräknade medelsförbrukningen. Jag föreslår att medel för 
nästa budgetår anvisas enligt föijande beräkning: 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1983/84 
5 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1983-07-01 
Anslag budgetåret 1983/84 

Jag.hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

milj. kr. 

1800,0 
90,0 
-3.2 

1886.8 

att till TeleanläRRflingar m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
reservationsanslag på I 886 800 000 kr. 
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I. INSTITUT M. M. 

I 1. Transportrådet 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10978000 

13 382000 

13 800000 

Transportrådet (TPRl svarar, i den mån det inte ankommer på någon 

annan myndighet, för frågor om trafikplanering. Till dessa hör att samman

ställa och komplettera översikter, prognoser och annan information för att 

trafikföretagen och samhället skall få underlag för trafik och investerings

beslut. TPR skall därvid också bistå vid länsstyrelsernas tråfikplanering. 

Till rådets uppgifter rörande trafikplaneringen hör vidare att bereda frågor 

om ersättningstrafik vid nedläggningsprövning av olönsam järnvägstrafik 

samt att meddela föreskrifter rörande åtgärder som gör den kollektiva 

trafiken bättre anpassad till de handikappades behov. 

På energiområdet skall TPR planera, samordna och följa upp energibe

sparande åtgärder inom transporhektorn samt informera om sådana åtgär

der. TPR skall också planera, samordna och genomföra ransoneringar av 

flytande drivmedel. 

TPR har att inom ramen för tow((örsvaret planera för och samordna den 

civila transportverksamheten vid beredskapstillstånd och krig. 
TPR handhar det statliga stöde.t till den kommunala kollektivtrafiken på 

väg och till viss skärgårds- och fjällflygtrafik. TPR prövar vidare vissa 

frågor om taxor i busslinje- och taxitrafiken. Det ankommer också på TPR 

att handha det statliga regionalpolitiska transportstödet till Norrland och 

det särskilda transportstödet till Gotland. TPR fastställer vidare taxa och 

turplan för linjesjöfarten mellan Gotland och fastlandet. 

På yrkestrafikområdet utarbetar TPR föreskrifter och råd inom ramen 

för lagstiftningen på området. TPR prövar vidare bl. a. besvär över länssty

relsernas beslut om yrkesmässig crafik, transportförmedling och biluthyr

ning samt frågor om det s. k. helgtrafikförbudet. Till uppgifterna hör också 

att vara tillståndsmyndighet för den interregionala busstrafiken liksom att 

följa utvecklingen nationellt och internationellt och lämna förslag till för

fattningsändringar. I fråga om internationella vägtransporter utgörs arbets

uppgifterna av tillståndsärenden samt förhandlingsarbetc rörande trans

portavtal mellan Sverige och andra länder, årliga kvoter etc. 

TPR svarar även för kanslifunk!ioner för buss- och taxivärderingsnämn

den samt kollektivtrafiknämnden. 

TPR leds av en styrelse som består av generaldirektören och sex andra 

ledamöter som företräder riksdagen och näringslivet. TPR är organisato-
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riskt indelat i två enheter. Till TPR är knutet en rådgivande delegation för 
beredskapsplanering m. m. En samrådsgrupp för yrkestrafikfrågor och en 

referensgrupp för handikappfrågor har vidare inrättats. 
TPR:s arbetsuppgifter på yrkestrafikområdet är delvis avgiftsbelagda. 

Inkomsterna, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida, beräknas till 
1,8 milj. kr. för nästa budgetår (1981/82 1,6 milj. kr.). 

TPR:s ans/agsframställning 

När det gäller hesparingar och rationaliserint;ar hänvisar TPR till· att 

myndigheten bildades år 1980 med utgångspunkten att vissa arbetsuppgif

ter på trafikområdet skulle kunna hanteras rationellare. Genom att kraven 

på effektivitet ställdes högt redan i organisationsskedet anges att utrymmet 

för ytterligare rationaliseringar därmed har blivit begränsat i förhållande 

till vad som kan gälla för myndigheter i allmänhet. Härtill kommer att en 
viss personalreducering redan skett vid TPR sedan år 1980. TPR påvisar 

vidare att en ytterligare personalneddragning inte kan ske utan att ålagda 

arbetsuppgifter allvarligt eftersätts. 

TPR redovisar vidare en översikt av de rationaliserings- och besparings

åtgärder som hittills genomförts inom myndighetens ansvarsområde. Som 

exempel på besparingar nämns bl. a. att vid granskningen av länshuvud

männens trafikplaner för senaste året har bidragsanspråken kunnat begrän

sas med 18,5 milj. kr. Genom att initiera vissa åtgärder och genom egna 

utrednings- och förhandlingsinsatser har TPR vidare medverkat till att 

kostnaderna för Rederi AB Gotland, och därmed anspråken på statsbidrag, 

·kunnat skäras ned väsentligt. Som exempel nämns att budgeterade kostna
der hos bolaget kunnat skäras ned med ca 8 milj. kr. TPR pekar vidare på 

att de på förslag av TPR höjda avgifterna för tillstånd till internationella 

vägtransporter tillfört statskassan ca 1.8 milj. kr. per år, vilket kan jäm
föras med 466000 kr. före avgiftshöjningen. TPR framhåller även att myn
digheten fått vissa tillkommande nya arbetsuppgifter utan att någon mot

svarande resursökning skett. 
Sammantaget innebär detta enligt TPR att den i varje verksamhet före

fintliga rationaliseringspotentialen i fråga om TPR redan tagits till vara i 

mycket hög grad. 
TPR anför också att ambitionssänkningar inom myndighetens område 

kan innebära ökade kostnader för samhället som helhet. TPR nämner här 

bl. a. risken för att kontrollarbetet vid statsbidragsgivningen inte längre 

kan utföras med samma noggrannhet som tidigare och därmed ökade 

anspråk på statliga medel. När det gäller yrkestrafikområdet pekas på 

vikten av TPR:s arbete att förhindra olaglig trafik genom vilket samhället 

årligen undandras betydande belopp. För att belysa vikten av TPR:s arbete 

på energihushållningsområdet konstateras vidare att en minskning av ener

giåtgången på transportområdet med en procent innebär en besparing för 
samhället med ca 100 milj. kr. Oljeersättningsdelegationen har i sin rapport 
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Ds I 1982: 12 föreslagit att TPR bör ha angelägna arbetsuppgifter för att 

medverka vid introduktion av alternativa drivmedel. 

TPR finner slutligen anledning betona att TPR har sådana arbetsuppgif

ter att det inte bör vara en primär angelägenhet att minska antalet tjänster 

utan i stället att från statsmakte:'.nas sida utnyttja den kompetens, som 

samlats och utvecklats inom myndigheten, i initierande, analyserande och 

samordnande syfte .för att åstadkomma rationella, effektiva och energibe

sparande transportlösningar. En verksamhet av sådan karaktär skulle kun

na leda till väsentliga samhällsekonomiska vinster, vilket är i hög grad 

önskvärt inte minst mot bakgrund av att i transportsektorn är nedlagt 

mycket höga investeringsbelopp. 

Enligt regeringsbeslut har TPR i samband med anslagsframställningen 

redovisat uppdraget att följa nye:~ personbilars bränsleförbrukning. TPR 
anger att den genomsnittliga bränsleförbrukningen i nya bilar f. n. ligger på 

ca 0,87 liter per mil. I förhållande till motsvarande värde för år 1978 

innebär detta en minskning med 0,06 liter per mil eller 6,5 %. TPR bedömer 

mot denna bakgrund att riksdagens mål för bränsleförbrukningen år 1985 

på 0,85 liter per mil kommer att kunna uppfyllas. 

För budgetåret 1983/84 begär TPR. efter kompensation för pris- och 

löneomräkning - beräknad till :i15000kr. -. medel för verksamheten 

enligt två alternativ. Alternatir A innebär att det ålagda besparingskravet 

inte genomförs fullt ut. TPR räknar sålunda med att 80 000 kr. kvarstår i 

ouppnådd besparing efter att en p•!rsonalminskning med en tjänst skett. 

Alternativ B uppfyller enligt TPR:s mening det föreskrivna sparmålet. 
Alternativet förutsätter att kanslifunktionen för riksfärdtjänsten överförs 
till TPR. Därmed kan en ytterligare minskning ske utöver alternativ A med 
en halv handläggartjänst inom handikappområdet. Utöver denna besparing 
kan med detta förslag enligt TPR 235 000 kr. intjänas inom kommunika

tionsdepartementets område. TPR menar med andra ord att en rationali
seringspotential kan tillvaratas om rådets handikappuppgifter utökas till att 
omfatta riksfärdtjänsten. 

Gemensamt för alternativen är att ökade medel beräknats för följande 

ändamål. 
1. För konsultmedverkan och databearbetning i samband med att ta fram 

en person transportprognos begärs ett engångsbelopp på 300 000 kr. 

2. För ökade kostnader för administrering av .transportstödet begärs 

65000 kr. 

3. Inom ramen för det ekonomiska försvaret begärs dels 500000 kr. för 

utveckling av ett nytt system för drivmedelsransonering, dels 15 000 kr. 

för produktion av datalistor med fordonsuppgifter anpassade för läns
styrelsernas krigstransportpla11tläggning. 

Sammantaget innebär detta att TPR begär 13 697 000 kr. enligt alternativ 

A resp. 13617000kr. enligt alternativ B. 
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Föredra1umden 

För nästa budgetår bör medel för TPR:s verksamhet beräknas med 

utgångspunkt från huvudförslaget. Beträffande TPR:s besparingsförslag 

rörande riksfärdtjänsten kan nämnas att nämnden i en preliminär utvärde
ring föreslagit ett halvårs utsträckning av försökstiden inom befintliga 

medelsrarriar. Jag har för min del biträtt denna uppfattning. Frågan om 

nämndens verksamhet därefter bör avgöras efter att den nuvarande för

söksverksamheten utvärderats. Med hänsyn till de arbetsuppgifter och den 

organisation som TPR redan har på handikappområdet ser jag det som 

naturligt att en integrering enligt TPR:s förslag övervägs. Jag har mot 

denna bakgrund förutsatt att en administrativ besparing därmed bör kunna 

möjliggöras också vid TPR. 

För TPR:s verksamhet har jag utöver huvudförslaget beräknat ökade 

medel för följande ändamål. 

På området för beredskapsplanering har jag efter samråd med chefen för 

utrikes- och handclsdepartementen och med beaktande av försvarsmak

tens intressen godtagit TPR:s förslag. Detta innebär att 515 000 kr. bör 

anvisas som en engångsanvisning samt 2 130000 kr. för drift- och förvalt

ningskostnader. 

Jag biträder vidare TPR:s förslag om ökade medel för att administrera 

transportstödet. 

TPR:s begäran om en engångsanvisning för att ta fram en persomrans

portprognos avser myndighetens uppgifter på trafikplaneringsområdet. Jag 

vill i detta sammanhang ange min allmänna syn på trafikplaneringens roll 

för att därefter klargöra min ställning till förslaget. 

I 1979 års trafikpolitiska beslut underströks behovet av trafikplanering 

på skilda nivåer i samhället. Det besvärliga finansiella läge som landet 

försatts i medför att behovet av samordning mellan trafikgrenarna blivit än 

mer uttalat och att investeringar i överkapacitet än mer måste undvikas 

genom att befintliga anläggningar bringas till ett bättre utnyttjande. En av 

trafikpolitikens hörnstenar är vidare att varje trafikgrens fördelar måste 

utnyttjas på bästa sätt och efter sina tekniska och ekonomiska förutsätt
ningar. 

En annan utgångspunkt är att de trafikpolitiska åtgärderna skall medver

ka till att uppnå andra viktiga målsättningar i samhället. Härtill kommer 

angelägenheten av att på regional nivå söka precisera trafikpolitiska mål

sättningar. 

Vad nu sagts innebär att övergripande trafikplanering på såväl länsnivå 

som central nivå har stor betydelse. Det är därför enligt min mening 

angeläget att verka för bästa möjliga utbyte av den planering som sker på 

länsnivå och inom olika trafikmyndigheter. TPR har här en uppgift att fylla 

genom att initiera, sammanställa och analysera olika åtgärder för att åstad

komma rationella och energibesparande transportlösningar. En verksam

het av en sådan karaktär kan leda till samhällsekonomiska vinster, vilket är 
9 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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i hög grad önskvärt inte minst mot bakgrund av transportsektorns stora 
betydelse för näringsliv och förvaltning. Jag vill också framhålla att - mot 

bakgrund av de problem som finns inom sysselsättningen - insatser på 

trafikområdet kan användas som regionalpolitiskt och syssclsättningspoli

tiskt medel. 

Det är sålunda angeläget att trafikplaneringen på länsnivå så långt som 

möjligt integreras med den regionalpolitiska planeringen. Härigenom un

derlättas förverkligandet av de regionalpolitiska målen i fråga om arbete. 

service och miijö. Särskilt intre~.sant finner jag den projektverksamhet 

vara som TPR nu initierat i skilda delar av landet och där man praktiskt 

söker finna lösningar på sådana problem som bedöms vara särskilt ange

lägna för länens trafikförsörjning, sysselsättning, godstransportservice 

m. m. På samma sätt som TPR bistår länsstyrelserna i trafikplaneringsar

betet bör TPR även kunna lämna umkrlagsmaterial som trafikverken kan 

behöva i sin trafikplanering. 

Jag vill i sammanhanget även n:imna det arbete som har påbörjats inom 

departementet i syfte att finna metoder för att samordna planeringen inom 

de skilda trafikgrenarna. 

För att trafikplaneringen skall kunna ske på ett ändamålsenligt sätt är det 

enligt min mening angeläget att TPR kan tillhandahålla ett allmänt plane

ringsundcrlag på trafikområdet i form av översikter och prognoser. 

Jag har erfarit att TPR under innevarande budgetår kommer att färdig

ställa en godstransportprognos för år 2000. Arbetet har bedrivits i nära 

samverkan med SJ. viigverket. sjö fartsverket samt luftfartsverket och utan 

att särskilda medel anvisats för verksamheten. Jag fä~:ter vikt vid att 

prognosarbetet grundar sig på en konsistent analys av utvecklingen av 

trafikefterfrågan med bedömninga.r av de olika trafiksektorernas framtid. 

Jag finner det angeläget att en samordnad prognos kan tillhandahållas 

även över personresorna. TPR har redan i dag tillgång till vissa resurser 

och· visst underlagsmaterial på området. Liksom beträffande godstrans

port prognosen förutsätter jag ett nära samarbete mellan berörda trafikverk 

och TPR för att göra framtidsbedömningar vad gäller persontrafiken. Jag 

vill också nämna att det f. n. pågår arbete både med prognos och metodut

veckling när det gäller persontransportprognoser vid olika forskningsinsti

tutioner. Bl. a. pågår vid Umeå universitet ett FoU-projekt om interregio

nala personresor som stöds av TFD. Jag är mot denna bakgrund inte 

beredd att nu förorda särskilda medel över statsbudgeten för en person

transportprognos. 

Till TPR:s arbetsuppgifter inom trafikplaneringen hör även att bereda 

vissa frågor i samband med prövning av om olönsam järnvägstrafik kan 

ersättas med busstrafik .. Med den komplettering av handläggningsordning

en för det trafiksvaga bannätet som jag föreslår under Särskilda frågor. 

avsnitt 2, kommer TPR under en begränsad tid att få en ökad arbetsbelast

ning. Jag har för detta ändamål beräknat en viss medelsökning för ex-
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penser och tillfällig personalförstärkning. I sammanhanget vill jag även 

erinra om att en allmän utredningskapacitet på trafikplancringsområdct 

finns vid TPR. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

TPR Före-
dragandcn 

Personal 50 -I -I 

Anslag 

Förvaltningskostnad 10702000 +720000 +823 000 
(därav lönekostnad) (8415000) - 14000 (+ 54000) 

Lokalkostnad 1665000 + 95000 + 95000 
Engångsanvisning 1015000 -500000 -500000 

13382000 +315000 +418000 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportrådet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag på l3 800 000 kr. 

I 2. Transportstöd för Norrland m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

180793000 

128000000 

176000000 

Som ett led i de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i 

Norrland och övriga delar av det dåvarande allmänna stödområdct inför

des år 1971 ett transportstöd. Syftet var att minska de kostnadsmässiga 

olägenheter som följer med de stora avstånden i de norra delarna av landet. 

Transportstödet är ett fraktbidrag i efterskott till företagen. Bidrag läm

nas för järnvägs- och för landsvägstransportcr i yrkesmässig trafik. Det 

gäller transporter av dels varor som förädlats inom stödområdet till hel

eller halvfabrikat samt vissa jordbruks- och livsmedelsproduktcr som här

rör från stödområdet. dels råvaror och halvfabrikat som anskaffas av 

företag i stödområdet för att vidareförädlas inom vissa bestämda närings

grenar för försäljning. 

Fraktbidrag lämnas med 10 till 50 procent av nettofraktkostnaden bero

ende på transportsträckans längd och den bidragsberättigade verksamhe

tens belägenhet inom stödområdet. 

Behovet av bidragsmedel är beroende av dels de stödberättigade trans

porternas omfattning, dels fraktkostnadernas förändringar. Med utgångs

punkt i ett medelsbehov av 160 milj. kr. för år 1982 och med en av konjunk-
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turförhållandena betingad volym- och kostnadsökning beräknar TPR an
slagsbehovet till 176 milj. kr. för tudgetåret 1983/84. 

Föredraganden 

Transportstödet till Norrland b~handlades av riksdagen i samband med 

1982 års regionalpolitiska beslut (prop. 1981/82:113. AU 1981/82:23, rskr 

1981/82:388). Härvid beslöts om vissa förstärkningar av stödet. Sålunda 

återinfördes uttransportstöd för ·1issa järn- och stålvaror samt för vissa 

hyvlade och sågade trävaror. Vidare höjdes bidragsprocenten för vissa 

regioner. I enlighet med riksdagens beslut skall den beräknade kostnaden 

för det .förstärkta transportstöde;< - 25 milj. kr. för bidragsåret 1982 -
avräknas från den regionalpolitiska beslutsramen enligt regeringens propo
sition om tilläggsbudget I för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83:25). 

Riksdagens ställningstagande i samband med den regionalpolitiska pro

positionen har vidare inneburit att en parlamentarisk utredning tillkallats 

för att ta fram underlag för de framtida regionalpolitiska stödinsatsernas 

inriktning och omfattning. Utredningen har bl. a. i uppgift att avväga 

stödinsatser mellan generella regionalpolitiska medel som exempelvis 

transportstödet och selektiva regionalpolitiska medel. Transportstödets 
framtida finansiering ingår vidare som ett särskilt utredningsmoment. 

Jag anser mot denna bakgrund att transportstöd för bidragsåret 1983, 
vilket belastar budgetåret 1983/84 .. bör lämnas enligt de bidragsregler som 

gäller i dag. Jag förutsätter att Tf'R med bibehållen kontroll av väsentliga 
kostnadspåverkande variabler fortsätter arbetet med att söka förenkla och 
schabloniscra bidragsgivningen. 

När det gäller stödets finansier:ng har jag, efter samråd med chefen för 
industridepartementet, funnit det lämpligt att stödet, liksom för innevaran

de budgetår, delvis avräknas mot den regionalpolitiska beslutsramen. Så
lunda har jag bedömt att 33 milj. kr. bör avräknas mot denna ram. Detta 

motsvarar kostnadsökningen för bidragsåret 1983 som orsakats av 1982 års 
regionalpolitiska beslut om ett förstärkt bidrag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Norrland m. m. för budgetåret 1983/84 
anvisa ett förslagsanslag på 176000000 kr. 

I 3. Transportstöd för Gotland 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

82436000 

72000000 
62500000 

Transportstödet för Gotland omfattar såväl person- som godsbefordran i 

färjetrafiken på Gotland. Stödet är inbyggt i den taxa som Rederi AB 

Gotland tillämpar. Vidare utgår ett bidrag till transportföretagen för att 
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täcka de merkostnader som inte kompenseras av det s. k. Gotlandstilläg

get. 

För persontrafiken innebär stödet att priset för en färjeresa är anpassat 

till priset för en andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka. De 
olika formerna av stöd till godstrafiken innebär att transportförmcdlings

företagen och med dem samverkande transportföretag kan tillämpa samma 

taxa i Gotlandstrafiken som för övrig inrikestrafik i landet. 

TPR:s anslagsframställning 

För budgetåret 1983/84 har TPR beräknat medelsbehovet till 62.5 milj. 

kr. med nuvarande utbuds- och taxestruktur. Härav avser 58.0 milj. kr. 

underskott i Rederi AB Gotlands verksamhet och 4.5 milj. kr. bidrag till 

transportföretagen. 

FöredraRanden 

Jag biträder TPR:s beräkning av anslagsbehovet. 

Jag vill vidare stryka under att det bör vara en angelägen uppgift för TPR 

att medverka till fortsatta rationaliseringar i trafiken i syfte att med upp

rätthållande av en tillfredsställande trafikförsörjning minska bidragsbeho

vet. 

Mot denna bakgrund har jag beräknat anslagsbehovet för budgetåret 

1983/84 till 62.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstiid för Gotland för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag på 62 500000 kr. 

I 4. Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

78031 000 

19 200 000 

15400000 

Från anslaget ges bidrag till lokal och regional landsbygdstrafik i de län 

där en länshuvudman ännu inte övertagit ansvaret för trafiken. Länshu

vudmän har hittills bildats i samtliga län utom Hallands. Göteborgs och 

Bohus samt Älvsborgs län. Statligt stöd till lokal landsbygdstrafik lämnas 

till kommunerna i dessa tre län med 50% av bidragsgrundande underskott. 

Statligt stöd till regional landsbygdstrafik lämnas till utövare av sådan 

trafik som behövs för att tillgodose den regionala trafikförsörjningen och 

som inte är ekonomiskt bärkraftig. Till täckning av underskott i sådan 

trafik kan statsbidrag lämnas till trafikutövare med för närvarande högst 19 

kr. per vagnmil för bidragsgrundande trafikarbete. 
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TPR:s a11slag.1framstiil/11i11g 

Vid ingången av bidragsåret 19:B/84 skall huvudmannaskap ha etable

rats i samtliga län. St.ödet till den lokala landshygdstrafiken kommer där

med för budgetåret 1983/84 endast att lämnas till kommunerna i tre län som 

slutligt bidrag för trafiken under bidragsåret 1982/83. Mot denna bakgrund 

beräknas anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 till 9.7 milj. kr. 
För den regionala landsbygdstrafiken kommer bidrag under budgetåret 

1983/84 att betalas ut för trafiken under bidragsåret 1982/83. För att den 

relativa bidragsnivån som gäller för bidragsåret 1981 /82 skall kunna bibe

hållas i stort sett oförändrad e1fordras enligt TPR en höjning av den 

maximala vagnmilersättningen med minst 2 kr., dvs. till 21 kr. Med dessa 

förutsättningar beräknar TPR am lagsbehovet för budgetåret 1983/84 till 

5,7 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statligt .1·tiid till icke lönsam landshygdstrafik för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag på 15 400 000 kr. 

I 5. Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

132703000 
192768000 
230698000 

Från anslaget ges ersättning till lokal och regional kollektivtrafik i de län 

där huvudmannaskap etablerats enligt lagen ( 1978: 438) om huvudmanna

skap för viss kollektiv persontrafik. Enligt lagen skall senast den I juli 1983 
i vaije län finnas en huvudman ~;om har det politiska och ekonomiska 

ansvaret för länets kollektivtrafik. Länshuvudmän har hittills bildats i 21 

län. 
Statligt stöd lämnas från anslaget efter olika bidragsfonner. För linjetra

fik lämnas för bidragsåret 1982/S:I ersättning med 24 kr. per vägmil bi

dragsgrundande trafikarbete inom Gotlands, Värmlands. Kopparbergs, 

Gävleborgs, Västernorrlands. Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 

län samt inom landet i övrigt med 21 kr. Högst tre dubbclturer måndag

fredag resp. två dubbelturer lördag-söndag på varje trafikerad vägsträcka 

utgör bidragsgrundande trafik. Statligt stöd till kompletterit;gsm~fik läm

nas med 35 % av den del av kostnaden som belöper på högst sex körtillfäl

len i veckan inom visst område. Oberoende av huvudmannaskapsfrågan 

ges även stöd från anslaget till skärgårdstrafik med fartyg och till.f.liil/flyg

tra_fik. Statsbidrag lämnas med högst 35% av bidragsgrundande kostnad, 

dvs. i fråga om skärgårdstrafik för högst fyra dagliga dubbelturer på viss 
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linje resp. högst en förbindelse fram och åter i veckan inom visst komplet
teringstrafikområde samt i fråga om fjällflygtrafik för högst en förbindelse 

fram och åter i veckan under tiden den 1 juli - den 30 september. För 
samtliga nämnda bidragsformer gäller att högre bidrag kan lämnas om 
synnerliga skäl föreligger. Till Waxholms Ångfartygs AB utgår särskilt 
statsbidrag enligt avtal mellan staten och Stockholms läns landsting. Från 

anslaget lämnas vidare statligt stöd till crsättningstrafik för nedlagd per

sontrafik på järnväg. Detta bidrag lämnas i första hand under fem år och 
baseras i huvudsak på bandelens särkostnader för persontrafiken minskat 

med motsvarande trafikintäkter. Efter femårsperiodens utgång skall TPR 

utvärdera bidraget och - efter samråd med länshuvudmannen - fortlö

pande förändra bidraget med hänsyn till ändrade förutsättningar och för

hållanden. 

TPR:s anslag4ramställning 

Behovet av bidragsmedel till linjetrafik och kompletteringstrafik är i 
första hand beroende av omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbe

tet. När det gäller stödet till linjetrafiken räknar TPR med att vägmilersätt

ningen behöver höjas för att den relativa bidragsnivån skall kunna bibehål

las. Höjningen för bidragsåret 1983i84 har beräknats till 2 kr .. dvs. till 23 

resp. 26 kr. Med denna förutsättning beräknar TPR medelsbehovet för 
linje- och kompletteringstrafik till 212,3 milj. kr. 

Behovet av bidragsmedel till skärgårdstrafiken beror på omfattningen 

och kvaliteten på trafikservicen för den bofasta öbefolkningen samt av 

fartyg:strafikens kostnadsutveckling. TPR beräknar för budgetåret 1983/84 

anslagsbehovet till 6,6 milj. kr. För stödet till den trafik som Waxholms 

Ångfartyg AB utför i Stockhclms skärgård beräknas medelsbehovet till 8,9 
milj. kr. 

Behovet av bidragsmedel tilljjällflygtrafiken avgörs av omfattningen av 
det bidragsgrundande trafikarbetet och av flygtrafikens kostnadsutveck

ling. Bidragsbehovet för fjäl!tlygtrafik beräknas till 0,5 milj. kr. för budget
året 1983/84. 

I fråga om statsbidrag till crsättningstrafik för nedlagd järnvägstrafik 

lämnas för budgetåret 1982/83 bidrag till ersättningstrafik dels på sträckan 

Uppsala-Enköping med 1768000 kr., dels på sträckan Ulriksfors-Ström

sund med 426 000 kr. Beloppen skall för kommande budgetår anpassas till 

ev. förändringar i vägmilersättningen. TPR räknar mot denna bakgrund 

med ett medelsbehov av 1936000 kr. resp. 462000 kr. för budgetåret 
1983/84. TPR anmäler slutligen att om nedläggning av persontrafiken på 

järnväg kommer till stånd på fler bandelar erfordras ytterligare medel till 

anslaget. 
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Fiiredrawmden 

Jag skall inledningsvis behandla statsbidragsgivningen allmiint och berö

ra vissa övergripande frågor för atl. därefter ta upp behovet av bidragsme

del för nästa budgetår. 

Den kortväga kollektivtrafiken har under senare år ökat sin andel av 

transportarbetet. Bakom denna ut veckling ligger bl. a. ökade drivmcdels

kostnader. samordningen av taxorna i länen. införandet av länskort samt 

ökat trafikutbud genom bildandet av ett gemensamt huvudmannaskap för 

den lokala och regionala kollektivtrafiken och förstärkta statsbidrag. 

Resandeökningen i kollektivtrafiken har också varit betydligt större än 

ökningen av trafikutbudet vilket innebär en förbättrad beläggning. Trafik

utbudet har i sin tur ökat mer än irsatscn av bussar och personal. Bussut

nyttjandet i trafiken har alltså blivit bättre. Trots den således ökade effekti

viteten i trafiken har det inte kunn;:,t undvikas att underskotten kommit att 

bli större och därmed medfört öbde anspråk på skattemedel från kom

muner och landsting. Finansiering.sfrågan har därmed allt mer kommit i 

förgrunden. Det är mot denna bakgrund viktigt att statsbidraget inte för

sämras så att dagens utveckling mot ett ökat kollektivt resande bryts. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att statsbidragssystemet till kollektiv

trafiken tidigare tagits upp som ett översynsprojekt inom kommunikations

departementet. Bakgrunden var bl. a. den situation som uppstått genom 

bildandet av länshuvudmän. Rea:iserandet av ev. mer genomgripande 

förslag från detta projekt bör enligt min mening lämpligen inte ske förrän 

samtliga län i landet bildat länshuvudmän och kommit igång med trafiken. 

Enligt gällande lagstiftning skall huvudmän finnas i samtliga län den I juli 

1983 så att bidragssystemet täcker hela landet budgetåret 1983/84. Detta 

betyder att en ev. större förändring i bidragssystemet kan ske tidigast 

fr. o. m. budgetåret 1984/85. Förenklingar inom nuvarande ramar för bi

dragssystemet bör dock även fortsättningsvis ske. 

TPR:s arbete med bidragsgivningen syftar bl. a. till att förenklingar skall 

kunna vidtas. Detta har lett till dels att förordningen om statligt stöd till 

skärgårdstrafik och fjällflygtrafik iindrats, dels att TPR:s föreskrifter för 

tillämpning av bidragssystemct kunnat förenklas i betydande grad även när 

det gäller annan kollektivtrafik. U,nshuvudmännen behöver exempelvis i 
sina bidragsansökningar redovisa enbart förändringar i trafiken i stället för 

som tidigare lämna en fullständig d<:taljerad redovisning varje år. 

Inför bidragsåret 1983/84 har TPR föreslagit ytterligare förenklingar. 

Förslaget innebär att kravet på inlämnande av lokala trafikförsörjnings

planer för komplettringstrafik för vilken kommunerna svarar slopas. Jag 

delar TPR:s bedömning att det nu går att slopa detta krav utan att man för 

den skull kommer i konflikt med det av riksdagen uttalade syftet med 

stödformen. Jag utgår härvid från ~.tt länshuvudmännen i sin trafikförsörj

ningsp\an samordnar sin trafik med den kompletteringstrafik som kommu

nerna i länet svarar för. Jag utgår också ifrån att ansvarsförhållandena 
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läggs fast i god tid före trafikårets början så att en tillfredsställande trafik

försörjning i länets olika delar kan upprätthållas. 

Jag övergår nu till att behandla beräkningen av statsbidraget. 

Jag delar TPR:s bedömning att vägmilersättningen till linjetrafiken behö

ver höjas för att den relativa bidragsnivän skall kunna bibehållas. Genom 

den "frysning" som tidigare skett av vägmilersättningen har en olycklig 

kostnadsövervältring skett på kommuner och landsting samtidigt som en 

fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken motverkats. Mot denna bakgrund 

räknar jag med att milersättningen för bidragsåret 1983/84 bör höjas med 2 

kr. till 23 resp. 26 kr. Den föreslagna höjningen är enligt min mening 

nödvändig för att begränsa de ökade underskotten i den trafik för vilken 

huvudmännen ansvarar. 

Jag biträder i övrigt TPR:s beräkning av statsbidragsbehovet till fjällllyg

trafik. skärgårdstrafik och ersättnings trafik för nedlagd järn vägstrafik. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade ändringarna av nuvarande hand

läggningsordning för bidragsgivningen till den kollektiva person

trafiken, 

2. till Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag på 230698000 kr. 

I 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 
1 Ny anslagskonstruktion 

I 000 

1000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHl) är central 

förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanogra

fiska ärenden. SMHI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av 

myndigheter och enskilda. Institutet bed1iver också tillämpad forskning 

och utveckling. 
SMHI leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och fem 

ledamöter som utses av regeringen. 

Inom institutet finns fyra avdelningar, nämligen den meteorologiska 

avdelningen, den hydrologiska och oceanografiska avdelningen, den tek

niska avdelningen och den administrativa avdelningen. Antalet anställda · 

vid institutet uppgår till drygt 900. SMHI är lokaliserat till Norrköping. 

SMHI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge

ten, dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets 

myndighetsuppgifter. U ppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäck

ning. 
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SM 11/:s a11slag.1jiwnstii/lning 

Uppdrag~;verksamhctcn har under senare år visat ett negativt resultat. 

Genom olika åtgärder från institutets sida har underskottet minskat suc

cessivt. SMHI räknar med ett underskott på 0,5 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. För att uppnå balans i uppdragsverksamheten gör institutet en 

översyn för att anpassa taxekonstruktionen till de principer för avgifts

sättning som angavs i proposition 1980/81: 149 om SMH I: s verksamhet och 

organisation. Förutsättningen för en vidgad uppdrags verksamhet är enligt 

institutd utökad regional verksamhet. 

Föredraganden 

Enligt de riktlinjer för SMHI:s verksamhet som riksdagen beslutat skall 

anslagsfinansierad verksamhet så långt som möjligt överföras till uppdrag. 

SMHI har i sin anslagsframställning redovisat vilka åtgärder som vidtas i 

detta syfte och dt antal lönsamhetsförbiittrande åtgärder. SM H I har be

räknat ett underskott i uppdragsverksamheten även för budgetåret 

1983/84. Jag noterar att det ekonomiska utfallet av uppdrags verksamheten 

successivt förbättrats och förutsätter att SMHI har som mål att verksam

heten skall gå ihop budgetåret I 9~:3/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

I 7. Bidrag till Sveriges metcorolo;~iska och hydrologiska institut 1 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

83580000* 

87620000 
1 Ny anslagskonstruktion. 
* Från anslaget har 619 000 kr. förts b·Jrt som besparing. 

Från anslaget betalas kostnaderna för SMHI:s myndighetsuppgifter. 

SMHl:s anslag~framställning 

SMHI begär kompensation för pris- och löneomräkning med 2 673 000 

kr. 
I bcsparingsalternativet har institutet beräknat besparingarna till 

1814000 kr. Dessa besparingar avses bl. a. uppnås genom indragning av 

nio SYNOP-stationcr. 

SMHI har i sin anslagsframställning föreslagit att drift och underhåll av 

investeringar skall finansieras över bidragsanslaget så att anslaget 

I 8. SMHJ: Utrustning blir ett renodlat investeringsanslag. 

SMHI har begärt utökningar med 3 843.000 kr. Av utökningarna avser 

2541000 kr. fondavgifter för uppbyggnad av en pilotanläggning avseende 

nytt vädertjänstsystem (PROMI~:). För utbyggnad av fjällvädertjänsten 
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har SMHI hemställt om 350000 kr. SMHI har vidare begärt medel för 

fondavgifter avseende nya datorutrustningar samt kompensation för vissa 

kostnader i samband med WMO-möten (world meteorological organiza

tion). 

Föredraganden 

Vid min beräkning av bidragsanslaget har jag utgått från att drift och 

underhåll av utrustning skall betalas från detta anslag. 

Plan 
1982/83 

Beräknad ändring 1983/84 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

* Inkl. drift och underhåll. 

76670 
(55 564) 

6291 

82961 

SMHI 

6509' 
(-) 

661 

7170 

Vad gäller SMHI:s besparingsförslag vill jag anföra följande. 

Före-
draganden 

3998* 
(-144) 

661 

4659 

SMHI har i sitt besparingsalternativ beräknat en nedskärning av antalet 

SYNOP-stationer med nio motsvarande en besparing på 860000 kr. 

Enligt SMHi-utredningen borde antalet synoptiska stationer vid ingång

en av budgetåret 1981/82 uppgå till 152. I de 152 SYNOP-stationerna ingår 

32 militära stationer som enligt SMHl-utredningen föreslogs bli överförda 

till SMHI. Institutet och chefen för flygvapnet har emellertid sedermera 

kommit överens om att endast 28 militära stationer borde föras över till 

SMHI. Denna överföring genomfördes den I juli 1982. Därmed reducera

des det rekommenderade antalet stationer till 148. Enligt vad jag eJfarit har 
dessutom två timstationer felaktigt kommit att räknas in i SYNOP-nätet. 

Det synoptiska nät som SMHI-utredningen angav borde således uppgå till 

146 stationer. Stationsnätet uppgår idag till detta antal. 

Trafikutskottet (TU) framhöll i sitt betänkande (l 980/81 :27) att utskottet 
inte ville förekomma utvärderingen av en försöksverksamhct med regiona

liserad vädertjänst (PROMISJ, som ingående redogjorts för i prop. 

1980/81: 149. TU ansåg däJför att "nedläggningar av observationsstationer 

utöver sådana som är ett led i SMHI:s normala rationaliseringsarbete ej 

bör komma i fråga". Nätet av bemannade stationer borde enligt utskottet 

ha den omfattning som föreslogs i SMHI-utredningen i avvaktan på utvär

deringen av försöksverksamheten. 
För egen del anser jag att det bör ankomma på SMHI att från meteorolo

giska utgångspunkter och inom tillgängliga medelsramar göra avvägningen 

mellan antalet observationsstationer och kvaliteten på väden-apportering

en. När det gäller antalet stationer i det s. k. grundnätet skall SMHI 

samråda med chefen för flygvapnet. Något. visst antal stationer bör inte 

läggas fast av statsmakterna. 
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För budgetåret 1983/84 har jag beräknat an slagsbehovet till 87 620 000 kr. 
Detta innebär en verksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med huvud

alternativet. Som närmare framgår av redovisningen under anslaget 

I 8. SMHI: Utrustning avser jag <.,tt senare återkomma till regeringen med 

förslag i fråga om en eventuell pilotanläggning för ett nytt vädertjänstsys

tem. Jag har därför inte nu beräknat några fondavgifter för den datorut

rustning som ingär i pilotanläggningen. De ökade kostnaderna för drift och 

underhåll på grund av nya investeringar har jag beräknat till 50000 kr. Jag 

är vidare inte beredd att föreslå att SMHl tilldelas ytterligare medel för 

fjällväderserviccn. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att '-- med godkännande ä.V vad jag anfört ovan - till Bidra1r till 

Sl'eriges meteorologiskti och hydrologiska institut för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag på 87620000 kr. 

I 8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning 1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5042 131 

7094000* 

3000000 
1 Ny anslagskonstruktion. 

Reservation 2668583 

* Inkl. disposition av finansfullmakte 01 med 2 094 000 kr. (beslut 1982-10-21). 

Anslaget belastas med utgifter för SMHl:s investeringar vars värde per 

objekt i princip är minst 5 000 kr. och vars livslängd är minst tre år. 

SMHI:s anslagsframstiillning 

SMHI har i sitt utökningsalternativ begiirt totalt 5 346000 kr. vilket 

innebär en höjning av anslaget med ca 2.8 milj. kr. jämfört med innevaran

de budgetårs anslag exklusive drift och underhåll av investeringar. SMHl 

har i sin anslagsframställning hem>tällt att även investeringar till uppdrags

verksamheten får belasta detta anslag. För sådana investeringar begär 

SMHI ca 1,9 milj. kr. 

Föredraganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag utgått från att 2468000 kr. förs 

över till bidragsanslaget för drift och underhåll av investeringar. Jag har 

vidare räknat upp anslaget med 468 000 kr. Vid uppräkningen har jag tagit 

hänsyn till att investeringar inom uppdragsverksamheten får belasta detta 

anslag. 
Vad gäller uppbyggnad av ett nytt vädertjänstsystem (PROMIS) vill jag 

anföra följande. 
Trafikutskottet har i sitt betänkande (1980/81 :27) med anledning av 

föredragandens överväganden i prop. 1981/82: 100 bil. 9 uttalat sig positivt 
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om en uppbyggnad av en pilotanläggning för ett nytt vädertjänstsystem. 

SMHI har i sin anslagsframställning samt i särskild skrivelse till regeringen 

hemställt om medel. till en pilotanläggning. Skrivelsen har remissbehand

lats. 

Regeringen har vidare uppdragit åt statskontoret att utreda förutsätt

ningarna för en ökad produktionssamverkan mellan den civila och militära 

vädenjänsten samt att successivt redovisa utredningsuppdraget. Statskon

toret lämnade under våren 1982 förslag till lämpliga försöksområden samt 

uppläggning av försöken. Förslaget har remissbehandlats. Regeringen har 

därefter uppdragit åt statskontoret att i samverkan med chefen för flygvap

net. SMHl och luftfartsverket samt i samråd med försvarets rationalise

ringsinstitut genomföra försök med samproduktion av vädertjänst på regio

nal nivå för södra Sverige vid flygvapnets regionala vädercentral Syd. 

Försök avseende central vädertjänst skall bedrivas vid SMHI:s centralför

valtning. Vidare skall för övre Norrland vissa försök förläggas till Norrbot

tens flygflottilj. I uppdraget ingår även att utreda möjligheterna att samord

na vädertjänstens tekniska system. Förslag till uppläggning av försök med 

sådan samordning skall redovisas för regeringen i mars 1983. Detta försök 

skall företrädesvis förläggas till Sturup. 

Statskontoret har i yttrande över SMHI:s framställning om medel till en 

pilotanläggning bl. a. anfört att kontorets redovisning till regeringen kom

mer att innehålla synpunkter på den framtida svenska vädertjänstens upp

byggnad. Statskontoret föreslår därför att SMHI:s framställning angående 

PROMIS tills vidare inte bör föranleda någon åtgärd från regeringens sida. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag med anledning 

av SMHI:s anslagsframställning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrust

ninx för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag på 

3000000 kr. 

I 9. Statens väg- och trafikinstitut 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI I har till uppgift att bedriva dels 

forsknings- och utvecklingsarbete främst avseende vägar. vägtrafik och 

vägtrafiksäkerhet. dels systematisk informations- och dokumentations

verksamhet rörande sådan verksamhet. Institutet skall också sprida infor

mation om de resultat som nåtts i arbetet och samverka med universitet 

och högskolor för att främja undervisningen ·på de vetenskapliga och 

tekniska områden som omfattas av institutets verksamhet. 
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VTI leds av en styrelse. I der1na ingår institutschefen och fem andra 

ledamöter som utses av regering~:n. Antalet heltidsanställda vid institutet 
uppgår till ca 190 personer. Institutet är administrativt uppdelat på fyra 

avdelningar: en vägavdelning, en trafikant- och fordonsavdelning. en tra

fikavdelning samt en driftavdelning. Forsknings- och utvecklingsverksam
heten bedrivs i projektform. Vid \'TI tillämpas programbudgetering. Verk

samheten är för budgetåret 1982/83 indelad i fem olika program. nämligen 
trafiksystem. väg, fordon. trafikant samt myndighetsuppgifter. 

VTI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge

ten. dels med ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över statsbudge

ten avser att täcka kostnader för programmet Myndighetsuppgifter samt 

egen FoU-verksamhet vid institutet. 
Bidragsmedlen används huvud.mkligen för att höja kunskapsnivån och 

förändra kunskapsprofilen så att i1stitutets attraktionskraft som uppdrags

myndighet minst bibehålls samt för att utföra forskning inom områden som 

av statsmakterna angivits som viktiga men där uppdragsgivare saknas eller 

inte är beredda att satsa egna resurser. VTI:s uppdragsvcrksamhet skall ge 

full kostnadstäckning. 

VTJ:s anslagsframstiillning 

Till grund för VTI:s verksamhet ligger ett av institutet utarbetat s. k. 

ramprogram för perioden 1981-1985. Programmet beskriver inriktningen 
av verksamheten och den ram inom vilken enskilda projekt bör väljas. VTI 

ser det som särskilt angeläget med insatser inom följande områden: 
- Väg- och trafikproblem i tätorter 
- Drift och underhåll av vägar. gator och flygfält 
- Vintertrafik 

- Mörkertrafik 
- Kollektivtrafik 
- Energifrågor 
- Trafikanters informationsinhämtning i trafik 

- Informationskampanjer 
- Oskyddade och handikappade trafikanter 

- Trafiken som arbetsmiljö 

- Fordons köregenskaper 
- Vägytans funktionella egenskaper 

- Lågkvalitativa materials användning för byggnadsändamål 

- Däckens funktionella egenskaper 

Viktiga komponenter inom de flesta av ovanstående insatsområden är 

ekonomi. trafiksäkerhet och miljö. 

För budgetåret 1981/82 har VTI redovisat en resultatanalys. Av denna 
framgår att institutet på olika sätt söker utvärdera sin forskningsverksam

het. Uppgjorda planer har i stort sett kunnat hållas vad beträffar både 

forskningens inriktning och omfattning. 
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Institutet begär kompensation för pris- och löneomräkning som beräk

nas till I 537 000 kr. 
Huvudalternativet innebär en ökning av bidragsanslaget med 976000 kr. 

Ett genomförande av detta alternativ skulle enligt VTI innebära väsentligt 

ökad risk för ett negativt rörelseresultat. Följden blir att VTI måste göra 

nedskärningar inom områden som är viktiga för att VTI skall kunna upp

rätthålla sin kompetens. Detta kan komma att påverka uppdragsverksam

heten, vilket på sikt kan leda till minskade intäkter. Av institutets upp

dragsgivare är 80 procent statliga organ som själva får sina anslag reduce

rade. På grund härav kan dessa myndigheter tvingas att minska sina 

uppdrag till VTI. Huvudalternativet kan härigenom få dubbla negativa 

effekter på verksamheten. Av bl. a. ovan angivna skäl avvisar VTI huvud

alternativet. 

Föredraganden 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten vid sta

tens väg- och trafikinstitut enligt institutets anslagsframställning och mitt 

förslag. 

1982/83 

tusental kr. 

Kostnader 

M yndighetsuppgifter 6631 
Egen FoU 19895 
FoU på uppdrag 24 153 
Div. på försäljning 600 

51279 

Intäkter 

Myndighetsuppgifter 6631 
Egen FoU 19895 
FoU på uppdrag 24153 
Div. försäljning 600 

51279 

Bcriiknad ändring 1983/84 

Institutet 

+ 384 
+1153 
+1847 
+ 200 

+3584 

+ 384 
+1153 
+1847 
+ 200 

+3584 

Före
draganden 

+ 234 
+ 702 
+2448 
+ 200 

+3584 

+ 234 
+ 702 
+2448 
+ 200 

+35114 

Jag har inget att erinra mot den inriktning av forskningsverksamheten 

som framgår av institutets ramprogram. Inriktningen synes vara ändamåls

enlig och väl avspegla många aktuella och viktiga frågor inom institutets 

verksamhetsområde. 

Jag bedömer att det är möjligt för VTI att minska de omkostnader som är 

direkt betingade av egen FoU till en nivå som motsvarar huvudalternativet 

vad gäller hidragsanslaget. Denna minskning av omkostnaderna bör kunna 

genomföras utan alltför menlig inverkan på institutets kunskapsuppbyg

gande verksamhet och institutets möjligheter att mot ersättning utföra 

uppdrag i erforderlig omfattning. Jag utgår från att VTI noggrant följer och 
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överväger de effekter huvudalternativet kan få på intäkterna i institutets 

uppdragsverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att tiU Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

I 10. Bidrag till statens väg- och t1rafikinstitut 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Föredraganden 

25631000 

26526000 

27462000 

Reservation 575 000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget I 9. Statens väg- och 

trafikinstitut hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den allmänna inriktningen av verksamheten, 

2. till Bidrag till statens viig- och trafikinstitut för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag på 27 462 000 kr. 

I 11. Statens väg- och trafikinstitu,t: Utrustning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

525000 

500000 

500000 

Reservation 297000 

Över uttustningsanslaget finam.ieras utrustningsobjekt vars värde över

stiger 20000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

i1TJ:s anslag.1framställning 

För budgetåret 1983/84 begär institutet ett utrustningsanslag på 500 000 

kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag på 500000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 145 

I 12. Statens geotekniska institut 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

0 

I 000 

1000 

Statens geotekniska institut <SGIJ är central förvaltningsmyndighct för 

geotekniska ärenden. SGI har till uppgift att bedriva geoteknisk forskning 

och att utveckla och utprova geoteknisk utrustning samt nya metoder för 

grundläggning, jordförstärkning, m. m. SGI skall också inventera och vär- · 

dera efterfrågan på geoteknisk forskning samt systematiskt samla, bearbe

ta och offentliggöra resultaten av verksamheten. Vidare skall institutet 

verka för spridande av geoteknisk kunskap samt främja undervisningen 

inom sakområdet. SGI utför undersökningar och utredningar på uppdrag 

av myndigheter, kommuner och enskilda. 

SGI leds av en styrelse. I styrelsen ingår överdirektören och fem leda

möter som utses av regeringen. Inom institutet finns sex enheter, nämligen 

enheten för anläggningar, enheten för byggnader. enheten för fysisk plane

ring, enheten för mät- och undersökningsverksamhet. enheten för labora

torieverksamhet samt enheten för administration. Verksamheten är inrik

tad p& de tre programmen forskning, information och konsultation. 

SGl:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, 

dels med ersättning för konsultation. Bidraget avser att täcka institutets 

myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäck

ning. 

SG/:s ans/agsframstiil/ning 

SGJ har inom sina program prioriterat forskningen. 

Institutets uppdragsverksamhet har de senaste åren legat på en erforder

lig nivå. På grund av nedgången inom byggnadssektorn befarar institutet 

en stark reduktion av konsultuppdrag. För att möta de minskade uppdra

gen inom byggnadsscktorn avser SG I att satsa på nya områden som t. ex. 

geoteknik inom miljövårds- och energisektorn. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 kr. 

10 Riksda1tl'n 1982183. I sam/. Nr 100. Bilai:a 8 
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I 13. Bidrag till statens geotekniska institut 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6924074 
7360000 
7514000 

Reservation 191741 

Från anslaget betalas kostnaderna för SGI:s myndighetsuppgifter. 

SGI:s ans/agsframställning 

SGJ begär i sin anslagsframställning i princip pris- och löneomräkning av 
anslaget enligt huvudalternativet. Institutet hemställer emellertid att lokaf
och kapitalkostnaderna skall undantas från huvudalternativet eftersom 
dessa kostnader är opåverkbara under planeringsperioden. 

Föredraganden 

För budgetåret 1983/84 har jag: beräknat anslagsbehovet till 7 514000 kr. 
Detta innebär att huvudalternativet har tillämpats för SGI:s verksamhet. 

Plan Beräknad ändring 1983/84 
1982/83 

SGI Före-
draganden 

Förvaltningskostnader 6285 ()()() 172000 -12000 
(därav lönekostnader) (4978000) (14000) (49000) 

Lokalkostnader I 075000 166000 166000 

Summa 7360000 338000 154000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag på 7 514000 kr. 

I 14. Statens geotekniska institm~: Utrustning 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

377623 

235000 
250000 

Reservation 52414 

Anslaget belastas med kostnader för utrustning vars värde per objekt 
överstiger 20000 kr. och vars livslängd överstiger tre år. 

SGI:s anslag.1:framställning 

SGI:s planer att bredda sin verksamhet medför ett ökat behov av inves
teringar. Institutet begär därför en ökning av anslaget med 15000 kr. 
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Fiiredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag på 250000 kr. 

I 15. Transportforskningsdelegationen 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

17136000 

20965000 

18418000 

Reservation 4101068 

Budgetåren 1980/81-1982/83 har under detta anslag medel beräknats till 

dels transportforskningsdelegationen !TFDJ, dels kollektivtrafikbered

ningen. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 anvisas medel till beredningen under 

särskilt anslag. 

TFD handhar uppgifter som avser initiativ,· planläggning. samordning 

och stöd i fråga om forskning och utveckling rörande transporter. trafik 

och trafiksäkerhet i den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan 

statlig myndighet. 

Delegationen består av 14 ledamöter som företräder trafikverk, forsk

ning, näringsliv och intresseorganisationer inom transportsektorn. Till de

legationen är knuten en professur i trafiksäkerhet med placering vid 

Chalmers tekniska högskola. Vidare finns ett kansli som består av sex 

personer. Delegationen kan inrätta rådgivande och beredande expert

nämnder. Under budgetåret 1981/82 har det funnits tre sådana nämnder 

med inriktning mot trafiksäkerhet. transport- och trafikteknik samt trans

port- och trafikekonomi. Dessutom inrättas vid behov kommittcer för olika 
projekt med företrädare för såväl delegationen som av resp. projekt berör

da intressenter. Vid slutet av budgetåret 1981/82 fanns sammanlagt 29 

sådana kommittcer. Fjorton kommittcer slutförde sitt arbete under budget

året 1981/82 medan sex påbörjade sin verksamhet. 

En av TFD:s viktigaste uppgifter är att kartlägga behov och resurser 

inom transportforskningsområdet. På grundval härav skall delegationen 

upprätta ett FoU-program som successivt följs upp och aktualiseras. TFD 

har låtit utarbeta ens. k. perspektivplan som underlag för bedömning av de 

mer långsiktiga FoU-behoven. För den kortsiktiga forskningen utarbetar 

delegationen treårsprogram. I programmen tillämpas ett klassificeringssys

tem med huvudindelning på transportplanering, vägtransporter. spår

bundna transporter. sjötransporter och tlygtransporter. Transportplane

ring omfattar frågor som berör alla trafikgrenarna. Forskningsinsatsernas 

tyngdpunkt ligger på transportplanering och vägtransporter. Av forsk

ningsmedlen för budgetåret 1982/83 har omkring 30 resp. 40 procent förde

lats på dessa områden. Insatserna på sjötransportområdet utgör drygt 25 

procent. 
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Transportjl1rskningsdelegatio11e1.'s anslag.1framstiillni11g 

Enligt TFD uppgår pris- och löneomräkningen till 836000 kr. Huvudal

ternativet. som innebär en ökning med 466000 kr., utgör TFD:s huvudför

slag. TFD anser att en medelsreduktion enligt huvudalternativet i sin 

helhet måste belasta anslaget för forskning. 

Fiiredraganden 

Den framtida organisationen m. m. av FoU-arbetet på transportområdet 

har övervägts inom transportforskningskommitten (K 1980:01). Kommitten 

avlämnade i juni 1981 betänkandet (Os K 1981:5) Transportforskning-Orga

nisation och samverkan, I förra årets budgetproposition redovisade min 

företrädare sina allmänna ställningstaganden till kommittens förslag. Riks

dagen har sedermera anmodat regeringen att till riksdagen inkomma med 

ett förslag till hur transportforskningen bör organiseras och samordnas. 

Inom kommunikationsdepartementet fortsätter arbetet med denna fråga. 

Jag har för avsikt att återkomma till riksdagen med en redovisning av hur 

en bättre samordnad transportforskning kan åstadkommas. 

I följande tabell redovisas delegationens anslagsframställning och mitt 

förslag. 

Kostnader 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Bidrag till forskning 
U ppdragsforskning 
Viss trafiksäkerhets-

forskning m. m. 

Intäkter 

Viss trafiksäkerhcts
forskning m. m. 

Ersättning för uppdrag 
m.m. 

1982/83 

197:!000 
1656000 

178000 
15 008 000 

100000 

800000 

18053000 

300000 

100000 

17658000 

Beräknad ändring 1983/84 

De lega- Före-
tioncn dragandcn 

+ 23000 + 23000 
+ 4000 

+ 3,3000 + 33000 
+305000 +619000 

+ 105000 + 85 000 

+466000 +760000 

+466000 +760000 

För transportforskningsdeleg<.tionen förordar jag att dess anslag för 

budgetåret 1983/84 för forskning .<educeras efter pris- och löneomräkning i 
den utsträckning att huvudalternativet. beräknat på hela anslaget. upp

fylls. För anslaget för förvaltningskostnader förordas en uppräkning mot

svarande pris- och löneomräkning. 

Jag vill vidare ta upp den särskilda professuren i trafiksäkerhet vid 

Chalmers tekniska högskola. Enligt ett avtal mellan Volvo och kommuni-
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kationsdepartementet har Volvo finansierat vissa baskostnader för verk
samheten fram till d.en 30 juni 1982. För budgetåren 1982/83 och 1983/84 har 

Volvo utfäst sig att bidra till verksamhetens finansiering med ett belopp på 

300000 kr. under vardera budgetåret. För budgetåret 1983/84 föreslår jag 
att anslaget för trafiksäkerhetsprofessuren beräknas till 585 000 kr. Ansla

get inkluderar pris- och löneomräkning på Volvos bidrag. Finansieringen 

av resterande del av verksamheten sker över nionde huvudtiteln. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Transpor(forskningsdelegationen för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett reservationsanslag på 18 418 000 kr. 

I 16. Kollektivtrafikberedningen 

1983/84 Förslag 3489000 

Regeringen har den ekonomisk-politiska propos1t1onen (prop. 

1982/83: 50) deklarerat att det är angeläget att främja den tekniska utveck

lingen på kollektivtrafikområdet. För att stimulera till investeringar i fram
för allt ny eller mer utvecklad teknik på området förordas i ·propositionen 

att kollektivtrafikberedningen <KTB) anvisas ett reservationsanslag om 40 
milj. kr. för innevarande budgetår (anslag I 19. Åtgärder för att främja 

investeringar och utvecklingsarbete i kollektivtrafiken). Anslaget är avsett 

för bidrag till investeringar i fasta anläggningar, fordon och fordonskom

ponenter samt beställnings-. lednings- och informationscentraler. Genom 
beslut i december 1982 har riksdagen godtagit den föreslagna bidragsgiv

ningen. Regeringen har därefter angett närmare riktlinjer för den utökade 
verksamheten. 

KTB:s verksamhet har tidigare ingått som ett delanslag av anslaget I 17. 
Transportforskningsdelegationen. För att få en mer samlad redovisning 
och behandling av beredningens verksamhet tas KTB:s anslag fr. o. m. 

budgetåret 1983/84 upp som ett särskilt anslag. 
Kollektivtrafikberedningen tillkom år 1979 till följd av riksdagens trafik

politiska beslut (prop. 1978/79:99, TU 1978/79: 18, rskr 1978/79:419). Denna 

parlamentariska beredning har i uppgift att i samlade former närmare 

analysera behovet av nya trafiklösningar på kollektivtrafikområdet. KTB 

skall initiera, följa upp och utvärdera försöksverksamhet med nya trafik

system, följa den nationella och internationella utvecklingen på området 

och pröva olika utvecklingsåtgärder för den kollektiva tralikförsörjningen. 

Arbetsområdet omfattar såväl tätorter som landsbygden. 

Beredningens verksamhet hittills har främst omfattat praktiskt inriktade 

demonstrationsförsök men har även haft inslag av utvecklingsarbete. Be

redningen har däremot inte sysslat med stöd till forskning i gängse mening. 
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KTB:s anslagsframställning 

KTB:s arbetsplan för budgetån:t 1982/83 innehåller projekt som avser 

planering och samordning av trafiken, trafiksanering, samåkning, trafikin

formation, ekonomi och finansiering, fordon och anläggningar samt vissa 
övergripande frågor. För denna typ av verksamhet har till KTB för inneva

rande budgetår på sjätte huvudtitdn anvisats 3 307 000 kr. över anslaget 

I 17. Transportforskningsdelegationen. Härutöver disponerar KTB för in
nevarande budgetår 500000 kr. från kommunikationsdepartementets kom

mitteanslag för särskilda landsbygdsinsatser. 
KTB begär för budgetåret 1983/84 en anslagsökning till totalt 5 ,5 milj. kr. 

Medlen avses förbrukas enligt följande sammanställning. 

Följa och analysera utvecklingen, samordna samt informera 
Samordnad planering och ledning av olika kollektiva 

trafikformer - modellortsprojekt i Borås 
Trafiksanering m. m. - utvärdering och förslag 
Förbättrad busstrafik i befintliga områden 
Samåkning 
Planering av skolskjutsar 
Den lokala och regionala kollektivtrafil;en om 10-20 ar 
U1gtrafiksystem 
Gods- och personbefordran med samm1 buss 
Kollektivtrafik i glesbygd - modellort>projekt i Pajala 
Samordning av länens kollektivtrafikresurser 
Turistresor med buss 
Kollektivtrafik och hyrbil 
Taxis roll i kollektivtrafiken 
Automatisk fordonsskyltning 
Taxesystem 
Tillämpning av svensk och utländsk forskning, inkl. stöd 

till praktiska dcmonstrationsförsök 
Övrigt 

Totalt 

Föredraganden 

Kostnad !kr.J 

120000 

200000 
100000 
200000 
100000 
270000 
500000 

50000 
100000 
75000 

300000 
150000 
100000 
300000 
205 000 
100000 

2 575 000 
55000 

5500000 

KTB:s verksamhet har redan gett flera positiva resultat. Förbättringar 
av kollektivtrafiken har skett på bl. a. de modellorter där praktiska demon

strationsförsök genomförts. Jag anser också att KTB:s verksamhet är 
angelägen från trafikpolitisk utgångspunkt. Genom det statliga engage

manget kan utvecklingen på kollektivtrafikområdet stimuleras. Resultat 

som kommer fram genom olika FoU-projekt kan prövas praktiskt och 

därmed få en snabbare tillämpning. Kollektivtrafiken kan på så sätt både 

utvecklas och effektiviseras. Som jag tidigare angett i den ekonomisk-poli

tiska propositionen innebär stater.is stimulans också att näringslivet får 
ökade möjligheter att leda den tekniiska utvecklingen på området vilket kan 

öppna vidare möjligheter på världsmarknaden. 

Med hänsyn till det resurstillskott som skett genom regeringens ekono
misk-politiska proposition år 1982 och beräknade kvarstående reserva

tioner för nästa budgetår förordar jag att KTB:s anslag för budgetåret 
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1983/84 beräknas enligt huvudförslaget. I likhet med vad som gällt för 

tidigare budgetår bör KTB även ha möjlighet att disponera medel från 

sjätte huvudtitelns kommitteanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kollektivtrafikberedningen för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag på 3489000 kr. 

I 17. Kostnader för försök med riksfärdtjänst 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

26425180* 

20000000 

16000000 

Reservation 

• Från anslaget har 13 914 358 kr. förts bort som besparing. 
I 

7 489178 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79:99. TU 18. rskr 418) skall försök 

under tre år företas med riksfärdtjänst inom en kostnadsram av 20 milj. kr. 
per år. Nämnden för riksfärdtjänst, som skall svara för planering, genom

förande och uppföljning av riksfärdtjänsten, påbörjade sin verksamhet den 

1 juli 1979. Försöksverksamheten med riksfärdtjänst påbörjades i maj 

1980. Innevarande budgetår utgör det tredje försöksåret. 
Rik.~fiirdtjänstnämnden, som överlämnat en preliminär rapport om för

söksverksamheten, föreslår att försöksverksamheten förlängs till den 31 

december 1983 för att erfarenheterna från hela tredje försöksåret skall 

kunna ligga till grund för ett slutgiltigt förslag beträffande en framtida 

riksfärdtjänst. T. o. m. budgetåret 1982/83 beräknas den totala förbruk
ningen uppgå till ca 44 milj. kr. Resterande 16 milj. kr. bör enligt nämnden 

vara tillräckligt för ett halvt års verksamhet. Slutrapport kommer att 
överlämnas i augusti 1983. varefter riksdagen under hösten 1983 kan ta 
ställning till ett slutgiltigt förslag som kan gälla fr. o. m. den I januari 1984. 

Föredraganden 

Jag delar nämndens uppfattning att tre hela år bör ligga till grund för 

nämndens bedömning vid utformningen av ett slutgiltigt förslag till system 
med riksfärdtjänst och kostnaden härför. Nämnden bör därför fortsätta sin 

verksamhet till utgången av år 1983 inom en total kostnad av 60 milj. kr. för 

hela försöksverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för försök med rik.~färdtjänst för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag på 16000000 kr. 
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I J 8. Viss internationell verksamhH 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5086917 

3102000 

3 370000 

Från anslaget betalas resor, medlemsavgifter och bidrag till vissa inter

nationella sammanslutningar. 

I. Internationella föreningen 
för frugor rörande väg
väsendet (PIARCl m.m. 

, Förhandlingar rörande luft
farten 

3. Förenlll N iitionernas ekono-
miska kommission för Europa <ECEJ 

4. Europeiska transportminister
konferenscn (CEMT) 

5. I ntcrnationella järnvägs
fördragen <CIM-CIYJ 

b. Vissa förhandlingar rörande 
viigtransporter 

7. Internationellt samarbete 
rörande sjöfarten samt 
Internati()nella sjöfarts
organisationen (!MOJ 

8. Bidrag till internationell 
ispatrulleringstjänst i 
Norra Atlanten 

9. Bidrag till vissa fyrar 
i Röda havet 

JO. Diverse internationell vak
samhet 

Summa kr. 

• Redovisas under littera E. Sjöfart 

f"öredragandcn 

Anvisat Beräknad ändring 
1982/83 1983/84 

40000 20000 

220000 30000 

275 000 25000 

200000 25000 

55000 -5000 

125000 25000 

2 150000 150000 

I 000 -I 000* 

I 000 -1 iloo• 

35000 

3 !02000 268000 

Anslagsposterna behöver i regel räknas upp på grund av kostnadsut

vecklingen. I anslagsposten 7 ingår numera bidrag till det västeuropeiska 

samarbetet angående hamnstatskontroll. I anslagsposten 10 ingår kostna

der för visst internationellt trafiksäkerhetsarbete, vissa telefrågor m. m. 

Jag hemställer att regeringen fön~slår riksdagen 

att till Viss internationell 1·erksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag på 3 370 000 kr. 
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I 19. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

0 

I 000 

I 000 

Buss- och taxivärderingsnämnden har att pröva frågor om inlösen av 

trafikrörelser enligt yrkestrafiklagen ( 1979: 559). 

Vänleringsnämnden består av tre ledamöter med ersättare som utses av 

regeringen. Kostnaderna för nämnden förskotteras av staten och belastar 

slutligt den som förvärvar tillståndet genom utdebitering efter varje värde

ringsförfarande. 

Fiiredraganden 

Med hänsyn till att nämndens kostnader vid varje värderingsärende 

slutligt belastar den som förvärvar tillståndet. förordas att anslaget oför

ändrat förs upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för visst viirdering.1förfarande for budgetåret 

1983/84 anvisa ett förs lagsanslag på I 000 kr. 
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Särskilda frågor 

A. RIKTLINJER FÖR SJ :S VERKSAMHET 

1. SJ :s affärsverksamhet 

1.1 Trafikpolitiska utgångspunkter 

Riktlinjerna för SJ:s verksamhet har lagts fast i 1979 års trafikpolitiska 

beslut (prop. 1978179:99, TU 1978179:18, rskr 1978179:419) och i 1980 års 

strukturplan för statens järnvägar (prop. 1980/81 :2, TU 1980/81 :6, rskr 

1980/81: 101 ). 
Målet för den statliga trafikpolitiken är att ge landets olika delar en 

tillfredsställande trafikförs.örjning till lägsta samhällsekonomiska kostna

der. Detta kräver en effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika 
transportmedel. Effektiviteten främjas enligt 1979 års trafikpolitiska beslut 

bäst av en fri konkurrens och samverkan mellan olika trafikmedel och 

trafikföretag inom de ramar som samhället drar upp. Avgifterna för indivi

duella resor eller transporter skall så långt möjligt anpassas till de sam

hällsekonomiska marginalkostnad·erna så att transportresurserna kan ut
nyttjas så effektivt som möjligt. 

Järnvägsnätet, som staten bär c:cnsvaret för, skall även i fortsättningen 
utgöra stommen i person- och godstrafiken, bl. a. med hänsyn till miljön, 
energin och trafiksäkerheten. Enligt det trafikpolitiska beslutet är det 
väsentligt att satsningen på järnv~tgen sker så att dess förutsättningar att 
göra sig gällande på ett samhälhekonomiskt sätt ökar. Betydelsen av 
taxeåtgärder och andra åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt 
utnyttjande av järnvägen och öka dess attraktivitet och konkurrensför
måga betonas. Särskilt understryks investeringarnas betydelse liksom be

hovet av ökat samarbete med andra trafikföretag, förstärkt marknadsfö

ring och förbättrad service. När det gäller godstrafiken pekas särskilt på de 

möjligheter till ytterliga.re effektivisering av transportsystemet och de för

utsättningar att erbjuda olika tran:;portköpare samlade transportlösningar 

som ett utvidgat samarbete mellan SJ-koncernens företag borde kunna ge. 

Det trafikpolitiska beslutet innebar att det trafikgrensvisa kostnadsan
svaret för vägtrafiken och järnvägstrafiken enligt 1963 års riktlinjer slo

pades. För järnvägens del har detta lett till att järnvägstrafiken som har en 
förhållandevis hög andel fasta kostnader avlastats en del av dessa. Kost

nadsavlastningen har möjliggjort att SJ:s prissättning bättre kunnat anpas

sas till de samhällsekonomiska marginalkostnaderna genom att SJ fått 

möjlighet att generellt sänka pris~t på tågresor och införa särskilda låg-
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priser under veckodagar med kapacitetsöverskott. Följden av lågprissats

ningen har bl. a. blivit en överflyttning av resor från bittrafiken och ett 

bättre utnyttjande av SJ :s persontrafikresurser, vilket också var syftet med 

reformen. 
Inom de av samhället uppdragna ramarna. bl. a. i form av den beslutade 

kostnadsavlastningen. skall SJ även fortsättningsvis drivas som affärsverk, 

dvs. efter företagsekonomiska principer på ungefär samma sätt som andra 

statliga och privata trafikföretag. Det ekonomiska målet för SJ innebär att 

intäkterna från verksamheten skall täcka verksamhetens kostnader inkl. 

avskrivningar på tillgångarnas återanskaffningsvärde och därutöver ge ett 

överskott som motsvarar räntan på det disponerade statskapitalet. Med 

tanke på de kraftiga konjunkturvariationer som normalt präglar SJ:s trafik 

gäller förräntningskravet som ett genomsnitt för en konjunkturcykel. 

Det trafikpolitiska målet att ge landets olika delar en tillfredsställande 

trafikfötsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnader ställer ibland 

krav på insatser som motiveras av regionalpolitiska eller andra skäl även 

om dessa åtgärder inte är företagsekonomiskt motiverade för SJ. I dessa 

fall skall SJ i enlighet med det trafikpolitiska beslutet och strukturplanen få 
särskild ersättning för sina tjänster. Grundprincipen är att samhällsingri

panden i SJ:s verksamhet inte skall leda till resultatförsämringar ijärnvägs

trafiken. De företagsekonomiska principer som utgör grunden för SJ: s 

agerande på transportmarknaden ligger därmed i linje med den samhälls

ekonomiska syn på järnvägen som lades fast i 1979 års trafikpolitiska 

beslut. 

Kostnadsavlastningen för lågprissatsningen kan sägas vara ett exempel 

på kompensation för att SJ lämnar rabatter som inte är företagsekonomiskt 

motiverade. Syftet är att möjliggöra ett ianspråktagande av ledig kapacitet 

genom att föra över resande från väg till järnväg. Den statliga ersättningen 
till SJ för driften av det ersättningsberättigade bannätet är ett annat exem

pel på åtgärder som är betingade av samhälleliga skäl. 

När det gäller investeringarna sker nu en satsning på järnvägen i enlighet 

med det trafikpolitiska beslutet så att järnvägens förutsättningar att göra 

sig gällande på ett samhällsekonomiskt sätt ökar. Som planeringsram för 
SJ :s långsiktiga investeringsverksamhet har genom strukturplanen lagts 

fast en i reala termer genomsnittlig årlig ökning av den totala investerings

volymen vid SJ på 5 % per år under en femårsperiod. 

Långsiktiga konkreta investeringsplaner har upprättats för olika delar av 

bannätet och för den rullande materielen vilket gett SJ bättre förutsättning

ar än tidigare att långsiktigt planera sin verksamhet. 

Enligt strukturplanen skall resurserna koncentreras till de mest lön

samma investeringarna så att SJ:s resultatbrist minskar. Till grund för den 

närmare prioriteringen mellan olika objekt ligger riksdagsbeslutet med 

anledning av 1981 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100, bil. 9, TU 

1980/81:19, rskr 1980/81:261) i vilken behandlas den långsiktiga investe-
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ringsinriktningen vid SJ samt de olika investcringsomräden och enskilda 

investeringsobjekt som är av större betydelse för SJ: s utveckling och 

ekonomi. 

I fråga om SJ :s ekonomi har de mål som ställts upp beträffande resultat

utvecklingen hittills inte kunnat uppfyllas. En uppgång i konjunkturen 

under första hälften av 1970-talet ledde bl. a. till volymtillskott i godstrafi

ken. vilket tillsammans med omfattande rationaliseringar medförde att SJ 

under ett par år kunde uppvisa relativt god lönsamhet. Under budgetåret 

1973174 uppnåddes ett resultat som med 38 milj. kr. översteg förräntnings

kravet. Därefter har resultatet efter avskrivningar på återanskaffningsvär

det successivt försämrats. vilket framgår av tahe/11 nedan. För budgetåret 

1981/82 redovisades ett undersk,Jtt efter avskrivningar på återanskaff

ningsvärde på 445 milj. kr. Den totala resultatbristen, inkl. förräntnings

kravet, var 675 milj. kr. 

Mot bakgrund av det statsfinansiclla läget. det trafikpolitiska beslutet 

och den ordning som fastställts för affärsverken slogs i strukturplanen fast 

att det inte kan accepteras att SJ fortsättningsvis drivs med underskott. SJ 

skall därför enligt riksdagsbeslut•!t inrikta sin verksamhet på att senast 

under budgetåret 1983/84 uppnå full kostnadstäckning och uppfylla det av 

statsmakterna uppställda förräntningskravet. Detta kräver enligt struktur

planen mycket kraftfulla insatser för att öka rationaliseringstakten samt 

successiva taxehöjningar i såväl P·~rson- som godstrafiken. 

SJ:s prognoser pekar på att det skulle vara möjligt att uppnå en succes

siv minskning av underskottet und.er de närmaste åren under förutsättning 

av bl. a. en fortlöpande intlationsanpassning av taxorna och kostnadsba
serade ersättningar från staten för samhällsköpta tjär.ster. SJ har då räknat 

Tabell I. Resultatutvecklingen vid SJ under perioden 1969170-1981/82 samt prognos 
för budgetåren 1982/83 och 1983/84 <milj. kr.) 

Budgetår Drift- Förräntnings- Totalt 
resultat** krav resultat 

1969/70 52 144 - 92 
1970!71 -178 158 -336 
1971/72 - 76 121 -197 
1972/73 39 127 - 88 
1973/74 165 127 + 38 
1974/75 134 136 - 2 
1975/76 49 144 - 95 
1976/77 - 90 155 -245 
1977/78 -259 171 -430 
1978/79 -113 191 ~304 

1979/80* -211 162 -373 
1980/81 * -437 177 -614 
1981/82* -445 229 -675 
1982/83* -250- -430 291 -541- - 721 
1983/84*SJ - 40- -370 344 -384- - 714 

McKinsey -290- -730 344 -634- - I 074 

* Efter kostnadsavlastning för lågprissatsningen. 
** Efter avskrivningar på återanskaffningsvärdc. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 157 

med att även under budgetåret 1983/84 erhålla kostnadsavlastning enligt 

hittills tillämpade regler. 
Med hänsyn till den stora osäkerhet som kännetecknar prognoser över 

konjunkturutvecklingen och utvecklingen för enskilda branscher anger SJ 

intervall för resultatutvecklingen. Dessa visar. som framgår av tabellen. att 
underskottet kan bli mellan 40 och 370 milj. kr. under budgetåret 1983/84. I 

bästa fall skulle därmed den totala resultatbristen inkl. förräntningskravct 
stanna vid 384 milj. kr. och i sämsta fall vid 714 milj. kr. 

Konsultföretaget McKinsey har för SJ :s räkning gjort en undersökning 
av möjligheterna att förbättra lönsamheten. McKinsey's bedömning är att 

underskottet under budgetåret 1983/84 kan komma att ligga i intervallet 
290-730 milj. kr. dvs. en mer pessimistisk.bedömning än vad SJ:s progno

ser utvisar. Det bör påpekas att McKinsey då räknat med delvis andra 

yttre förutsättningar för resultatutvecklingen än vad SJ gjort. Den totala 

resultatbristen inkl. förräntningskravet skulle vid likartade förutsättningar 

uppgå till mellan 634 och 814 milj. kr. 
Såväl SJ:s som McKinsey's beräkningar visar således att betydande 

underskott före förräntning beräknas uppkomma även i de mest gynnsam

ma prognosalternativen för budgetåret 1983/84 trots en ökad rationalise

ringstakt. Detta sammanhänger bl. a. med att tidigare antaganden om kon
junkturutvecklingen nu anses osannolika. SJ har mot den här bakgrunden i 

sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 anfört att man anser det 
nödvändigt att statsmakternas utformning av SJ :s kostnadsansvar omprö

vas. 

~1 J J. ".:·. 

+.)i)(, 

+i(!C 

- 3u:: 

Figur 1. Resultatutvecklingen (inkl. förräntningskravel)·vid statens järnvägar. Milj. kr. 
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Hgur 2. Statsmakternas förräntningskrav på statens järnvägar. Milj. kr. 

1.2 Föredraganden 

1.2.1 Resultatutvecklingen \'id statens järnriigar 

Den samhällsekonomiska grundsyn som anlades på järnvägstrafiken i 
det trafikpolitiska beslutet har visat sig mycket väl gå att förena med de 

företagsekonomiska principer sc•m utgör grunden för SJ:s agerande på 
transportmarknaden. Grundprincipen att samhällsingripanden i SJ:s verk
samhet inte skall leda till resultatförsämringar i järnvägstrafiken är enligt 

min mening en hörnsten för SJ:s \'erksamhet som affärsföretag. Därigenom 
undviker man att SJ tvingas ta ut alltför höga priser av andra kunder, vilket 
skulle försämra SJ:s konkurrensförmåga och förr eller senare leda till ett 
lägre utnyttjande av SJ:s produk1tionsapparat och en samhällsekonomiskt. 

ineffektiv trafikfördelning. 

I fråga om resultatutvecklingen vid SJ har dock de mål som ställts upp 

inte kunnat uppfyllas. Alla de dominerande rörelsegrenarna. persontrafi

ken, vagnslasttrafiken och styckegodstrafiken lämnar helt otillfredsställan

de bidrag för täckning av SJ:s gemensamma kostnader medan busstrafiken 

och vissa andra rörelsegrenar uppvisar smärre överskott. 

Det finns flera orsaker till den negativa resultatutvecklingen under sena

re år. Bl. a. har konjunkturnedgång och strukturomvandling i närings

grenar där järnvägen traditionellt haft en betydande marknad fått långsik

tiga konsekvenser. Intäkterna från lapplandsmalm, vagnslasttrafik och 
styckegodstrafik har ökat så lång~:amt att SJ inte kunnat få tillräckligt stora 

bidrag för täckande av de gemensamma kostnaderna för bannät, admini-
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stration m. m. Eftersom godstrafiken svarar för ca hälften av SJ :s totala 
intäkter har detta haft avsevärda effekter på SJ:s resultat. Även på person
trafiksidan har intäktsökningen varit otillräcklig med i princip samma 
följder för ekonomin. Däremot har SJ lyckats hålla kostnadsökning~rna på 
en förhållandevis låg nivå. Exempelvis har personalkostnaderna ökat i 
relativt långsam takt. vilket haft stor betydelse eftersom dessa svarar för 
ca två tredjedelar av SJ:s totala kostnader. Avskrivningarna har dock ökat 
snabbt. vilket hänger samman med den omfattande investeringsvolymen 
under senare år, utvidgat investeringsbegrepp samt inflationen som lett till 
kraftigt ökade avskrivningar på återanskaffnings värdet. 

Inom godstrafiken har SJ förlorat marknadsandelar till i första hand 
lastbilarna. I fråga om inrikestransporterna gäller detta även på längre 
sträckor där järnvägens konkurrensförmåga traditionellt varit större än 

lastbilens. I utrikestrafiken har SJ förlorat marknadsandelar främst i fråga 
om högvärdigt gods. 

SJ:s transportapparat är väl anpassad för järnvägens traditionella huvud
uppgift, dvs. främst transporter av råvaror och halvfabrikat. SJ har också 
en stark marknadsposition inom detta område. Produktionen av dessa 
varor är dock starkt konjunkturkänslig, vilket under senare år medfört 

betydande volymförluster. Härtill kommer förluster av transportvolymer 

som följd av omstruktureringar inom näringslivet. Bl. a. har transporterna 
av malm-, järn-. stål- och skogsindustriprodukter, cement och raffinaderi
produkter minskat påtagligt. 

I fråga om mera högvärdigt gods har SJ haft problem att möta kundernas 
kvalitetskrav i fråga om t. ex. punktlighet. Antalet skador på godset har 
också ökat. SJ har inte heller i tillräcklig utsträckning vagnar som motsva
rar kundernas krav. Vidare har SJ haft svårigheter att snabbt kunna ge 
hesked till kunderna om möjligheter att förändra redan uppgjorda trans
portplaner. 

Vissa generella trender på tran sport marknaden har också haft en negativ 
inverkan på SJ:s konkurrensförmåga. Som en följd av att lagerhållnings
kostnaderna fö!" industrin relativt sett blivit allt högre krävs t. ex. större 
flexibilitet. Snabbare transporter av mindre lastvolymer blir allt vanligare 
- för vilka lastbilen är bättre lämpad än järnvägen. Allt fler transporter går 
direkt till kunderna i stället för till mellanlager - vilket innebär att lastbilen 
kan erbjuda bättre tidhållning, skydd för godset m. m. Den blir därmed ofta 
en förutsättning för en billig materialhantering. Järnvägsalternativet i sin 

tur kräver ofta omlastning före distributionen till användaren. Härtill kom
mer en till följd av lågkonjunkturen stor ledig kapacitet på lastbilssidan och 
många små åkeriföretag, vilket har ökat konkurrensen inom åkeri
branschen. Följden har blivit realt sänkta priser i Iastbilstrafiken som är 

prisledande på styckegodsmarknaden. 
Inom persontrafiken har försäljningen av förstaklass- och sovvagnsbil

jetter minskat. Resandevolymen har också påverkats negativt av SJ: s 
svårigheter att klara sina trafikuppgifter under vintern 1981-82. 
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För att uppnå sitt ekonomiska mål har SJ tagit fram ett särskilt åtgärds

program som syftar till att så snart som möjligt nå balans i ekonomin 

genom rationaliseringar och intäktsförstärkningar. Ätgärdsprogrammet 

som har beskrivits närmare i 1982 års budgetproposition är nu under 

genomförande. 
Bl. a. införs successivt en mer::, marknadsinriktad organisation med re

sultatansvar på alla nivåer. SJ satsar i ökad utsträckning på produktut

veckling och transportkvalitet för att öka sina marknadsandelar. Detta 

sker genom en aktiv bearbetnin~: av potentiella marknader och kunder, 

kundanpassade transportlösningar i godstrafiken och en selektiv mark

nadsbearbetning inom persontrafiken. 

En satsning på att stimulera till lokalisering av olika serviceverksam

heter i direkt anslutning till terminalerna kan bli en viktig del i denna 

produktutveckling. SJ kan bl. a. iwmma att engagera något av de fastig

hetsförvaltande koncernbolagen för att utveckla anläggningar för sådan 

verksamhet, direkt knutna till SJ:s terminaler eller inrymmande lokaler 

också för SJ :s terminalverksam het. 
Satsning på nya typer av lastbärare och införande av ny hanteringstek

nik är vidare viktiga inslag i utvecklingen av godstrafiken. Genom samver

kan med Svelast i ett rikstäckande nät av kombinationstransporter räknar 
SJ t. ex. med att få lönsamhet i styckegodstrafiken inom fyra år. 

SJ anpassar vidare fortlöpande taxor och priser till kostnads- och kon

kurrenssituationen. Olika former av ytterligare prisdifferentiering med bi

behållande av lågprisprofilen kommer att. prövas. 
SJ försöker också öka utnyttja:1det av lok- och vagnparken bl. a. med 

hjälp av ett delegerat ekonomiskt ansvar för vagnutnyttjandet och utveck
ling av ett nytt datasystem för lokal vagnbokföring. Vidare görs en översyn 
av persontågsplanen. Ett särskilt handlingsprogram för bättre tågföring tas 
fram. Målet är också att tiderna för verkstadsunderhåll skall kunna förkor

tas. 
Personalpolitiken syftar till en bättre produktivitetsutveckling och till en 

effektivare personalhushållning. 

Skärpt kostnadsjakt och intensifierad vardagsrationalisering utgör cen

trala delar i SJ :s handlingsprogram. Ökad biljett- och lastviktskontroll och 

bättre uppföljning av transportavtalens lönsamhet är angelägna åtgärder 

liksom en översyn av olönsamma tåg, resgods- och expressgodsservice 

samt öppethållande av stationer och expeditioner. Nya ekonomiska styr

och kalkylsystem kommer att infö:·as och den ekonomiska utbildningen att 

förbättras. 
I SJ:s långsiktiga program för att uppnå en resultatförbättring ligger 

också en ökad satsning på forskning och utveckling, särskilt teknisk ut

veckling inom en rad områden. Arbetet bedrivs i samarbete med olika 

företag, myndigheter och institutioner. 

Mot bakgrund av de prognoser över resultatutvecklingen som nu förelig-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 161 

ger - och i vilka i princip effekterna av det redovisade åtgärdsprogrammet 
redan intecknats - är det nödvändigt att stora ansträngningar görs inom SJ 

för att så snabbt som möjligt minska de påverkbara kostnaderna samt öka 
marknaderna och intäkterna i järn vägs trafiken. SJ bör härvid - vilket inte 

minst framgår av den tidigare nämnda konsultrapporten - koncentrera 

insatserna till de områden där de största effekterna på resultatet kan 

uppnås. 

I riksdagens strukturplanebeslut år 1980 pekas på de negativa konse

kvenser som blir följden om SJ fortlöpande tillåts driva sin verksamhet 

med stora underskott. Det är viktigt att det finns ett incitament för SJ att 

uppfylla det uppsatta resultatkravet för att järnvägens service till såväl 

näringsliv som resenärer skall kunna upprätthållas. För de SJ-anställda är 

det i högsta grad otillfredsställande att trots stora ansträngningar för att 

minska kostnaderna och öka intäkterna tvingas se underskotten öka år från 

år. Vidare föreligger en påtaglig risk för att prisbildningen på transport

marknaden blir snedvriden och att investeringar och transportmönster 

anpassas till en ineffektiv fördelning av transportarbetet. I strukturplanen 

understryks också de negativa konsekvenser på statsbudgeten som upp

står när SJ inte förmår uppfylla resultatkravet. 

Jag vill understryka vad som sägs i strukturplanen i denna del. Enligt 

min mening är en effektiv affärsförvaltning med en korrekt och rättvisande 

kostnadsbild en förutsättning för högt utnyttjande av järnvägskapaciteten 

och därmed också en förutsättning för samhällsekonomisk lönsamhet. Det 

är härvid av största vikt att SJ endast belastas med kostnader som direkt 
kan hänföras till de väl avgränsade uppgifter som SJ har att utföra enligt 

affärsverksmodellen. 

Slutsatsen av vad jag anfört i det föregående är att SJ trots planerade 

kraftiga rationaliseringar och åtgärder för att öka intäkterna. med de regler 
som nu gäller. med all sannolikhet inte kommer att uppnå sitt ekonomiska 
mål inom överskådlig tid. Mot den bakgrunden är det naturligt för mig att 
nu gå över till att närmare diskutera de ekonomiska mål och förutsättning
ar i övrigt som fortsättningsvis bör gälla för att SJ skall kunna utvecklas 

som ett modernt och effektivt trafikföretag. Mina beräkningar i det föl
jande bygger i stor utsträckning på underlag som lämnats av SJ. 

1 .2.2 Finansiell rekonstruktion av statensjiirm·ägar 

För att SJ skall kunna leva upp till de mål som ställts upp för verksamhe

ten krävs ett järnvägsnät och en trafikapparat av mycket stor omfattning 

och av god kvalitet. Bannätets och trafikapparatens storlek har i hög grad 

styrts av historiska skäl. Av stor betydelse är t. ex. att utbyggnaden av 

järnvägarna ägde rum i ett skede då järnvägen i princip saknade konkur

rens från andra transportmedel. Vid formuleringen av målen för SJ:s 
verksamhet i strukturplanen togs ingen särskild hänsyn till detta. Det 

ankommer således i dag på SJ att svara upp mot kraven på hela det nät som 

11 Riksda{?en 1982183. I sam/. Nr /00. BilaRa 8 
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skall bibehållas - ett nät vars omfattning till sin dominerande del lades fast 

i 1979 års trafikpolitiska beslut. Bl. a. krävs att bannätet har en sådan 

standard att det tillåter tillräckliga tåghastigheter och en tillräckligt hög 

bärighet för att motsvara kundernas krav. Vidare krävs en hög och över 

hela landet så långt möjligt likformig servicenivå i trafikapparaten med 

bl. a. hög turtäthet och att den rullande materielen uppfyller kundernas 

krav på komfort. säkerhet, hanteringsegenskaper m. m. 

De krav som från politiska utgångspunkter ställs på SJ är således jämfört 

med trafikunderlaget mycket omfattande. Detta innebär i sin tur betydande 

krav på investeringar i såväl fasta anläggningar som rullande materiel 

liksom hög beredskap för att SJ ;kall kunna erbjuda tillräckligt bra trans

porter på samtliga delar av järnvägsnätet. 

Dessa krav synes tidigare ha bedömts förenliga med fullt kostnadsansvar 

inte bara för den rullande materielen utan också för investeringar i infra

strukturen. inkl. avskrivningar beräknade på återanskaffningsvärden. För

utsättningen har då varit ett tillräckligt stort trafikunderlag i gods- och 

persontrafiken. Den mycket långvariga konjunkturavmattningen, med 

starka inslag av strukturförändringar inom de basnäringar som spelar en 

d~minerande roll för SJ:s godstrafik, har efter hand ändrat framtidsutsik

terna i väsentliga avseenden. Det bör också noteras att lågprissatsningen 

genom sin konstruktion inte medfört någon resultatförbättring för SJ trots 

att resandet ökat kraftigt. Jag återkommer till detta senare. 

Jag har förut redovisat att SJ under en lång följd av år endast undantags

vis har kunnat förränta hela det kapital som nedlagts i företaget. Förränt

ningskravet har därtill. framför allt under senare år. ökat snabbt vilket är 
en följd av att investeringsvolymen numera ligger på en hög nivå - en 

effekt som kraftigt förstärkts av det successivt höjda ränteavkastningskra

vet. 
Med den etfarenhet som nu finns av utvecklingen inom järnvägssyste

met under senare år kan den ~;lutsatsen dras att invcsteringsvolymcn 

endast till en del borde ha belastats med det företagsekonomiska ansvar 
som principiellt är förknippat med investeringar i affärsverk. Ofta har det 

varit fråga om mycket resurskrävande investeringar som varit nödvändiga 

för att SJ skall kunna tillhandahWa ett järnvägsnät med den kvalitet och 

omfattning som statsmakterna år 1979 lagt fast från trafikpolitiska utgångs

punkter. Jag vill i det sammanhanget erinra om svårigheterna att göra 

inskränkningar i systemets standard, omfattning och prestanda med hän

syn till de funktionella sambanden inom järn vägssystemet. 

Med den situation man nu räknar med för överskådlig tid är det inte 

rimligt att kräva att SJ med trnfikintäkter skall täcka kostnaderna för 

samtliga de investeringar i bannät m. m. som har gjorts i det förflutna. 

Efter att närmare ha gått igenom de investeringar som gjorts i infrastruktu

ren föreslår jaR att statskapitalet skrivs ned med I 000 milj. kr. från 3 300 

milj. kr. till 2 300 milj. kr. Härigenom reduceras statskapitalet till en storlek 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 163 

som m. h. t. trafikunderlag och framtidsperspektiv bättre motsvarar SJ :s 

möjligheter att fortsättningsvis redovisa avskrivningar på återanskaff

ningsvänlet och förränta kapitalet. 
Jag vill dock understryka att det inte är fråga om nedskrivning av hela 

objektgrupper eller, ännu mindre. ett utpekande av typer av objekt som för 

all framtid skall anses olönsamma för SJ. Nedskrivningen omfattar tvärt

om endast delar av objektgrupper, enskilda objekt eller delar av objekt. 

Bland de tillgångar som bör skrivas ned finns följaktligen vissa av de 

investeringar som varit nödvändiga för att höja banstandarden. Tillsam

mans representerar dessa funktionellt nödvändiga men till sin omfattning 

delvis olönsamma tillgångar omkring 40'/{ av det statskapital som bör 

skrivas ned. En omfattande ny- och ombyggnad av järnvägsbroar har 
också varit nödvändig men inte kunnat förräntas. Detsamma gäller vissa 

ny- och ombyggnader av olika järn vägslinjer liksom vissa investeringar i 

kontaktledningar. Tillsammans representerar dessa tillgångar ca 140 milj. 

kr. 
Jag vill vidare ta upp de omfattande investeringar som genomförts för att 

höja säkerheten i järnvägstrafiken. Det är självfallet både ett samhälleligt 

intresse och ett kommersiellt intresse för SJ att kunna erbjuda en hög 

säkerhet. Det kan dock konstateras att SJ:s möjligheter att förränta det 

investerade kapitalet i hela dess omfattning varit begränsade. Det gäller 

bl. a. den automatiska tåghastighetskontrollen !ATC) som helt bör ses som 

en säkerhetsinvestering, liksom vägskyddsåtgärder samt vissa investering

ar i ställverk. Även utbyggnaden av fjärrblockeringssystemet som i och för 
sig rymmer en stor rationaliseringspotential. har mycket betydande säker

hetseffekter, men kräver så omfattande investeringsmedel att kapitalet inte 

kunnat förräntas fullt ut. De nu nämnda tillgångarna bör därför till en del 

skrivas bort. Enligt SJ:s redovisning motsvarar dessa tillgångar ett sam
manlagt värde på ca 340 milj. kr. 

Även vissa andra tillgångar i hus, bangårdar, eldriftanläggningar m. m. 
bör på grunder motsvarande vad jag i det föregående anfört avskrivas. 
Tillsammans motsvarar dessa tillgångar ett värde av ca 110 milj. kr. 

Nedsättningen av statskapitalet inkluderar den del av kapitalet som är 
knutet till vissa bandelar av affärsbanenätet, inkl. malmbanan, vilka jag i 
det följande kommer att föreslå överförs till det ersättningsberättigade 

bannätet. 
Det får ankomma på regeringen att på grundval av underlag från SJ 

närmare bedöma de tillgångar som skall avskrivas och den nedskrivning av 

statskapitalct som följer härav. 
I anslutning till att det statliga budgetsystemet ändrades under budget

året 1980/81 ändrades även investeringsbegreppet vid affärsverken. Änd

ringen innebar att vissa kostnader som tidigare finansierats med under

hållsmedel fortsättningsvis skulle finansieras med investeringsmedel. 

De ändrade principerna berörde markanläggningar och byggnader vars 
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värden i bokslutet för budgetåret 1980/81 skrevs upp med tidigare års 
lönebikostnader, dvs. sociala avgifter m. m. samt kostnader av investe

ringskaraktär för s. k. värdebestiindiga anläggningar som tidigare finansi

erats med underhållsmedel. Begreppet värdebeständiga anläggningar av

såg bl. a. makadamisering, sliprar, ballast och kontaktledningstråd. 

Uppskrivningen innebar att anläggningstillgångarnas värde ökades med 

ca I 760 milj. kr. varav ackumulerade avskrivningar beräknades till ca 520 

milj. kr. SJ redovisar nettobeloppet ca 1240 milj. kr. på en s. k. uppskriv

ningsfond, som inte berör statskapitalet. Jag föreslår att denna 11ppsktfr

ning~j(111d. med hänsyn till all .?eloppet tidigare tlr belastat resultatet, 

skrivs ned med motsvarande m·siufrningar pil anläggningsviirdena. 

Min bedömning är att det under överblickbar framtid kommer att krävas 

betydande investcringsmedel för att SJ skall kunna leva upp till de trafik

politiska mål som ställts upp för verksamheten. Jag vill i det sammanhang

et understryka att sedan den av mig förordade rekonstruktionen av SJ-ka

pitalet genomförts det får ses som normalt att nya investeringar förräntas 

fullt ut. Ned- eller bortskrivning av nya tillgångar skall således normalt inte 

ske. Utgångspunkten måste fortfarande vara att samtliga nya investeringar 

i infrastrukturen skall baseras på sedvanliga lönsamhetskalkyler. 

Även i framtiden kan dock komma att aktualiseras vissa investeringar i 

järnvägssystemet som av olika skäl kan anses önskvärda men där den 

företagsekonomiska lönsamheten är otillräcklig. Jag vill understryka att 

det inte är SJ:s uppgift att utgå från ett samhällsekonomiskt synsätt i 

sådana fall. En sådan ordning skulle strida mot affärsverksprincipen. En
ligt min uppfattning bör den samhällsekonomi~ka värderingen inför beslut 
om sådana investeringar göras av regeringen. SJ bör härvid så långt möjligt 

ställa till fö1fogande underlag för sådana bedömningar. 
Denna grundprincip Jades fast i 1979 års trafikpolitiska beslut. Enligt 

föredragande departemcntschefen bör den samhällsekonomiska värdering-· 
en begränsas till sådana projekt och åtgärder som kan förväntas få en 
väsentlig effekt på trafikfördelningen, trafikutvecklingen eller samhällsut
vecklingen. Bl. a. omnämns större investeringar i fasta anläggningar typ 

nya eller väsentligt upprustade järn vägslinjer. Andra exempel är införande 

av ny teknik som kräver stora oc:h långsiktiga investeringar. Jag anser att 

denna grundprincip alltjämt bör äga tillämplighet. 
Jag avser mot den här bakgrunden senare föreslå regeringen att ge SJ i 

uppdrag att fortsättningsvis i sir.a årliga anslagsframställningar redovisa 

vilka av de investeringar - i fön.ta hand större. väl avgränsade objekt -

som SJ anser nödvändiga för att verket skall kunna tillgodose statsmakter

nas krav på ett väl fungerande järnvägssystem av den omfattning och 

struktur som Jades fast i 1979 års trafikpolitiska beslut men som SJ helt eller 

delvis inte kan förränta. Det ankommer därefter på regeringen att i sam

band med budgetarbetet göra samhällsekonomiska ö1·erviiganden för all 

bedöma om objekten skall genon!föras och i l'ilken utstriickning statskapi-
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talets storlek i så fall skall pårerkas. Resultatet av dessa bedömningar bör 

redovisas för riksdagen i budgetpropositionen. 
Jag går nu över till frågan om avgränsningen mellan affärsbanenätet och 

det ersättningsberättigade bannätet. Denna fråga aktualiseras vart tredje år 

i samband med separatredovisningarna. I 1979 års trafikpolitiska beslut 

fastlades riktlinjer för avgränsningen, vilka innebar att man pekade ut ett 

affärsbanenät, omfattande 5 393 bankm. 

Utgångspunkten vid avgränsningen enligt detta beslut har varit att från 

affärsbanenätet avskilja bandclar, för vilka intäkterna inte täcker särkost

. naderna. Syftet har varit att få till stånd ett funktionellt sammanhängande 

järnvägsnät på vilket kan bedrivas en rationell trafik. 

Den nuvarande avgränsningen mellan affärsbanenätet och det ersätt

ningsberättigade nätet är baserad på förutsättningen att SJ inte redovisar .· 

något underskott i affärsbanenätets trafik. De betydande underskott som 

SJ nu har redovisat under en följd av år aktualiserar därför frågan om en 

anpassning av affärsbanenätets storlek till de ekonomiska mål som gäller 

för SJ. 
Jag vill först uppehålla mig vid malmbanan, som f. n. tillhör affärsbane

nätet. Sammantaget lämnar trafiken på malmbanan ett visst bidrag till SJ:s 

·gemensamma kostnader. Persontrafiken och den övriga godstrafiken läm

nar dock betydande underskott. Med tanke på den särställning som malm

banan intar i det svenska järnvägsnätet anser jag det rimligt att göra ett 

undantag från sedvanliga principer när det gäller avgränsningen mellan 

affärsbanenätet och det ersättningsberättigade nätet och ge SJ särskild 

ersättning för underskotten i persontrafiken och den övriga godstrafiken. 

Jag föreslår därför att malmhanan, som omfattar bandelarna Vassijaure 

gränsen-Kiruna, Kiruna-Gällivare, Gällivare-Boden och Boden-Luleå 
med de anslutande godsbanorna Råtsi-Svappavaara och Gällivare-Kos
kullskulle, sammanlagt 481,6 bankm, överförs till det ersättni11gsberätti

gade ba11nätet. Härigenom minskar den del av malmtrafikens särkostnad 

som utgörs av kapitalkostnaderna för själva banan, vilket jag särskilt vill 

påpeka inför kommande avtalsförhandlingar mellan LKAB och SJ när det 

gäller malmfrakterna. 

Ä i·en för järni·iigsnätet i övrigt vill jag föreslå viss iiiwflyttning till det 

ersiitt11i11gsheriittigade bannätet. Det gäller bandelar som en gång gett 

särkostnadstäckning men som nu varaktigt lämnar betydande underskott. -

Trafikutvecklingen har alltså varit negativ under en följd av år. I många fall 

har bandelarnas samband med affärsbanenätet reducerats under senare år 

som en följd av bl. a. omstrukturering av tågplaner och förändringar i resc

och transportmönster. Någon varaktig förbättring av det ekonomiska utfal

let går ej att förutse. De bandelar jagföreslår bli iil'erflyttade är följande: 

12 Riksdugen /982i83. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 166 

Älvsbyn-Piteå (godsbana) 
Bastuträsk- Skelleftehamn 
Vännäs-Umeå 
Umeå- Holmsund (gods bana) 
Kilafors-Söderhamn (godsbana) 
Kornsjö- Mellerud 
Falköping-Jönköping 
Jönköping- Nässjö 
Ludvika-Ställdalen 
Alvesta-Växjö 
Hässleholm- Kristianstad 

52,5 km 
64,0" 
31,0 " 
15,8,, 
32,9 ,, 
64,3 ,, 
69.5 ,, 
43,2 ,, 
35 ,4 " 
17,8,, 
29,8 ,, 

456,2 km 

Jag har vinnlagt mig om att begränsa övertlyttningen till det ersättnings

berättigade bannätet till sådana bandelar som går att isolera funktionsmäs

sigt från affärsbanenätet. Jag konstaterar att det affärsbanenät som kvar

står efter dessa övertlyttningar (sammanlagt ca 4 440 bankml, generellt sett 

bildar en funktionellt sammanhängande enhet. Samtliga övertlyttade banor 

med persontrafik skall kvarstå i riksnätet. vilket jag avslutningsvis särskilt 

vill understryka. 

Som jag tidigare anfört innebär mina förslag att det statskapital som är 

knutet till de nämnda banorna skrivs bort. Vidare bör i likhet med vad som 

i övrigt gäller för det ersättningsberättigade nätet, nya investeringar i dessa 

banors infrastruktur inte föras till statskapitalet. 

Genom den av mig föreslagna anpassningen får affärsbanenätet en ut

formning som bättre motsvarar de mål som ställs upp för SJ:s verksamhet. 

På sikt borde alltså SJ :s förutsättningar att upprätthålla en bärkraftig trafik 

på det kvarvarande affärsbanenätet öka. Jag vill samtidigt betona att 

anpassningen av affärsbanenätet inte innebär att SJ :s intresse att affärs

mässigt driva trafiken på de banor som förs över till det ersättningsberätti
gade nätet minskar. Någon risk för nedläggning av persontrafiken förelig
ger heller inte, eftersom de enligt förslaget överförda bandelarna fortfaran

de kommer att tillhöra riksnätet. Detta innebär att persontrafiken på dessa 
bandclar skall bibehållas inom det tidsperspektiv som nu kan överblickas. 

Av detta följer bl. a. att målsättningen i fråga om banstandard. tåghastig
heter m. m. fortfarande skall gälla. 

Även inom det kvarvarande affärsbanenätet ryms emellertid olönsamma 

delsträckor. Jag tänker härvid i första hand på fall där SJ av geografiska, 

trafiktekniska och tågföringstekniska skäl tvingas upprätthålla trafik på 

alternativajärnvägssträckningar. Sådana alternativa sträckningar går svår

ligen att särskilja från affärsbanenätet men drar ned affärsbanenätets drift

resultat. Jag har beaktat även dessa förhållanden när jag beräknar den 

totala effekten av mina överväganden till ett ökat behov av ersättning till 

SJ med 240 milj. kr. 

De åtf.;ärder som Jöre.vlagi!s i detta avsnitt bör genomföras per den I juli 

1983. De regler som föreslås gälla för SJ fr.o.m. budgetåret 1983/84 
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kommer enligt min mening bättre att harmoniera med de trafikpolitiska mål 

i övrigt som i olika sammanhang lagts fast beträffande SJ. Jag räknar däJför 

med att åtgärderna kommer att få stor - inte minst psykologisk - betydel

se för SJ :s möjligheter att utvecklas som ett modernt och effektivt trafik
verk. 

Det hittillsvarande systemet med i efterhand beviljade i princip oförut

sedda anslag för täckning av SJ:s underskott är otillfredsställande. Genom 

den av mig förordade finansiella rekonstruktionen beaktas att en del av 

SJ:s kostnader är opåverkbara från affärsverksförvaltningens sida. För alla 

påverkbara kostnader som kvarstår efter rekonstruktionen har emellertid 

SJ fullt kostnadstäckningsansvar. 
Den föreslagna ordningen understryker kravet på investeringsplanering

en inom SJ. Ökade krav måste bl. a. ställas på lönsamhets bedömningar av 

olika investeringsobjekt. Enligt min uppfattning är det av största vikt att SJ 

utvecklar metoder som ger verket och statsmakterna bättre underlag för 

att fortsättningsvis bedöma olika investeringars lönsamhet. De åtgärder 

som föreslagits i det föregående bör enligt min bedömning leda till att en 

sådan utveckling påskyndas. 
Jag vill vidare understryka att den finansiella rekonstruktionen av SJ och 

SJ:s statskapital inte ändrar på de principer som ligger till grund för 

prissättningen i järnvägstrafiken. Intäkterna från SJ skall således täcka 

verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar på tillgångarnas återanskaff

nings värde och därutöver ge ett överskott som motsvarar räntan på det 
kvarvarande disponerade statskapitalet. Det är härvid naturligt att eventu

ella överskott vissa år används för att täcka underskott andra år. 

Det ligger inom SJ :s beslutsområde att söka ta ut sådana priser från sina 

kunder att det ekonomiska målet totalt sett kan nås. För att detta skall 

kunna ske är det bl. a. nödvändigt; vilket framhålls i strukturplanen, att SJ 
i sina fraktavtal eftersträvar att förutom att täcka de rörliga kostnaderna 
ocksa sammanlagt uppnår ett tillräckligt stort bidrag för att täcka de för 

hela SJ gemensamma kostnaderna för bl. a. bannät och administration. 

Trafikutskottet har vid flera tillfällen understi-ukit betydelsen av att varken 
regeringen eller riksdagen ingriper i SJ:s prisöverenskommelser. vilket 
enligt utskottet i hög grad skulle försvaga företagets ställning som affärs
verk och därmed dess förmåga att konkurrera på lika villkor. Denna 

princip utgör enligt min mening en av grundstenarna i de förutsättningar 

som affärsverket SJ har att arbeta efter. 
Sammantaget bedömer jag att de av mig förordade rekonstruktionsåtgär

derna inte kommer att inverka på prissättningen i järn vägstrafiken eller det 

sätt varpå SJ agerar på transportmarknaden. Däremot leder de av mig 

förordade åtgärderna till ökad klarhet om vad affärsverksförvaltningen 

ansvarar för, vilket på sikt kommer hela transportmarknaden tillgodo. Den 

finansiella rekonstruktionen innebär enligt min mening att en ökad sam

stämmighet skapas mellan de allmänna mål som lagts fast av statsmakterna 
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beträffande verksamhetens omfattning och standard och målen beträffan

de SJ:s ekonomi. 

Jag övergår nu till att behandla frågan om fortsatt ersättning till SJ för 

det lågprissystem som infördes i persontrafiken år 1979. Även mina förslag 
i denna fråga utgör en del av den finansiella rekonstruktionen av SJ. 

1.2 .3 Nuvarande kostnad.1·m•/astning .fiir SJ:s lågpriser m. m. 

Som tidigare framgått' innebar 1979 års trafikpolitiska beslut att det 

trafikgrensvisa kostnadsansvaret för vägtrafiken och järnvägstrafiken en

ligt 1963 års riktlinjer slopades och ersattes med en avgiftspolitik som utgår 

från ett samhällsekonomiskt synsätt. 

I konsekvens med denna grundsyn på avgiftssystemet inom transport

sektorn avlastades SJ genom 1979 års beslut vissa fasta kostnader för att 

en mer marginalkostnadsanpassad prissättning i persontrafiken på järnväg 

skulle möjliggöras. 

Genom kostnadsavlastningen fick SJ möjlighet att både generellt sänka 

priset på tågresor och införa särskilda lågpriser under veckodagar med 

kapacitetsöverskott. Detta skedde genom den s. k. lågprissatsningen den 1 

juli 1979. Kostnadsavlastningen har utgjort en form av förlustgaranti och 

bestämts så att SJ får kompensation inte bara för sådana prisnedsättningar 

i persontrafiken, som bedömts företagsekonomiskt omotiverade, utan ock

så för vissa olönsamma verksamheter och andra ekonomiska belastningar 

som har ålagts SJ och som saknar motsvarighet hos konkurrerande trans

portföretag. Hit hör de pensionärs- och studeranderabatter som av hävd 

har lämnats i järnvägstrafiken. 

Kostnadsavlastningen, i form av minskade avskrivningar och nedsatt 

förräntningsplikt, fastställdes det första lågprisåret 1979/80 till 215 milj. 

kr., varav 65 milj. kr. utgjorde räntan på den del av statskapitalet som 
kunde hänföras till de fasta anläggningar som utgjorde grunden för beräk

ningarna. Samma metodik för beräkning av avlastningens storlek har an

vänts under de efterföljande åren under vilka avlastningen successivt ökat 
till 325 milj. kr. (tahell 2). För budgetåret 1983/84 har-SJ i sin anslagsfram

sHillning begärt att avlastningen skall öka till 240 milj. kr. i minskade 
avskrivningar och 131 milj. kr. i nedsatt förräntningsplikt. 

Tahell 2. Kostnadsavlastningens utveckling under perioden 1979/80-1982/83. Milj. 
kr. 

Budgetår Minskade avskrivningar Nedsatt 

Övrigt 
förräntnings-

Pensionärs- och Summa krav 
stud. rabatter 

1979/80 70 80 150 65 
1980/81 75 85 160 71 
1981/82 85* 95 180 84 
1982/83 95•• 115** 210 -115 

* Pensionärsrabatter 22 milj. kr. och studeranderabatter 63 milj. kr. 
** PreL uppgift. 

Totalt 

215 
231 
264 
325 
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Under budgetåret 1981/82 användes enligt SJ 95 milj. kr. för att täcka 

intäktsbortfallet för SJ :s lågpriser medan 85 milj. kr. användes för att täcka 

förlusterna för de företagsekonomiskt sett olönsamma pensionärs- och 

studeranderabatterna. Nedsättningen av förräntningsplikten har inte kun

nat utnyttjas för rabattåtgärder och har alltså inte haft någon reell betydel

se men däremot påverkat den totalt redovisade resultatbristen vid SJ. 

Denna skulle således varit i motsvarande grad högre utan nedsättningen av 

förräntningsplikten. 

Enligt riksdagens beslut skulle kostnadsavlastningen bli bestående i sina 

huvuddrag under en så lång tidsperiod att tillräckligt underlag erhölls för 

att möjliggöra en utvärdering av effekterna på persontransportsystemet i 

dess helhet. Innan en sådan utvärdering kunde göras borde enligt trafikut

skottet en tid av minst tre år förflyta. Utskottet fann det naturligt att i 

samband med utvärderingen frågan om en omprövning av avlastningens 

storlek och utformning skulle övervägas. En sådan utvärdering har nu 

redovisats av SJ och jag kommer i det följande att redovisa resultatet av 

denna utvärdering och mina ställningstaganden med anledning härav. 

Lågprissatsningen i juni 1979 innebar att SJ:s normaltaxa sänktes med i 

genomsnitt 15 % på tur- och returbiljetterna och att prisnivån för enkla 

biljetter sänktes till halva priset för en tur- och returbiljett. Samtidigt 

introducerades ett lågpriskort som då kostade 75 kr. i andra klass och 115 

kr. i första klass och som berättigade till 40 % rabatt på färdbiljetten vid 

resor måndagar-torsdagar och lördagar. Sedan systemet infördes har 

lågprisrabatten successivt ökat till 47 ,5 %. I jämförelse med den ordinarie 

taxa som gällde omedelbart före genomförandet av lågprissatsningen ligger 

normalpriset för närvarande ca 20 % högre och lågpriserna ca 35 % lägre i 

löpande priser. 

Studerande och pensionärer har sedan lågprissystemet infördes och 
fram till den 1 januari 1982 fått resa till lågpris under veckans alla dagar 

utan att behöva betala lågpriskort. Under år 1982 har pensionärer och 

studerande fått resa till lågpris alla dagar utom fredagar och söndagar om 

de köpt ett vanligt lågpriskort medan resa till lågpris alla dagar i veckan 

krävt ett speciellt rabattkort. Fr. o. m. den I januari 1983 är pensionärsra

batten 40% på färdbiljettens normalpris alla dagar i veckan utan krav på 

rabattkort medan studeranderabatten är oförändrad. 

Sedan lågprissatsningen infördes har resandet ökat med ca 29%. Detta 

motsvarar en nettoökning av antalet resor med ca 5 milj. till sammanlagt 

23,5 milj. (exkl. resor på månadsbiljetter och i entreprenadtrafik för de 

regionala trafikhuvudmännens räkning). Under lågprisdagar har resandet 

ökat med 32 % medan ökningen under normalprisdagar är 20 %. Det totala 

antalet sålda lågpriskort under budgetåret 1981/82 var ca 425000 (441000. 

under budgetåret 1980/81och496000 under budgetåret 1979/80). Trafikök

ningen har vidare varit betydligt större i andra klass (32 %.) än i första klass 

(12%). Före lågprissatsningen svarade lågprisdagarna för ca.55-60%.av 

SJ:s totala persontrafik. Andelen har därefter ökat till 65 %. 
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Under senare tid har resandet vid SJ minskat. Således noteras för 

fjärrtrafiken en minskning med ca 11 % under perioden juli-oktober 1982. 

Bl. a. har antalet pensionärsresor minskat kraftigt. 

Enligt SJ:s bedömningar. som grundar sig på resandeundersökningar 

utgörs ca 60 % av merresandet efter lågprissatsningen av överförda bil re

sor. Ungefär hälften av dessa resenärer har byttfärdmedc! primärt som en 

följd av SJ :s lågpriser medan den andra hälften enligt intervjuerna hänvisar 

till de höjda bensinpriserna. Överflyttningen från buss och flyg är enligt de 

gjorda undersökningarna av ungefär samma omfattning som det egentliga 

nyresandet (ca 15%) medan resterande 10% av det totala merresandet 

hänför sig till ett ökat resande bland tidigare SJ-resenärer och motiveras av 

andra skäl än lågprissatsningen. 

SJ har vid två tidigare tillfällen till regeringen redovisat vissa beräkning

ar av kostnadsavlastningens effekter på SJ:s resultat avseende budgetåren 

1979/80 resp. 1980/81. Dessa redovisningar visade att de kostnader och det 

intäktsbortfall SJ haft genom lågprissatsningen i stort skulle ha motsvarats 

av kostnadsavlastningen och intäkterna av det ökade resandet. SJ:s utvär

dering avseende budg~tåret 1981/82 tyder på att lågprissatsningen då gav 

ett något bättre resultat för SJ än om trafiken bedrivits utan lågpriser och 

kostnadsavlastning. 
Lågprissatsningen har alltså enligt SJ möjliggjorts genom att SJ fått den 

nämnda kostnadsavlastningen. Jag för min del kan, efter att ha tagit del av 

den utvärdering av lågprissatsningen som SJ genomfört, konstatera att det 

är inte möjligt att exakt fastställa vilken betydelse kostnadsavlastningen 

haft för SJ:s möjligheter att tillämpa lägre priser i persontrafiken. Bl. a. är 

det svårt att beräkna vissa av de merkostnader som SJ har drabbats av 

eftersom det kräver en jämförelse med kostnadsutvecklingen i ett hypote

tiskt läge utan lågprissatsning och kostnadsavlastning. Av samma skäl är 
det svårt att bedöma bortfallet av trafikintäkter genom prissänkningen 

eftersom detta kräver antaganden om vilken prissättning som skulle ha 
tillämpats om lågprissatsningen inte hade genomförts och vilken resan

deutveckling man då skulle ha fått. 
Genom lågprissatsningen har som jag tidigare nämnt ett viktige trafikpo

litiskt mål uppnåtts, nämligen att ge människor möjlighet att till ett rimligt 
pris utnyttja överkapaciteten inom järnvägstrafiken. Resandeutvecklingen 

har enligt min mening varit väl värd den insats med allmänna medel som 

avlastningen av SJ :s fasta kostnader inneburit. Det är särskilt glädjande att 

ett så stort antal bilresenärer övergått till att utnyttja tåget för sina resor. 

Enligt min bedömning har härigenom klara samhällsekonomiska vinster 

uppstått, bl. a. i form av minskade olycksrisker och en bättre miijö på 

vägarna. En annan viktig effekt är den minskning av energiförbrukningen 

inom transportsektorn som ernåtts. 

Mot den här bakgrunden anser jag det väsentligt att SJ även i fortsätt

ningen upprätthåller en lågprisprofil i prissättningen inom persontrafiken 
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och genom fortsatta pris-. rabatt- och kvalitetsåtgärder ökar kapacitets

utnyttjandet ytterligare. 

Fonfarande finns nämligen betydande ledig kapacitet i SJ:s tåg. Kapaci

tetsutnyttjandet varierar också betydligt mellan olika lågprisdagar och 

mellan olika tider på dygnet. Fullt kapacitetsutnyttjande förekommer i 

princip endast under ett par timmar på fredag eftermiddag och söndag 

eftermiddag. Jag anser det därför fullt möjligt för SJ att anpassa priserna så 

att kapacitetsutnyttjandet i SJ :s persontrafik ytterligare förbättras. Detta 

kan innebära minskade rabatter o. dyl. under vissa tider medan rabatterna 

under andra tider mycket väl kan komma att öka. Vidare måste man vid 

rabattutformningen utgå från förhållandena på särskilda linjer och på sär

skilda tåg. Det är en uppgift för SJ att utforma rabattsystemet inom ramen 

för en bibehållen lågprisprofil med utgångspunkt i vad som är kommersiellt 

motiverat och med hänsyn till de merkostnader som kan uppstå. 

Enligt min bedömning är det möjligt att utveckla det nuvarande lågpris

systemet på ett sådant sätt att SJ på sikt inte skall behöva särskild kompen

sation för ändamålet. Däremot bör SJ tills vidare få behålla den särskilda 

ersättningen för de kommersiellt omotiverade pensionärs- och studeran

derabatterna som infördes år 1979. Ersättningens storlek blir i fortsättning

en beroende av bl. a. resandeutvecklingen. För budgetåret 1983/84 beräk

nar jag denna ersättning till 100 milj. kr. Med den nu beskrivna inriktningen 

av ett fortsatt lågprissystem föreslår jag att den nuvarande kostnadsavlast

ningen. med undantag för den särskilda ersättningen för pensionärs- och 

studeranderabatterna, avvecklas. 

För att ge SJ tillräcklig tid att utveckla lågprissystemet bör en sådan 

avveckling ske successivt. För budgetåret 1983/84 föreslår jag att SJ er

håller 140 milj. kr. i ersättning för att upprätthålla lågprisprofilen. Målet 

bör vara att ersättningen därefter avvecklas under en treårsperiod. 
Sammantaget innebär mittförslaR att SJ för budgetåret 1983184 erhåller 

240 milj. kr.för rabattåtgärder i persontrafiken. Beloppet överensstämmer 
för övrigt med vad SJ begärt i form av minskade avskrivningar under 

budgetåret. 

Jag föreslår vidare, som ett led i den finansiella rekonstruktionen av SJ. 

att ersättningen till SJ för fortsatta rabattåtgärder i persontrafiken tas upp 
som en delpost under det av mig tidigare i avsnitt D. Järnvägar föreslagna 

anslaget "Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster". Härigenom 

uppnås en klar redovisning av lågprissatsningens effekter på statsbudgeten . 

jämfört med nuvarande konstruktion med minskade inleveranser av av

skrivningsmedel och nedsatt förräntningsplikt. 

Jag vill i det här sammanhanget också ta upp frågan om särskild ersätt

ning till SJ för vissa kostnader för järnviigskor.rningar. Kostnaderna avser 

drift. underhåll och förnyelse av plankorsningar och vägskyddsanläggning

ar samt bantekniskt underhåll vid korsningar mellan järnvägar och all

männa vägar och saknar enligt SJ motsvarighet hos transportföretag som 

konkurrerar med SJ. SJ har därför sedan mitten av 1970-talet i· sina an-
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slagsframställningar hävdat att kostnaderna bör delas lika mellan väg- och 
järnvägstrafik och begärt särskild ersättning för detta. 

I 1980 års budgetproposition framhöll föredraganden med anledning av 

SJ:s hemställan att SJ:s kostnader för plankorsningarna väl rymdes inom 
den av riksdagen beslutade kostnadsavlastningen för SJ. Föredraganden 

kunde därför inte förorda någon särskild ersättning för ändamålet. 11981 års 

budgetproposition anfördes samma skäl mot att särskild ersättning skulle 
utgå till SJ. I 1982 års budgetproposition hänvisades till en redovisning av 

SJ till regeringen över hur den ovannämnda avlastningen av SJ :s fasta 

kostnader utnyttjades och fördelades på olika rabatter och prisåtgärder. 
Av SJ :s redovisning framgick att kostnadsavlastningen. inte var tillräcklig 

för att rymma verkets kostnader för plankorsningar. Föredrag~nde statsrå

det fann det då lämpligt att denna fråga studerades ytterligare i samband 
med att kostnadsavlastriingens storlek och utformning skulle utvärderas 

och omprövas. 
Eftersom kostnadsavlastningen, med undantag för den särskilda ersätt

ningen för pensionärs- och studeranderabatterna, föreslås upphöra efter en 

övcrgångsperiod anser jag för min del skäl finnas för att SJ bör ersättas för 
nyssnämnda kostnader i enlighet med principen att staten skall stå för 

sådana kostnader som saknar motsvarighet hos SJ:s konkurrenter. För 
budgetåret 1983/84 begär SJ 35.2 milj. kr. vilket enligt SJ är hälften av SJ:s 

beräknade totala kostnader för sådana åtgärder vid järnvägskorsningar 

som inte särskilt är reglerade i avtal. Jag beräknar ersättningsbehovet till 
33,4 milj. kr. och föreslår att ersättningen tas upp som en delpost under 
anslaget ·'Ersättning till statens järnvägar fö'.· vissa tjänster". 

1.3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för en finansiell re
konstruktion av statens järnvägar och statens järnvägars st_atska
pital. 

2 Trafiken på det trafiksvaga bannätet 

2.1 Inledning 

SJ har sedan budgetåret 1958/59 fått ersättning från staten för trafik på 

järnvägslinjer som det inte finns företagsekonomiska skäl att ha kvar men. 

som statsmakterna ändå har velat behålla av olika samhällsskäl. Enligt de 

trafikpolitiska besluten åren 1963 och 1979 skall SJ ha full ersättning för det 

underskott som sådana trafiksvaga linjer lämnar. På detta sätt kan SJ:s 

taxor helt baseras på de trafikstarka linjernas ekonomiska förhållanden. 
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SJ :s konkurrensförmåga påverkas därigenom inte av plikten att upprätthål

la trafik på trafiksvaga linjer. 
För att kunna beräkna ersättningens storlek gör SJ vart tredje år en 

särskild undersökning av det trafiksvaga bannätets underskott. Resultatet 
läggs fram i en s. k. separatredovisning. Den senaste redovisningen genom

fördes år 1981 och avsåg 1980 års trafik och ekonomiska förhållanden. Den 

ligger till grund för regeringens och riksdagens ställningstaganden till an

slaget D 2 Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster. För själva 

driften på det trafiksvaga bannätet utgår 858,8 milj. kr. för budgetåret 

1982/83. Beloppet har ökat kraftigt sedan början av 1970-talet (tabell 3). 

Sedan mitten på 1970-talet har driftersättningen ungefär fördubblats i lö
pande priser. Sedan början av 1970-talct har den fyrdubblats. 

Tabell 3. Driftersättningens utveckling 

Budgetår Milj. kr. 

1964/65 196,0 
1965/66 194,0 
1966/67 190,0 
1967/68 190,0 
1968/69 201,0 
1969/70 211,0 
1970171 226.0 
1971/72 291.3 
1972173 316.2 
1973/74 375.3 
1974175 430.3 
1975/76 540.2 
1976177 594.7 
1977178 644 . .'i 
1978179 707,7 
1979/80 712,7 
1980/81 781,4 
1981/82 858.6 
1982/83 858,8 

För att skapa en fast grundval för SJ:s långsiktiga planering av person
trafiken avgränsades genom 1979 års trafikpolitiska beslut ett ri/.:snät för 
persontrafiken bestående av affärsbanenätet och vissa förhållandevis tra
fikstarka bandclar tillhörande det ersättningsberättigade bannätet. På detta 

riksnät skall persontrafiken bibehållas under överskådlig tid. Avgränsning

en av riksnätet gäller tills vidare men ändringar kan göras som ett resultat 

av fortsatta utredningar om olika trafiksvaga bandelars framtida utnyttjan
de. 

Enligt det trafikpolitiska beslutet är målet beträffande banstandarden på 

trafiksvaga bandelar som tillhör riksnätet att personförande tåg skall kunna 

framföras med en största tillåten hastighet av minst 90 km/tim. På bandelar 

som skall behållas för godstrafik är kravet 20 tons axellast och en högsta 
tillåten hastighet på 70 krn/tim. Nu nämnda krav avseende godstrafiken 

torde gälla på i ston sett hela riksnätet. För inlandsbanan. som med 

delsträckan Storuman-Östersund ingår i riksnätet, redovisades i 1981 års 

budgetproposition en särskild investeringsplan. Enligt denna plan skall 
13 Rik.I-dagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bi!aga 8 
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investeringsvolymen i avvaktan på de närmaste årens trafikutveckling tills 
vidare bibehållas i fast penningvärde. 

Sedan den I juli 1981 finns regionala trafikhuvudmän i samtliga län utom 
i Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län, där huvudmän tar 
över ansvaret för trafiken fr. o. m. den I juli 1983. Trafikhuvudmännen har 

det politiska och ekonomiska ansvaret för all lokal och regional kollektiv 
trafik på väg i resp. län. Deras ansvar behöver emellertid enligt gällande 

lagstiftning inte omfattajärnvägstrafik även om denna är av utpräglat lokal 
och regional karaktär. Flera huvudmän har dock med sitt ansvar för 

kollektivtrafiken sett det som naturligt att också engagera sig ijärnvägstra

fiken. Därmed kan länets trafikresurser utnyttjas på ett effektivare sätt. 
Huvudmännen har också stora möjligheter att påverka trafikutbudet och 

genom avtal med SJ låta SJ ombesörja trafiken. Särskilda riktlinjer har 

även fastlagts genom regeringsbeslut för att underlätta regleringen av 
huvudmännens ersättning till SJ vid utnyttjande av tåg för lokal och regio

nal persontrafik. 
I huvudmännens ökade ansvar för kollektivtrafiken ingår också att de 

fått en viktig roll i fråga om prövning av den framtida lokala och regionala 

persontrafiken på järnväg. Enligt det trafikpolitiska beslutet skall person

trafiken vid samtliga de bandelar som inte tillhör riksnätet omprövas inom 
ramen för en särskild handläggningsordning. Huvudmännen skall härvid 

ha möjlighet att förutsättningslöst överväga vilka bandelar som bör ingå i 
det framtida regionala och lokala persontrafiksystemet. Om huvudmännen 
föredrar att ersättajärnvägstrafik med landsvägstrafik kan detta ske. 

För att underlätta övergång från järnvägstrafik till landsvägstrafik kan 
huvudmännen erhålla ett särskilt statsbidrag. Bidraget utgår i första hand 

under en femårsperiod och svarar mot särkostnaderna för persontrafiken 
på järnväg minskade med trafikintäkterna. Efter femårsperioden skall en 
utvärdering ske, och bidraget får fortlöpande förändras med hänsyn till 
ändrade förutsättningar och förhållanden. Någon övervältring på huvud

männen av kostnaderna för kollektivtrafiken på berörda sträckor får inte 

ske. 
Det ankommer på huvudmännen att till transportrådet redovisa hur 

ersättningstrafiken lämpligen kan ordnas vid de bandelar som skall under
sökas och att ta ställning till om trafiken skall gå kvar på järnväg eller 
överflyttas till landsväg. Transportrådet skall inhämta bl. a. berörda läns

styrelsers yttrande över det lämpliga i att trafiken flyttas över till landsväg 

och därefter överlämna materialet tillsammans med eget yttrande till kom

munikationsdepartenientet. Det ankommer på regeringen att slutligt pröva 

nedläggningsfrågan i det enskilda fallet. 

Sedan den nya handläggningsordningen introducerades år 1979 har ge

nom regeringsbeslut tillstånd lämnats till nedläggning av persontrafiken på 

två bandelar. 
När det gäller godstrafiken på trafiksvaga bandelar har i enlighet med en 
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handläggningsordning som också lagts fast i 1979 års trafikpolitiska beslut 

särskilda utredningar som rör de trafiksvagaste godsbanorna genomförts 

inom SJ. Därefter har regeringsbeslut fattats om att trafiken skall bibehål-

. !as tills vidare på tolv kortare banor eller delar av banor. För en delsträcka 

har tillstånd till nedläggning lämnats. 

Enligt det trafikpolitiska beslutet kan SJ under vissa förutsättningar ge 

trafikanter forslingsbidrag av medel från driftersättningsanslaget för att 

täcka merkostnader i samband med en överflyttning av godstrafiken från 

järnväg till kombinerad transport landsväg/järnväg. Enligt 1982 års budget

proposition får reglerna anpassas till de skiftande förutsättningar som 

råder i olika delar av landet och på olika orter. 

2.2 Utredningsförslag m. m. 

1981 års separatredovisningssakkunniga 1 hade bl. a. till uppgift att bely

sa möjligheterna och konsekvenserna av att på olika sätt reducera drifter

sättningen. De sakkunnigas bedömningar och förslag i denna del redovisas 

i betänkandet <Ds K 1981: 19) Statens kostnader för olönsam järnvägs trafik 

- Förslag till nytt betalningssystem. 

De sakkunniga föreslår bl. a. att ett nytt driftersättningssystem införs 

fr. o. m. den 1 juli 1983. De sakkunnigas förslag bygger rent allmänt på ett 

mellan staten och de regionala trafikhuvudmännen delat betalningsansvar. 

En nackdel med det nuvarande ersättningssystemct är enligt de sakkun

niga att det inte medför något incitament för SJ att öka sina intäkter och 

minska sina kostnader på det trafiksvaga bannätet. För att komma till rätta 

med dessa nackdelar föreslår de sakkunniga att nuvarande ersättningssys

tem ersätts av ett prestationsanknutet betalningssystem baserat på antal 
utförda tågkm. Ersällningen har beräknats till 39 kr. per- tågkm i persontra

fiken och 60 kr. per tågkm i godstrafiken i 1982/83 års nivå. 

En annan nackdel med nuvarande system anser de sakkunniga vara att 

statsmakterna hittills inte preciserat omfattningen och inriktningen av de 

tjänster man köpt av SJ. De anser det angeläget att den olönsamma 

järnvägstrafiken fortsättningsvis planeras utifrån fastlagda riktlinjer och att 

regeringen bör ha ett avgörande inflytande över trafikens omfattning och 

inriktning. Detta gäller i första hand den interregionala tågtrafiken. Samti

digt bör de regionala trafikhuvudmännens ansvar för den kollektiva per

sontrafiken utvidgas till att gälla även sådan järnvägstrafik som är av 

huvudsakligen lokal och regional karaktär. 

Enligt de sakkunniga bör regeringen, när det gäller den interregionala 

persontrafiken på de ersättningsberättigade banor som ingår i riksnätet, för 

varje bandel föreskriva hur många turer per dag SJ bör köra i varje riktning 

1 Direktören Olle Nelander (tillika ordförande) samt riksdagsledamöterna Rolf 
Clarkson, Rune Johansson och Rune Torwald. 
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under måndag-fredag. För denna trafik bör SJ få full kompensation för 

underskottet (39 kr. per tågkm). För trafiken under lördagar och söndagar 

anses det vara tillräckligt att regeringen anger att trafikutbudet skall vara 

be hovsanpassat. Även för denna trafik bör full ersättning utgå. 

För lokala och regionala tåg på riksnätsbanorna föreslås att staten fram 

till den !juli 1984 garanterar trafiken och står för hela underskottet. Om 

huvudmännen önskar behålla trafiken på järnväg efter denna tidpunkt bör 

statens ersättning i princip begränsas till att täcka en huvuddel av SJ :s 

gemensamma kostnader för bannät, administration m. m. För budgetåret 

1982/83 har denna ersättning beräknats till 10 kr. per tågkm. Härav följer 

att huvudmännens betalning till SJ för att SJ skall bibehålla trafiken efter 

den !juli 1984 bör uppgå till 29 kr. per tågkm. Statens ersättning i enlighet 

med dessa principer föreslås utgå för dagens trafik dock maximalt för tre 

dubbelturer per dag. 

De sakkunniga understryker att om de regionala trafikhuvudmännen 

önskar överföra trafiken från lokala/regionala tåg till landsväg redan före 

den I juli 1984 så bör detta vara möjligt. 

För trafiken på den del av det ersättningsberättigade nätet som ligger 

utanför riksnätet föreslås att staten fram till den !juli 1985 svarar för hela 

underskottet i trafiken. Statens ansvar fram till denna tidpunkt föreslås 

emellertid endast gälla för det basutbud av trafik inklusive eventuella 

interregionala tåg som fastställs av regeringen bandet för bandet. De sak

kunniga har funnit att en basstandard på tre dubbelturer per dag är en väl 

avvägd miniminivå. 

När det gäller sådan befintlig trafik som går utöver det fastställda basut

budet föreslår de sakkunniga att ingen ersättning utgår. Detta innebär att 

det ekonomiska ansvaret för en del tåg på vissa bandelar den !juli 1983 får 
tas över av de regionala huvudmännen. Härav följer att i de fall berörda tåg 

skall finnas kvar får huvudmännen ersätta SJ för dessa till ett pris motsva
rande 39 kr. per tågkm. 

De sakkunniga har vidare funnit det rimligt att staten. för sådan trafik 

inom basstandardens ram som huvudmännen önskar bibehålla efter den 

I juli 1985. betalar I 0 kr. per tågkm som ersättning för en huvuddel av SJ :s 

gemensamma kostnader. Detta innebär att huvudmännen får betala 29 kr. 

per tågkm för den bastrafik som skall behållas efter denna tidpunkt. 

Det nya systemet för driftersättning utesluter inte att trafik, i enlighet 

med den handläggningsordning som gäller, överförs till landsväg tidigare 

än den I juli 1985 om huvudmannen önskar detta. 

De sakkunniga för också fram förslag vad gäller den framtida godstrafi

ken. De föreslår att riksnätsbegreppet ges en vidare innebörd än tidigare. 

Samtliga rena godsbanor. med undantag av bandelen Munkedal- Lysekil 

som föreslås föras till riksnätet. föreslås bli överförda till SJ som industri

spår fr. o. m. den !juli 1983. Detta innebär att de undantas från ersättning 

och att trafikutbudet får bestämmas av SJ på företagsekonomiska grunder i 

samråd med berörda företag och kommuner. 
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Sammanfattnin{?Sl'is innebär enligt de sakkunniga det nya betalnings

ansvaret att statens kostnader för olönsam järnvägstrafik kan reduceras i 
icke obetydlig utsträckning under de närmaste åren. Den sammanlagda 

statsfinansiella besparingseffekten blir emellertid åtminstone pa kort sikt 
mindre än det belopp med vilket driftersättningen kan reduceras. Detta 

sammanhänger i första hand med att de regionala trafikhuvudmännen, i de 
fall persontrafik på järnväg överförs till landsväg. kan få ett bidrag av 

staten under åtminstone fem år för att täcka kostnaderna för ersättnings

trafiken med buss. Denna ordning berörs inte av de sakkunnigas förslag. 

De sakkunniga föreslår att huvudmännen skall kunna erhålla statligt 
bussbidrag även i de fall lokala/regionala tåg på riksnätet dras in och 

ersätts med buss. De sakkunniga föreslår också att forslingsbidrag skall 

kunna utgå till företag som drabbas av merkostnader om olönsam godstra

fik läggs ned på de godsbanor som överförs till SJ som industrispår liksom 

att staten vid behov tillskjuter medel för vägupprustningar. 

I den trafikpolitiska propositionen anges att i de fall de regionala trafik

huvudmännen motsätter sig en överföring av olönsam järnvägstrafik till 

landsväg så bör nästa steg vara att huvudmännen tar över ansvaret för 

trafiken. De sakkunnigas förslag om att betalningsansvaret för en fortsatt 

järnvägstrafik i vissa fall delas mellan staten och huvudmännen anses 

innebära större möjligheter för huvudmännen att bibehålla trafiken än om 
de i den trafikpolitiska propositionen angivna intentionerna fullföljs. 

Förslaget till nytt driftersättningssystem aktualiserar frågan om riksnä

tets omfattning. De sakkunniga föreslår att frågan om vilka banor som bör 

ingå i ett framtida riksnät snarast blir föremål för särskilda överväganden. 

Samtidigt bör enligt de sakkunniga frågan om basutbudets omfattning i 
persontrafiken på olika banor prövas. 

Trafikutskottet uttalade (TU 1981/82:22, rskr 1981/82:245) i samband 
med riksdagens behandling av 1982 års budgetproposition och avlämnade 
motioner att utgångspunkten för ett nytt driftersättningssystcm måste vara 
att det skall leda till att SJ får ett incitament till såväl att öka sina intäkter 
som att minska sina kostnader på de trafiksvaga delarna av bannätet. 
Målsättningen bör också vara att så långt möjligt precisera de tjänster som 
staten köper av SJ. 

Utskottet delade härvid den kritik som de sakkunniga anfört mot nuva

rande driftersättningssystem. Det är därför enligt utskottets mening ange

läget att regeringen snarast förelägger riksdagen förslag i frågan. 

Att så sker är också enligt utskottet av stor vikt med hänsyn till SJ:s 

ekonomiska situation och önskvärdheten att mot bakgrund av denna 

snabbt få till stånd ett nytt och bättre driftersättningssystem. På grundval 

av de separatredovisningssakkunnigas utredning och pågående överlägg

ningar med huvudmännen för den regionala kollektivtrafiken borde enligt 

utskottet en samlad bedömning av det framtida riksnätet göras och förslag 
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om möjligt föreläggas nästa riksmöte. Därvid bör också vägas in hur 

trafikutbudet skall utformas. 

2.3 Föredraganden 

De sakkunniga som övervägt frågan om driftersättningen till SJ:s trafik

svaga bannät har kritiserat nuvarande ersättningssystem, som inte medför 

något incitament för SJ att öka sina intäkter och minska sina kostnader på 

det trafiksvaga bannätet. Jag kan i viss mån förstå de sakkunniga. men vill 

erinra om att SJ under perioderna mellan två separatredovisningar har 

möjlighet att nyttiggöra sig de rationaliseringsvinster som görs. Genom att 

ersättningsbeloppet i princip räknas upp efter vissa mer schablonmässiga 

metoder och stäms av först i samband med en ny separatredovisning får SJ 

behålla sådana vinster under en övergångsperiod. 

En nackdel med nuvarande system som de sakkunniga pekat på är att 

statsmakterna hittills inte preciserat omfattningen och inriktningen av de 

tjänster man köpt av SJ .. Jag delar de sakkunnigas uppfattning i denna del. 

De belopp som staten måste skjuta till för att hålla trafiken i gång på det 

trafiksvaga bannätet har som tidigare visats ökat mycket kraftigt. Under de 

senaste tio åren har anslaget tredubblats. Det är enligt min mening nödvän

digt att så långt möjligt söka åstadkomma besparingar på anslaget. Härför 

krävs en reduktion av trafiken i de fall efterfrågan på trafiktjänsterna är 

otillräcklig i förhållande till de ekonomiska och personella resurser som tas 

i anspråk. 
I 1979 års trafikpolitiska beslut fastlades en handläggningsordning för 

prövning av persontrafiken på de trafiksvagaste bandelarna. Handlägg

ningsordningen gäller ett drygt 30-tal bandelar med sammanlagd längd av 

ca 3 000 km. Enligt denna handläggningsordning har transportrådet och de 
regionala trafikhuvudmännen nyckelrollen. Om huvudmannen anser att en 

överflyttning av trafiken till landsväg är lämplig, bör den - enligt det 

trafikpolitiska beslutet - också ske. Däremot är det i det trafikpolitiska 

beslutet inte klart utsagt vad som skall hända om en huvudman anser att 

trafiken bör bibehållas på järnväg. Inte heller anges några tidsramar för det 

utredningsarbete som erfordras på centrala och regionala nivåer. Enligt 
mitt förmenande bidrar båda dessa förhållanden i hög grad till att det råder 

stor osäkerhet beträffande enskilda bandelars framtid. 

Handläggningsordningen har därmed inte medverkat till att skapa klara 

och långsiktiga planeringsförutsättningar på det sätt som avsågs i det 

trafikpolitiska beslutet och som är nödvändigt för SJ med hänsyn till dess 

ekonomiska ansvar. Det har således inneburit betydande problem för SJ 

att vid underhålls- och driftplanering inte veta vilket bannät som kommer 

att trafikeras på längre sikt. Osäkerheten är också stor när det gäller frågor 

om upprustning av banor, anskaffning av rullande materiel, personaldispo

sitioner m. m. Även den rationalisering av bl. a. SJ:s fasta kostnader som 
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statsmakterna föreskrivit i 1980 års strukturplanebeslut försvåras av tids
utdräkten och ovissheten. Det har vidare. inneburit problem ute i de olika 
regionerna, där det splittrade huvudmannaskapet för den lokala/regionala 
kollektivtrafiken på väg resp. järnväg medfört svårigheter att planera den 
samlade trafiken i regionen på ett övergripande och samordnande sätt. 
Fö~ att skapa klarhet i dessa frågor bör enligt min mening handlägg

ningsordningen kompletteras med fastare former och regler men självfallet 
med bibehållande av den valfrihet som handläggningsordningen förutsät
ter. En lämplig väg är att sätta en tidsgräns för huvudmännens ställningsta
ganden till persontrafikens framtid. Detta ligger också i linje med de 
sakkunnigas förslag till nytt driftersättningssystem vilket är uppbyggt kring 

sådana tidsgränser. Det bör alltså ankomma på transportrådet att - bero
ende på hur långt hittillsvarande hantering hunnit - bana för bana ange ett 
sista datum för ställningstagandet. 

Hänsyn måste givetvis tas till huvudmännens behov av skälig tid för 
beslutsprocessen. Ställningstaganden från samtliga huvudmäns sida bör 
föreligga före utgången av år 1984. Härigenom kan varje huvudman bere
das tillräckligt rådrum inför val av trafikform. Ett regeringsbeslut om 
nedläggning av sådan persontrafik, som huvudman inte önskar bibehålla, 
bör därefter tas i så god tid att SJ kan upphöra med trafiken senast den I juli 
1985. Detta förfarande gäller såvida inte avtal slutits om huvudmannens 
köp av transporttjänsterna i enlighet med vad jag kommer att föreslå i det 
följande. 

På vissa bandelar där frågan om nedläggning diskuterats under en längre 
följd av år, har banunderhållet måst dragas ned av SJ för att inte åsamka 
staten onödiga utgifter om trafiken skulle komma att läggas ned. Detta kan 
innebära risk för att man av säkerhets- och arbetsmiljöskäl måste ställa in 
driften. Det är därför också av detta skäl angeläget att beslut om dessa 
bandclars framtid tas utan onödigt dröjsmål. 

När riksdagen behandlade den trafikpolitiska propositionen år 1979, 
underströk trafikutskottet att det särskilda statsbidrag som utgår till hu
vudmännen för ersättningstrafik, kunde väntas innebära betydande förde
lar för de län som berörs. Jag kan nu redovisa erfarenheter som verkligen 
bestyrker detta. Vid nedläggningen av bandelcn Uppsala-Enköping kun
de sålunda en bristfällig järnvägstrafik ersättas av en utbyggd busstrafik 
med mycket hög standard. Jag vill stryka under att de regler som fastlagts i 
det trafikpolitiska beslutet om särskilt statsbidrag till ersättningstrafik, 

givetvis kvarstår oförändrade. 
De nu tillgängliga uppgifterna om de olika bandelarnas ekonomi har 

hämtats från 1981 års separatredovisning och avser 1980 års trafik samt 

kostnads- och intäktsnivå. Uppgifterna för enskilda bandelar är emellertid 
av den karaktären att de inte tål att räknas upp över för långa tidsperioder. 
En framräkning till budgetåret 1982/83 anser jag dock vara försvarbar. Jag 
föreslår därför att de till budgetåret 1982/83 framräknade uppgifterna om 
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handelarmts ekonomi får ligga till grund för beräkningen av vilken ersätt
ning som skall utgå för ersättningstrafiken. Huvudmannen får därmed ett 

fast belopp att utgå från. Detta belopp tillämpas under det första året efter 
driftomläggningen och skall sedan enligt gällande regler följa utvecklingen 

av den statliga vägmilsersättningen. Som framgår på annan plats i proposi
tionen förordar jag att denna ersättning räknas upp för budgetåret 1983/84. 

När det gäller inlandshanan förordar jag att den undantas från nedlägg
ningsprövningen under ett första skede. Trafiken på de delar av inlands

banan som inte tillhör riksnätet är visserligen till övervägande del av lokal 

och n:gional karaktär med svaga trafikströmmar. Jag anser ändå att det, 

bl. a mot bakgrund av de uttalanden som riksdagen gjort i fråga om inlands

banan i olika sammanhang. finns skäl att senarelägga prövningen av per

sontrafiken på denna grupp .av bandelar. Med inlandsbanan avser jag i 

detta sammanhang bandelarna Gällivare-Arvidsjaur-Storuman och 

Brunflo-Sveg- Mora på linjen Gällivare- Mora. Beslut om prövning av 

inlandsbanan bör fattas först sedan tillräckliga erfarenheter vunnits av den 

prövning som sker under det första skedet. 

Det kan förekomma fall där godstrafiken är integrerad i persontrafiken 

på sådant sätt att det är svårt att behandla den ena trafikformen utan att 
komma in på den andra. Därför bör transportrådct vid behov och i samråd 

med SJ även kunna behandla de frågor om bandelarnas godstrafik som kan 

aktualiseras under prövningen av persontrafiken. 
Jag vill i det här sammanhanget erinra om att staten enligt det trafikpoli

tiska beslutet kan ge trafikanter forslingsbidrag för att täcka merkostnader 

i samband med en överflyttning av godstrafik fr~.n järnväg till kombinerad 
transport landsväg/järnväg. I de fall transportrådet även behandlar frågor 

om den framtida godstrafiken på en trafiksvag fulldriftsbana blir det natur

ligt för rådet att aktualisera frågor om ersättningstrafik och forslingsbidrag. 
Sädana frågor får behandlas i samråd mellan transportrådet. SJ och trafi
kanten. Jag vill särskilt peka på de möjligheter som finns att med forslings
bidragets hjälp "skräddarsy'' goda transportlösningar som bygger på di

rekt lastbilstransport mellan trafikantens anläggningar och närbelägen 
godsterminal, där omlastning sker till och från järnvägsvagn. 

En överföring av trafik från järnväg till landsväg kan ibland tänkas ställa 
krav på upprustning av vägnätet i berörda regioner. Det ankommer på 

regeringen att i lämpligt sammanhang överväga behovet av och besluta om 

medel för sådana åtgärder. Impulser till sådana överväganden kan förvän

tas i första hand i samband med vägverkets 10-årsplanering men också från 

transportrådet i dess arbete med järnvägsfrågorna och i viss utsträckning 

från SJ vad gäller godsbanor. 
Jag anser det lämpligt att transportrådet. om det visar sig praktiskt under 

ärendenas beredning. hämtar in yttranden från SJ. vägverket och totalför

svarsmyndigheterna innan förslag rörande järnvägstrafikens framtid före-
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läggs regeringen. Jag vill erinra om att transportrådct enligt gällande hand

läggningsordning skall inhämta berörd länsstyrelses yttrande. 

Jag övergår nu till att föreslå vilka regler som skall gälla i dt' fall 

huvudmännen vill bibehålla .trafiken på jiirnväg. Det trafikpolitiska besluc 

tel från år 1979 innehåller som framgått relativt detaljerade regler för vad 

som skall hända i de fall de regionala huvudmännen önskar ersätta olön

sam järnvägstrafik med trafik på landsväg. För de fall då huvudmannen 

inte önskar att en trafikomläggning skall komma till stånd, finns emellertid 

inga egentliga riktlinjer i den trafikpolitiska propositionen. Enligt föredra

gande statsrådet är det dock naturligt att i de fall huvudmannen tillmäter 

bandelen sådan betydelse för trafikförsörjningen att han motsätter sig en 

omläggning och regeringen med anledning härav bestämmer att en omlägg

ning inte skall ske, så bör nästa steg vara att överväga att huvudmannen 

övertar ansvaret för järn vägstrafiken. 

De separatredovisningssakkunniga har i sitt betänkande föreslagit att de 

regionala huvudmännen om de önskar behålla trafiken på järnväg, skall 

betala viss ersättning för detta. Detta förfaringssätt bör enligt de sakkun

niga tillämpas på bandelar som ligger utanför riksnätet samt på den loka

la/regionala tågtrafik som i vissa fall finns kvar på trafiksvaga bandelar 

inom riksnätet. 

Jag delar de sakkunnigas uppfattning att det är naturligt att huvudmän

nens ansvar för den kollektiva trafiken i resp. län utvidgas till att gälla all 

sådan järnvägstrafik som huvudsakligen är av lokal och regional karaktär. 

Innebörden av detta bör enligt min mening vara att huvudmännen får ett 

visst ekonomiskt ansvar för den trafik de önskar bibehålla på järnväg. 

Därmed skapas förutsättningar för att samordna länets trafikresurser på ett 

effektivt sätt. Finner huvudman att en trafiklösning med både tåg och buss 

för att klara regionens lokala och regionala resbehov är lämplig för trafi
kanterna och ekonomiskt fördelaktig, kan han välja detta alternativ. Väljer 

han däremot ett rent bussalternativ, får han med det särskilda bidrag som 

utgår för trafik som överflyttas från järnväg, möjlighet att förstärka kollek

tivtrafiken inom hela sitt verksamhetsområde. Det är alltså här inte fråga 
om någon strävan att övervältra kostnader utan eri ordning som ger huvud

mannen möjlighet att välja den totalt sett bästa trafiklösningen. 

Det finns olika tänkbara möjligheter att .utforma huvudmannens ansvar. 

De sakkunnigas förslag innebär att huvudmännen vid .val av tågtrafik får 

betala en ersättning per tågkm som är lika stor för samtliga huvudmän och 

bandelar. Förslaget är enkelt att tillämpa men samtidigt stelt och kan enligt 

min mening leda till orättvisor mellan olika huvudmän, eftersom förutsätt- . 

ningarna för fortsatt trafik varierar så kraftigt från bana till bana. Systemet 

kan därför leda till att vissa huvudmän får betala för mycket för att trafiken 

skall behållas på järnväg, medan andra får betala för litet. 

Jag för min del föredrar ett system som innebär att större hänsyn kan tas 

till de skilda förutsättningar som råder mellan olikabandelar. Detta möjlig-
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görs endast om i varje enskilt fall >peciella beräkningar görs av de kostna
der som ifrågavarande järnvägstrafik för med sig. Jag förordar därför att 
beräkningen av den ersättning huvudmännen skall betala till SJ för att 
trafiken skall vara kvar på järnväg, sker i enlighet med de allmänna 
riktlinjer som tidigare utfärdats för reglering av huvudmännens ersättning 
till SJ vid utnyttjande av tåg för lokal och regional persontrafik (enligt 
regeringens beslut den 17 december 1981). Härigenom ernås en rimlig 
överensstämmelse mellan förfarandet för huvudmän vid riksnätsbanor och 
huvudmän vid övriga banor. 

Dessa riktlinjer innebär för de fall att huvudmännen köper sådana tjäns
ter som kräver speciella resurser att SJ bör erhålla en ersättning som 

motsvarar särkostnaderna samt et1t tillägg för täckning av de gemensamma 
kostnaderna ijärnvägstrafiken. Detta tillägg har maximerats till högst 50% 
av särkostnaderna. Denna grundprincip bör enligt min mening tillämpas 
även på huvudmännens ersättning till SJ om huvudmännen önskar behålla 
en viss trafik på järnväg. Jag avser senare föreslå regeringen att komplette
ra riktlinjerna i denna del. 

Huvudman som överväger fortsa~t trafik på järnväg skall förhandla med 
SJ om villkoren. Därefter får SJ n:dovisa resultatet av förhandlingarna till 
transportrådet som vidarebehandlar ärendet och överlämnar det till rege

ringen. 
Enligt ovannämnda riktlinjer bör SJ så långt möjligt vid avtalsförhand

lingarna med huvudmännen redovisa intäkts- och kostnadsförändringar 
som beräknas uppstå om avtal träffas. Redovisningen av kostnader för 
särskilda resurser skall ske enligt av SJ och huvudmännen på förhand 
överenskomna principer. Huvudmännen har rätt att granska redovisningen 
och det underlagsmaterial som ligger till grund för den. Med hänsyn till att 
vissa kostnadsuppgifter på persontrafikområdet är direkt tillämpbara även 
på andra SJ-åtaganden och därmed kan innebära förfång på SJ:s möjlighe
ter att uppnå tillfredsställande trafikavtal förutsätts att sådant sekret mate
rial inte röjs av huvudmannen. De;:ta avsteg från vanliga förhandlingsprin
ciper motiveras av huvudmännens särställning som samhällsägda organisa
tioner med ansvar för lokal och regional kollektiv persontrafik. 

Jag vill erinra om att det i den trafikpolitiska propositionen år 1979 anges 
att i de fall en huvudman motsittter sig en överföring av trafiken till 

landsväg, så bör nästa steg vara att överväga om han bör ta över ansvaret 
för trafiken. För min del anser jag det emellertid naturligt att staten svarar 
för infrastrukturen. Därigenom får man ett delat betalningsansvar för fort
satt trafik på trafiksvaga bandelar utanför riksnätet i linje med de sakkunni

gas förslag. 
Jag vill alltså framhålla att om det är så att en huvudman vill upprätthålla 

fortsatt persontrafik på en nedläggningsprövad bandel. ankommer det på 
statsmakterna att ställa upp med 1!rforderliga resurser i form av investe
ringar eller förstärkt underhåll för att en tillfredsställande standard på 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 183 

banan skall kunna upprätthållas. Staten skall stå för de kapitalkostnader 
som erforderliga baninvesteringar för med sig. Statens insatser måste dock 

stå i rimlig proportion till de tjänster som köps samt den tid under vilken SJ 
skall utföra trafiken. Det ligger inom SJ:s förvaltningsansvar att handha 

dessa frågor. 

Vad jag här anfört om statens ansvar för baninvesteringar utesluter inte 
att huvudmännen medverkar i finansieringen av andra åtgärder än banin

vesteringar i enlighet med ovannämnda riktlinjer. 
Jag övergår nu till att diskutera riksnätets omfattning. I enlighet med 

trafikutskottets uttalande i samband med riksdagens behandling av 1982 

års budgetproposition har jag låtit göra en bedömning av denna fråga. 

Avsikten med att peka ut ett riksnät är bl. a att ge nödvändiga plane
ringsförutsättningar för SJ samt olika samhällsorgan och företag. Jag vill 

erinra om det sätt på vilket föredragande statsrådet i trafikpolitiska propo

sitionen år 1979 karaktäriserade de trafiksvaga bandelar som fördes till 

riksnätet. Det gäller linjer som ingår i eller utgör betydelsefulla länkar i 

interregionala eller internationella förbindelser. Dessa bandelar i riksnätet 

kännetecknas av att de har ett förhållandevis betydande antal resande och 
att andelen interregionala resenärer är stor. Dessa kriterier äger fortfaran

de giltighet och bör även i fortsättningen styra behandlingen av frågor som 

aktualiseras på området. 
Jag är av den uppfattningen att det riksnät, omfattande sammanlagt 7 600 

bankm. som fastställdes i 1979 års trafikpolitiska beslut, var väl avvägt. 

Jag har emellertid funnit att justeringar nu bör göras i två fall på grund av · 

ändrade förhållanden under senare år. Genom SJ:s avtal med kommunal

förbunden i sydvästra Skåne övertar bandelen Landskrona-Kävlinge de 

trafik uppgifter som riksnätsbanan Landskrona- Billeberga tidigare haft. 

Landskrona knyts därmed i fortsättningen till stambanorna via Kävlinge. 
Härav följer att bandelen Landskrona- Billeberga bör utgå ur riksnätet. 
Bandelcn Boden- Haparanda har med åren fått allt mer internationella 
trafikuppgifter och bör därför också föras till riksnätet. 

De förordade justeringarna i riksnätet bör göras fr. o. m. den 1 juli 1983. 
Om dessa godtas, kommer sålunda de båda nya riksnätsbanorna Lands
krona- Kävlinge och Boden-Haparanda - liksom inlandsbanan - inte att 
omfattas av den prövning som transportrådet i denna omgång har ansvaret 

för. Denna prövning kommer därmed i det första skedet, fram till år 1985, 

att omfatta ca 2070 bankm, vilket innebär en väsentlig reduktion jämfört 

med det bannät om ca 3 I 00 bankm som skulle nedläggningsprövas enligt 

1979 års trafikpolitiska beslut. Det bör noteras att vad jag förordat i avsnitt 

1.2.2 under Särskilda frågor om anpassning av affärsbanenätets storlek 

inte påverkar frågan om riksnätets storlek. eftersom de bandelar som 

föreslås överförda till det ersättningsberättigade bannätet kvarstår i riks
nätet. 

Även om de grundläggande kriterierna står fast kan ändrade förhållan-
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den även fortsättningsvis motivera smärre justeringar av riksnätet. Jag vill 

sålunda inte bortse från möjligheten att transportrådets beredning av dessa · 

frågor kan resultera i förslag från rådet att ytterligare någon enstaka bandel 

bör överföras till riksnätet. 

Som tidigare framgått bör enligt de sakkunnigas förslag regeringen preci

sera vilken trafik som SJ skall utföra på det trafiksvaga bannätet. Detta har 

jag anslutit mig till. Med hänsyn till den betydelse för berörda landsändar 

som den interregionala trafiken har på de trafiksvaga bandelarna. är det 

väsentligt att denna trafiks fortbestånd tryggas. Det ter sig därvid lämpligt 

att staten genom ramar anger omfattningen m· de· tjänster som SJ skall 

utföra . 

. Jag avser senare föreslå regeringen att ge SJ i uppdrag att varje år 

komma in med förslag till det interregionala tågutbudet på de trafiksvaga 

bandelar som ingår i riksnätet. På grundval av detta förslag fastställer 

regeringen ramar för antalet interregionala tåg på varje bandcl. Beslutet 

bör tas i så god tid under året att det kan gälla den tågplan som skall börja · 

tillämpas vid tidtabellsskiftet i maj-juni året därpå. Det torde vara tillräck

ligt att regeringen anger ramar för turutbudet under måndag-fredag. Rege

ringsbeslut i denna fråga kan bli aktuellt första gången under år 1983 med 

giltighet fr. o. m. tidtabellsskiftet i maj-juni 1984. Härtill vill jag framhålla 

att själva tågplanearbetet givetvis är en uppgift för SJ. 

De omfattande omarbetningar av persontågsplanen på riksnätet som 

genomförts under senare år, har renodlat tågplanen och antalet tåg med 

övervägande lokala och regionala trafikuppgifter är nu begränsat. SJ bör så 

snart som möjligt träffa avtal med huvudmännen om den lokala/regionala 

tågtrafik - dvs. tåg utöver den av regeringen fastställda ramen - som finns 

kvar på det ersättningsberättigade bannätets riksnätsdel. Om huvudmän

nen inte vill betala för sådan lokal/regional trafik bör trafiken enligt min 
mening läggas ned. 

För att underlätta överflyttning till buss av trafik i lokala och regionala 

tåg på ersättningsberättigade riksnätsbanor bör huvudmännen kunna er

hålla statlig vägmilsersättning för sådan ersättningstrafik. Bidraget får utgå 

under längst en femårsperiod för det antal turer som motsvarar den in

dragna tågtrafiken. Bidraget bör administreras av transportrådet. 

Det bör i sammanhanget erfnras om att huvudmannen givetvis har möj

lighet att genom avtal med SJ erhålla en utbyggd lokal och regional tågtra

fik. Huvudmannens ersättning till SJ för köp av sådana tjänster. vare sig 

det gäller utbyggd trafik eller bibehållande av befintliga tåg; får baseras på 

de riktlinjer regeringen tidigare utfärdat. 

Jag vill här kort beröra godsbanorna. alltså de bandelar där ingen per

sontrafik förekommer. Enligt riktlinjerna i det trafikpolitiska beslutet har 

regeringen uppdragit åt sr att fortlöpande sammanställa och komma in 

med uppgifter om godstrafiken på trafiksvaga bandelar. SJ har i april 1981 

till regeringen överlämnat resultatet av en första genomgång som omfattar 
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22 banor. Regeringen har därefter beslutat att trafiken tills vidare skall 

bibehållas på de mera bärkraftiga av dessa banor. Beredning pågår enligt 

gällande handläggningsordning av återstående banor. Inom ramen för SJ:s 

fortlöpande genomgång av godsbanorna kan SJ behöva aktualisera sådana 

ärenden, t. ex. om en bana förlorar större delen av sitt trafikunderlag. 

Sammanfattningsvis bedömer jag att mina förslag i det föregående kom

mer att ge SJ tillräckligt incitament att bedriva trafiken på det trafiksvaga 

bannätet effektivt och rationellt. Jag vill också erinra om att jag tidigare 

under min behandling av anslaget D 2 beräknat behovet av ersättning för 

driften av det trafiksvaga bannätet på sådant sätt att SJ skall få ·ett incita

ment att öka rationaliseringstakten. Härigenom får driftersättningssyste

met en utformning som torde tillgodose de önskemål som uttalats om 

förbättringar i systemet. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna vad gäller det trafik

svaga bannätet. 

B. BIDRAG TILL VISSA PRAKTIKPLATSER FÖR SJÖ FOLK 

Riksdagen beslutade år 1980 att införa ett statsbidrag till praktikplatser 

för sjöfolk, som avsåg att uppnå behörighet som matros eller motorman på 

svenska fartyg (prop. 1979/80:166, TU 1979/80:30, rskr 1979/80:412). För 

ändamålet anvisades ett anslag på 20 milj. kr. som avsåg budgetåren 

1980/81och1981/82. Eftersom tjänstgöringstid fram till den 1oktober1982 

även skulle vara bidragsgrundande beslutade riksdagen att anslaget skulle 
kunna disponeras till utgången av budgetåret 1982/83. 

I motioner som väcktes med anledning av prop. 1981 /82: 217 om vissa 

sjöfartsfrågor föreslogs att giltighetstiden för stödet förlängdes till den 30 
september 1983 och förändringar i reglerna beträffande bchörighctskrav 
och kvalifikationstid. 

Mot bakgrund av att den tidigare anvisade resursramen inte skulle 

komma att utnyttjas inom föreskriven tid uppdrog riksdagen åt regeringen 

att se över reglerna för statsbidraget. Enligt riksdagens mening borde en 

förlängning av stödperioden övervägas samtidigt som vissa lättnader i 

fråga om behörighetskrav och tjänstgöringstid genomfördes. Regeringen 

beslutade den 16 september 1982 (SFS 1982:856) om attförlänga statsbi

draget t. o. m. den 30 september 1983. Samtidigt slopades det tidigare 

kravet på att sjömannen måste ha uppnått behörighet som matros eller 

motorman. Kravet på minsta tjänstgöringstid ändrades från tre till två 
månader. 

Sjöfarts verket som administrerar stödet uppger att ca 17 ,5 milj. kr. finns 

kvar av anslaget. Regeringen disponerar befintligt anslag t. o. m. utgången 
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av innevarande budgetår. Eftersom tjänstgöringstid t. o. m. den 30 septem
ber 1983 avses vara bidragsgrundande bör bidrag kunna betalas ut även 
därefter. Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens godkän
nande att få använda det under statsbudgeten 1980/81 uppförda anslaget 
E 11. Bidrag till vissa praktikplat>er för sjöfolk t. o. m. utgången av budget

året 1984/85. 
Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att godkänna att det på ;;tatsbudgeten 1980/81 uppförda reserva

tionsanslaget E 11. Bidrag till vissa praktikplatser för sjöfolk får 
utnyttjas t.o. m. utgången av budgetåret 1984/85. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 187 

Register 

Översikt 

I 5)ä1te h111'11dtite/n 

18 A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

18 I Kommunikationsdepartementet 16025000 
19 2 Kommitteer m. m. 3 800000 
19 3 Extra utgifter 430000 

20255000 

20 B. Vägväsende 

43 Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter 6670000 
43 2 Drift av statliga vägar 3 525000000 
46 3 Byggande av statliga vägar 900000000 
48 4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator I 020800000 
49 5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 340000000 
50 6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 540500000 
52 7 Bidrag till byggande av enskilda vägar 30000000 
54 8 Tiänstcr till utomstående 26600000 
54 9 Statens vägverk: Försvarsuppgifter 26250000 

6415820000 

56 c. Trafiksäkerhet 

57 Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnader 29479000 
59 2 Trafiksäkerhets verket: U ppdragsverksamhet I 000 
61 3 Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsrcgistcr m. m. I 000 
64 4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ-

jande 13 700000 

43181000 

66 D. Järnvägar 

.66 Statens järnvägar 2 102 100000 
74 2 Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster 1463 000000 
77 3 Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar 10400000 

3575500000 

78 E. Sjöfart 

78 .Vöfarl.ll'erket 
82 I Farledsverksamhet exkl. isbrytning 346054000 
91 2 isbrytning 167 500000 
92 3 Fartygs verksamhet 29429000 
95 4 Sjöfartsmatcriel m. m. 35900000 
97 5 Ovrig verksamhel 26984000 

99 Övriga .1jiifartsiindamål 
99 6 Handelsflottans pensionsanstalt I 000 

100 7 Handelsflottans kultur- och fritidsråd l 000 
102 8 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. I 000 
104 9 Lån till den mindre skcppsfartcn 40000000 
106 JO Stöd till svenska rederier 250000000 

895870000 

107 F. Luftfart 

108 Flygplatser m. m. 119900000 
113 2 Beredskap för civil luftfart 10000000 
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113 3 Ersättning till Linjeflyg AH för särskilda rabatter vid flygtra-
fik på Gotland 

114 4 Statens haverikommission 

115 G. Postvä~ende 

115 Posthus m. m. 
119 2 Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsän

delser 
120 3 Ersättning till post verket för tidningsdistribution 

121 H. Telekommunikationer 

122 I Teleanläggningar m. m. 

126 

126 
131 
132 
133 
134 
137 
138 
140 

141 
144 
144 
145 
146 
146 
147 
149 
151 
152 
153 

I. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Institut m. m. 

Transportrådet 
Transportstöd för Norrland m. m. 
Transportstöd för Gotland 
Statligt ~töd till icke lönsam landsbygdstrafik 
Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrust
ning 
Statens väg- och trafikinstitut 
Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 
Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 
Statens geotekniska institut 
Bidrag till statens geotekniska institut 
Statens geotekniska institut: Utrustning 
Transportforskningsdelegationcn 
Kollektivtrafikberedningen 
Kostnader för försök med riksfärdtjänst 
Viss internationell verksamhet 
Kostnader för visst värderingsförfarande 

Summa 

154 Särskilda frågor 
154 A. Riktlinjer för SJ :s verksamhet 
185 B. Bidrag till vissa praktikplatser för sjöfolk 

14500000 
I 000 

144401000 

9500000 

413000000 
48000000 

470500000 

1886800000 

1886800000 

13 800000 
176000000 
62 500000 

'15400000 
230698000 

I 000 
87620000 

3000000 
I 000 

27 462000 
500000 

I 000 
7514000 

250000 
18418000 
3489000 

16000 000 
3370000 

I 000 

666025000 

14118 352 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 



Bilaga 9 till budgetpropositionen 1983 

Finansdepartementet 

ÖVERSIKT 

Finansdepartementet inrättas den I januari 1983. 

Prop. 1982/83:100 
Bilaga 9 

Finansdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor om 

ekonomisk politik och skattepolitik samt frågor som rör statens budget. 

Vidare omfattar verksamheten frågor om skatteutjämningsbidrag m.fl. ge

nerella statliga bidrag till den kommunala sektorn och andra kommunal

ekonomiska frågor. Till departementets verksamhetsområde hör också 

pris-. konkurrens- och konsumentfrågor. Vidare bereder departementet 

frågor som rör statligt byggande, tullväsendet. bank- och försäkringsrörel

serna. värdepappershandeln. myntväsendet m.m. 

De förslag till utgifter inom finansdepartementets verksamhetsområde 

som nu läggs fram för budgetåret 1983/84 omfattar ca 13 257 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med ca 450 milj. kr. i förhållande till motsvarande 

utgifter under innevarande budgetår. För nästa budgetår utgör skatteut

jämningsbidrag till kommunerna m.fl. liksom tidigare den största utgifts

posten. Utgifterna för detta bidrag uppgår till 10 600 milj. kr. Sammantaget 

innebär anslagsberäkningen för budgetåret 1983/84 att utgifterna för skat

teutjämningsbidragen ökar med 300 milj. kr. jämfört med innevarande 

budgetår. 

Den ekonomiska politiken 

De allmänna riktlinjerna_för den ekoncimiska politiken på kort sikt redo

visas främst i finansplanen i budgetpropositionen resp. kompletteringspro

positionen. I finansplanerna (se bilaga 1) analyseras det ekonomiska läget 

och de ekonomisk-politiska målen för tillväxt. sysselsättning, prisutveck

ling och inkomstfördelning. Vidare diskuteras valet av åtgärder för att nå 

dessa mål. 
Regeringens ekonomiska politik syftar till att öka produktionen och 

minska underskottet i de utrikes affärerna samtidigt som sysselsättningen 

hålls uppe och grunden läggs för lägre prisstegringar. Devalveringen är ett 

viktigt led i en strategi för att snabbt nå resultat. I finansplanen redovisas 

Riksdagen 1982183. I mm/. Nr /()0. Bilaga 9 
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hur den ekonomiska politiken har lagts upp för att denna strategi skall 

lyckas på sikt. 

Underlaget för de ekonomisk-politiska ställningstagandena och bedöm

ningarna som läggs fram i finansplanerna utgörs av nationalbudgeterna. 

Dessa utarbetas av finansdepartementet och konjunkturinstitutet i samver

kan och innehåller prognoser för de närmaste 1-3 åren där hänsyn tas till 

förändringar i den ekonomiska politiken. 

Finansdepartementet svarar för utarbetandet av de statliga långtidsut

redningarna. I dessa kartläggs såväl den möjliga framtida tillgången på 

resurser som vilka anspråk som kan komma att ställas från olika använd

ningsområden beträffande utnyttjandet av dessa resurser. Vidare analyse

ras vilka spänningar som kan uppkomma mellan utbud och efterfrågan på 

olika delområden i ekonomin och samtidigt hur de grundläggande ekono

misk-politiska målen skall uppnås under prognosperioden. Den senaste 

långtidsutredningen lLU 80) publicerades i december 1980 och avsåg i 

första hand utvecklingen fram ill 1985. I mars 1982 publicerades en av

stämning av LU 80 utifrån den faktiska dittillsvarande utvecklingen under 

LU 80:s prognosperiod. Arbetet med en ny utredning, som i första hand 

avser perioden fram till slutet av 1980-talct, har påbörjats. 

Finansdepartementet svarar också årligen för utarbetandet av långtids

budgetar för statens utgifter och inkomster för de kommande fem budget

åren. Långtidsbudgetkalkylerna beskriver vilken budgetutveckling som 

blir följden om inga nya utgiftsåtaganden görs och inga nya beslut fattas om 

ändrade skatte- och utgiftsregler. 

Kredit- och valutapolitik 

I finansdepartementets uppgifter ingår att följa utvecklingen på kredit

marknaden oc_h att svara för kontakterna mellan regeringen och riksban

ken i frågor som rör kredit- och valutapolitiken. Riksbanken sänkte under 

våren det svenska diskontot från 11 till 10 %. För att motverka tendenser 

till valutautflöde höjdes penningmarknadsräntorna under sommaren. Trots 

detta skedde i september ett betydande valutautflöde, som kan ha haft 

samband med förväntningar om en växelkursjustering. I oktober devalve

rades den svenska kronan med 16 %. Därigenom förbättras förutsättning

arna att minska obalanserna i den svenska ekonomin. 

Genom att räntenivån på penningmarknaden har hållits på en relativt 

hög nivå har möjligheterna att öka statsupplåningen på den inhemska 

marknaden utanför bankerna förbättrats. Under perioden juli-november 

placerade företagen drygt 30 miljarder kr. i en ny typ av statspapper. s.k. 

statsskuldsväxlar. Bankernas kreditgivning, som under våren ökat i snabb 

takt, stramades åt under hösten. Kontokortsföretagens kreditgivning har 

utvecklats snabbare under år 1981 men fortfarande betydligt svagare än 

under 1970-talet. Liksom under år 1981 har företagen åtagit sig att vara 
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återhållsamma med marknadsföringen av korten. Legitimationskrav vid 

köp över 500 kr. har införts. 

Skatte- och indrivningsväsen 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets 

verksamhet. Organisationen för beskattning och uppbörd förbättras fortlö

pande. Åtgärder för att hindra skatteundandragande i olika former är 

därvid ett väsentligt inslag. Taxerings- och kontrollorganisationen har 

successivt givits ökade resurser. Taxeringsorganisationen i första instans 

har under en följd av år byggts ut genom att länsstyrdserna och de lokala 

skattemyndigheterna fått betydande personalförstärkningar. 

Riksskatteverket svarar för den centrala ledningen av beskattnings-. 

uppbörds- och folkbokföringsväscndet. En huvuduppgift för verket inom 

skatteområdet är att verka för en effektiv. rättvis och likformig beskatt

ning. Denna uppgift fullgör verket genom kontroller, genom råd. anvis

ningar och föreskrifter. genom information till myndigheter och allmänhet 

samt genom en kontinuerlig anpassning av organisation och arbetsformer 

inom skatteväsendet till utvecklingens krav. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat

teadministration och taxering i första instans, m.m. (prop. 1975:87. SkU 

1975 :31, rskr 1975 :229). dels ett nytt system för automatisk databehandling 

inom folkbokförings- och uppbördsväsendet (prop. 1975:57, Skll 1975:32. 

rskr 1975:230). Skatteadministrationen effektiveras bl.a. genom ett väl 

utbyggt ADB-stöd som underlag för granskningen och taxeringen. Den nya 

taxeringsorganisationen började genomföras vid 1979 års taxering. Även 

uppbördsförfarandet har reformerats. Nya regler och rutiner för skat

teuppbörden började att tillämpas under våren 1980 enligt beslut av riksda
gen våren 1979(prop. 1978/79:161, SkU 1978/79:50. rskr 1978/79:379). 

Skatteförvaltningen har tillförts betydande resurser. I takt med att stats

finanserna försämrats har dock skatteförvaltningen fått genomgå en allt 
striktare budgetprövning där det ställts ökade krav på prioriteringar och 

höjd effektivitet. Mot bakgrund av den allt mer utbredda skatteflykten 

måste det fortsatta arbetet med att förstärka skatteväsendet inriktas på att 

föra över befintliga resurser till granskningen av svårkontrollerade och 

komplicerade deklarationer. Eventuella nya resurer skall sättas in där en 

förstärkning är allra mest angelägen. Det är med dessa utgångspunkter som 

vissa förstärkningar föreslås i årets budgetförslag. 

För att förbättra kontrollen av mervärdeskatten föreslås att nya tjänster 

inrättas hos länsstyrelsernas mervärdeskatteenheter i storstadslänen. För 

att förstärka den offensiva kontrollen av källskatt och arbetsgivaravgift 

tillförs länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna ökade resurser. 

De lokala skattemyndigheterna förstärks också för att förbättra kontrollen 

av komplicerade deklarationer. Vissa länsstyrelser bör också tillföras öka

de resurser för kontrollen av vägtrafikskatt. 
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Kronofogdemyndigheterna i storstadsdistriktcn har under de senaste 

budgetåren disponerat särskilda medel för att i samarbete med andra 

myndigheter bekämpa kvalificerad skatteflykt och ekonomisk brottslighet. 

I årets budgetförslag föreslås en förstärkning av denna verksamhet. Härut

över föreslås att motsvarande funktion som i storstadsdistrikten inrättas 

hos viss<! kronofogdemyndigheter. Dessa myndigheter skall arbeta regio
nalt med utredningar i mål av kvalificerad beskaffenhet. Vidare föreslås att 

kronofogdemyndigheternas ADB-system som i dag omfattar de allmänna 

målen byggs ut till att även omfatta de enskilda målen. Detta innebär en 

<>amordning av verkställigheten av allmänna och enskilda mål. 

För att ytterligare förbättra och effektivera indrivningen av skatter och 

allmänna avgifter planeras under våren 1983 att läggas ett förslag om att 

staten ges en generell rätt att avräkna skatte- och avgiftsfordringar vid 

återbetalningar på skatte- och avgiftsområdet. I avvaktan på ett sådant 

förslag kommer en utvidgning av nuvarande avräkningsrätt att genomfö

ras. som innebär att en skattskyldig som befinns stå i i skuld för merviirde

skatt, skatt enligt uppbördslagen eller arbetsgivaravgift enligt lagen om 

socialavgifter, vid restitution av mervärdeskatt har rätt att återfå bara vad 

som överstiger de obetalda skatterna eller arbetsgivaravgifterna och de 

räntor eller avgifter som belöper på dessa. 

Vidare kommer under våren 1983 att införas ett påminnelseförfarande 

hos skattemyndigheterna. som innebär att alla gäldenärer aviseras innan 

ärendet överlämnas för indrivning. Antalet mål för indrivning kan härige

nom beräknas sjunka. 

Riksskattcvcrket tillförs IT'.edcl för offcntsiva insatser på skattekontrol

lens och indrivningsväsendr.ts områden. 

Pris politik 

För att den ekonomiska politiken skall bli framgångsrik krävs åtgärder 

på ett brett fält. Till dessa hör olika former av prisreglering och prisöver

vakning. I samband med devalveringen av den svensk!! kronans värde den 

8 oktober I 982 beslutade regeringen om ett allmänt prisstopp. Statens pris

och kartellnämnd administrerar sådana prisregleringar som regeringen be

slutar om samt skall bedriva en övervakning av pris- och konkurrensför

hållanden. 

Konkurrenspolitik 

Vid årsskiftet träder en ny konkurrenslag i kraft. Lagen syftar till att 

främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens och innebär en 

effektivisering av de tidigare bestämmelserna. Vidare införs ett system för 

kontroll av företagsförvärv (fusionskontrolli. Vid behandlingen av den 

sistnämnda frågan uttalade riksdagen (NU 1981/82:55) att regeringen bör 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 5 

pröva om inte handläggningstiderna kan göras kortare än vad som föresla

gits i propositionen (sammanlagt högst ett år). Regeringen kommer att 

överväga frågan och återkomma med förslag om skäl finns för detta sedan 

tillräcklig erfarenhet vunnits av de nu införda handläggningsbestämmel

serna. 

I samband med den nya lagens ikraftträdande tillförs näringsfrihetsom

budsmannen nya resurser. 

Konsumentpolitik 

Förutsättningarna för konsumentpolitiken har förändrats kraftigt under 

senare tid. Inflationen har skjutit betydande fart och hushållens realinkom

ster har stagnerat. Konsumenterna har härigenom blivit mer utsatta. En 

effektiv konsumentpolitik är därför av central betydelse. Regeringen har 

mot den bakgrunden funnit att en viss översyn av konsumentpolitikens roll 

och uppgifter i dagens samhiille behövs. En kommitte kommer att tillsättas 

för att göra en sådan utredning. En utgångspunkt för kommitten blir att den 

statliga organisationen på konsumentområdet med bl.a. konsumentverket 

som en central förvaltningsmyndighet, skall ligga fast. 

Konsumentverkets uppgift är att stödja konsumenterna och förbättra 

deras ställning på marknaden. Konsumentverket hade tidigare särskilda 

medel för undersökningsverksamhet m.m. Genom beslut av dåvarande 

riksdagsmajoriteten slopades medlen budgetåret 1981/82. Forskning som 

ger kunskap om hushållens situation och om effekterna av konsumentpoli

tiska åtgärder är angelägen. Verket har också behov av att kunna stödja 

frivilliga insatser av bl. a. studieförbunden i syfte att stärka konsumentpoli

tiken på fältet. Konsumentverket föreslås därför få resurser för sådan 

verksamhet. 

Produktsäkerhetsarbetet har hög prioritet inom konsumentpolitiken. 
Hittills har detta arbete främst inriktats på att förebygga att farliga varor 

kommer ut på marknaden. Tiden iir nu mogen för överväganden om 

nuvarande ordning behöver kompletteras med någon form av återkallelse 

av farliga varor som har nått ut till konsumenterna. En utredning har 

tillsatts i frågan. 

Tullverket 

Bekämpning av narkotikasmuggling och åtgärder mot den ekonomiska 

brottsligheten är verksamheter som tullverket även i fortsättningen bör 

ägna största uppmärksamhet. Uppgiften att tillse att olika miljöbestäm

melser efterlevs inkl. oljebekämpning är ett annat prioriterat verksamhets

område för tullverket. När det gäller kontrollen av importen av tekovaror 

har generaltullstyrelsen infört en speciell organisation för att bättre kunna 

motverka försök att kringgå gällande bestämmelser om importregleringar. 
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De ökade krav som ställs på tullverkets insatser på dessa områden får 

totalt sett mötas inom ramen för befintliga resurser. 

Tullverket behandlar årligen ca 2 milj. tulldeklarationer. För att möjlig

göra ett effektivare utnyttjande av personalresurserna medger regeringen 

att ett ADB-system för lokal registrering av tulldeklarationer får införa5. 

Ett omfattande samarbete äger sedan länge rum mellan de nordiska 

ländernas tullmyndigheter. bl.a .. inom ramen för Nordiska tulladministra

tiva rådet (NTR). 

B yggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är att förse myndighetena med ända

målsenliga lokaler. Styrelsen arbetar fortlöpande med åtgärder för att öka 

effektiviteten i lokalutnyttjandet och att förbättra lokalekonomin. Som ett 

led i detta arbete har styrelsen påbörjat en översyn av vissa standard- och 

normfrågor, omfattande bl.a. ar·~astandard för enskilda tjänsterum, möjlig

heter till större samutnyttjande av lokaler, utarbetande av effektivare 

planlösningar samt översyn av de bestämmelser som reglerar byggandet av 

lokaler. Styrelsen arbetar vidare med åtgärder i syfte att öka myndigheter

nas kostnadsmedvetande i lokalfrågor och att skapa incitament för att få 

till stånd ett rationellare utnyttjande av myndigheternas lokaler. 

Bank- och försäkringsverksamhet m.m. 

I departementets verksamhet ingår även att bereda frågor som rör bank

och försäkrings väsendet. fondbörsen. mynt väsendet m.m. 

Banklagstiftningcn är sedan t~r 1976 föremål för en omfattande översyn 

av banklagsutredningen <Fi 1976:04). En av utredningens huvuduppgifter 

är att anpassa banklagarna till c;ien nya aktiebolagslagen. Utredningen har 

dessutom genom tilläggsdirektiv bl.a. fått i uppdrag att ompröva det nuva

rande förbudet för utländska banker att etablera sig i Sverige. Utredningen 

har hittills avlämnat tre delbern.nkanden som har lagts till grund för änd

ringar i lagstiftningen. Inom kon väntas ett nytt delbetänkande där banker

nas aktieförvärv och de formella säkerhetskraven behandlas. 

På försäkringsområdet har eon ny försäkringsrörelselag antagits <prop. 

1981/82: 180. NU 45. rskr 385. SFS 1982:713). Lagen, som träder i kraft den 

I januari 1983. är i huvudsak ett resultat av en lagteknisk anpassning av 

den nuvarande lagen ( t 948:433) om försäkringsrörelse till aktiebolagslagen 

(1975:1385) och bokföringslager. (1976:125). Lagen innehåller dock viktiga 

sakliga ändringar i förhållande till gällande rätt. b\.a. i fråga om redovis

ningsrcglerna och koncernbegreppet. 

Nya former för lönsparande. på skattesparkonto eller i aktiespaifonder, 
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infördes år 1978 av den borgerliga regeringen. De skattelättnader som 

därigenom beviljats fondandelsägarna m.fl. kommer att trappas av. Skat

tereduktionen för sparåret 1983 minskas med tio procentenheter. En över

gång till ett fördelningspolitiskt bättre motiverat stöd kommer att prövas. 

Skatteutjämningsbidrag till kommuner m.m. 

Skatteutjämningssystemet syftar till att utjämna de stora skillnader som 

finns mellan enskilda kommuner resp. landstingskommuner i fråga om 

skattekraft och kostnader för bedrivande av kommunal verksamhet. Bi

dragssystemet är ett av de främsta medlen för att skapa förutsättningar för 

en i möjligaste mån likvärdig kommunal service i olika delar av landet. 

Riksdagen beslöt våren 1979 (prop. 1978/7,9:95, FiU 1978/79:35, rskr 

1978/79:335, SFS 1979:362) om en omfattande reformering av skatteutjäm

ningssystemet. Då reformen innebar en kraftig ökning av de bidragsmedel 

som genom skatteutjämningssystemet överförs till den kommunala sektorn 

uppdelades genomförandet i etapper. För år 1980 fick kommuner och 

landstingskommuner i princip tillgodoräkna sig hälften av de ökade till

skott av skatteunderlag som tillkommer dem enligt det reformerade skat

teutjämningssystemet jämfört med de regler som tillämpades för år 1979. 

Genom beslut av riksdagen våren 1980 (prop. 1979/80:90, FiU 1979/80:25, 

rskr 1979/80:287, SFS 1980:340) uppdelades det andra steget i skatteutjäm

ningsreformen med hälften år 1981 och hälften år 1982. Under år 1982 

fullföljdes reformen, som innebär en väsentlig förbättring i utjämningen av 

de ekonomiska förutsättningarna mellan kommuner resp. landstingskom

muner. 

För år 1983 får kommuner och landstingskommuner ordinarie skatteut
jämningsbidrag med tillsammans 9948 milj. kr. Därutöver har beviljats 

extra skatteutjämningsbidrag. Extra skatteutjämningsbidrag ges till kom

muner som av olika skäl har kommit i ekonomiska svårigheter. För år 1983 

har beviljats drygt 95 milj. kr. för detta ändamål. I form av extra skatteut

jämningsbidrag har för år I 983 dessutom beviljats 306 milj. kr. som särskild 

kompensation till kommuner/landstingskommuner med särskilt svag eko

nomisk situation med anledning av skatteunderlagsindragningen. Vid för

delningen av detta belopp har hänsyn tagits till den enskilda kommunens/ 

landstingskommunens förutsättningar med avseende på skattesats, likvidi

tet. låneskuld och kapitalbildning. 

T.o.m. år 1982 har skatteutjämningsbidrag också utgått till kyrkliga 

kommuner. Fr.o.m. år 1983 ersätts emellertid detta av ett inomkyrkligt 

utjämningssystem som finansieras genom en allmän kyrkoavgift. 

Skatteutjämningsbidragen för år 1983 motsvarar en kommunal skatte

sats på 3:67 kr. per skattekrona (skr.) i genomsnitt för landet eller inemot 

I 250 kr./invånare. För att ge en bild av skatteutjämningsreformens bety

delse för olika delar av landet redovisas i följande tabell hur bidragen 
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Länsvis fördelning av skatteutjämningsbidtag åren 1979 och 1983 

Län 1979 1 19832 

Milj. Kr.13 Kr./ Milj. Kr.I-' Kr./ 
kr. skr. inv. kr. skr. inv. 

Stockholms 86,0 0.18 57 301.2 0.44 197 
Uppsala 62,2 I.Il 260 156,3 1.87 634 
Södermanlands 64.3 1.09 255 187.2 2.17 743 
Östergötlands 117.1 1.27 299 465,8 3.55 1186 
Jönköpings 127.2 1.84 421 432.4 4.44 1432 

Kronobergs 97,3 2,53 568 308.0 5.56 1769 
Kalmar 204.4 3,93 847 521.1 6.98 2 163 
Gotlands 132.9 11.75 2419 196,0 11.79 3 515 
Blekinge 112.6 3,34 730 296,1 6,12 1942 
Kristianstads 163.0 2,68 588 503.0 5,79 1793 

Malmöhus 92.0 0.49 124 460.9 2.02 619 
Hal:ands 111,2 2,19 490 289'.5 3.93 1241 
Göteborgs och 
Bohus 155, l 0,84 217 307.5 1.75 432 
Älvsborgs 232.6 2.46 550 574,2 4.19 I 351 
Skaraborgs 177.6 3,05 664 501,I 6,01 1853 

Värmlands 234,8 3,65 824 538".6 5,87 1905 
Örebro 59,7 0,91 218 333,8 3,54 1222 
Västmanlands 43,0 0.68 166 122.4 I.36 474 
Kopparbergs 196,8 3,04 692 498,8 5.32 1741 
Gävleborgs 245,6 3.61 835 497,0 5.08 1695 

Västernorrlands 358.2 5.69 1336 613,7 6,85 2300 
Jämtlands 341.3 11.68 2539 554,l 12.92 4104 
Västerbottens 463.9 8.47 1928 707.4 8.78 2885 
Norrbottens 715.6 11,43 2687 983.5 10.91 3691 

Summa 4594,4 2,22 555 10349,6 3.67 1243 

1 Inkl. den förhöjning med två procentenheter som hänför sig till 1979 års särskilda 
statsbidrag till kommuner och landslingskommuner. Skatteutjämningsbidraget till 
de kyrkliga kommunerna ingår ej i de redovisade beloppen. 
~ Preliminära uppgifter 
-' Beräknad förändring av utdebiteringsbehovet vid slopande av skatteutjämningsbi-
dragen 

fördelar sig länsvis under åren 19i9 och 1983. De extra skatteutjämningsbi

~ragen inkl. den särskilda kompe11sationen för år 1983 ingår i bidragssum

morna. 
Den största betydelsen har ~;katteutjämningsbidragen för Gotlands, 

Jämtlands och Norrbottens län. Som framgår av _tabellen motsvarar bidra

gen för år 1983 en kommunal skattesats på 12:92 kr./skr. i Jämtlands län. 

11 :79 kr./skr. i Gotlands län och 10:91 kr./skr. i Norrbottens län. I kronor 

per invånare utgör bidragen i de nämnda tre länen 4 I 04 resp. 3 515 och 

3 691. Minst betydelse - sett med länet som enhet - har skatteutjämnings

systemet för Stockholms län. där bidragen motsvarar 0:44 kr./skr. och 197 

kr. per invånare. 

Skatteutjämningsbidragens utveckling under senare år framgår av föl

jande sammanställning. 

Under våren kommer direktiv att utfärdas för en parlamentarisk utred

ning om skatteutjämningssystemet. Utredningen får till uppgift att bl. a. på 
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Skatteutjämningsbidrag till den kommunala sektorn åren 1979 -- 1983 (milj. kr.) 

1979 1980 1981 1982 1983 

I. Ordinarie bidrag 4604 6613 8186 9886 9948 

varav till 
kommuner 2 705 3 793 4598 5467 5 656 
landstingskommuncr 1774 2688 3 450 4 337 4292 
kyrkliga kommuner 125 132 138 82 

2. Extra skatteutjäm-
ningsbidrag 115 96 226 206 402 
varav särskild 
kompensation 127 105 306 

Totalt 4 719 6709 8412 10092 10350 

1 Inkl. den förhöjning med två procentenheter. som hänför sig till 1979 års särskilda 
statsbidrag till kommuner och landstingskommuner 

grundval av grundgarantiutredningens arbete se över systemet i syfte att 

göra det effektivare. 
Kommunsektorns reala och finansiella utveckling har under senare år 

tilldragit sig ett allt större intresse. Nu föreliggande bedömningar indikerar 

generellt sett en kraftig försämring av det finansiella sparandet i kommun

sektorn år 1984. Dock är skillnaderna i finansiella förutsättningar mycket 

stora mellan enskilda kommuner resp. landstingskommuner. De kommu

nalekonomiska frågorna inför år 1984 kommer att behandlas i en särskild 

proposition våren 1983 efter överläggningar med kommunförbunden. I 

bilaga l till budgetpropositionen (finansplanen) redovisas utgångspunkter 

som gäller för överväganden i dessa frågor. 

Internationellt ekonomiskt samarbete 

Sverige tar aktiv del i arbetet inom flera internationella organisationer av 

finanspolitisk och valutapolitisk art. Finansdepartementet verkar härvid i 

samråd med övriga berörda departement och myndigheter. De ekonomiska 

attacheerna i Bryssel, Paris resp. Washington spelar en viktig roll genom 

att tillhandahålla värdefull information på det ekonomisk- politiska områ

det. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är en av 

de mest betydande organisationerna för ekonomiskt samarbete mellan de 

västliga industriländerna. Inom ramen för OECD analyseras det ekonomis

ka läget och diskuteras aktuella ekonomisk-politiska problem och hur 

dessa kan lösas. Årligen granskas dessutom varje enskilt land med avseen

de på den ekonomiska utvecklingen och den förda ekonomiska politiken. 

Finansdepartementet deltar också i arbetet inom FN :s ekonomiska kom

mission för Europa, ECE, där främst den långsiktiga ekonomiska utveck

lingen analyseras. 

Internationella valutafonden (IMF) står centralt i det internationella 

valutasamarbetet. Den ekonomiska utvecklingen efter de kraftiga oljepris-
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höjningarna under sjuttiotalet har karakteriserats av betydande bytesba

lansproblem. Finansieringsbcho\en är avsevärda, behown att anpassa 

ekonomierna till de ändrade förhållandena likaså. Fondens roll i anpass

ningsprocessen har kontinuerligt ökat och väntas fortsätta att öka. För 

närvarande pågår diskussioner inom IMF om att väsentligt förstärka resur

serna genom den åttonde allmänna kvothöjningen. Regelbundet sker kon

sultationer mellan lMF och varje enskilt medlemsland om främst betal

ningsbalansläget i landet. 

Inom ramen för det europeiska frihandelsavtalet (EFTAl diskuteras 

främst handelsfrågor men även det allmänna ekonomiska läget i EFT A

länderna bl.a. i den ekonomiska kommitteen. som möts två gångar årligen. 

Övergripande frågor behandlas vid EFTA:s ministermöten. som äger rum 

. två gånger per år. 
Inom ramen för Sveriges samarbete med EG har kontakterna med EG

kommissionen fortsatt. Ett sjätt ~ möte mellan representanter för EG

kommissionen och ekonomidepartementet ägde rum hösten 1982. då frå

gor om den ekonomiska utvecklingen på såväl kort som lång sikt penetre

rades. 
Det nordiska samarbetet på det ekonomiska området är väl utbyggt. 

Nordiska möten äger rum regelbundet för att granska den ekonomska 

utvecklingen i de nordiska länderna både på kort och längre sikt. Ett 

ytterligare steg mot ett fördjupat ;amarbete togs med inrättandet av Nor

diska Ekonomiska forskningsråd•~t. som började sin verksamhet hösten 

J 980. Forsl.mingsrådet ger stöd till analyser av och utredningar om det 

ömsesidiga beroendet mellan de nordiska ekonomierna. I nordiska ämbets

mannakommitteen för valutafrågor och finansiella frågor förbereds bl.a. 

gemensamma nordiska ståndpunkter i IMF. I IMF och i Världsbanken 

företräds Norden av gemensamma exckutivdirektörer. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret 

1982/83 framgår av följande sammanställning. 

Anvisat Förslag Förändring 
1982/83 1983/84 

A Finansdepartementet m.m. 69,8 69,I - 0.7 
B Skatte- och indrivnings-

väsen 1499.3 1599.8 + 100.5 
c Pris-. konkurrens- och 

konsumentfrågor 82.4 85,3 + 2,9 
D Vissa centrala myndig-

heter 697,3 737.2 + 39.9 
E Bidrag och ersättningar 

till kommunerna 10 300.4 10600.3 +299,9 
F Övriga ändamål 157.9 165.0 + 7.1 

Totalt för linansdeparte-
mentet 12807,1 13256,7 +449,6 
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BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

LI 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser finansdepar

tementets verksamhetsområde 

Sjunde lzuvudtite/n 

A. FINANSDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. finansdepartementet 

1981/82 Utgift' 

1982/83 Anslag 1 

1983/84 Förslag 

46001250 

46696000 

46696000 
1 Anslaget avser ekonomi- och budgetdepartementen 

I avvaktan på förslag om vissa ändringar i departementsorganisationen 
har anslaget förts upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Finansdeparte

mentet för budgetåret 1983/84 beräkna ett förslagsanslag av 

46 696000 kr. 

A 2. Finansråd/ekonomiska attacheer 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1273826 

1400000 

L 439000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för finansråd/ckonomiska attacheer. 

Sådana tjänster finns inrättade i Bryssel. Paris och Washington. Anslags

behovet beräknar jag till 1439000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Finansråd!ekonomiska attacheer för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 1439000 kr. 
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A 3. Kommitteer m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

25 231978 1 

209000001 

19 300000 

12 

Reservation I 140992 

Från anslaget bestrids förutom kostnaderna för finansdepartementets 

kommitteer även kostnaderna för de ekonomiska långtidsutredningarna. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget föras upp med 19400(100 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 19300000 kr. 

1 Beloppen avser anslagen till kommitl<!er m.m. under sjunde och åttonde huvudti
teln. 

A 4. Översynsverksamhet 

Nytt anslag (förslag) I 000000 

T. o. m. budgetåret 1982/83 har under åttonde huvudtiteln budgetdepar

tementet, anslaget B 4. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 

anvisats medel för bl. a. översynsp:·ojckt. Huvuddelen av den verksamhet 

som berörs av anslaget avser s. k. externa arbetstagarkonsulter och ut
veckling m. m. av datorstöd vid vissa myndigheter. Anslaget härför förs nu 

över till det nyinrättade civildepartementet och medel för dessa ändamål 

budgeteras fr. o. m. budgetåret 198::/84 under trettonde huvudtiteln. 

Den stora vikt som måste tillmätas ett aktivt översynsarbete som syftar 

till att ta fram ett förbättrat beslutsunderlag för omprövning och ompriori

tering av den statliga och statligt finansierade verksamheten kan inte nog 

understrykas. Liksom f. n. bör därför budgeteras medel som kan tas i 

anspråk för översynsprojekt som inte lämpligen kan finansieras av medel 

som anvisas under trettonde huvudtiteln. 

Från anslaget skall således kunna bestridas utgifter efter beslut av rege

ringen i varje särskilt fall. Anslaget bör utnyttjas när det med hänsyn till 

tiden för projektets bedrivande, projektets storlek eller annat skäl inte är 

lämpligt att begära någon särskild medelsanvisning av riksdagen för ända

målet. 
Med hänsyn till anslagets karaktär kan någon säker bedömning av me

delsbehovet för nästa budgetår inte göras. Jag förordar att anslaget förs 

upp med 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Öl'er~ynsverksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av I 000000 kr. 
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A 5. Extra utgifter 

1981 /82 utgift 860184 1 Reservation 322234 

1982/83 Anslag 785000 1 

1983/84 Förslag 635000 

Jag förordar att anslaget förs upp med ett beräknat belopp av 635 000 kr. 

i statsbudgeten för nästa budgetår. Jag har därvid räknat med att fortsatt 

bidrag till utgivningen av Sveriges statskalendcr skall bestridas från detta 

anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 635 000 kr. 

1 Beloppen avser anslagen för extra utgifter under sjunde och åttonde huvudtiteln 
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8. SKATTE- OCH INDRIVNllNGSVÄSEN 

Allmänt om skatte· och indrivningsYäsendet 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat

teadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975: 87, SkU 

1975: 31, rskr 1975: 229). dels ett nytt system för automatisk databehand

ling inom folkbokförings- och beskattningsområdet (prop. 1975:57, SkU 

1975: 32, rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla deklarationer skall 

granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänstemän vid länssty

relse eller lokal skattemyndighet och ambitionen i granskningen skall vara 

att upptäcka fall av väsentliga undandraganden. Skatteadministrationen 

effektiveras bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag för 

granskningen och taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen började 

genomföras vid 1979 års taxering. 

Vid 1981 års taxering granskade~. dock fortfarande 55 procent av samtli

ga deklarationer av fritidsfunktionärer. Detta beror bl. a. på att de produk

tionstal som satts upp som målsättning för deklarationsgranskningen inte 

har kunnat uppnås och att antalet deklarationer ökat efter det att organisa

tionen dimensionerades. I takt med att statsfinanserna försämrats har även 

skatteförvaltningen fått genomgå en allt striktare budgetprövning där det 

ställs ökade krav på prioriteringar och höjd effektivitet. Den alltmer ut

bredda skatteflykten och den kvalilicerade ekonomiska brottsligheten har 

medfört att det blivit allt angelägnare att föra över resurser till svårkontrol

lerade och komplicerade deklarationer. Den under året tillsatta skatteför
enklingskommitten ( B 1982: 03) har bl. a. i uppgift alt föreslä en förenkling 

av taxeringsförfarandet. En första huvuduppgift för kommitten är att för

söka finna ett förenklat system för löntagarbeskattningen. Ett sådant för

slag skall lämnas före 1983 års utgång. Jag finner det mycket angeläget att 

arbetet med att föra över tyngdpunkten till kvalificerade och svårkontrol

lerade deklarationer drivs vidare. [ avvaktan på förslag av skatteförenk

lingskommitten måste de i dag befintliga rutinerna för förenklad gransk

~ing tillämpas i ökad utsträckning. Jag anser att också vissa förstärkningar 

bör ske där kontrollen är mest bristfällig. I årets budgetförslag föreslås 

därför ytterligare resurser för kontroll av mervärdeskatt. för granskning av 

svårkontrollerade rörelsedeklarationer och för kontroll av källskatt och 

arbetsgivaravgifter. 

Vidare anser jag alt en viss förstärkning av kontrollen av vägtrafikskatt 

är nödvändig. 

Mot bakgrund av det rådande sliltsfinansiella läget har det också blivit 

allt viktigare att samordna resur~.prioriteringen och resursavvägningen 

med de regler som styr skatteväsePdets verksamhet. Genom den departe

mentsreform som genomförs från den I januari 1983 har ett steg tagits mot 

en sådan samordning genom att finansdepartementet tar över ansvaret för 
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lokala skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter. Frågan om ansva

ret för den återstående delen av skatteadministrationen - länsstyrelsernas 

skatteavdelningar - kommer att övervägas under våren i syfte att åstad

komma en effektiv styrning och samordning av hela skatteförvaltningen. 

Riksskatteverkets möjligheter att samordna arbetet på länsstyrelsernas 

skatteavdelningar är nu begränsade. Riksskatteverket kan heller inte styra 

inriktningen av arbetet hos den regionala och lokala skatteförvaltningen. 

Jag anser att riksskatteverkets lednings-. uppföljnings- och samordnings

ansvar för hela skatteväsendet bör förstärkas. 

Även uppbördsförfarandet har reformerats under senare år. Nya regler 

och rutiner för skatteuppbörden började tillämpas under våren 1980. 
Det nuvarande debiterings- och uppbördssystemet för socialavgifter har 

en rad brister. Bl. a. har de hittills gällande reglerna för beräkningen av 

avgiftsunderlaget fått till följd att betydande belopp betalas in med upp till 

två års eftersläpning. Mot denna bakgrund har socialavgiftsutredningen (S 

1981: 04) fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att knyta an uppbörden 

av arbetsgivarens preliminära socialavgifter till de lönesummor som redo

visas i samband med källskatteredovisningen eller på annat sätt till de 

löpande löneutbetalningarna. Genom en anknytning till källskatteredovis

ningen erhålls en snabbare inbetalning av rätt avgiftsbelopp. 

Enligt vad jag har e1farit kommer utredningen att till sommaren 1983 
presentera ett betänkande med förslag hur denna samordning kan göras. I 

samband med detta kommer utredningen att överväga en övergång till 

månatlig uppbörd av socialavgifter. 

En samordning är enligt min mening angelägen. En månatlig uppbörd är 

också väsentlig såväl med hänsyn till kreditmarknaden som från statlig 

kassahållningssynpunkt. Enligt min mening bör en månatlig uppbörd även 

övervägas för de preliminära inkomstskatterna. Ett samordnat och månat
ligt uppbördsförfarande för socialavgifter och källskatt kan dock fä konse

kvenser för de tekniska och administrativa rutinerna. Dessa konsekvenser 

behöver bdysas ytterligare. Jag avser att ge riksskatteverket i uppdrag att 

göra detta. Siktet bör därvid vara att om de tekniska och allmänna förut

sättningarna i övrigt medger införa det nya uppbördssystemet fr. o. m. år 

1985. 
Indrivningsväsendet har genom skilda åtgärder förstärkts. Införandet av 

utsökningsbalken den 1 januari 1982 ger kronofogdemyndigheterna möjlig

het att förenkla och prioritera verksamheten. Därutöver har beslutats att 

kronofogdemyndigheternas ADB-system. som omfattar de allmänna må

len. skall genomföras vid samtliga myndigheter. I årets budgetförslag 

föreslås att även de enskilda målen skall anslutas till systemet. vilket 

kommer att innebära en samordning av verkställigheten av målen. Jag 

räknar även med att under våren 1983 lägga ett förslag om att staten ges en 

allmän rätt att räkna av skatte- och avgiftsfordringar från återbetalningar 

på skatte- och avgiftsområdet. Vidare kommer under våren 1983 att införas 
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ett påminnelseförfarande hos skattemyndigheterna, som innebär att alla 

gäldenärer aviseras innan ärendet överlämnas för indrivning. Antalet mål 

för indrivning kommer härigenom att sjunka. Dessa åtgärder anser jag 

kommer att innebära avsevärda besparingar och effektiviseringar för kro

nofogdemyndigheterna. Genom dessa åtgärder bör också resurser kunna 

föras över till u!redningar i mål av mera kvalificerad beskaffenhet utan att 

den övriga verksamheten blir lidande. Utöver dessa förstärkningar behö

ver ytterligare resurser tillföras för utredningar av större och svårare 

gäldenärer. I årets budgetförslag föreslås därför en förstärkning av de 

myndigheter i storstadslänen, som under några år disponerat särskilda 

medel för bekämpning av kvalificerad skatteflykt och ekonomisk brottslig

het. Härutöver föreslås att motsvarande specialfunktion inrättas hos vissa 

kronofogdemyndigheter. Dessa myndigheter skall arbeta inom länet med 

utredningen av större och mer kvalificerade mål. 

8 I. Riksskatteverket 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

222584827 

228115000 

242 104000 

Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet i fråga om be

skattning, uppbörd av skatt, folkbokföring och va!, dels centralmyndighet 

för administration av exekutiomNäsendet; allt i den mån uppgifterna ej 
ankommer på annan myndighet. Verket är dessutom beskattningsmyn

dighet för sjömansskatt, kupongskatt och punktskatter. 

Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig en 

överdirektör. Verket är organiserat på åtta huvudenheter, nämligen en 

avdelning för verkets administration, en för rättsärenden, en för direkt 

skatt, en för indirekt skatt. en för kontroll och revision, en för administra

tion av exckutionsväsendet, en för folkbokföring och val samt en för 

driftteknik. Dessutom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekreta

riat för verksledningen. 

Inom riksskatteverket finns en nämnd för rättsärenden och sjömansskat

tenämnden. Till verket är energiskattenämnden, reklamskattcnämnden 

och kilometerskattcnämnden knutna. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

1982/83 

I 013 

167774000 
(därav lönekost
nader) ( 133 349000) 

Expenser för annat 
än eget behov 
Utbildning och 
information 

Summa 

Riksskatteverket 

38267000 

22074000 

228115000 

17 

Beräknad ändring 1983/84 

Riks
skattc
verket 

+ss 

+20182000 

(+ 6 702000) 

+ 3827000 

+ 2207000 

+26216000 

Före
draganden 

-7 

+ 9936000 

(- 3 121000) 

+ 4209000 

156000 

+13989000 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna har riksskattevcr

ket som huvudförslag i anslagsfram~tällningen för budgetåret 1983/84 re

dovisat ett huvudalternativ som. jämfört med det pris- och löneomräknade 

anslaget för innevarande budgetår. innebär en minskning med 2 <i'c. 
I. Löne- och prisomräkning uppgår till 16843 000 

2. Riksskatteverkets huvudförslag innebär att anslaget föreslås nedräk

nat med tillsammans 4900000 kr. sedan löne- och prisomräkningen har 

gjorts. Denna minskning hänför sig i huvudsak till lönekostnader 3 250000 

kr. och till kostnader för utbildning och information I 451 000 kr. I första 

hand löser verket den nödvändiga personalminskningen som föranleds av 

besparingarna med naturlig avgång. Tio stycken på så sätt vakanta tjänster 

föreslås bli indragna. Vidare föreslås att arbetet med att kartlägga skat

teundandrngandet i Sverige, det s.k. AKS-projektet. läggs ner. Minskad 

verksamhet i MOMSORG-projektet möjliggör också besparingar på lönesi

dan. 

De sammanlagda besparingarna i utbildningsverksamheten uppgår till 

730000 kr. Genom minskade informationsinsatser sparas 721000 kr. 

3. Utöver huvudalternativet lämnar riksskatteverket ett utbyggnads

alternativ som innebär en utbyggnad av verksamheten med 3.8 % eller 

9373000 kr. 

Föredragandens ö1•en·äganden 

För nästa budgetår bör medel för riksskattevcrkets verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i verkets huvudförslag. Jag beräknar därutöver 

medel för vissa offensiva insatser samt medel för arbetet med reformerad 

inkomstbeskattning, administration av kassettskatt samt för systemering 

och programmering av mervärdeskatt och punktskatter. 

2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Hos riksskatteverket finns sedan budgetåret 1981/82 en särskild grupp 

för operativa insatser och samordning mellan myndigheter och andra organ 

av insatser mot kvalificerad skatteflykt och ~konomisk brottslighet. Trots 

att gruppen verkat så kort tid pekar erfarenheterna på att denna samord

nande funktion effektivt kan dm in stora pengar till det allmänna samt 

verka för bl.a. näringsförbud och brottsutredningar beträffande svårarbe

tade gäldenärer. Jag finner detta arbete synnerligen angeläget och föreslår 

att ytterligare två tjänster tillfön. verket för att intensifiera och utveckla 

dessa insatser. Jag kommer senar·~ denna dag att föreslå att vissa kronofog

demyndigheter förstärks genom inrättande av specialfunktioner vars arbe

te skall inriktas mot utredningar av större och svårare gäldenärer i länet. 

Arbetet skall drivas i nära samarbete med länsstyrelserna. polis och åkla

gare. Även storstadsdistriktens specialfunktioner föreslås få ytterligare 

resurser. Riksskatteverket bör genom de nu föreslagna insatserna ha möj

lighet att på ett effektivt sätt samordna och stödja dessa funktioner. 

Riksskatteverket har under de senaste budgetåren disponerat särskilda 

medel för offensiva insatser på skattekontrollens och indrivningsväsendets 

områden. Verket har bl.a. använt dessa medel för förstärkning av distrikts

kontoren i syfte att initiera och .;amordna arbetsgivarkontrollen. Arbetet 

som givit goda resultat har bedrivits i nära samarbete med de lokala 

skattemyndigheterna. Riksskatteverket ·har under hösten 1981 påbörjat en 

granskning av de största multinationella företagen med omfattande ut

landsaffärer. Verket har för innevarande budgetår tilldelats särskilda me

del för denna verksamhet. Jag anser insatser av ovanstående karaktär 

mycket angelägna och riksskattcverkct hör därför tillföras särskilda medel 

för att kunna utföra insatser av offensiv karaktär inom skattekontrollens 

och indrivningsväsendcts områden. Jag anser att verket bör tillföras I milj. 

kr. för sådana insatser. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 242104000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksskatte1-erket för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

siag av 242 104000 kr. 

B 2. Lokala skattemyndigheterna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

626148448 

642887000 

704382000 

De lokala skattemyndigheterna verkställer mantalsskrivning. upprättar 

allmän röstlängd. tar befattning med taxeringsarbete samt debitering och 

uppbörd av skatt m. m .. bestämmer pensionsgrundande inkomst samt ut-
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övar kontroll över att viss uppgiftsskyldighet inom den allmänna försäk

ringen fullgörs. 

Länsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skattcmyndighderna i 

länet. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde är fögderiet. 

Chef för lokal skattemyndighet är en fögdericher. 

Antalet tjänster hos landets 120 lokala skattemyndigheter uppgår till ca 

4400. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel. uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till ca 700 milj. kr. 

Ans I agsfra m.1· t iil In inga rna 

Lokala skattemyndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 

1983/84 innehåller som huvudförslag en anslagsnivå som utgör pris- och 

löncomräknat anslag för budgetåret 1982/83 minskat med 2o/c. Medclsbc

hovet enligt detta alternativ ökar med 11957 000 kr. 

Inom flera områden av lokala skattemyndigheternas verksamhet pågår 

rationaliseringsarbete. Detta kan emellertid inte på kort sikt förväntas leda 

till besparingar av sådan storlek som huvudförslaget kräver. Länsstyrel

serna anser att en minskning av resurserna för lokala skattemyndigheterna 

enligt huvudförslaget inte i någon större omfattning kan mötas med sänkt 

ambitionsnivå utan att kraven på service och rättssäkerhet allvarligt efter

sätts. Lokala skattemyndigheternas verksamhet. som styrs i hög grad av 

krav och efterfrågan från allmänheten. utgörs i huvudsak av uppgifter som 

myndigheterna har ålagts i lag eller annan författning. För att klara bespa

ringar är lokala skattemyndigheterna beroende av författningsändringar. 

Åtskilliga länsstyrelser för inte fram yrkanden om nya tjänster till lokala 

skattemyndigheterna, men redovisar det behov av sådana som anses före

ligga. Myndigheternas yrkanden och önskemål om personalförstiirkningar 

m. m. innebär att medelsbchovet ökar med 42 856000 kr. utöver nyss re

dovisat huvudförslag. De personalförstärkningar som begärs avser dels 

tjänster för fortsatt utbyggnad av granskningsorga11isationen för taxering i 

första instans dels förstärkning på grund av ökade ärende- och arbetsvo

lymer. För dessa ändamål redovisas ett behov av 177 tjänster varav drygt 

100 avser tjänster för handläggare. 

Remissyttramh! 

Remissyttrande över lokala skattemyndigheternas anslagsframställning

ar har avgetts av riksskatteverket. 

Verket uttalar sig på det bestämdaste mot en schablonmässig nedskär

ning av resurstilldelningen med 2 % för budgetåret 1983/84. Den nuvarande 

bemanningen. inräknat de 160 ännu inte inrättade handläggartjänsterna, ar 

ett resultat av vägningar av faktiska arbetsmängder mot möjliga produk

tionstal i syfte att uppnå en godtagbar ambitionsnivå i verksamheten. En 

rad olika rationaliseringsvinstcr intecknades i de ursprungliga bemannings-
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beräkningarna. Något nämnvärt utrymme för ytterligare rationaliseringar 

finns därför inte f.n. och så kort tid efter omorganisationen. I vart fall 

gäller detta så länge nuvarande materiella och administrativa regler för 

beskattnings verksamheten är oförändrade. Till detta kommer att flera 

förhållanden som påverkar resursbehovet har förändrats sedan beman

ningsberäkningarna gjordes. Riksskaltcverket vill särskilt framhålla vad 

budgetministern har uttalat i sina direktiv till skatteförenklingskommiltcn 

<B 1982: 03), nämligen att antalet deklarationer har ökat markant, att den 

effektiva arbetstiden per handläggare under taxeringsperioden blivit korta

re än vad som kunde förutses och att det har införts en rad nya regler som 

komplicerat granskningsarbetet. Verket tror dock att på litet längre sikt 

kan resursbehovet komma att förändras så alt de önskade besparingarna 

kan genomföras. 

Riksskatteverket anser att det är klart otillfredsställande med den 

ojämna utbyggnaden av granskningsorganisationen på de lokala skatte

myndigheterna och därför är del nödvändigt att dessa myndigheter tillförs 

de resterande 160 RS-tjänsterna. I fråga om resursbehov avseende den 

reformerade inkomstbeskattningen avser verket att återkomma efter ut

redning och beräkning. 

Beslut och utredningar som berör lokala skattemyndigheterna 

Indelning ifiigderier i Jämtlands liin 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en framställning den 27 september 

1982 bl.a. hemställt att regeringen fattar beslut om ändrad indelning av 

länet i tre fögderier fr.o.m. den I januari 1986. Bakgrunden är att det i 

Jämtlands län finns en klar obalans mellan länets enda rejäla tätortsregion 

Östersund och övriga delar av lhnet. Obalansen gäller såväl sysselsättning 

och utbudet av olika typer av arbete som tillgången till samhällelig och 

kommersiell service. Länsstyrelsen anser att man av regionalpolitiska skäl 

bör decentralisera skatteadmini~;trationen inom länet på tre fögderier med 

säten i Strömsund, Sveg och Ö:;tersund. Strömsunds fögderi kommer att 

omfatta nuvarande Strömsunds kommun med ca 17 300 invånare, Svegs 

fögderi Härjedalens kommun m·~d ca 13 000 invånare ·och Östersunds fög

deri resten av länet med ca 104600 invånare. Personalbehovet för Ström

sunds fögderi har beräknats till 14 årsarbetskrafter och för Svegs fögderi 

till 12 årsarbetskrafter. 

Länsstyrelsen föreslår vidare att medel ställs till länsstyrelsens förfogan

de för genomförande av indclningsändringen i enlighet med de förutsätt

ningar och belopp som anges i utredningen. Delta innebär bl.a. att perso

nalminskningen med 24 årsarbetskrafter i Östersund sker med s.k. naturlig 

avgång. 

De permanenta fördyringarna har av länsstyrelsen beräknats till ca 1,2 

milj. kr. per år och de övergång~: visa fördyringarna till ca 7 ,8 milj. kr. Den 
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totala kostnaden för reformen under tio år som beräknas åtgå innan refor

men är helt genomförd. uppskattas till 16.9 milj. kr. Samtliga beräkningar 

är gjorda i 1982 års pris- och lönenivå. 

Fiiredragandens ii1•erviiganden 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar för de lokala skatte

myndigheterna som ett huvudförslag redovisat ett besparingsalternativ. 

Riksskatteverket hävdar i sitt remissyttrande att den lokala skatteförvalt

ningen skall undantas från en anslagsnivå enligt huvudalternativet bl.a. 

med hänvisning till att arbetsbördan har ökat. Antalet självdeklarationer 

har under åren 1975-1981 ökat med i genomsnitt 2 % per år. Ökningen 

mellan 1981 och 1982 visar på en likartad ärendeutveckling. Även andra 

ärendetyper har ökat markant under motsvarande tidsperiod. Under 1981 
ökade bl.a. antalet jämkningsansökningar från skattskyldiga med A-skatt 

med drygt 10%. Motsvarande ökning visar antalet omdebiteringar. Med 

hänsyn till denna volymökning och till vikten att i nuvarande kärva ekono

miska situation öka det allmännas intäkter kan jag inte förorda att medel 

till de lokala skattemyndigheterna anvisas enligt huvudalternativet utan 

dessa myndigheter bör undantas från detta alternativ. 

Genom beslut år 1980 har regeringen fastställt ny uppbördsorganisation 

för de lokala skattemyndigheterna. Den nya organisationen innebär att viss 

personal i den befintliga organisationen blir övertalig. Övertalig tjänst skall 

enligt beslutet dras in när tjänsten blir vakant. För budgetåret 1982/83 

beräknades en rationaliseringsvinst genom på detta sätt indragna tjänster 

av ca 7 ,5 milj. kr. Den nya organisationen skall vara fullt genomförd före 

utgången av innevarande budgetår. Jag har därför räknat med att resteran

de rationaliseringsvinst - ca !Omilj. kr. - skall utfalla under det kom
mande budgetåret. Jag har även räknat med att personalminskningarna vid 

de lokala skattemyndigheterna i Stockholms. Malmö och Göteborgs fög

derier är fullt genomförda vid utgången av innevarande budgetår. 

Enligt planerna för den s.k. RS-organisationen återstår 160 tjänster för 

att organisationen vid de lokala skattemyndigheterna skall vara fullt ut

byggd. Tjänsterna är avsedda för granskning av löntagardeklarationer. 

Riksskatteverket har tillstyrkt en utbyggnad med 160 tjänster. Som jag har 

framhållit i det föregående måste skattekontrollen i rådande statsfinan

siella läge utsättas för en mycket strikt budgetprövning. Befintliga resurser 

måste i högre utsträckning än hittills riktas mot väsentliga skatteundandra

ganden och eventuella nya resurser sättas in där en förstärkning av kon

trollen är allra mest angelägen. Med dessa utgångspunkter måste det anses 

mera angeläget med andra insatser än ytterligare tjänster för granskning av 

löntagardeklarationer. Enligt direktiven till skatteförenklingskommitten 

skall den försöka finna ett förenklat system för löntagarbeskattningen som 

avlastar taxeringsförfarandet. Enligt direktiven skall kommitten redovisa 

resultat före utgången av år 1983. 
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För den volymökning som har varit av antalet rörelsedeklarationer som 

skall granskas av de lokala skattemyndigheterna är jag dock beredd att 

tillskjuta nya medel. För detta ändamål förordar jag dä1for att de lokala 

skattemyndigheterna tillförs 3.0 milj. kr. Vidare har jag beräknat 

1.3 milj. kr. för de utökade arbetsuppgifter som har ålagts de lokala skatte

myndigheterna i samband med ~;ärskild fastighetstaxering. 

Som tidigare har nämnts fast~;tällde regeringen år 1980 en ny uppbörds

organisation för de lokala skattemyndigheterna. Riksdagens revisorer. 

som har granskat organisationen för arbetsgivarkontrollen. har ansett att 

granskningen inte har kommit igång i den utsträckning som vore önskvärd . 

. Jag förordar därför att den offensiva källskatte- och avgiftsrevisionen hos 

de lokala skattemyndigheterna tillförs 8.5 milj. kr. Fördelningen på län av 

dessa medel avser jag att före5lå regeringen i samband med beslut om 

regleringsbrev för budgetåret 1983/84. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har lagt fram förslag till ändrad fögderiin

delning i länet. Förslaget inneb"lr att nuvarande Östersunds fögderi delas 

upp i tre fristående fögderier m~d säte i Strömsund, Sveg och Östersund. 

Länsstyrelsen anser att en inomregional decen1ralisering av den offentliga 

förvaltningen är en betydelsefull väg att nå de regionalpolitiska mål för 

länet så som de har formulerats i Länsplanering 1980. Förslaget har kost

nadsberäknats till 16.9 milj. kr. för en tioårsperiod. Riksskatteverket fram

håller i sitt yttrande till länsstyrelsen i Jämtlands län. att en omstrukture

ring av skatteförvaltningen i Jämtlands län skulle vara motiverad om det 

hade visat sig att nuvarande organisation fungerade mindre bra. Den lokala 

skattemyndigheten i Östersund~ fögderi är inte av den storleken att det f.n. 

finns motiv från effektivitetssynpunkt att överväga t.ex. sådana föränd

ringar som länsstyrelsen har föreslagit. De svårigheter i fråga om ledning. 

rekrytering. utbildning m.m. samt den känslighet som de föreslagna små 

myndigheterna i Strömsund och Sveg skulle komma att få vägs inte upp av 

angivna fördelar. För egen del vill jag framhålla - även om det från 

regionalpolitiska synpunkter ka,,1 finnas skäl att förstärka dessa orter - att 

då det inte torde föreligga några organisatoriska eller administrativa brister 

i den nuvarande organisationen som motiverar en förändring, är jag inte 

beredd att i nuvarande ekonomiska läge förorda länsstyrelsens förslag. 

Riksskatteverket har i en skrivelse den 8 oktober 1982 beräknat resurs

behovet för den reformerade inkomstbeskattningen för de lokala skatte

myndigheterna budgetåret 1983/84 till 15.0 milj. kr. Beräkningarna är be

häftade med stor osäkerhet och verket avser att under våren 1983 komplet

tera beräkningsunderlagel. Jag förordar att de beräknade medlen tillförs de 

lokala skattemyndigheterna trots den osäkerhet som råder beträffande 

beräkningarna. Fördelningen p:i län av dessa medel avser jag att föreslå 

regeringen i samband med beslutet om regleringsbrev för budgetåret 

1983/84. 
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1981/82 års riksmöte fattade med anledning av prop. 1981/82: 118 Småfö

retag principbeslut om att ett basregister över företag och organisationer 

skall, inrättas hos statistiska centralbyrån. Insamlingen av basuppgifterna 

skall handhas av de lokala skattemyndigheterna och ajourhållningen bygga 

på redan existerande rutiner inom skatteadministrationen. En försöksverk

samhet med samordnad företagsregistrcring pågår Ln. i tre län. Avsikten 

är att den samordnade företagsregistreringen skall införas på samtliga län 

under 1983. Riksskatteverket har beräknat resursbehovet för de lokala 

skattemyndigheterna till 25 årsarbetskrafter. Jag förordar att 3,0 milj. kr. 

tillförs de lokala skattemyndigheterna för arbetet med insamling av bas

uppgifter. Fördelningen på län av dessa medel avser jag föreslå regeringen 

i samband med beslutet om regleringsbrev för budgetåret 1983/84. 

Kostnader för bevakning, städtjänster och städmaterial beräknas 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 under anslagspostcn Förvaltningskostnader. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag, vilka redovisas när

mare i det följande innebär, med bortseende från det under anslaget beräk

nade uppbördsmedlcn, en medelsanvisning om 754 306 milj. kr. Ökningen i 

förhållande till innevarande budgetår uppgår till 61 495 milj. kr. De särskil

da uppbördsmedlen beräknar jag till 49 924 milj. kr., oförändrat belopp i 

förhållande till innevarande budgetår. 

Sammanställning 
(I 000-tal kronor) 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings-
kostnader ' 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Diverse ändamal 

Uppbördsmedel 

Ersättning från · 
allmänna pensions
fonden 

Nettoutgift 

1982/83 

4400 

581 005 

555 964 
375 

102 837 
8969 

692811 

49924 

642887 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns- Före-
styn:lsen dragandcn 

+ 177 

+50304 +24580 

+27858 + 7281 
+ 3866 
+ 6509 + 6509 
- 2000 +30406 

+54813 +61495 

+54813 +61495 
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Stockholms län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnad~r 

1982/83 

946 

116340 

111178 

22263 
138603 

24 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 79 

+21351 

+18658 

+ 2796 
+24147 

Före
draganden 

+3 553 

+ 734 

+2796 
+6349 

I. Löne- och prisomräkning m. 111. + 2 634 000 kr. 

2. Med anledning av volym- och ärendeökningar yrkas förstärkning med 

31 handläggare och 48 assistenter. Vidare yrkas medel för tillfällig personal 

övergångs vis ( + 18 658 000 kr.). 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas 1+2855000.kr.). 

FöredraRandens öven·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 144 952 000 kr. Jag har därvid beräknat 

500000kr. för granskning av rörelsedeklarationer i Handens, Huddinge. 

Sollentuna och Södertälje fögderier. Vidare har jag beräknat medel för 

merarbete vid särskild fastighetst1xcring i Huddinge och Stockholms fög

derier. Slutligen har jag för Stockholms fögderi räknat en rationaliserings

vinst inom uppbörd som rådet med I 000 000 kr. 

Uppsala län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

105 

13 962 

13 320 

2601 

16563 

Beräknad ändring 1983/84 

Län5-
styrelsen 

+ Il 

+ 1439 

+1011 
+ 110 

19 

+1420 

Före
dragandt:n 

+830 

+366 

- 19 

+811 
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I. Löne-och prisomräkning m. m. + 180000kr. 

2. Till Enköpings fögderi bt:gärs en expeditionsvakt och en telefonist. 

Tierps fögderi behöver för:;tärkas med en telefonist. För granskningsor

ganisationen inom skatteadministrationen begärs tre handläggartjänster till 

Uppsala fögderi. Vidare yrk!ls till Uppsala fögderi en handläggartjänst och 

fyra biträdestjänster alternativt medel motsvarande fyra årsarbetskrafter 

(+I 130000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 110000 kr.). 

Föredragandens iiverviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 17 374000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. för granskning av rörelsedeklarationer i Uppsala fögderi. För 

Uppsala fögderi har jag även räknat 80000kr. för utökade arbetsuppgifter i 

samband med särskild fastighetstaxering. 

Södermanlands län 

Lokala skattemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 19lB/84 

Personal 

Ansl~g 

förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

112 

15449 

14 750 

3 316 

18765 

Läns
styrelsen 

+360 

-295 

-408 

- 48 

I. Löne- och prisomräkning m. m. -106000kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka ( +58000kr.). 

Föredragandens örerl'iiganden 

Före
draganden 

+I 017 

+ 282 

- 408 

+ 609 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

lokala skattemyndigheterna till 19 374000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. till Nyköpings fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 
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Östergötlands län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

166 

22446 

21502 
35 

2938 

25384 

26 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

-t-160 

-430 
+200 
+283 

+443 

Före
draganden 

+1315 

+ 745 

+ 283 

+1598 

I. Löne- och prisomräkhing m. m. + 243 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka ( +200000 kr.). 

Föredraganden.i· överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct för 

lokala skattemyndigheterna till 26 982 000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. till Linköpings fögderi och 250 000 kr. till Norrköpings fögderi 

för granskning av rörelsedeklarati·Jner. För utökade arbetsuppgifter i sam

band med särskild fastighetstaxering har jag räknat med 80 000 kr. till 
vardera Linköpings och Norrköpings fögderier. Vidare har jag under an

slagsposten Till regeringens dispo:;ition beräknat preliminärt 275 000 kr. för 

flyttning till nya lokaler av Mjölby fögderi. 

Jönköpings län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

:1982/83 

163 

21248 

20363 

3 781 

25029 

Beriiknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 4 

+1172 

+ 417 
+ 150 
+ 235 

+1407 

Före
draganden 

+I 062 

+ 450 

+ 235 

+1297 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. +433 000 kr. 

2. Tiil Jönköpings fögderi begärs en handläggare och två assistenter. 

Reftele fögderi behöver förstärkas med ett biträde ( +417 000 kr.). 

3. Nuvarande telefonanläggning vid Reftele fögderi är otillräcklig och 

bör bytas ut ( + 150000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( +407000 kr.J. 

F öredragtmdens Öl'erräganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovel för 

lokala skattemyndigheterna till 26 326000 kr. Jag har därvid beräknat 

250000kr. till Jönköpings fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 

Vidare har jag under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat 

preliminärt 150000kr. för utbyte av telefonväxel i Rcftele fögderi. 

Kronobergs län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgift<!r 

Lokalkmtnader 

1982/83 

96 

12410 

11892 

1493 

13903 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

-197 

-238 

+814 

+617 

Före
draganden 

+ 305 

+ 260 

+ 814 

+1119 

1. Löne- och prisomräkning m. m. +617000kr. 

Föredragandens ö1·en•1lganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 15 022 000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. till Växjö fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 
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Kalmar län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
Kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkosmadcr 

l\182i83 

118 

15 653 

14877 

2 566 

18219 

28 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 5 

+ 1050 

+ 588 

+ 38 

+I 088 

Före
draganden 

+918 

+518 

+ 38 

+956 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 153 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

förstärkning med fem handläggare till länets fögderier. Vidare yrkas medel 

för tillfällig personal. praktikanter rn. m. ( +935 000 kr.). 

Föredragandens ören·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

lolrnla skattemyndigheterna till J 9 175 000 kr. Jag har· därvid beräknat 

250000 kr. till Kalmar fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 

Gotlands län 

Lokala skattemyndigheten 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

30 

4 361 

4185 

465 

4826 

Heräkm1d lindring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 4 

+475 

+435 

+ 81 

+556 

Före
draganden 

+142 

+ 51 

+ 81 

+223 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +52000kr. 

2. Med hänsyn till volymökning yrkas tre handläggare och ett kontorsbi-
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träde för granskningsenheten. Vidare yrkas medel för tillfällig personal 

( +429000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 75 OOOkr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

lokala skattemyndigheten till 5 049 000 kr. 

Blekinge län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

74 

10421 

9981 

2347 

12 768 

Beräknad ändring 1983184 

Läns
styrelsen 

+ 5 

+ 1453 

+ 660 

- 421 

+1032 

Före
draganden 

+966 

+112 

-421 

+545 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 172000kr. 

2. Till Karlshamns fögderi begärs förstärkning med en telcfonisttjänst. 

Ronneby fögderi yrkar en tjänst för arbetsuppgifter inom telefonväxel. 

vaktmästeri m. m. Vidare yrkas gemensamt för fögderierna tre årsarbets

krafkr för långtidssjuka och havandcskapslcdiga m. m. och tre handlägga

re för granskningsorganisationen ( +860000 kr.). 

FiircdraRandens 1)\·en·iiRtlllden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 13313 000 kr. 
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Kristianstads län 

Lokala skattemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

135 

17 527 

16718 

2 193 

19720 

Läns
styrelsen 

+120 

-334 

+100 

+220 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +220000kr. 

FöredraJ?andens 1h·en·iiganden 

Före
draganden 

+780 

+294 

+100 

+880 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 21
) 600 000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. till Kristianstads fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 

Malmöhus län 

Lokala skattemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

407 

52821 

50982 
10 

13 760 

66581 

Uins
styrelsen 

+1164 

-1020 

+ 118 

+1282 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 1382000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas min~;ka (-100 000 kr.). 

Föredraf?andens ö1·en·iiganden 

Före
draganden 

+2655 

+ 697 

+ 118 

+2773 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 69 354 000 kr. Jag har därvid beräknat 
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2500,00 kr. till Trelleborgs fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 

För utökade arbetsuppgifter i samband med särskild fastighetstaxering har 

jag räknat med 80000kr. till vardera Helsingborgs och Malmö fögderier. 

Slutligen har jag för Malmö fögderi beräknat en rationaliserings vinst inom 

uppbörd som rådet med 213 000 kr. 

Hallands län 

Lokala skattemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 -

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

111 

14550 

13980 

'2077 

16627 

Läns
styrelsen 

+ 5 

+:?.324 

+1956 

- 432 

+1892 

I. Löne- och prisomräkning m. m. -209000kr. 

Före
draganden 

+659 

+274 

-43:?. 

+227 

2. Kungsbacka fögderi behöver förstärkas med två handläggare på 

granskningsenhcten och två kontorsbiträden. Till Varbergs fögderi begärs 

ett kontorsbiträde för dataregistrering. Vidare yrkas medel mats.varande 

15 årsarbetskrafter (+I 956000 kr.). 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 %·) inte 

skall tillämpas (+280000kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas minska (-135 000 kr.). 

Föredragandens ö1·erviiga ndcn 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 16 854 000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. till Halmstads fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 
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Göteborgs och Bohus län 

Lokala skattemyndigheterna 

32 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

472 

65 538 

63 178 

13021 

78559 

Läns
styrelsen 

+1748 

-1263 

- 537 

+1211 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 1211 000 kr. 

Föredragandens öven·iiganden 

Före
draganden 

+2571 

- 495 

- 537 

+2034 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 80 593 000 kr. För utökade arbetsuppgifter i 

samband med särskild fastighetstaxering har jag till Göteborgs fögderi 

beräknat 80000kr. Vidare har jag för Göteborgs fögderi beräknat en ratio

naliseringsvinst inom uppbördsområdet med I 150000 kr. 

Älvsborgs län 

Lokala skattemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

201 

26160 

25052 

4624 

307114 

Liins
styrelsen 

+ 10 

+1400 

+ 599 
+ 80 
- 227 

+1173 

I. Löne- och prisomräkning m. m. -37 000 kr. 

Fön:
draganden 

+759 

+250 

-227 

+532 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas tio 

handläggare för fögderierna gemensamt (+I IOOOOOkr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 110000 kr.). 
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Föredragandens ö1·en·äga11de11 

. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 31 316000 kr. 

Skaraborgs län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

132 

17273 

16514 

2 206 

19479 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 9 

+1490 

+ 674 
+ 430 
+ 102 

+1592 

Före
draganden 

+489 

+185 

+ 102 

+591 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 158000kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

nio handläggare ( + 1 004 000 kr.). 

3. För flyttning av Lidköpings fögderi begärs särskilda medel 

( +430000 kr.). 

FiJredragandens öven·iiganden 

Med hänvisning till. sammanställningen beräknar jag medels behovet för 

lokala skattemyndigheterna till 20070000 kr. Jag har under anslagsposten 

Till regeringens disposition beräknat preliminärt 300 000 kr. för kostnader i 

samband med flyttning till nya lokaler av Lidköpings fögderi. 

Värmlands län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

I .okalkostnader 

1982/83 

149 

19628 

18662 
25 

3 488 

23116 

3 Riksdagen 1982183. i sam/. Nr 100. Bilaga 9 

Beräknad iindring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 886 

+ 75 
+ 663 

+1549 

Före
draganden 

+ 961 

+ 318 

+ 663 

+1624 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. +972000kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet I minskning med 2 o/r) inte 

skall tillämpas <+502000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öb ( + 75 000 kr.). 

Föredragandens ö1·en·iigande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

lokala skattemyndigheterna till 24 740000 kr. Jag har därvid beräknat 

125000kr. till Karlstads fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. 

Örebro län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
cngiingsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

123 

16046 

15 333 
50 

2084 

18130 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 6 

+2276 

+I 087 
+ 631 
- 130 

+2146 

Före
draganden 

+460 

+168 

-130 

+330 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. + 121 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

sex handläggare. Vidare yrkas medel för tillfällig personal (+I 394000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas ök:1 ( +631 000 kr.). 

Fiiredmgandens ii1•erl'iiwrnden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till IB 460000 kr. Jag har under anslagsposten 

Till regeringens disposition beräknat preliminärt 420 000 kr. för kostnader i 

samband med flyttning till nya lokaler av Hallsbergs fögderi. 
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Västmanlands län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

118 

15456 

14 736 
60 

2 162 

17618 

35 

Beräknad iindring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 3 

+759 

+117 
+195 
+ 73 

+832 

Före
draganden 

+693 

+244 

+ 73 

+766 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. + 168 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

till Västerås och Sala fögderier tre handläggare. Vidare yrkas medel för 

tillfällig personal (+412000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( +252000 kr.). 

Föredragandens Öl'en·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 18 384 000 kr. Jag har därvid beräknat 

205 000 kr. till Västerås fögderi för granskning av rörelsedeklarationer och 

för utökade arbetsuppgifter i samband med särskild fastighetstaxering. 

Vidare har jag under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat 

preliminärt 60000 kr. för inköp av brandsäkra skåp till Köping. Sala och 

Västerås fögderier. 

Kopparbergs län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnadt:r 

1982/83 

145 

18892 

17927 
125 

3 188 

22080 

Beräknad ändring 1983/84 

Lins
styrelsen 

+ 8 

+2236 

+ 1241 
+ 55_, 
+ 274 

+2510 

Före
draganden 

+526 

+314 

+274 

+800 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. + 252 (){)()kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

åtta handläggare (+800000kr.). 

J. Vidare yrkas medel för tillfällig personal för beräkning av pensions

grundande inkomst och sorteringsarbete samt för bolagsgranskning i Falu 

fögderi ( +800000 kr.). 

4. Omkostnaderna·beräknas öka (+658000kr.). 

Fiiredragandens iiven·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 22 880 000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. till Falu fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. Under 

anslagsposten Till regeringens disposition har jag till Avesta fögderi beräk

nat preliminärt 40000 kr. för inköp av inventarier m.m. 

Gävleborgs län 

Lokala skattemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

142 

19936 

19098 

2434 

22370 

Läns
styrelsen 

+ 4 

+1892 

+ 269 
+ 750 
+ 592 

+2484 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +92 000 kr. 

Före
draganden 

+ 691 

+ 208 

+ 592 

+1283 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

fyra handläggare <+432000kr.). 

3. För kostnader i samband med flyttning av Gävle fögderi yrkas medel 

(+750000kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka<+ I 210000 kr.). 

Föredragandens ö1·erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelshehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 23 653 000 kr. Jag har under anslags posten 

Till regeringens disposition beräknat preliminärt 600 000 kr. för kostnader i 

samband med flyttning till nya lokaler av Gävle fögderi. 
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Västernorrlands län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

131 

18656 

17759 
50 

2 395 

21051 

37 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 6 

+3051 

+2397 
+ 76 
+ 836 

+3887 

Före
draganden 

+I 028 

+ 522 

+ 836 

+1864 

I. Löne- och prisomräkning m, m. +I 029000kr. 

2. Kramfors fögderi behöver förstärkas med en telefonist. Till Sunds

valls och Örnsköldsviks fögderier begärs fem handläggare för gransknings

organisationen ( +696000 kr.). 

3. Vidare yrkas gemensamt för fögderierna medel för tillfällig personal 

( +2 056000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 106000 kr.). 

Föredragandens iil'en·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag rncdclsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 22 915 000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. vardera till Sundsvalls och Örnsköldsviks fögderier för gransk

ning av rörelsedeklarationer. För utökade arbetsuppgifter i samband med 
särskild fastighetstaxering har jag räknat med 80000 kr. till Sundsvalls 

fögderi. 

Jämtlands län 

Lokala skattemyndigheten 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter. 

Lokalkostnader 

1982/83 

69 

9418 

8966 

989 

10407 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 3 

+516 

+174 

-117 

+399 

Före
draganden 

+621 

. +291 

-117 

+504 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. +39000kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas tre 

handläggare ( +360000kr. ). 

Fiiredragandetzs iiverviigandetz 

Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheten till 10911 OOOkr. Jag har därvid beräknat 

205 000 kr för granskning av rörelsedeklarationer och för utökade arbets

uppgifter i samband med särskild fastighetstaxering. 

Västerbottens län 

Lokala skattemyndigheterna 

198:.!/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnadcr 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter . 

Lokalkostnader 

125 

16 780 

15938 

2670 

19450 

Läns
styrelsen 

+ 15 

+2187 

+I :!45 
+ 556 
+ 2:!5 

+2412 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 192 000 kr. 

Före
draganden 

+624 

+297 

+2:!5 

+849 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas 

fem tjänster som handläggare och fem tjiinster som taxeringsassistcnt. Till 

Lycksele fögderi begärs en biträdestjänst och en telefonisttjänst. Umeå 

fögderi behöver förstärkas med två biträdestjänster. Vilhelmina fögderi 

yrkar en biträdcstjänst <+I 564 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( +656 000 kr.). 

Föredraga1ulc11s ii1·erviigande11 

Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag medelshehovct för 

lokala skattemyndigheterna till 20 299 000 kr. Jag har därvid beräknat 

125 000 kr. till Umeå fögderi för granskning av rörelsedeklarationer. Under 

anslagsposten Till regeringens disposition har jag vidare räknat med 

300 000 kr. för kostnader i samband med flyttning till nya lokaler av Lyck

sele fögderi. 
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Norrbottens län 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1982/83 

130 

20040 

19013 
20 

3 770 

23810 

39 

Beriiknad ändring 1983/84 

Uins
styrelsen 

+ 992 

+ 60 
+ 1570 

+2562 

Före
draganden 

+ 95.'i 

+ 201 

+1570 

+2525 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +I 989 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas på löneanslaget (+380000kr.J. 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 193 000 kr.). 

Föredragandens ö1•erriiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 26 335 000 kr. 

Diverse ändamål 

Lokala skatte
myndigheterna 

Till regeringens 
disposition 

Föredragandens ö1·en·iiganden 

1982/lB 

8969 

8969 

Beräknad ändring 1983/84 

Myndighet 

-2000 

-2000 

Före
draganden 

+30406 

+30406 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag bt;räknat medel 

bl.a. för viss övertalig personal hos lokala skattemyndigheten i Stockholms 

fögderi och för de under respektive län särskilt redovisade engångsutgif

terna. I beloppet ingår även medel till förstärkning av kontrollverksamhe

ten avseende den reformerade inkomstbeskattningen samt förstärkning av 

den offensiva arbetsgivarkontrollen. 
Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 704 382 000 kr. 
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B 3. Kronofogdemyndigheterna 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

471922 776 
477 544000 

500208000 

40 

Kronofogdemyndigheternas verksamhet avser dels det allmännas ford

ringar för skatter. böter, allmänna avgifter rri. m .. dels ärenden som an

hängiggörs av enskilda rättsägare. Den förra ärendegruppen dominerar. 

Kronofogdemyndigheternas indrivningsverksamhet regleras i utsöknings

balken (1981 :744) däribland exekutiv försäljning av fast egendom. Dessut

om är kronofogdemyndighet skyldig att handlägga ärenden enligt lagen 

( 1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs. Fr. o. m. den I januari 1980 
är vissa kronofogdemyndigheter 1.illsynsmyndigheter enligt 42 § konkursla

gen ( 1921 :225) och har i denna e:~enskap tillsyn över förvaltningen i kon

kurser. 

För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. I 

varje distrikt finns en kronofogc·emyndighet med en kronodirektör eller 

kronofogde som chef. Inom länet åligger det länsstyrelsen särskilt att ta 

befattning med bl.a. beskattning~väsendet, uppbördsväsendet och exeku

tionsväsendet. Riksskatteverket ~tr centralmyndighet för administration av 

exekutionsväsendet. 

Antalet tjänster inom de 81 kronofogdedistrikten uppgår till ca 2 800. 
Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till ca 500 milj. kr. 

Kronofogdemyndigheterna.1· anslagsframstiillningar 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar avseende kronofogdemyndig

heterna för budgetåret 1983/84 innehåller som huvudförslag en anslagsnivå 

som utgör pris- och löneomräkm•t anslag för budgetåret 1982/83 minskat 

med 2 %. Medelsbchovet enligt detta alternativ ökar med 8 709000 kr. 

Åtskilliga länsstyrelser för inte fram yrkanden om nya tjänster men redovi

sar de behov av sådana som ans.~s föreligga. Länsstyrelsernas yrkanden 

om personalökningar m.m. innebär att medelsbehovet ökar med 

14 746000 kr. utöver nyss redovisade huvudförslag. Det redovisade beho

vet vid kronofogdemyndigheterna (ca 35 tjänster) avser till övervägande 

del biträdestjänster men i det ingår också ett antal tjänster för ekonomer 

avsedda för speciella uppgifter bl.a. i samband med åtgärder mot den 

ekonomiska brottsligheten. 

Remissyttrande 

I yttrande över länsstyrelsernas anslagsframställningar avseende krono

fogdemyndigheterna avstyrker riksskatteverket att huvudalternativet ge

nomförs vid myndigheterna. Huvudalternativet skulle för myndigheternas 
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del innebära en nedskärning med totalt 8.3 miij. kr. varav ca 7,8 milj. kr. är 

att hänföra till löneanslaget. vilket motsvarar 63 årsarbetskrafler. Efter 

nedskärningen för budgetåret 1982/83 kan verket inte se någon möjlighet 

att utan risk för stora negativa verkningar på myndigheternas verksamhet 

fortsätta besparingarna under följande fyra budgetår. Verket befarar att 

dessa negativa effekter kommer att uppträda redan under budgetåret 

1983/84. Uppsägning av personal kommer med all sannolikhet att bli en 

realitet och detta kommer snabbt att leda till ett sämre indrivningsresultat 

som vida överstiger det inbesparade beloppet. Kronofogdedistriktens skif

tande storlek och ojämna personalbemanning medför en uppenbar risk att 

personal sägs upp vid hårt arbetsbelastade distrikt i stället för i distrikt med 

låg arbetsbelastning. Verket framhåller att såväl staten som enskilda upp

dragsgivare kommer att få vidkännas sämre indrivningsresultat. I stället 

föreslår verket områden där besparingar kan göras på längre sikt utan de 

negativa konsekvenserna. Bland dessa s.k. sparområden nämner verket 

en- och tvåmansstationeringar. kronofogdemyndigheter med överkapaci

tet, sammanslagning av vissa mindre kronofogdemyndigheter och rationa

liseringsvinster till följd av att de enskilda målen ges ADB-stöd och därige

nom samordnas med de allmänna målen. 

Riksskatteverket framhåller vidare att införandet av utsökningsbalken 

<UBJ fr.o.m. den 1 januari 1982 har medfört nya och omfattande arbets

uppgifter. Den nya lagstiftningen har emellertid medfört ökade möjligheter 

för kronofogdemyndigheterna att effektivera sin verksamhet bl.a. kan 

kronofogdemyndigheten själv välja verkställighetsform och därigenom 

prioritera sin verksamhet. Enligt verket är det av särskild vikt i indriv

ningsarbetet att komma till rätta med större gäldenärer t.ex. företag där de 

restförda s.k. företagsskatterna ständigt växer. Kronofogdemyndigheterna 

har. enligt verket. också en viktig roll genom att i samverkan med andra 
samhällsorgan verka i kampen mot den ekonomiska och organiserade 

brottsligheten. 1 det sammanhanget måste de positiva erfarenheterna av de 

hittills inrättade ekonomtjänsterna observeras. Detsamma gäller de möjlig

heter kronofogdemyndigheterna har getts genom myndigheternas tillsyn 

av konkurser. Antalet konkurser har ökat kraftigt. År 1980 var antalet 

konkurser 4 667 st och 1981 5 908 st, en ökning med 26,5 %. Erfarenheterna 

av det arbete som ekonomerna har utfört är så goda att verket med högsta 

prioritet vill föreslå, att alla kronofogdemyndigheter får tillgång till sådan 

hjälp. 

Riksskatteverket tillstyrker förstärkning av kronofogdemyndigheternas 

personalresurser med 19 årsarbetskrafter. Verket bedömer dessa förstärk

ningar som oundgängligen nödvändiga. 

FöredraRandens öven·äganden 

Kronofogdemyndigheternas huvudsakliga arbetsuppgifter är att verk

ställa allmänna mål - skatter. böter och allmänna avgifter - och enskilda 
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mål. De enskilda målen utgör ungefär 25 % av myndigheternas totala 

målmängd. Handläggningen av de enskilda målen tar i anspråk ungefär 

hälften av myndigheternas resurser. Av riksskatteverkct redovisad stati

stik framgår att statsverkets fordringar - oredovisat belopp - har stigit 

från 5 miljarder kr. 1977 till 9.8 miljarder kr. 1981. Av statistiken framgår 

vidare att ungefär 9 % av antalet gäldenärer svarar för 78 q, av det totala 

restförda beloppet. 

Genom skilda åtgärder har statsmakterna förstärkt indrivnings verksam

heten. Införandet av utsökningsbalken den I januari 1982 har gett chefrn 

för myndigheten möjlighet till alt förenkla och prioritera verksamheten. 

Vidare skall enligt riksdagens beslut vid riksmötet 1981/82 (prop. 

1981/82: 100 bil. 18. CU 1981182:4•), rskr 1981/82:406> samtliga myndigheter 

få tillgång till ADB-stöd (REX) under budgetåret 1983/84. Beslut har vidare 

tagits att myndigheterna maskinellt skall fä tillgång till det centrala skatte

registret vilket underlättar myndigheternas arbete. Riksskatteverket har 

dessutom hemställt att de enskilda målen registreras i ADB-systemet. 

Förslaget innebär att verkställigheten av de olika måltyperna samordnas. 

Införandet i systemet av de enskilda målen skall enligt verket ske succes

sivt och kan beräknas vara genomfört budgetåret 1984/85. Investerings

kostnaden härför är beräknad tili 4 milj. kr. och den årliga driftkostnaden 

till 200000 kr. Enligt min mening är det angeläget att förenkla hanteringen 

av de enskilda målen. Jag föm-dar därför att medel anvisas för detta 

ändamål. Investeringskostnaderna kan fördelas på fem budgetår. För bud

getåret 1983/84 behövs I milj. kr. 

Jag avser att föreslå regeringen att under våren lägga fram förslag till en 

generell lag om avräkning av statens skatte- och avgiftsfordringar vid 

återbetalningar på skatte- och avgiftsområdet. Vidare kommer skattemyn

digheterna att införa ett påminnelseförfarande innan ett ärende lämnas 

över för indrivning. Antalet mål som registreras hos indrivningsmyndighe

terna kommer därigenom att sjunka. 

Länsstyrelserna har i sina ansla.gsframställningar redovisat ett huvudför

slag som utgör pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1982/83 mins

kat med 2 %. Jag anser att medel till kronofogdemyndigheterna för nästa 

budgetår bör beräknas med utgångspunkt från detta förslag. 

Härutöver bör, anser jag, det vara möjligt att åstadkomma en ytterligare 

höjning av effektiviteten genom att genomföra de av riksskattcverkct före

slagna åtgärderna, - sammanläggning av mindre distrikt, indragning av 

·vissa distrikts lokala arbetsgrupper, omfördelning av resurser från myndig

heter med låg arbetsbelastning till mer arbetstyngda. 

Som jag har nämnt tidigare svarar ett mindre antal gäldenärer för en 

mycket stor del av det totala restförda beloppet. Det är därför synnerligen 

angeläget att effektivera indrivningen i fråga om gäldenärer med stora 

restförda belopp. För att åstadkomma en effektivare indrivning i dessa mål 

krävs, anser jag, dels ny inriktning av myndigheternas arbetsmetoder, dels 
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särskild kompetens hos personalen. Från såväl de myndigheter som har 

tilldelats medel för anlitande av ekonomisk expertis som från storstads

myndigheterna som har anvisats särskilda· medel till arbetsgrupper för 

bekämpande av den ekonomiska brottsligheten är erfarenheterna mycket 

goda. Därför förordar jag en ytterligare förstärkning med funktionärer med 

ekonomisk kompetens samt därjämte bör hos vissa myndigheter skapas en 

funktion - motsvarande storstadsmyndighetcrnas arbetsgrupper - med 

ekonomisk och exekutiv kompetens. Gruppen skall ta sig an svåra indriv

ningsfall inom hela länet och arbeta i nära kontakt med bl.a. länsstyrelse. 

polis och åklagare. Eftersom hitintills vunna erfarenheter har visat att 

hittills gjorda insatser har gett ett mycket gott indrivningsresultat. 

förordar jag att detta genomförs. Funktionen bör ledas av chefen för 

myndigheten. Resurserna anser jag bör lokaliseras till den myndighet inom 

ett län där behovet är störst. Lokaliseringsfrågan påverkas även av till

gången på speciella personalresurser bl.a. inom åklagar- och polisväsen

det. I regel är det kronofogdemyndigheten i residensstaden som kommer i 

fråga. Som ett första led i en sådan förstärkning förordar jag att kronofog

demyndigheterna i Uppsala. Linköpings. Växjö, Kristianstads. Halm

stads. Borås. Karlstads. Örebro, Västerås. Falu, Gävle samt Umeå distrikt 

tilldelas medel - totalt 2,5 milj. kr. - för att möjliggöra bildandet av 

sådana slagkraftiga grupper. 

Kronofogdemyndigheterna i Stockholms, Malmö och Göteborgs distrikt 

bör, liksom tidigare, tilldelas särskilda medel som ett led i bekämpande av 

kvalificerad skattctlykt och därmed sammanhängande ekonomisk brotts

lighet. Respektive myndighet har redovisat synnerligen goda indrivnings

resultat av verksamheten. Från en kronofogdemyndighet har redovisats att 

genom en insats på 350000 kr. har värden motsvarande 3.8 milj. kr. säkrats 

genom utmätning. betalningssäkring. kvarstad m.m. Jag förordar därför att 
verksamheten förstärks ytterligare. Jag beräknar det sammanlagda belop

pet för detta ändamål till 3 milj. kr. Under innevarande budgetår har 

I ,5 milj. kr. anvisats för detta ändamål. Mina ställningstaganden till läns

styrelsernas förslag såsom de redovisas i det följande bör sammantaget 

leda till en förbättrad indrivning och innebär, med bortseende från det 

under anslaget beräknade uppbördsmedlen. en medelsanvisning om 

512 092 000 kr. Ökningen i förhållande till innevarande budgetår uppgår till 

22 664 000 kr. De särskilda uppbörd smed len beräknar jag till 11 884 000 kr. 

Det innebär oförändrat belopp i förhållande till innevarande år. 
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Sammanställning 
(I 000-tal kronor I 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 
Diverse ändamål 

Ersättning från 
allmänna pensions
fonden 

Nettoutgift 

Stockholms län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

2853 

378929 

356825 

66356 

5 274 
38869 

489428 

11884 

477544 

1982/83 

678 

88280 

83822 

20898 

1700 

110878 

44 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 35,5 

+ 7975 

+ I 256 
3497 

+ 13 839 

+ 1641 
+ 6491 
+29946 

+29946 

Före
draganden 

+ 5522 

- 2520 

+ 4583 

+ 1141 
+ 11418 
+22664 

+22664 

Beräknad ändring.1983/84 

Läns·· 
styrelsen 

+ 

+ 57'1 

+ 127 

+4836 

+ 550 

+5958 

Före
draganden 

+1483 

-I 125 

+1888 

+ 420 

+3791 

1. Löne- och prisomräkning m. m. + 3 587 000 kr. 

2. Med hänsyn till de stora arbetsvolymerna och de svåra arbetsförhål

landena för personalen vid myndigheterna anser länsstyrelsen att det inte 

är försvarligt att göra så stora nedskärningar som huvudalternativet inne

bär. Länsstyrelsen yrkar därför oförändrade resurser med tillägg för nytill-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 45 

komna arbetsuppgifter. En tjänst som kronofogdesekreterare i Huddinge 

distrikt bör inrättas ( + 127 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 2 244 000 kr.). 

Föredragandens iiverviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till l 14669000kr. Jag har därvid beräknat me

del till kronofogdemyndigheterna i Huddinge och Sollentuna distrikt till 

förstärkning av myndigheternas verksamhet i fråga om större och svårare 

indrivningsfall. Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag 

beräknat I milj. kr. till Stockholms distrikt för insatser till bekämpande av 

organiserad och ekonomisk brottslighet. 

Uppsala län 

Kronofogdemyndigheten 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engil.ngsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

61 

8217 

7743 

1267 

65 

9549 

I. Löne-och prisomräkning m. m. +47 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 5 

+642 

+475 

- 25 

+ 5 

+622 

Före
dragan~en 

+134 

+ 3 

- 13 

+ 5 

+126 

2. Myndighetens arbetsvolym har fortsatt att öka. Distriktet behöver 

förstärkas med sammanlagt fem tjänster ( + 575 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelshehovet för 

kronofogdemyndigheten till 9 6 75 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för 

inrättande av en funktion med uppgift att biträda vid utredningen av 

komplicerade indrivningsfall. 
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Södermanlands län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
. kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

76 

9738 

9106 

I 271 

90 

Il 099 

46 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

- 93 

-182 
+ 40 
+281 

+ 7 

+195 

Före
draganden 

+185 

+ 13 

+ 71 

+ 7 

+263 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 128000kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka (+67000kr.). 

Föredragandens öven·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 11362000 kr.Jag har därvid beräknat medel 

till Eskilstuna distrikt i syfte att förstärka indrivningen i främst allmänna 

mål. 

Östergötlands län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnadcr 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

113 

14 717 

13 875 

2055 

57 

16829 

Beriiknad iindring 1983/~4 

Läns
styrelsen 

+ 

-134 

-277 
+ 80 
+308 

+ 6 

+180 

Före
draganden 

+301 

+ 69 

-231 

+ 6 

+ 76 
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1. Löne- och prisomräkning m. m. + 100 000 kr. 

2. I Linköpings distrikt bör en tjänst som ekonom inrättas i utbyte mot 

de medel som har anvisats innevarande budgetår. Vidare yrkas medel för 

flyttning och inköp av inventarier för kronofogdemyndighetens i Motala 

distrikt stationering i Mjölby ( +80000 kr.). 

Fiiredraganden.1· ii1•erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 16 905 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

till kronofogdemyndigheten i Linköpings distrikt för inrättande av en funk

tion med uppgift att inom länet biträda vid utredningar av komplicerade 

indrivningsfall. Vidare har jag beräknat preliminärt 55 000 kr. under an

slags posten Till regeringens disposition för bl.a. flyttning till nya lokaler av 

arbetsgruppen i Mjölby. 

Jönköpings län 

Kronofogdemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

85 

11 165 

10463 

1660 

82 

12907 

Läns
styrelsen 

+ 5,5 

+ 989 

+ 573 
+ 82 
+ 71 

+ 8 

+1068 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 189000kr. 

Före
draganden 

+297 

+ 91 

+111 

+ 8 

+416 

2. Eksjö distrikt hör förstärkas med ett och ett halvt biträde, Jönköpings 

distrikt med en ekonom jämte två bitriiden och Värnamo distrikt med ett 

biträde. Vidare yrkas att distrikten undantas från huvudalternativet. I 

Eksjö och Värnamo distrikt föreligger behov av utbyte av möbler med 

anledning av omläggningen från manuella rutiner till ADB-stöd 

( +864 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 15 000 kr.). 

f'öredral{andens ö1·en·iiga11dc11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 13 323 000 kr. För myndigheten i Jönköpings 
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distrikt har jag beräknat medel för anlitande av funktionär med ekonomisk 

kompetens. Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag be

räknat 20000 kr. för inköp av vissa inventarier till kronofogdemyndighet

erna i Eksjö och Värnamo distrikt. 

Kronobergs län 

Kronofogdemyndigheten 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostn.ider 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

47 

6704 

6201 

732 

26 

7462 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

- 85 

-125 

+183 

+ 2 

+100 

Före
draganden 

+172 

+ 5 

+201 

+ 2 

+375 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 100 000 kr. 

Föredra,;:a11de11s ören·ä,;:anden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

kronofogdemyndigheten till 7 837 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för 

inrättande av en funktion med uppgift att biträda vid utredningar av kom

plicerade indrivningsfall. 

Kalmar län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostna<ler 

Därav 
lönekw;tnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiv;t förrätt

ningskostnader 

1982/83 

74,5 

10072 

9413 

1289 

75 

11436 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 3 

+756 

+458 

+159 

+ ll 

+926 

Före
draganden 

+203 

+ ll 

- 74 

+ Il 

+140 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. +45 000 kr. 

2. För att kunna effektivera imlrivningsarbetet yrkas en ekonomtjänst 

Kalmar distrikt. Myndigheten i Oskarshamn hör förstärkas med två 

tjänster. Behov föreligger vidare av medel för bl.a. tillfällig personal. 

(+660000kr.). 

3. Omkostnaderna heräknas öka ( +221 000 kr.). 

Föredragandens ö1·en·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

kronofogdemyndigheterna till 11576000 kr. För myndigheten i Kalmar har 

jag beräknat medel för anlitande av funktionär med ekonomisk kompetens. 

Gotlands län 

Kronofogdemyndigheten 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engilngsutgifter 
Lokalkostnader 

Exekutiva förrätt
ningskostnader 

198:!/83 

19 

257:?. 

2445 

260 

10 
2842 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
~tyrel,en 

-24 

-39 

+ 3 

+ 1 
-20 

Före
draganden 

-18 

-41 

+ 8 

+ 1 
- 9 

1. löne- och prisomräkning m. m. -20000kr. 

Föredraganden.i· ö1·en·iiga11dcn 

Med hänvisning till sammanstiillningen heräknar jag medclsbehovct för 

kronofogdemyndigheten till 2 833 000 kr. 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 9 
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Blekinge län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnadcr 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

I 91l2/83 

46 

6230 

5 864 

881 

89 
7200 

50 

Beräknad ändring I 983iK4 

Läns
styrelsen 

+ 2 

+303 

+274 

+172 

+ 7 
+482 

Före
draganden 

+ 29 

- 95 

+ 96 

+ 7 
+132 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +91 OOOkr. 

2. Med anledning av ökade arbetsvolymer behövs två biträdestjänster i 

Karlskrona distrikt. Medel bör även ställas till länsstyrelsens förfogande 

för tillfällig personal ( + 391 000 kr.J. 

Föredraganden.i· ö1·en·äga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 7 332 000 kr. 

Kristianstads län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Diirav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

96,S 

12 863 

12 116 

I 126 

69 

14058 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 4 

+ 7% 

+ 496 

+ 471 

+I 267 

Före
draganden 

+ 86 

- 71 

+471 

+557 

I. Löne~ och prisomräkning m. m. +484000kr. 

2. Kristianstads distrikt bör förstärkas med dels en kronofogdetjänst. 
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dels en byråassistenttjänst. Vidare yrkas att en ekonomtjänst inrättas i 

stället för de särskilt anvisade medlen under innevarande budgetår. I 

Hässleholms distrikt behövs en byråassistent. Länsstyrelsen yrkar att 

huvudalternativet (minskning med 2 %) inte skall tillämpas ( + 738000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( +45 000 kr.). 

Föredragandens Öl'en·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 14 615 000 kr. Jag har diirvid beräknat medel 

för inrättande i Kristianstads distrikt av en funktion med uppgift att inom 

länet biträda vid utredningar av komplicerade indrivningsfall. 

Malmöhus län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnadcr 

1982/83 

281,5 

37 478 

35 389 

8351 

I 135 

46964 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 195 

- 720 
+ 505 
+1232 

+ 874 

+2301 

Före
draganden 

+ 760 

- 231 

+ 333 

+ 543 

+1636 

l. Lönc- och prisomräkning m. m. + l 166000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka beroende på bl.a. att kronofogdemyn

digheten i Trelleborgs distrikt skall flytta in i nya lokaler ( + l 135 000 kr.). 

f'öredraganden.1· ii1·erviiga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 48 600 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

till förstärkning av myndigheten i Helsingborg. Under anslagsposten Till 

regeringens disposition har medel beräknats för kostnader i samband med 

flyttning till nya lokaler av myndigheten i Trelleborg. Vidare har under 

sistnämnda anslagspost beräknats preliminärt I milj. kr. till Malmö distrikt 

för insatser inom länet till bekämpande av organiserad och ekonomisk 

brottslighet. 
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Hallands län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

65 

8 575 

8072 

1258 

118 

9951 

52 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 3 

+658 

+350 
+ 53 
-254 

+ 12 

+416 

Före
drag<mden 

+187 

+ 

-254 

+ 12 

55 

I. Löne- och prisomräkning m. m. -93000kr. 

2. Halmstads kronofogdedistrikt bör förstärkas med en kronoassistent

tjänst. Varbergs distrikt bör tillföras en kronofogdetjänst alternativt i utby

te mot en kronofogdesekreterarljänst och en biträdestjänst. Vidare yrkas 

att huvudalternativet (minskning med 2 %) inte skall tillämpas 

( + 509 000 kr.). 

Föredragandens ii1·en·iiganden 

Med hänvisning till sammansHillningcn beriiknar jag medclsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till n96000 kr. Till Halmstads distrikt har jag 

beräknat medel för inrättande av en funktion med uppgift att inom länet 

biträda vid utredningar av komplicerade indrivningsfall. Under anslags

posten Till regeringens disposition har medel beräknats för anskaffning av 

kopieringsapparat till Varbergs distrikt. 
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Göteborgs och Bohus län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

300 

38843 

36774 

6941 

I 030 

46814 

53 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

- 518 

- 735 

+ 1576 

+ 81 

+1139 

Före
draganden 

37 

- 617 

+I 027 

+ 50 

+1040 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +I 139000 kr. 

Föredragandens iii·en·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 47854000kr. Jag har vidare beräknat preli

minärt I milj. kr. under a~slagsposten Till regeringens disposition till myn

digheten i Göteborgs distrikt för insatser inom länet till bekämpande av 

organiserad och ekonomisk brottslighet. 

Älvsborgs län 

Kronofogdem~·ndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engiingsutgiftcr 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnadcr 

1982/83 

112 

15 133 

14201 

2014 

67 

17214 

Beräknad ändring: 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 

- 76 

-172 
+ 10 
+488 

+ 5 

+417 

Fiirc
dragandcn 

+247 

+ ~6 

+162 

+ 5 

+414 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +290000kr. 

2. Kronofogdemyndigheten i Alingsås distrikt bör förstärkas med en 
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assistenttjänst. Vidare bör Vänersborgs distrikt tillföras en byråassistent

tjänst i utbyte mot en assistenttjänst ( + 104 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 23 000 kr.). 

Föredragandens ii1·erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 17 628 000 kr. Jag har därvid be!äknat medel 

till inrättande av en funktion i Borås distrikt med uppgift att inom länet 

biträda vid utredningar av komplicerade indrivningsfall. 

Skaraborgs län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engiingsutg:iftcr 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

75 

10475 

9686 

1896 

40 

12411 

Beräknad ändring 1983i84 

Läns
styrelsen 

+486 

+680 
+600 
+257 

+743 

Före
draganden 

+145 

- 46 

-311 

-166 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 143 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka med anledning av planerad flyttning av 

kronofogdemyndigheten i Lidköpings distrikt ( +600 000 kr.). 

Föredragandens ii1·erl'iiga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 12 245 000 kr. Jag har beräknat medel till 

Skövde distrikt till förstärkning av indrivningsverksamheten i fråga om 

skatter och avgifter i länet. För kostnader i samband med flyttning till nya 

lokaler av myndigheten i Lidköping har preliminärt beräknats 400000kr. 

under anslagsposten Till regeringens disposition. 
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Värmlands län 

Kronofogdemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

89 

11752 

11070 

1690 

59 

13501 

Läns
styrelsen 

- 9 

-221 
+ 15 
+256 

+ 5 

+252 

I. Löne- och prisomräkning m. rn. +237000kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka { + 15 000 kr.). 

Föredra1:andens ö1·er1·iiganden 

Fört:
draganden 

+157 

- 55 

- 63 

+ 5 

+ 99 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 13 600000 ~.Jag har därvid beräknat medel 

för inrättande i Karlstads distrikt av en funktion med uppgift att inom länet 

biträda vid utredningar av komplicerade indrivningsfall. 

Örebro län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

76 

9888 

9364 

1493 

106 

II487 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 936 

+ 490 
+ 394 
+ 273 

+ 10 

+1219 

Före
draganden 

+230 

+ 97 

- 10 

+ 10 

+230 

I. Löne- och prisomräkning m. m. + 252 000 kr. 

2. Kronofogdemyndigheterna i länet behöver förstärkas med medel för 
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tillfällig personal. Vidare yrkas att huvudalternativet (minskning med 2 %) 

inte skall tillämpas(+ 573 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka bl.a. med anledning av att kronofogde

myndigheten i Hallsbergs distrikt planerar flytta in i nya lokaler 

( + 394000 kr.). 

Föredragandens ö1·en·iiRanden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 11 717 000 kr. Till Örebro distrikt har medel 

beräknats för inrättande av en funktion med uppgift att inom länet biträda 

vid utredningar av komplicerade indrivningsfall. Under anslagsposten Till 

regeringens disposition har medel beräknats för omkostnader i samband 

med flyttning till nya lokaler av myndigheten i Hallsberg. 

Västmanlands län 

Kronofogdemyndigheterna 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva forrätt

ningskostnader 

73 

9645 

9145 

1546 

120 

ll 311 

Läns
styrelsen 

+ 2 

+163 

+ 71 
+ 30 
+692 

+ 9 

+864 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. + 266 000 kr. 

Före
draganden 

+166 

- 21 

+531 

+ 9 

+706 

2. I Västerås och Köpings distrikt bör en kronofogdetjänst respektive en 

. biträdes tjänst inrättas ( + 248 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 350000 kr.). 

Föredragandens ö1·cn·iiRanden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 12017 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

till Västerås distrikt för en funktion med uppgift att inom länet biträda vid 

utredningar av komplicerade indrivningsfall. 
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Kopparbergs län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
löncko\tnadcr 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva forrätt

ningskostnader 

1982/ti3 

80 

11020 

10306 

2 313 

81 

13414 

57 

Beräknad iimJring 19ti3/ti4 

Uins
styrclscn 

+ 

+1174 

+ 74 
+ 960 
+I 058 

+ 21 

+2253 

Före
draganden 

-t-395 

- 26 

+496 

+ 15 

+906 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. +213000kr. 

2. I Borlänge distrikt yrkas en assistenttjänst. Vidare yrkas att huvudal

ternativet (minskning med 2 '/(:I inte tillämpas I+ 310000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka med anledning av att kronofogdemyn

digheterna i Falu och Mora distrikt beräknas flytta in i nya lokaler 

(+1730000kr.). 

Fiiredragandens ii1·en·iiga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet f'ör 

kronofogdemyndigheterna till 14 320 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

till Falu distrikt för en funktion med uppgift att inom länet biträda vid 

utredningar av komplicerade indrivningsfall. Under anslagspostcn Till re

geringens disposition har medel beräknats för flyttning till nya lokaler av 

myndigheten i Falun. 
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Gävleborgs län 

Kronofogdem)·ndi~hcterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt- · 

ningskostnadcr 

1982/83 

92 

12426 

11593 

1627 

75 

14128 

58 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 2 

+ 560 

+ 137 
+ 358 
+ 961 

+ 5 

+1526 

Före
draganden 

+ 14 

- 59 

+404 

+ 5 

+423 

l. Löne- och prisornräkning m. m. + 77 000 kr. 

2. Kronofogdemyndigheten i Gävle distrikt behöver förstärkning för 

handläggning av de exekutiva fastighetsförsäljningsärendcna. en byråsek

reterartjänst yrkas. Vidare yrkas att anvisade medel till en ekonom om

vandlas till en extra ordinarie tjänst(+ l20000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka bl.a. med anledning av att myndigheten 

i Gävle beräknas flytta in i nya lokaler hösten 1983 ( + l 329000 kr.). 

Föredraxw1Jens <°h'erviiRa11Je11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

kronofogdemyndigheterna till 14551 OOOkr. Jag har därvid beräknat medel 

till Gävle distrikt för en funktion med uppgift att inom länet biträda vid 

utredningar av komplicerade indrivningsfall. Vidare har jag under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat medel för flyttning av myndig

heten i Gävle. 
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Västernorrlands län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnadcr 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnadcr 

1982/83 

94 

12643 

11871 

1713 

45 
14401 

59 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 

+160 

+129 
+ 46 

:! 

+ 4 
+162 

Före
draganden 

- 35 

-195 

-171 

+ 4 
-202 

I. Löne- och prisomräkning m. m. -167000kr. 

2. Arbetet med exekutiv fastighetsförsäljning fordrar förstärkning i Här

nösands distrikt. en förste byråsekreterartjänst yrkas. Vidare bör medel till 

tillfällig personal anvisas (+268000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka <+61 OOOkr.l. 

Fiiredraganden.1· iii·erräganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 14 199 000 kr. 

Jämtlands län 

Kronofogdemyndigheten 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

48 

6422 

6006 

475 

39 

6936 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+347 

+121 
+304 
+115 

+ 4 

+466 

Före
draganden 

- Il 

98 

+ 115 

+ 4 

+108 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. +26000kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka bl.a. på grund av att myndigheten be

räknas flytta in i nya lokaler ( +440000 kr.). 

Föredragandens öi·en·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheten till 7 044 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för 

kostnader i samband med flyttning till nya lokaler under anslagsposten Till 

regeringens disposition. 

Västerbottens län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

65,5 

8975 

8254 

I 302 

35 

10312 

Beräknad ändring 191\3/i\4 

Läns
styrelsen 

+ 2 

+ 150 

+ 78 

+ 49 

+199 

Före
draganden 

+203 

+ 25 

-381 

-178 

I. Löne- och prisomräkning m. m. -44000kr. 

2. För att bl.a. på ett tillfredsställande sätt fungera som tillsynsmyn

dighet i konkursärenden bör myndigheten i Umeå distrikt förstärkas med 

en ekonomtjänst. Myndigheten bör vidare förstärkas med en biträdestjänst 

( + 243 00(1 kr.). 

Föredragtmdens öi·erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 10 134 000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

för en funktion med uppgift att inom länet biträda vid utredningar av 

komplicerade indrivningsfall. 



Prop. 1982/83: 100 Bilag!' 9 

Norrbottens län 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 

Därav 
lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrätt

ningskostnader 

1982/83 

I06 

15096 

14046 

2298 

61 

17 455 

61 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelsen 

+ 2 

+ 27 

+216 
+ 20 
Hi79 

+ 14 

+720 

Före
draganden 

+229 

-211 

+177 

+ 12 

+418 

I. Löne- och prisomräkning m. m. +453 000 kr. 

2. De medel som har anvisats kronofogdemyndigheten i Luleå, for bl.a. 

effektivering av de allmänna målen bör omvandlas till fasta tjiinster. 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 267 000 kr.). 

Föredra!fandens ii1·en·iigt1nden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelshehovet för 

kronofogdemyndigheterna till I 7 873 000 kr. 

Diverse ändamål 

Kronofogde
myndigheterna 

Utbildning av personal 
vid kronofogdemyndig
heterna 

Kostnader fiir data-
maskintid 

Blanketter 
Bokföringsmaskiner 
Till regeringens 

disposition 

Föredragandens ii1·en·iiga11de11 

1982/83 

437:! 

25 465 
2 568 

200 

6264 

38869 

Beräknad iindring I 983/84 

\1yndighcl 

+ 1888 

+3 805 
+ 1357 
+ 16 

- 575 

+6491 

Förc
dragander. 

+ 300 

+ 4105 
+ 260 
+ 16 

+ 6737 

+ ll 418 

Under anslagsposten kostnader för datamaskintid har jag beriiknat ytter

ligare 4 105 000 kr. för införande av ADB-stöd ( REX) i Jönköpings. Krono

bergs. Kalmar. Gotlands. Skaraborgs, Värmlands. Kopparbergs. Väster-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 62 

norrlands. Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län. Vidare har jag i 

anslagsposten beräknat medel för registrering av de enskilda målen i REX. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag beräknat medel 

för bl.a. under respektive län redovisade engångsutgifterna och insatser 

mot ekonomisk brottslighet. 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Krvm~fogdemyndigheterna för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 500 208 000 kr. 

B 4. Stämpelomkostnader 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1945000 

I 804000 

2207000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för postverkets befattning med 

stämpel väsendet. 

Kostnaderna för stämpclväsendet under nästa budgetår beriiknar jag till 

2207000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att en särskild utredare (8 

1977:06) arbetar med att se över reglerna om stämpelskatt och expeditions

avgift. m.m. Översynen syftar i första hand till att få till stånd ett förenklat 

och mer lättöverskådligt system än det nuvarande. Behovet av förenkling 

är särskilt påtagligt i fråga om expeditionsavgifterna. Utredaren skall un

dersöka möjligheterna till en genomgripande förändring av den avgiftslista 

som finns fogad till expeditionskungörelsen. Vid sidan om användande av 

grövre schabloner skall övervägas om prestationer för vilka expeditionsav

gift nu tas ut i stället kan beläggas med kostnadstäekande avgifter. Vidare 

skall möjligheterna till rationalisering av stämpelmedclsuppbörden under

sökas. Utredaren skall även överväga om stämpelmärkena. som redan i 

huvudsak har avskaffats för domstolarnas skatte- och avgiftsredovisning. 

bör mönstras ut ur ett framtida system. 

Jag vill vidare erinra om att riksdagen (SkU 1981/82: 15. rskr 1981182:62) 

beslutat att kostnaderna för inskrivningsväsendet i princip helt skall tiickas 

genom avgifter samt att statens. kommunernas och landstingskommuner

nas avgiftsfrihet vid tingsrätterna slopats. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslär riksdagen 

att till Stiimpelomkvstnader för budgetäret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 2 207 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 

B 5. Kostnader för årlig taxering m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

131784139 

117000000 

117000000 

63 

Från detta anslag betalas f.n. bl.a. ersättningar till ordförande och kro

noombud i taxeringsnämnder enligt 129 ~ (1956:623) samt kostnader för 

handräckning på grund av avtal med främmande makt i vissa beskattnings

ärenden. 

Från detta anslag bör även andra kostnader som kan bli aktuella för 

allmän eller särskild fastighetstaxering kunna få bestridas. 

Regeringen har genom beslut den 25 november 1982 fastställt det högsta 

antal av lekmän förstahandsgranskade deklarationer inom varje län för 

vilka särskild ersättning utgår vid 1983 års taxering. 

Med ledning av detta beslut och med beaktande av att någon allmän 

fastighetstaxering inte synes vara aktuell under år 1984 förordar jag att 

anslaget förs upp med 117 milj. kr. i statsbudgetförslaget för nästa budget

år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för ärlig taxering rr1.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 117 000000 kr. 

B 6. Ersättning till postverket m.fl. för bestyret med skatteuppbörd m.m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

30556249 

31900000 

33 900000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket. affärsbankerna, spar

bankerna och föreningsbankerna för deras medverkan vid skatteuppbör
den. Ersättningarna avser bl.a. uppbörd och redovisning av skatt som 

inbetalas genom postverket och bankerna. utbetalning genom postkon

toren av överskjutande preliminiir skatt samt kostnader för postverkets 

bestyr med mervärdeskatten. Från anslaget betalas vidare ersättning till 

postverket för de kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyn

digheterna underrättas om permanenta adressförändringar som har an

mälts till posten. 

Rutinerna för skatteuppbörd har som ett led i RS-reformen nyligen lagts 

om (prop. 1978179: 161. SkU 1978/79:50, rskr 1978/79:379). Omläggningen 

av uppbördssystcmet berör alla skattskyldiga. men innebär framför allt 

nya rutiner för arbetsgivarna. Inbetalningen av skatt enligt uppbördslagen 

(! 953:272) har gjorts enhetlig, så att skatten alltid skall betalas in till 

länsstyrelsernas skattepostgirokonton senast den I 8:e i de månader som de 
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tidigare uppbördsterminerna inföll i. Arbetsgivarnas redovisning av inne

hållen skatt har förenklats. Systemet med skatteanvisningar har slopats 

och inbetalningen sker i stället med särskilda skatteinbetalningskort som 

tas emot på både post- och bankkontor. På inbetalningskorten skall arbets

givarna lämna uppgifter om redovisningsperiod. löncsumma m.m. i en s.k. 

uppbördsdeklaration. Också skattskyldiga skall använda de särskilda inbe

talningskorten om de betalar in sin skatt själva. t.ex. vid betalning av 

B-skatt och vid fyllnadsinbetalning av preliminär skatt. 

I det nya uppbördssystemet lämnar postgirot skattemyndigheterna en 

utvidgad service jämfört med tidigare. Redovisning av inbetalda skatter 

skall t.ex. göras med magnetband till riksskatteverket och specifikations

listor skall sändas till länsstyrelserna. I det nya uppbördssystemet ingår 

också ett utökat ADB-stöd åt de regionala och lokala skattemyndigheter

na. Därigenom kan kontrollen av att arbetsgivarna gör skatteavdrag och 

redovisar den innehållna skatten bli effektivare. Den offensiva källskatte
konti-ollen har också förbättrats. 

Enligt en promemoria. som har upprättats inom posn·erket. beräknas 

medelsbehovet för nästa budgetår till 27 887 000 kr. Därav avser 27 646000 

kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och utbetalningar 

av skatt. befordran av frankeringsfria försändelser till bl.a. länsstyrelser

nas datakontor. bestyret med mervärdeskatt m.m. samt 239000 kr. ersätt

ning för översändande av adressuppgifter till kyrkobokföringsmyndighe

terna. 

Postbefordringsavgifter och inbetalningsavgift i postgirorörelsen har av 

postverket beräknats i gällande avgiftsnivå. 

Föredragandens öi·erl'iiganden 

Med utgångspunkt i postverkets beräkningar och det avtal som har 

träffats med bankerna om dessas medverkan i skatteuppbörden förordar 

jag att anslaget förs upp i statsbudgetförslaget för nästa budgetår med 33.9 

milj. kr. Det ankommer emellertid på regeringen att sedermera besluta om 

de ersättningsbelopp som skall utgå. Detta sker på grundval av särskilda 

framställningar som bygger på vederbörandes faktiska medverkan m.m. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverket för 

distribution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblanketter betalas 

från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning till 

post verket för befordran av tjänsteförsändelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till postverket m.fl. fiir bestyret med skatteupp

börd m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

33900000 kr. 
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C. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR M. M. 

C 1. Marknadsdomstolen 

198 I /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2 066 185 

2 160 000 

2 380 000 

Marknadsdomstolen skall handlägga ärenden enligt konkurrenslagen 

(1982:729), som den I januari 1983 ersätter lagen (1953:603) om motver

kande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom niiringslivet. marknads

föringslagen ( 1975: 1418). lagen (( 971: 1121 om förbud mot oskäliga avtals

villkor. konsumentkreditlagen ( 1977:981 l. lagen ( 1978:763) med vissa be

stämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker och lagen (1978:764) 

med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror samt konsu

mentförsäkringslagen ( 1980:38). 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt. 

fr.o.m. den I januari 1983, av tio andra ledamöter. av vilka fyra är siirskil

da ledamöter. tre för ärenden om konkurrensbegränsning och en för ären

den om marknadsföring och ärenden om oskäliga avtalsvillkor. Till dom

stolen är knutet ett kansli. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskost
nader 
(diirav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Summa 

,\,f a rkna dsd11111st11/ e 11 

1982/83 

10 

1 763 800 
I I 562 0001 

396 200 

2 160 000 

Bcriiknad ;indring 1983/84 

Marknads
domstolen 

+ 62 900 
(+ 47 000) 
+ 157 100 
+ 40000 

+260 000 

Före
draganden 

+ 23 000 
( + 10 00()) 
+ 157 ()()() 
+ 40 000 

+220 000 

Under verksamhetsåret 1981 har 38 ärenden inkommit till marknads

domstolcn och 38 ärenden har avgjorts. Domstolen hade den 30 juni 1982 

en balans på 30 ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla 

typer av ärenden var under år 1981 ca 9 månader. 

Under littera C 1.-C :'i. behandlas anslag som tidigare redovisats i handelsdcpartc
menlcts hilaga till budgetpropositionen. 

5 RiksJt1Rl'n 1982183. I sam/. Nr 100. Bilt1Rll 9 
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I. Pris- och löneomräkning m.m. 220 000 kr. 

2. Huvudförslaget skulle för marknadsdomstolen innebära en anslags

minskning med ca 48 000 kr. och skulle därmed kräva att antalet handläg

gare utöver ordföranden minskas från tre till två. Konsekvenserna skulle 

hli ökade handläggningstider och växande ärendebalanser. Domstolen 

skall dessutom från den I januari 1983 tillföras ytterligare ärendetyper. 

Domstolen kan i stället behöva tillföras ytterligare medel. Domstolen yrkar 

att huvudförslaget inte skall genomföras. 

3. Domstolen yrkar 40 000 kr. som engångsanvisning för fortsatt utgiv

ning av domstolens avgöranden. 

Fiiredragandens överväganden 

Anslaget har beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag beräk

nar 40 000 kr. för fortsatt utgivning av domstolens avgöranden. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till A1arknadsdomstolen för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 2 380 000 kr. 

C 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3 751 215 

5 105 000 
5 800 000 

Näringsfrihetsombudsmannen (NOJ handhar uppgifter som tillkommer 

honom enligt konkurrenslagen ( 1982:729). 

NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verk

samheten är uppdelad på rotlar. vilka omfattar olika branscher av närings-

livet. 

1982/83 Ber~knad ändring 1983/84 

NO Före-
draganden 

Personal 

!Jandläggande personal 24 
Ovrig personal 7 

31 

Anslag 

Förvaltningskostnader 4 541 000 +745 000 +805 000 
Cdärav lönekostnader) (4 302 000) (+650000) (+671 000) 
Lokalkostnader · 564 000 -110000 -110000 

Summa 5 105 000 +635 000 +695 000 
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Niiring.1frihetsomh11dsmannen 

Antalet ärenden hos NO visar en stigande trend. Under år 1981 tog NO 

upp drygt 500 nya ärenden vilket är det högsta antal som någonsin regi

strerats. NO har under det gångna året ägnat stor uppmärksamhet åt olika 

former av prissamverkan samt pris- och rabattdiskriminering. I flera ären

den har också exklusivbestämmelser och misstänkta fall av s.k. underpris

sättning granskats. NO har vidare följt koncentrationsutvecklingen i nä

rings:ivet. Vissa företagsförvärv har undersökts närmare. Internationella 

karteller har aktualiserats i några ärenden. 

Genom beslut av riksdagen i juni 1982 (prop. 1981/82:165 och 195, NU 

55, rskr 377) tillfördes NO tio nya tjänster samtidigt som en ny konkurren

slag antogs med nya uppgifter för NO. Med hänsyn till svårigheten att nu 

bedöma vilka resurser som kommer att krävas för att fullgöra föreliggande 

och tillkommande arbetsuppgifter yrkar NO att huvudförslaget inte tilläm

pas på myndigheten. 

I. Pris- och löneomräkning 635 000 kr. inklusive uppräkning till helår av 

det anslag som anvisats för budgetåret 1982/83. 

2. Huvudförslaget skulle för NO innebära en minskning av anslaget med 

115 000 kr., vilket ungefär motsvarar en tjänst. Ett genomförande av 

huvudförslaget skulle leda till att den beslutade personalförstärkningen 

reducerades redan ett halvår efter den nya lagens ikraftträdande. 

Föredragandens öven·äganden 

Från årsskiftet 1982/83 har NO att tillämpa en förstärkt konkurrenslag. 

Först efter viss tid kan de närmare effekterna i resurshänseende bedömas. 

I sammanhanget skall vidare beaktas riksdagens uttalande att regeringen 

bör pröva om inte handläggningstiden för prövning av företagsförvärv kan 

minskas. Genom att myndigheten vidtagit åtgärder för att effektivare ut
nyttja befintliga lokaler genomförs huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Niiring.1frihetsvmb11dsmanne11 för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 5 800 000 kr. 

C 3. Statens pris- och kartellnämnd 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

34 610 739 

28 465 000 

29 737 000 

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) är central förvaltningsmyndighet 

för frågor rörande prisövervakning och har till uppgift att följa utveckling

en av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden 

inom näringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. SPK 
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skall föra kartellregister samt utföra sådana utredningar som behövs för 

den löpande pris- och konkurrensövervakningen och för tillämpning av 

konkurrenslagen (1982:729) och lagen 11971:112) om förhud mot oskäliga 

avtalsvillkor. SPK administrerar allmänna prisregleringslagcn ( 1956:236) 

när denna är i tillämpning (jfr prop. 1982/83:37, FiU 1982/83: 19, rskr 

1982/83: 54). 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

SPK Före-
draganden 

Personal1 

Handläggande personal 120 + IO 
Övrig personal 69 + 3 

189 +13 

Anslag 

Förv<dlningskostnader 23 458 000 +4 297 000 + 1 !JO 000 
(därav lönekostnad<! ... ) (2\ 125 000) <+2 119000) (+ R80 000) 
Engängsanvisning !ADB) (-) (+2378000) (-) 

Forsknings verksamhet (-) (+ 300 000) (-) 
Lokalkostnader 5 007 000 + 830 000 + 142 000 

28 465 000 +s 121 ooo +l 272 000 

1 Exklusive 23 vakantsatta tjänster, inkl. extra anställd personal för handläggning av 
prisstoppsärenden m.m. den I juli 1982 (20 tjänster). 

Statens pris- och kartellnämnd 

Prisövervakningen under budgetåret har. vid tidpunkt då prisstopp inte 

gällt, givit information om i vilken utsträckning vidtagna prishöjningar 

varit kostnadsmässigt motiverade enligt de krav som regeringens riktlinjer 

för prisövervakningen ställt. Med undantag av 8 fall dä anmälan har gjorts 

till regeringen har de prishöjningar som skett under budgetåret 1981 /82 inte 

baserats på några förväntade kostnadsökningar eller innehållit någon kom

pensation för löneglidning eller för minskade försäljningsvolymcr. Pris

övervakningcns inriktning har. medfört att priserna inom vissa områden 

höjts mindre än vad som varit kostnadsmässigt motiverat. Prisövervak

ningen ·har i övrigt bl.a. i vissa fall klarlagt en enhetlig prissättning som 

grundats på konkurrensbegränsande överenskommelser. 

Under det gångna budgetåret har allmänt prisstopp gällt under tiden den 

17 september 1981-31 december 1981. För vissa områden motsvarande ca 

27% av den privata konsumtionen, ersattes prisstoppet den I januari 1982 

med obligatorisk förhandsanmälningsskyldighet. Samrådsskyldighet för 

statliga myndigheter gällde efter prisstoppet för varor och tjänster som 

tillsammans svarade för ca 3 % av den totala privata konsumtionen. SPK 

har under budgetåret avgjort I 321 dispensansökningar avseende prisstop

pade varor och tjänster. Inom ramen för den obligatoriska förhandsanmäl

ningsskyldigheten har SPK färdigbehandlat 2 837 ärenden. 
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Samtliga prisregleringar; med undantag av prisstopp på vissa mjölkpro

dukter, avvecklades från och med den 23 juni 1982. Samtidigt avvecklades 

riktlinjerna för prisövervakningen. 

Inom ramen för konkurrensövervakningen har SPK under året genom 

utredningar, registreringar av könkurrensbegränsande avtal och fusioner 

samt genom olika slag av informationsåtgärder spårat upp, analyserat och 

givit offentlighet åt konkurrensbegränsande samarbete. Det konkurrensbe

gränsande samarbetet har också anmälts till NO. Härigenom har förutsätt

ningar skapats för en effektivare konkurrens och därmed ökad prispress. I 

kartellregistret har under budgetåret 1981/82 införts 91 kartellavtal och 

andra konkurrensbegränsande överenskommelser. medan 165 tidigare re

gistrerade överenskommelser antecknats som upphävda. 

Under budgetåret färdigställdes totalt 36 utredningsrapporter. varav 15 

för NO:s räkning. Vid budgetårets utgång var 29 utredningar pågående, 14 

under planering och 9 under övervägande. 

SPK informerar löpande allmänheten om konsumentprisutvecklingen 

genom prisrapporter m.m. Kvartalsvisa och månatliga rapporter publice

ras om utvecklingen av priser och andra förhållanden på den internationel

la och svenska oljemarknaden. De månatliga rapporterna innefattar också 

uppgifter beträffande kol och koks. SPK:s tidskrift Pris- och kartellfrågor 

<PKFJ ersattes den I januari 1982 med Pris och konkurrens <PoK). PKF 

har under budgetåret utkommit med 5 nummer och PoK med 3. 

Föreskrifter i samband med tillämpningen av allmänna prisregleringsla

gen har publicerats i SPK:s författningssamling ISPKFSJ. 

I. Pris- och löneomräkning +817 000 kr. 

2. En minskning av anslaget med 2 % (-585 000 kr.) motsvarar en 

vakanshållning av ytterligare 5 tjänster. Mot bakgrund av att beslut tidi

gare fattats om anslagsbegränsningar motsvarande en vakanshållning av 

totalt ca 40 tjiinster. vilka slutgiltigt skall genomföras under budgetåret 

1982/83. anser SPK det inte möjligt att räkna med en ytterligare besparing 

med 2 %. Den pris- och konkurrensövervakning som följer av nämndens 

instruktion skulle i ett sådant fall pa väsentliga områden bli åsidosatt. 

3. SPK:s huvudalternativ innebär vidare en förstärkning med en tjänst 

för arbetsuppgifter enligt normprissystemet på fiskeområdet. vilka utförts 

på försök sedan den I juli 1981(+158 000 kr.). 

4. SPK:s utvecklingsalternativ innehåller framställan om resurser mot

svarande 11 tjänster för prisövervakning på boendeområdet (+I 877 000 

kr.). 

Denna prisövervakning bör enligt nämnden omfatta 

- byggmaterialindustrin 

- bostadsbyggande och därtill hörande entreprenadverksamhet 

- kommunala taxor och avgifter 

- drift- och kapitalkostnader i fastighetsförvaltning. 

5. Inom ramen för sitt utvecklingsalternativ begär SPK också ökade 
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resurser för automatisk databehandling varav huvuddelen avses användas 

för att upprätta ett marknadsregister ( + 2 378 000 kr.). 

6. Utvecklingsalternativet innehåller också begäran om resurser mot

svarande en tjänst för ekonometrisk analys av prisövervakningens effekter 

( + 182 000 kr.). inrättande av nytt anslag för forskning ( + 300 000 kr.) samt 

medel inom ramen för anslaget till ekonomiskt försvar för att öka krisbe

redskapen ( + 10 000 kr.). 

FiiredraRandens ii1•en·äRande11 

För att bemästra landets ekonomiska problem krävs en kraftfull politik 

med åtgärder på ett brett fält inom samhällspolitiken. Prispolitiken spelar 

härvid en viktig roll. Ett allmänt prisstopp infördes som en av flera åtgär

der i samband med devalveringen av den svenska kronan i oktober 1982. 

Särskilda resurser för övervakning av prisstoppet tilldelades priskontoren 

vid vissa länsstyrelser. SPK administrerar sådana prisregleringar som re

geringen beslutar om samt skall bedriva en övervakning av pris- och 

konkurrensförhållanden. Den nya konkurrenslag. som träder i kraft den I 

januari 1983. får betydelse för verksamheten hos SPK. 

För budgetåret 1983/84 har jag funnit att 815 000 kr. av de medel för 

prisreglerande åtgärder m.m. vilka hittills disponerats av SPK efter särskil

da medgivanden av regeringen om överskridande av anslag bör föras in 

under ordinarie anslag. Jag är inte beredd att förorda sådana resursför

stärkningar som SPK har redovisat i sitt utvecklingsalternativ. I fråga om 

prisutvecklingen på boendeområdet kan noteras att en analys av prisut

veckling och myndighetsuppgifter nyligen har presenterats av hyggpris

utredningen (jfr. SOU 1982:34- 35). Utredningens förslag kommer att 

övervägas inom den av regeringen beslutade översynen av den sociala 

bostadspolitiken (dir. Bo 1982:94). 

I övrigt har medel för SPK:s verksamhet beräknats med utgångspunkt i 

huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och karte/lniimnd för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 29 737 000 kr. 

C 4. Konsumentverket 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

38116000 

39215000 

39 640 000 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrå

gor och har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras 

sHillning pt1 marknaden. I anslutning härtill fullgörs de uppgifter som enligt 
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marknadsfö1ingslagen (1975:1418) och lagen (1971:112) om förbud mot 

oskäliga avtalsvillkor ankommer på konsumentombudsmannen. Verket 
fullgör vidare uppgifter enligt konsumentkreditlagen (I 977:981 J och konsu

mentförsäkringslagen ( 1980: 38). 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Denne 

är tillika konsumentombudsman. 

Medel för verksamheten anvisas i programtermer. Följande programin-

delning gäller tills vidare. 

I. Marknadsinriktade aktiviteter 

2. Systeminriktade aktiviteter 

3. Allmän information 

4. Varuprovningar m.m. på uppdrag 

Programmet Varuprovningar m.m. på uppdrag redovisas under en för

slagsvis betecknad anslagspost med ett formellt belopp på I 000 kr. Under 

denna post redovisas kostnader och intäkter för verkets uppdrags verksam

het. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga likviditetspro

blem för uppdragsverksamheten disponerar konsumentverket en rörlig 

kredit hos riksgäldskontoret på f.n. högst 200 000 kr. 

Programsammanställning 

I 000-tal kronor , 

1982/83 1983/84 beräknar 

Anslag Konsument- Före-
verket dragandcn 

I. Marknadsinriktade 
aktiviteter 24 720 25 239 25 2IO 

2. Systeminriktade 
aktiviteter 9 730 9 991 IO 199 

3. Allmän information 13 254 13 681 13 460 
4. Varuprovningar m.m. 

på uppdrag 

Summa kostnader 47 705 48 912 48 870 

Avgår intäkter under 8 490 9 230 9 230 
anslaget 

Summa anslag 39 215 39 682 39 640 

Konsumentverket hemställer om medel motsvarande ett pris- och löne

omräknat anslag. dvs. att huvudförslaget inte skall genomföras. Mot bak

grund av de besparingar som gjorts under senare år menar verket att 

ytterligare nedskärningar skulle medföra ambitionssänkningar på centrala 

konsumentpolitiska områden samt medföra icke obetydliga svårigheter av 

både administrativ och personalpolitisk natur. Konsekvenserna av en me

delstilldclning enligt huvudförslaget kommenteras i det följande under 

respektive program. 
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Programmet Marknadsinriktade aktiviteter 

Arbetet rörande produktsäkerhet har prioriterats. Produkters säkerhet 

har undersökts och riktlinjer med inriktning på säkerhet har fastställts eller 

följts upp. KO har under året särskilt prioriterat barnsäkerhet. Arbetet 

med att förbättra allmänna avtalsvillkor har fortsatt. Bl.a. har förhandling

ar om information om öppet köp i det närmaste slutförts. Konsument

skyddet på bilområdet har ägnats stor uppmärksamhet. En rapport om 

kvalitetsdeklaration av bitverkstäder har lämnats till regeringen. Ett stort 

antal ingripanden mot oacceptabla former av marknadsföring har gjorts. 

Provningsverksamheten har inriktats på energisparfrågor. lnformations

material har tagits fram beträffande bl.a. boende, transporter och för 
tillämpning av den nya hemförsäljningslagen. 

I. Pris- och löneomräkning för programmet uppgår till 628 000 kr. 

2. Konsumentverket begär medel motsvarande ett pris- och löneomräk

nat anslag. Konsekvenserna av en resursminskning enligt huvudförslaget" 
( - 505 000 kr.) skulle enligt verket bli att marknadsbevakningen inte kan 

hållas på en godtagbar nivå, informationen till konsumenterna minskar. 

undersökningar på säkerhetsområdet minskar, riktlinjer utfärdas så gott 

som enbart med inriktning på produktsäkerhetsfrågor. En större del an

mälningsärenden måste vidare skrivas av utan å~gärd för att verket skall få 
utrymme för helt nödvändig verksamhet inom prioriterade områden. 

Verksamheten kommer att koncentreras på produktsäkerhetsfrågor och 

frågor av större ekonomisk betydelse. Verkets planering omfattar bl.a. 

rapporteringssystem för personskador. undersökning av textiliers allergi

framkallande effekt. förhandlingar om avtalsvillkor för bl.a. hyreskon

trakt, småhusentreprenader och kontrakt vid försäljning via mäklare, kon

sumentskydd på bilområdet, provning av produkter från energisparsyn

punkt och undersökning av säkerheten hos kcmisktekniska produkter. 

Programmet Systeminriktade aktiviteter 

Utrednings- och informationsinsatserna på det hushållsekonomiska om

rådet har förstärkts. Bl.a. har utveckling av budgetrådgivning på lokal nivå 

prioriterats. Arbetet med att slå vakt om och utveckla dagligvaruhandeln i 

glesbygd har fortsatt. En bred överenskommelse har vidare träffats om 

åtgärder för att handikappanpassa dagligvarubutiker. Inom utbildningsom
rådet har verksamheten p.g.a. minskade resurser koncentrerats till _ung

domsskolan. Insatser för att öka utrymmet för konsumentfrågor i lärarut

bildningen har gjorts. Verkets läromedclsproduktion är ett viktigt komple

ment till övriga åtgärder inom skolan. Trots allmänt sett en vikande läro

medelsmarknad ligger· försäljningen på i stort oförändrad nivå. Konsu.

mentfrågornas ställning inom skolväsendet har stärkts. Materialservicen 

till kommuner och länsstyrelser har fullgjorts. Systemet fungerar väl som 

stöd för kommunernas och länsstyrelsernas rådgivning till enskilda konsu

menter. Kurser för konsumentvägledare har genomförts. 
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I. Pris- och löneomräkning för programmet uppgår till 253 000 kr. 

2. Konsumentverket begär medel motsvarande ett pris- och löneomräk

nat anslag. Vid en nedskärning enligt huvudalternativet ( -200 000 kr.) får 

man stora svårigheter att upprätthålla utvecklingsinriktad verksamhet 

inom de prioriterade områdena hushållsekonomi. utbildning inom ung

domsskolan och stödet till den kommunala konsument verksamheten. Ver

kets utbildningsinsatscr inom gymnasie- och högskolan måste sannolikt 

upphöra. Mot detta står ett behov av väsentligt ökade insatser för att bistå 

hushållen i ekonomiskt svåra tider och att etablera konsumentutbildningen 

i skolans undervisning. 

Programmet Allmän information 

Regeringsuppdraget till verket att försöka utarbeta principer för infor

mation på säljstället har avslutats. Information till handikappade har äg

nats ökad uppmärksamhet. Tidningen Råd och Rön har bibehållit sin 

position bland läsarna. Tidningen har ca 200 000 prenumeranter och beräk

nas läsas av ca 400 000 personer. 

1. Pris- och löneomräkningen för programmet uppgår till 326 000 kr. 

2. Konsumentverket begär medel motsvarande ett pris- och löneom

räknat anslag. Huvudförslaget skulle innebära att anslaget minskas med 

274000 kr. 

Verksamheten inom programmet påverkas i hög grad av utrednings-. 

informations- och förhandlingsarbetet inom programmet marknadsinrik

·tade aktiviteter. 
Verksamheten är också i hög grad beroende av att intäkterna för verkets 

informationsmaterial kommer att bibehållas på nuvarande nivå. 

Programmet Varuprovningar m. m. på uppdrag 

Programmet omfattar varuprovningar m.m. som verket mot betalning 

åtar sig att utföra. 
Under budgetåret 1981/82 var verksamhetens ekonomiska omslutning. 

718 I 00 kr. Verksamhetens omfattning blev därmed 33 lit större än under 

budgetåret 1980/81 . 

Intäkter under anslaget 

Under anslaget redovisas intäkter huvudsakligen från försäljning av 

publikationer. 

Konsumentverket beräknar att intäkterna under budgetåret 1983/84 

kommer att uppgå till 9 230 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Den statliga konsumentpolitiken har genomgått en stark reformering 

under framförallt förra delen av 1970-talet. Under senare delen av decen

niet har inga större förändringar ägt rum. En viss utbyggnad av lagstift-
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ningen har dock skett. Samtidigt har emellertid anslagen för delar av 

verksamheten minskats. 

Förutsättningarna för konsumentpolitiken har förändrats kraftigt under 

senare tid. Inflationen har skjutit en betydande fart och hushållens realin

komster har stagnerat. Konsumenterna har härigenom blivit mer utsatta. 

Ett utökat varuutbyte med utlandet, introduktionen av nya reklammedia 

och marknadsföring över gränserna påverkar också konsumenternas situa

tion. En effektiv konsumentpolitik är mot den här bakgrunden av central 

betydelse. 

För att få en så effektiv konsumentpolitik som möjligt, under de föränd

rade förutsättningar som nu gäller, har regeringen funnit att en viss över

syn av konsumentpolitikens roll och uppgifter i dagens samhälle behövs. 

Regeringen kommer att tillsätta en kommitte för uppgiften. I det här 

sammanhanget vill jag nämna att en utgångspunkt för kommitten blir att 

den statliga organisationen på konsumentområdet med bl.a. ett konsu

mentverk som en central förvaltningsmyndighet skall ligga fast. 

Jag vill redan nu anmäla en reform inom konsumentpolitiken som inte 

bör vänta på arbetet i den aktuella utredningen. Konsumentverket hade 

tidigare särskilda medel för undersökningsverksamhet m.m. Genom ett 

beslut av den dåvarande riksdagsmajoriteten budgetåret 1981/82 avveck

lades medlen. Konsumentverket har i sin anslagsframställning för budget

året 1983/84 anmält att avvecklingen av medlen har lett till att den kvalifi

cerade forskningen på konsumentområdet allvarligt har försvagats. Kon

sumentverket anger också att myndigheten därigenom fätt svårigheter att 

finna kompetenta konsulter för utredande verksamhet. 
Forskning som ger fördjupad. kunskap om hushållens situation och om 

effekterna av olika konsumentpolitiska åtgärder är angelägen. För egen del 

anser jag att konsumentverket bör ha resurser för att stödja sådan forsk

ning. Verket har också behov av att kunna stödja frivilliga insatser av bl.a. 

studieförbunden i syfte att förstärka konsumentpolitiken på fältet. Jag har 

därför beräknat 300 000 kr. under konsumentverkets anslag för sådan 
verksamhet. Medelsanvisningen har gjorts möjlig genom besparingar un

der andra anslag. 

Konsumentverkets anslag i övrigt har beräknats med utgångspunkt i 

huvudförslaget. 

När det gäller intäkter m.m. av publikationsverksamhet har jag i huvud

sak utgått från konsumentverkets förslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentl'erket för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 39 640 000 kr. 
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C 5. Allmänna reklamationsnämnden 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6 716 583 

7 445 000 

7 782 000 

75 

Allmänna reklamationsnämnden inrättades på försök år 1967. Fr.o.m. 

den I januari 1981 är nämnden. från att tidigare ha varit knuten till konsu

mentverket, en fristående myndighet (prop. 1979/80: 114. NU 1979/80:55. 

rskr 1979/80:409). Verksamheten blev därmed också permanent. 

Nämnden har till uppgift att på begäran av enskild konsument pröva 

tvister mellan konsument och näringsidkare rörande vara eller tjänst samt 

rekommendera hur tvisten bör lösas. Nämnden skall dessutom på begäran 

av domstol avge yttrande enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål 

om mindre värden. 

Chef för nämnden är en heltidsanställd ordförande. 

Personal 

Handläggare 
Övrig personal 

Anslag 

Förvalt ni ngskost nadcr 
(därav lönekostnader 
Lokalkostnader 

Summa 

1982i83 

27 
12 

39 

6 950 000 
(6051000) 

495 000 

7 445 000 

Allmänna reklamationsniimnden 

Beräknad ändring 1983/84 

Allmänna 
rcklamations
nämnden 

+530 000 
(+209 000) 
+ 99 000 

+629 000 

Före
draganden 

+238 000 
(+188000) 
+ 99 000 

+337 000 

Under budgetåret 1981/82 kom 7 509 ärenden in till nämnden. Detta 

innebär en minskning med drygt I 00 ärenden (2 % ) jämfört med föregående 

budgetår. Minskningen avser framför allt motorärenden och ärenden till 

den allmänna avdelningen. Antalet ärenden till textil- och försäkringsav

delningen har ökat. Till den nyinrättade fastighetsavdelningen kom under 

året 460 anmälningar. Av dessa avvisades 25 % p.g.a. att nämnden inte var 

behörig. Ärendena rörde främst snickeriarbeten samt köp eller avtal om 

uppförande av hus. Av de ärenden som togs upp till behandling rörde de 

flesta VYS-arbeten. 

Antalet nämndbeslut har under 1981/82 uppgått till 3 739. vilket i förhål

lande till föregående budgetår innebär en minskning med 4 % . Antalet 

ärenden avskrivna på kansliplanet har under det gångna budgetåret varit 

3331. Vid utgången av budgetåret 1981/82 var ärendebalansen 2 226 järn-
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fört med I 787 ärenden vid utgången av föregående budgetår. Handlägg

ningstiderna har minskat på de flesta avdelningarna. 

Antalet telefonförfrågningar i ej registrerade ärenden har det senaste 

budgetåret varit ungefär 13 000. Antalet samtal i registrerade ärenden 

beräknas vara ungefär lika många. 

\. Pris- och löneomräkning m.m. + 370 500 kr. 

2. En begränsning av anslaget med 2 % ( -156 000 kr.) skulle innebära 

ökade ärendebalanser och längre handläggningstider. Ett anslag enligt 

huvudförslaget skulle sänka ambitionsnivån för verksamheten väsentligt. 

3. Det gångna årets verksamhet inom området arbete på fast egendom 

visar enligt nämnden att ett stort behov föreligger av ett reklamationsorgan 

för tvister om snickeriarbeten. Nämnden föreslår därför en utvidgning ·av 

verksamhetsområdet till att omfatta snickeriarbeten ( + 71 000 kr.). Nämn

den yrkar också särskilda medel för information till invandrare och för 

höjning av ordförandearvoden m.m. ( + 188 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat allmänna reklamationsnämndens anslag med utgångs

punkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Allmänna reklamatio11sniim11de11 för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 7 782 000 kr. 
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D. VISSA CENTRALA MYNDIGHETER M. M. 

D 1. Byggnadsstyrelsen 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

77 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om an

skaffning av lokaler för statliga myndigheter och förvaltning av statliga 

fastigheter. 

I verkets uppgift ingår främst att förvalta de fastigheter som är upptagna 

i styrelsens förmögenhetsredovisning. att anskaffa lokaler för statsmyn

digheterna och utreda behovet av statliga byggnadsprojekt i den mån dessa 

uppgifter inte ankommer på annan myndighet. att efter uppdrag projekte

ra. utföra och inreda byggnadsprojekt för statens räkning samt att genom 

utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar och bespa

ringar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för statens räkning. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som 

också är ordförande i styrelsen. Den centrala förvaltningen är uppdelad på 

åtta byråer. nämligen en utredningsbyrå. en projekteringsbyrå. en bygg

nadsbyrå. en utrikesbyrå, en intendentsbyrå. en teknisk byrå. en ekonomi

byrå samt en administrativ byrå. Hiirtill kommer ett planerings- och bud

getsekretariat. en fastighetssektion. en ._inredningssektion. en personalad

ministrativ sektion samt ett revisionskontor. Vidare finns fem regionala 

byggnadsförvaltningar. nämligen i Lund. Göteborg. Stockholm. Uppsala 

och L'meä. Ryggnadsförvaltningarna i Lund. Stockholm och Uppsala har 

enheter för byggnadsverksamhet i egen regi. Inom styrelsen fanns vid 
utgången av budgetåret 1981 /82 sammanlagt 2 151 anställda. varav I 460 i 

den regionala organisationen. Av dessa var 789 sysselsatta med fastighets

drift och 418 med byggnadsverksamhet i egen regi. 

Omfattningen av byggnadsstyrelsens administration fastställs av rege

ringen. I bokslutet för budgetåret fördelas administrationskostnaderna 

mellan de olika drift- och investerings verksamheterna. I statsbudgeten fors 

endast upp ett formellt anslag av I 000 kr. 

Bvgg nadss ty rc Is 1' n 

Fr.o.m. budgetåret 1982/83 redovisar byggnadsstyrclsen sin verksamhet 

uppdelad på huvudomril.dena: Lokalh:11Ining. Fastighetsförvaltning. An

skaffning. Egen regi. Inredning samt Övrig verksamhet. Härtill kommer 

för verksamheten gemensamma funktioner. Kostnaderna för byggnadssty

relsens verksamhet har indelats i dels direkta kostnader. dels indirekta 

kostnader. Med indirekta kostnader avses administrationskostnader som 

slutligt fördelas på de nämnda huvudomrt1dena. 
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Kostnaderna finansieras på följande sätt: Lokalhållning från hyresin

täkter. Fastighetsförvaltning från hyresintäkter och anslag för energibe

sparande åtgärder m.m .. Anskaffning från anslag till byggnads verksamhet. 

uppdragsintäkter m.m., Inredning från inredningsanslag och uppdragsin

täkter, Övrig verksamhet med uppdragsintäkter. parkeringsavgifter m.m. 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgifter - fastighetsförvaltning och lokal

anskaffning - styrs av utvecklingen inom de statliga verksamhetsgrenar 

för vilka styrelsen är ansvarig för lokalhållningen. Detta innebär att uppgif

terna inom dessa områden inte primärt kan styras genom förslag från 

byggnadsstyrelsen. Styrelsen anför att ett minskat ekonomiskt utrymme 

för den offentliga sektorn med en minskning av den statliga verksamheten 

får konsekvenser för omfattning och inriktning för både anskaffning och 

förvaltning av statliga fastigheter och lokaler. För byggnadsverksamheten 

leder ett minskat ekonomiskt utrymme till ökade behov av ombyggnader 

för att utnyttja lokalerna mer effektivt samt till behov av att avgränsa 

större projekt för genomförande i takt med i tiden tillgängligt investerings

utrymme. Inom befintligt lokalbestånd måste åtgärder vidtas för att undvi

ka hyresförluster m.m. genom tomma lokaler. Det är särskilt viktigt att 

vidta åtgärder för att använda befintligt lokalbestånd på ett effektivare sätt 

och byggnadsstyrelsen måste därvid biträda myndigheterna att genomföra 

verksamhetsförändringar inom ramen för befintliga lokaler. Detta för med 

sig ändrade former för styrelsens lokalförsö1jningsplanering. Sektorskun

nandet hos styrelsen och kostnadsmedvetandet hos lokalbrukarna måste 

förbättras. Byggnadsstyrelsen fortsätter arbetet med att effektivisera och 

hålla nere kostnaderna för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. bl.a. 
genom ökad samordning av den statliga fastighetsdriften, ytterligare åtgär
der för att begränsa energiförbrukningen samt utveckling av system för 

planering på längre sikt av fastighetsunderhåll. 

Byggnadsstyrelsen är regeringens centrala expertorgan för bl.a. lokal

försörjning för civila statliga myndigheter. Inom styrelsen finns kunskap 

om lokalfrågor för i stort sett hela den civila statsförvaltningen. Styrelsen 

har överblick över det statliga lokalbeståndet och hyresmarknaden. kom

petens beträffande produktion och förvaltning av statliga lokaler samt 

omfattande erfarenhet av hyresavtal och andra hyresfrågor. Ansvar för 

fastighetsförvaltning och anskaffning av lokaler för statlig verksamhet har 

under senare år i ökad utsträckning lagts på byggnadsstyrdscn. Enligt 

styrelsens uppfattning bör denna utveckling fortsätta i syfte att tillvarata 

styrelsens kunskaper och e11"arenheter inom verksamhetsområdet. Myn

digheterna bör uppmärksammas på styrelsens kunskaper och erfarenheter 

inom lokalförsörjningsområdet. 

Pris- och löneomräkning för byggnadsstyrelsens administrationskost

nader beräknar styrelsen till sammanlagt 7 307 000 kr. Med tillämpning av 

huvudalternativet beräknas för nästa budgetår j('irrnlt11i11Rsk11st11adema. 

exkl. lokalkostnader, till 162270000 kr.. varav for liiner 124830000 kr. I 
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detta belopp ingår medel för en ny tjänst som överförs från statens kultur

råd p.g.a. att styrelsen övertagit lokalprogrammering för kultursektorn. 

Lokalkostnader beräknas till 27 120 000 kr. Sammanlagt beräknas admi

nistrationskostnaderna uppgå till 189390000 kr. I den följande redovis

ningen ingår dessa kostnader i resp. verksamhetsom:-åde i enlighet med 

följande tabell (I 000-tal kr.). Utöver administrationskostnaderna beräknas 

en nettoförbrukning under nästa budgetår av 7 000 000 kr. för utredningar 

riirande hyggnadsföretag m.m. 

Verksamhetsområde Av byggnadsstyrelsen beräknat för 

1982/83 1983/84 

I. Lokalhållning 17461 17630 
2. Fastighetsförvaltning 72151 72 855 
3. Anskaffning 87005 87 860 
4. Inredning 
5. Övrig verksamhet 

9285 9 375 
1650 1670 

Summa 187 552 189 390 

I. Lok a I hå 11 ni n g omfattar lokalförsörjningsplanering. behovspröv

ning samt inhyrning av lokaler. Enligt byggnadsstyrelsen innebär ett mins

kat utrymme för investeringar i nyb~ggnader att betydelsen av en fortlö

pande angelägenhetsgradering av aktuella projekt ökar. Etappindelningar 

måste prövas i större utsträckning än tidigare. Befintliga lokaler måste 

utnyttjas mer effektivt. Lokalstandarden varierar dock kraftigt mellan 

olika områden. Det är enligt styrelsen angeläget att de restriktioner som 

blir aktuella inte drabbar brukare med låg lokalstandard. Detta kräver ett 
mer intensivt planeringsarbete i styrelsen. 

Den lokalstandard som tillämpas idag bör enligt styrelsen diskuteras på 
nytt. Standard och kostnader måste vägas mot övriga kostnader för verk

samheterna. I första hand måste grundläggande arbetsmiljökrav tillgo

doses. I övrigt måste syftet vara att de totala kostnaderna för lokalbrukar
nas verksamhet blir så låga som möjligt. 

Den av byggnadsstyrelsen förvaltade lokalarean uppgick vid utgången 

av budgetåret 1981/82 till ca 8.1 miljoner m2• varav ca 5,8 miljoner m2 

utgjorde statsägda lokaler. Detta innebär en ökning under budgetåret med 

ca 500000 m2
, varav ca 400000 m2 statsägda lokaler. Ökningen beror på att 

byggnadsstyrelsen efter beslut av regeringen fr.o.m. den I juli 1981 överta

git lokalförsörjningsansvaret för länsarbetsnämndernas kanslier. arbetsför

medlingskontoren och arhetsmarknadsinstitutcn. 

Enligt regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställning

ar för budgetåret 1983/84 skall civila statliga myndigheter med vissa undan

tag redovisa i vilken omfattning och vid vilka tidpunkter som begränsning

ar i lokalinnehavet beräknas kunna genomföras under de närmaste följande 

fem budgetåren. Redovisningarna skall genomföras i samråd med bygg-
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nadsstyrelsen. Ca 120 myndigheter har redovisat ett första förslag eller 
synpunkter på möjligheterna till lokalbesparingar under femårsperioden. 

Av det redovisade materialet framgår enligt byggnadsstyrelsens preliminä

ra bedömningar att den disponerade lokalarean skulle kunna minskas med 

ca 30000 m2
, varav ca 10000 m2 under budgetåret 1983/84. För att åstad

komma reella lokalbesparingar kommer styrelsen att samråda med berörda 

myndigheter och utreda hur de lokaler som lämnas skall kunna användas 

för annan verksamhet. 

2. Fastighets för va It ni n g omfattar ekonomisk och teknisk förvalt

ning av fastigheter. Den ekonomiska fastighetsförvaltningen avser uthyr

ning av lokaler samt ekonomiska och juridiska frågor som sammanhänger 

med fastighetsägande. Den tekniska fastighetsförvaltningen omfattar fas

tighetsdrift samt fastighetsunderhåll och ombyggnader. Förvaltningens 

primära ändamål är att tillgodose de statliga myndigheternas lokalbehov. 

Den skall bedrivas så att fastigheternas värde och tekniska funktion vid

makthålls. Den skall vidare ge ett godtagbart ekonomiskt resultat vid en 

marknadsanpassad hyressättning. 

Resultatbudget för fastigheter som förvaltas av byggnadsstyrclsen: 

Intäkter 

Hyror från statsmyndig-
heter 

H vror från enskilda 
Diverse inkomster 

Summa inkomster 

Kostnader 

Teknisk fastighetsförwlt-
ning i statsiigda lokaler 

Hvror m.m. för inhvrda lokaler 
Administrationskos.tnader 
Kapitalkostnader 
al avskrivningar 
b) ränta på kapitalet 

Summa kostnader 

Resultat efter avskriv-
ningar och ränta 

Extraordinära intäkter 
Resultat före avsiittningar 

och skall 
Avsättningar och kommunal

skatt 

Överskott att tillföras 
stal~budgetcn 

1982/83 

3477000000 
140 500 000 
47 600000 

3665100000 

904400000 
1 220 000 000 

7'2151000 

196500000 
1085800000 

3478851000 

18fi249000 
15 000000 

201 249000 

700000 

201949000 

Av byggnadssty
relsen beräknad 
ändring 1983/84 

+878500000 
+ 10000000 
+ 6400000 

+894900000 

+ 159 100000 
+465000000 
+ 704000 

+ 16600000 
+ 170200000 

+811604000 

+ 83 296000 
- 5000000 

+ 78296000 

- 2 300000 

+ 75996000 
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Prognoserna över resultatutwcklingen visar på ett relativt sämre resul

tat än tidigare. Detta sammanhänger med ökade riintekostnader för det 

statsägda beståndet. ökade förluster för det inhyrda beståndet samt hyror 

som inte täcker kostnaderna i det nybyggda beståndet. En bidragande 

orsak till resultatförsämringen budgetåren 1981/82 och 1982/83 är att un

derhålls- och ombyggnadsarbeten tidigarelagts av sysselsättningsskäl. 

Förändringarna av räntan päverkar räntekostnaderna för hela det dispo

nerade kapitalet varvid en räntehöjning med I ~;;- medför ökade kapital

kostnader med närmare 100 milj. kr. Reglerna för hyresdebiteringen n1ed

för att hyresnivån i verkets lokaler anpassas till marknadsnivån med viss 

eftersläpning. Hyresökningarna har därför inte motsvarat kapitalkostnads

ökningarna. detta trots att marknadshyrorna stigit i minst motsvarande 

takt. Det förbättrade resultat som prognostiserats för budgetåret 1983/84 

beror till stor del på beslutade ökningar av de hyror som aviserats myndig

heterna för detta budgetår. 

Marknadshyrorna för nybyggda lokaler är normalt lägre än kostnaderna 

för lokalerna under de första tre till fem åren. Därefter liimnar lokalerna ett 

överskott. Utvecklingen har gått mot att den inledande förlustperiodcn 

blivit något längre och förlusterna under de första åren blivit något större 

iin tidigare. De nya delarna av det statsägda beståndet påverkar därför 

resultatet negativt i större utsträckning än tidigare. 

Resultatet som sådant visar på lönsamheten för statsvcrket av att iiga 

fastigheter. Enligt byggnadsstyrelseh beräknas statens kostnader för de 

statsägda lokalerna till ca 80 % av köstnaderna för förhyrning av motsva

rande lokaler på m;1rknaden. Staten sparar sälund~1 :lrligcn mycket stora 

belopp pil att iiga de fastigheter som behövs för lokalförsörjningen. Lön

samhctsbcdömningen bör dessutom kompletteras med att fastigheternas 

värdestegring tillfaller staten. 

Regeringen föreskriver att byggnadsstyrelsens bokslut skall innehålla 

förslag till disposition av överskottet för fastighetsförvaltning. Överskottet 

för inrikes fastighetsförvaltning för budgctäret 1981/82 uppgick till cä 143 

milj. kr. En del av detta överskott har uppkommit genom realisationsvins

ter vid fastighctsförsäljning. nämligen 8.8 milj. kr. Byggnadsstyrelscn fö~e
slår att sådana medel i fortsiittningcn får disponeras av styrelsen utan att 

ingå i den egentliga budgetprocessen och användas till fastighetsunderhåll 

och ombyggnad och därmed jämförliga fitgiirder. 

Under utgifterna för fastighetsförvaltningen har byggnadsstyrelscn be

räknat sammanlagt ca I 063 milj. kr. för teknisk fastighetsflirviiltning i 

statsägda lokaler. Av beloppet avser ca 7'26 milj. kr. fastighetsdrift. vilket 

innebär en ökning om ca 118 milj. kr. som huvudsakligen beror pa ökade 

värmekostnadcr. De höjda värmckostnaderna har dock kunnat begriinsas 

genom olika em:rgisparätgiirder. För fastighctsundcrhåll samt ombyggnad 

och komplettering beräknar byggnadsstyrelsen sammanlagt ca J 19 milj. 

kr., varav ca 19 milj. kr. avser slottsbyggnader m.m: och ca 19 milj. kr. 

h RiJ.:sd11gen /9X2ili3. I sam/. Nr 1011. Billl!!ll 9 
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utrikes fastigheter. Detta innebär en ökning för den inrikes fastighetsför

valtningen med ca 37 milj. kr. - varav för slottsbyggnader ca I milj. kr. -

m:h för utrikes fastigheter med ca 2 milj. kr. Byggnadsstyrelsens administ

rationskostnader för programmet beräknas till ca 73 milj. kr., dvs. en 

ökning med ca I milj. kr. Förräntning av det av byggnadsstyrclsen förval

tade kapitalet och avskrivningar beräknas öka med ca 170 milj. kr. resp. ca 

17 milj. kr. Överskottet av fastighetsförvaltningen beräknas öka med ca 76 

milj. kr. 

3. Anskaffning omfattar delprogrammen Byggproduktion och Köp 

och försäljning av fastigheter. Delprogrammet Byggproduktion omfattar 

projektering och byggande. För projekteringen anlitas utomstt1ende kon

sulter. Projektledning utförs av projekteringsbyrån och i viss utsträckning 

av de regionala byggnadsförvaltningarna. Byggnadsförvaltningarna svarar 

även för byggledning, kontroll och besiktning. För utförandet anlitas entre

prenörer eller de tre egenregienheterna i Stockholm. Uppsala och Lund. 

Inom byggproduktionen leder enligt styrelsen ett fortsatt begränsat in
vestcringsutrymme till att frågorna om bl.a. angeliigenhetsgradering av 

enskilda byggnadsprojekt tydligare än hittilis måste vidareutvecklas ge

nom hela planeringsprocessen från utredningsfasens början. Med utgångs

punkt i bl.a. en sådan angelägenhetsgradering för inrikes byggande har 

styrelsen redovisat att en investeringsnivå budgetåret 1983/84 för projekt 

inom styrelsens lokalhållningsansvar av ca 560 milj. kr. är nödvändig för 

att föreliggande behov skall kunna tillgodoses hjälpligt. I förhållande till 

motsvarande beräkningar för innevarande budgetår är detta en reducering 

med ca 130 milj. kr. Styrelsen räknar vidare med en investeringsnivå 

budgetåret 1983/84 för projekt inom styrelsens uppdragsverksamhet av ca 

470 milj. kr. Sammantaget beräknas investeringsnivån därmed till ca I 050 

milj. kr.. vilket motsvarar en reducering om 250 milj. kr. i förhållande till 

beräkningarna för budgetåret 1982/83. Styrelsen redovisar att byggnads

projekt med en beräknad investeringsnivå budgetåret 1983/84 av ca 400 

milj. kr. därutöver kan påbörjas. 

För fastighetsköp uppgick förbrukningen under budgetåret 1981/82 till ca 

51 milj. kr. För budgetåren 1982/83 och 1983/84 beräknar styrelsen medels

förbrukningen till ca 132 resp. ca 60 milj. kr. 

Kostnaderna för byggproduktion och för fastighetsköp bestrids slutligt 

frän anslag till byggnadsverksamhet m.m. samt från uppdragsmedel. Bygg

nadsstyrclsens administrationskostnader för programmet beräknas for in

nevarande budgetår till 87 milj. kr. Eftersom verksamheten är beroende av 

investeringsvolymen kan resursbehovet för budgetåret 1983/84 inte slutgil

tigt bedömas förrän vid ingången av budgetåret. 

4. Byggverksamhcten i egen regi omsätter sammanlagt ca 220 milj. 

kr. per budgetår. Både ny- och ombyggnadsarbeten inom styrelsens bygg

produktion och arbeten inom förvaltningsprogrammet utförs i egen regi. 

Under senare år har verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot under-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 83 

håll- och ombyggnad där det kan vara svårt att upphandla arbeten till fast 

pris. Genom egenregiverksamheten får byggnadsstyrelsen insyn i bygg

branschen och detaljkunskap om kostnader och produktionsteknik. Erfa

renhetsåterföringen från verksamheten stärker styrelsens kompetens som 

bestiillare och byggherre. 

5. Inredning omfattar planering m:h upphandling av inredning för 

lokaler inom utbildnings- och jordbruksdepartementens verksamhetsområ

den och i övrigt efter regeringens särskilda beslut. Sålunda har verket fått 

ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de myndigheter 

som omlokaliseras från stockholmsområdet samt för lokalerna för rege

ringskansliet i Stockholm. Härtill kommer sådana projekt. där lokalbru

karna uppdrar åt styrelsen att planera och upphandla inredning och ställer 

erforderliga medel till styrelsens förfogande. Utomlands svarar byggnads

styrelsen för projektering, förvaltning och anskaffning av inredning för 

utiikesrepresentationens kanslilokaler. chefsbostädernas representations

dclar samt vissa andra bostäder m.m. Kostnaderna för inrednings verksam

heten beräknas till ca 94 milj. kr. innevarande budgetår och ca 115 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84. 

Administrationskostnaderna beräknas till ca 9.3 resp. ca 9.4 milj. kr. 

budgetåren 1982/83 resp. i 983/84. 

6. Övrig verksamhet omfattar samordning av parkerings verksam

heten vid vissa statliga myndigheter. effektivisering och rationalisering 

inom städningsområdet samt övrig uppdragsverksamhet som rådgivning i 

transportfrågor, slutande av avtal för sådana transporter av bohag för 

statsanställda som bekostas av staten i egenskap av arbetsgivare samt 

försäljning m.m. av den inredning som lämnas kvar av omlokaliserings

myndigheter i de lokaler som utryms. 

Kostnaderna för drift av parkeringsanläggningar budgetåret 1982/83 be

räknas till 7.9 milj. kr. Dessa _kostnader täcks helt av parkeringsavgifter. 

För budgetåret 1983/84 beräknas preliminärt inkomsterna överstiga utgif

terna med ca 4 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen har påbörjat försök med extern konsultverksamhet 

med internationell inriktning. 

Till de gemensamma funktionerna räknas utvecklingsarbete, 

teknisk service. kalkylering, upphandling och besiktning. ekonomi och 

administration samt den gemensamma kontorsdriften och reprocentralen 

för myndigheterna inom kv. Garnisonen. 

Under budgetåren_ 1981/82 och 1982/83 har byggnadsstyrelsen ut vecklat 

ett nytt ekonomiskt redovisningssystem. Systemet avses införas per den I 

juli 1983. Styrelsen avser att på sikt driva det nya systemet inom den 

sammanlagda besparing av styrelsens administrati_on som regeringens an

visningar för budgetarbetet förutsätter. 

De sammanlagda kostnaderna för förvaltningskontoret Garnisonen be

räknas uppgå till ca 28,2 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Verksamheten 
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finansieras genom ett kontorsdriftpålägg som debiteras lokalbrukarna i 

förhållande till disponerad area. Bidraget uppgick budgetåret 1981/82 till 

264 kr/m2 och beräknas för budgetåret J 982/83 till 269 kr/m2 och för 

budgetäret 1983/84 till 272 kr/m2
• 

Föredragandens (j1 ·en·iiganden 

Byggnadsstyrclsen är regeringens centrala expertorgan för bl.a. lokal

försörjning för civila statliga myndigheter. Ansvar för fastighetsförvaltning 

och anskaffning av lokaler för statlig verksamhet har under senare år i 

ökad utsträckning lagts på styrelsen. Bl.a. har lokalförsörjningsansvaret 

för länsarbetsnämnderna. arbetsförmedlingarna. arbetsmarknadsinstituten 

och arbetsmarknadsutbildningen överförts till styrelsen. Vidare har rege

ringen uppdragit åt styrelsen att bistå riksförsäkringsverkct och försäk

ringskassorna i lokalfrågor. Enligt styrelsen bör denna utveckling fortsätta 

i syfte att tillvarata styrelsens kunskaper och erfarenheter inom verksam

hetsområdet. Jag delar styrelsens uppfattning. Jag anser att en ökad sam

ordning av lokalfrågor bör kunna leda till en rationellare användning av 

lokaler som disponeras av myndigheterna. 

Byggnadsstyrelsens huvud uppgift är att förse myndigheterna med ända

målsenliga lokaler. Styrelsen arbetar fortlöpande med åtgärder för att öka 

effektiviteten i lokalutnyttjandet och att förbättra lokalekonomin. Som ett 

led i detta arbete har styrelsen påbörjat översyn av vissa standard- och 

normfrågor. Arbetet med standardfrågor omfattar bl.a. areastandard för 

enskilda tjänsterum. möjligheter till större samutnyttjande av lokaler. ut
veckling av effektivare planlösningar samt programmeringsreglcr för del

tidsarbetande. Arbetet med normfrågor omfattar främst en översyn av de 
bestämmelser som reglerar byggandet av lokaler m:h som påverkar styrel

sens uppgifter med lokalförvaltning. Arbetet bedrivs i samråd med de 

myndigheter som svarar för normgivningen. Jag anser detta arbet_e. som 

bör kunna leda till begränsningar av kostnaderna för byggverksamhetcn 

och fastighetsförvaltningen. som angeläget. Jag avser att i samråd med 

cheferna för bostads- och civildepartementen nära följa detta arbete och 

om så erfordras återkomma till regeringen med de förslag som kan komma 

att aktualiseras. Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om de statliga 

myndigheternas arkivhantering. Statsrådet Göransson kommer senare 

denna dag att erinra om myndigheternas möjligheter att förbättra arkivhan

teringen. bl. a. genom upprättande av register och förteckningar. obligato

risk rensning av materiel innan det arkiveras och genom en betydligt ökad 

utgallring som kan genomföras inom ramen för nuvarande bestämmelser. 

En sådan genomgång bör kunna leda till lokalbesparingar. Innan myndig

heterna - i vissa fall med de s. k. arkivmyndigheternas hjälp - genomfört 

en översyn av arkivhantcringen hör byggnadsstyrelsen vara mycket re

striktiv vid prövningen av önskemål om nya eller utökade arkivlokaler. 

Jag har tidigare denna dag under avsnittet särskilda frågor redovisat det 
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budgettekniska utvecklingsarbete som bedrivs i syfte att skapa incitament 

för såväl enskilda lokalbrukare som lokalhållaren byggnadsstyrelsen att fä 
till stånd ett rationellare lokalutnyttjande. En förutsättning för att detta 

arbete skall ge resultat är att myndigheterna får ett ökat ansvar för sina 

lokalkostnader. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag 

om anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 

1984/85 bl.a. vad avser redovisning av lokalkostnader. Det är angeläget att 

byggnadsstyrelsen biträder myndigheterna i det arbete med lokalfrågor 

som kommer att erfordras. 

Jag har i det föregående redovisat den av styrelsen beräknade omslut

ningen inom de olika verksamhetsområdena under innevarande och nästa 

budgetår. Inom verksamhetsområdet Fastighetsförvaltning beräknar jag 

sammanlagt 998,6 milj. kr. för reparations- och underhållskostnader m.m. 

Av detta belopp har jag beräknat 272.6 milj. kr. till fastighetsunderhåll 

samt ombyggnad och komplettering enligt följande sammanställning (I 000-

tal kr.). 

1982/83 Beräknad ändring 19.83/84 

Byggnads- Före-
styrelsen draganden 

Krn;lnader för faslig-
hetsundcrhåll samt 
omhyggnad och komplel-
tcring 287 900 +31400 -15300 
därav 
a) slottsbyggna-

dcr 111.m. ( 18100) (+ 9001 (-9000) 
h) utrikes faslig-

heter (14 7001 (+ 4()001 (+3 8001 

13yggnadsstyrelsen har hemställt att för fastighetsunderhålls- och om
byggnadsåtgärder även få disponera de realisationsvinster som kan upp

komma vid försäljning av fastigheter. För budgetåret 1981/82 uppgick 

dessa till 8.8 milj. kr. Jag har inget att erinra mot detta förslag. Jag har vid 

min beräkning av överskottet av fastighetsförvaltningen beaktat förslaget. 

Vid beräkningen har jag beaktat att regeringen uppdragit åt styrelsen att 

i sysselsättningsskapande syfte till innevarande budgetår tidigarelägga un

derhålls- m:h ombygnadsfögärder till en sammanlagd kostnad av 28.5 milj. 

kr. utöver de medel som tidigare har anvisats. 

För verksamhetsområdet Anskaffning innebär de förslag till anslag för 

byggnadsverksamhet som redovisas under olika huvudtitlar i budgetpropo

sitionen en viss minskning av investeringsvolymen för niista budgetår. Jag 

anser mot denna bakgrund att verksamheten inom byggnadsstyrelsen bör 

kunna bedrivas inom ramen för ett huvudförslag. Jag beräknar kostna

derna för byggnadsstyrelsens administration till ca 190 milj. kr. för nästa 

budgetår enligt följande sammanställning. 
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Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

1982/83 

165 797000 
21755000 

187 552000 

86 

Beräknad ändring 1983/84 

Byggnads- Före-
styrelsen draganden 

-3 527000 -2 862 000 
+5 365 000 +5365000 

+1838000 +2503000 

I beloppen ingår medel för en tjiinst som överförs från statens kulturråd 

p.g.a. att byggnadsstyrelsen övertar ansvaret för lokalprogrammering för 

kultursektorn. Jag har vidare beräknat medel för verksamheten vid ett 

utökat revisionskontor hos styrelsen. Chefen för kommundepartementet 

har tidigare denna dag under avsnittet Gemensamma frågor tagit upp 

frågan om den statliga revisionsverksamheten i bl.a. vad avser ändrad 

revisionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riksrevisions

verkets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För byggnadsstyrel

sens vidkommande innebär förslaget att styrelsen blir värdmyndighet för 

ett utökat revisionskontor. Dessa medel är preliminärt beräknade i avvak

tan på resultatet av förhandlingar om anställings- och arbetsvillkor med 

anledning av den ändrade revisionskontorsorganisationen. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att omfattningen av byggnadsin

vcsteringarna och av reparations- och underhållsåtgärder och därmed 

verksamheten inom byggnadsstyrelsen kan komma att förändras i förhål

lande till budgetförslaget med anledning av de konjunktur- och arbets

marknadsåtgärder som fortlöpande övervägs. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration och övriga drift

kostnader bestrids. inom ramen för de ekonomiska restriktioner som rege

ringen beslutar. slutligt från hyresinkomster samt de anslag m.m. som står 

till förfogande för förvaltning och anskaffning av fastigheter och lokaler 

och för inredning samt av inkomster från uppdrags verksamhet. I statsbud

geten tas upp endast ett formellt belopp av I 000 kr. under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

D 2. Inköp av fastigheter m.m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

46416 305 
30000000 

50000000 

Behållning 68443 299 

Anslaget används för fastighetsförvärv efter beslut av regeringen i varje 

särskilt fall. bl.a. för markinköp i samband med omlokalisering av statlig 

verksamhet och förvärv av tomtmark för förvaltningsbyggnader och polis

hus. Byggnadsstyrelsen har av regeringen bemyndigats att - om kostna-
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,den i det enskilda fallet inte överstiger I 000000 kr. - själv besluta i frågor 

som gäller bl.a. fastighetsreglcringar och kompletteringsköp. 

Byggnadsstyrelsen 

Under budgetåret 1981/82 har utbetalats ca 46,4 milj. kr. för fastighets

förvärv. Härutöver hade vid budgetårets utgång ca 3 .6 milj. kr. enligt 

tidigare åtaganden ännu inte utbetalats. Byggnadsstyrelsen hade vid ut

gången av budgetåret till regeringen redovisat förslag om ytterligare för

värv till en sammanlagd kostnad av ca 13,3 milj. kr. 

Förhandlingar pågår fortlöpande med kommuner och enskilda om mark

och fastighetsförvärv för utbyggnad av statlig förvaltning. bl.a. länsförvalt

ningen samt domstols- och polisväsendet. Styrelsen bör vidare hålla en 

viss beredskap för sådana byggnadsobjekt som kan komma att tidigareläg

gas. 

Byggnadsstyrelsen beräknar att ett genomförande av nu aktuella förvärv 

skulle ge ett medelsbehov av ca 80 milj. kr. för nästa budgetår. Därvid har 

vissa medel beräknats för förvärv av sådana fastigheter där styrelsen är 

ensam eller dominerande hyresgäst. Enligt styrelsen ökar statens kostna

der kraftigare för sådana lokaler än för det egna fastighetsbeståndet. An

slaget för nästa budgetår föreslås föras upp med 80 milj. kr. 

Föredraganden 

Med beaktande av att beredskap för oförutsedda förvärv bör finnas 
beräknar jag anslagsbehovet till 50 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp m·fastiglzeter m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 50000 000 kr. 

D 3. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

636514 772 

639727000 1 

660 379000 
1 Inklusive 500 000 kr. för åtgärder i narkotikabekämpande syfte enligt reglerings
brev. 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt 

skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden av sär

skilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i övrigt 

uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontrolluppgifter, 

som sammanhänger därmed. och vissa andra övervakningsuppgifter. Ver

ket svarar även för åtgärder till havs och i kustvattnen. Vänern och 

Mätaren för att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller 

annat som är skadligt. 
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Den centrala ledningen för tullverket utövas av generaltullstyrelsen. 

Chef för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns två avdel

ningar, en driftavdelning och en tulltaxeringsavdelning. Inom driftavdel

ningen finns ett planeringssekretariet samt två byråer, personal- och drift

byrån och bevakningsbyrån. Tulltaxeringsavdelningen omfattar två byrå

er. tariffbyrån och tullfrih<::tsbyrån. Inom styrelsen finns ytterligare två 

byråer. kanslibyrån och ekonomibyrån, samt ett revisionskontor. 

Tullverkets regionala och lokala förvaltning är indelad i fyra tullregioner 

och tre gränstulldistrikt. Tullregionerna kallas norra. östra, södra och 

västra tullregionen. Chefsmyndighet för tullregionerna är tulldirektionerna 

i resp. Sundsvall, Stockholm. Malmö och Göteborg. Tullregionerna inde

las för annan verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. 

Ledning~organ för tulldistrikten är di~triktstullkammare. 

1982/83 

Personal 

Gencraltullstyrelsen 320 
Tullstaten 3 746 
Revisionskontor 7 

4073 

Anslag 

I. Förvaltningskostnader 605 838 ooo~ 
(därav lönekostnader) (527 586000) 

2. Lokalkostnader. fårslagsl'i.1· 42869000 
3. Revisionskontor 1020000 

Summa kostnader 6497270002 

Avg;lr intäkter under anslaget 10000000 

Summa 6397270002 

Beräknad ändring 1983/84 

Generaltull
styrelsen 

-2 
+8 

+6 

+27647000 
(+ 971000) 
+ 13 694000 

+41341000 

+41341000 

Före
draganden 

-4 
-91 1 

+4 

-91 1 

+ 9116000 
(- 5 833 0001 
+I I 001000 
+ 535 000 

+20652000 

+20652000 

1 Förslagets personalmässiga konsekvenser kan inte exakt fastställas. 
~ Inklusive 500000 kr. för åtgärder i narkotikabekämpande syfte enligt reglerings
brev. 

Generalt 11//s t_vrelsen 

En viktig utgångspunkt för styrelsens överväganden har varit statsmak

ternas beslut om omprioriteringar av tullverkets kontrollverksamhet till 

förmån för kampen mot narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet, 

för importkontrollen av tekovaror samt för uppgiften att tillse att skilda 

miljöbestämmelser efterlevs. Styrelsen räknar med att motsvarande inrikt

ning kommer att bestå under de närmaste budgetåren. 

En annan utgångspunkt har varit att tillväxten i utrikeshandeln och 

trafikens utveckling fortsätter. att öka trendmässigt i en sådan takt att 

tullverkets arbete med att expediera och kontrollera in- och utförsel av 

varor beräknas öka med i genomsnitt 2 % per år. 
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Mot denna bakgrund har åtgärder av olika slag vidtagits. Kontrollen vid 

de stora inpasseringsorterna har sålunda förstärkts i största möjliga omfatt

ning. Importkontrollen av tekovaror har ökat och kontrollen av den kom

mersiella importen har i växande grad inriktats mot större sändningar och 

mot sådan import där riskerna för fel och oegentligheter är stora. Samarbe

tet med statliga myndigheter och med andra länder har förstärkts för att 

effektivisera arbetet med att avslöja smuggling och ekonomisk brottslighet 

i anslutning till in- och utförsel av varor. 

Det är viktigt att kontrollnivån inom de prioriterade områdena kan 

bibehållas eller helst förstärkas. Styrelsen tillsatte förra året en utredning 

med syfte att se över verkets organisation och föreslå omdispositioner som 

en följd av förändringarna i trafikstrukturen under senare år. Det är sanno

likt att en viss förstärkning av de prioriterade områdena kan göras att döma 

av det underlag som redan finns härvidlag. Utredningen har lämnat en 

första delrapport. Kustbevakningens organisatoriska ställning bör vara 

avgjord innan en organisationsöversyn av tullverket kan slutföras. Mot

svarande gäller frågan om införandet av ett lokalt dataregistreringssystem 

inom tulltaxeringen. 

Generaltullstyrelsen framhåller i detta sammanhang att tullkontrollen nu 

sjunkit till en nivå då samhällets sociala kostnader och skatteförluster mer 

målmedvetet måste vägas mot kostnaderna för en ökad kontroll och vad 

detta kan ge i form av upptäckta oegentligheter och ökade tull- och skat

teintäkter. Med hänsyn till den pågående översynen av tullverket och mot 

bakgrund av regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställ

ningar har generaltullstyrelsen inte lagt fram något förslag om en ökning av 

personalresurserna frånsett en mindre ökning p. g. a. statsmakternas be

slut. Styrelsen yrkar att tullverket i dess helhet undantas från -:! lji.
alternativet. Detta ligger helt i linje med statsmakternas· beslut att undanta 

tullverket från nedskärning budgetåret 198:!/83 och att därutöver genom en 

särskild proposition till vårriksdagen förstärka tullens narkotikabekämp

ning med bl. a. 16 tjänster. 

Med hänsyn till pågående överväganden om den framtida organisationen 

av sjöövervakning m. m. yrkar styrelsen liksom föregående är på att i varje 

fall kustbevakningen och kusthevakningsledningen vid generaltullstyrel

sen undantas från en tvåprocentig nedskärning. Om kustbevakningen och 

kustbevakningsledningen inte kan undantas måste de minskas med 13 

resp. I tjänster. Styrelsen anser nämligen att det inte är möjligt att låta 

andra verksamhetsgrenar i tullverket bära kustbevakningens del av ned

skärningen. 

Generaltullstyrelsen har lagt fram två alternativa förslag (A och 8). I 

båda dessa har generaltullstyrelsen medtagit s. k. förändringar p. g. a. 

statsmakternas beslut, vilka medför en personalökning med två tjänster 

som en följd av den förkortade kredittiden vid betalning av tullräkningar 

och åtta tjänster för bemanningen av fem nya miljöskyddsfartyg. 
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Besparingsalternativet (allernativ Al innebär, inklusive statsmakternas 

beslut och om kustbevakningen inte undantas. en minskning med 82 tjäns

ter, fördelade med 26 tjänster för tulltaxering och uppbörd. 39 för distrikts

bevakning, 8 för gränsbevakning, 5 för kustbevakning och 4 hos general

tullstyrelsen. Om personalminskningen genomförs kommer omplacering 

av personal att bli aktuell. 

Generaltullstyrclsen har i sin redovisning av huvudförslaget undantagit 

medlen för drift och underhåll av teknisk materiel från nedskärningen med 

hänsyn till att dessa kostnader inte utgör förvaltningskostnader i egentlig 

mening. En minskning av utgifterna under denna post skulle i alltför hög 

grad inverka på effektiviteten i arbetet. Rörligheten i kontrollverksamhe

ten är nämligen ett absolut krav för att denna skall kunna bedrivas på ett 

godtagbart sätt. Om Drift- och underhållsposten inte undantas från ned

skärningen måste personalen minskas med ytterligare 7 man. 

För att täcka kostnaderna för en fortsatt bemanning av kustpostering

arna i Piteå. Arkösund och Marstrand bör styrelsen ges rätt att överskrida 

anslagsposten Förvaltningskostnader i avvaktan på beslut i frågan om 

kust bevakningens framtida· organisation. 

Alternativ B. som är det alternativ som förordas av styrelsen, innebär i 

stort sett oförändrade personella resurser. Vissa omprioriteringar görs 

dock bl. a. för att förstärka narkotikabekämpningen, framför allt i Öre

sunds- och storstadsområdena. och kampen mot ekonomisk brottslighet. 

Även alternativ B är synnerligen restriktivt och innebär inklusive stats

makternas beslut en personalökning för tullverket om 6 man. 

Styrelsens strävan har varit att hålla den reala anslagsnivån oförändrad i 

alternativ B. För att täcka vissa angelägna behov erfordras dock utökade 

medel för tullverkets omkostnader bl. a. för förstärkning av ADB-stödet 

för narkotikabekämpningen. för bl. a. av säkerhets- och utvecklingsskäl gå 

över till en större flygplanstyp för kustbevakningstlyget och för utbyte av 

gcncraltullstyrelsens telefonväxel. Vidare föreslår styrelsen att de anvi

sade medlen för anslagspostcn Lokalkostnader räknas upp till den beräk

nade belastningsnivån. 

Lokal inregistrering m• importdata .fiJr handelsstatistik och uppbörd med 

hjälp a~· ADB 

Regeringen bemyndigade i december 1977 generaltullstyrclsen att bedri

va försöksvcrksamhct med ett ADB-system för förtullning m. m. Styrelsen 

har nu - med utgångspunkt i försöksverksamheten, det s. k. STINA

projektet - i en särskild framställning föreslagit att ett ADB-system införs. 

Systemet skulle göra det möjligt att lokalt inregistrera och samtidigt rutin

mässigt granska de ca 2 miljoner tulldeklarationer, som årligen inlämnas 

till tullmyndigheterna. Den dataregistrering av deklarationer som nu görs 

centralt hos generaltullstyrelsen skulle övertas av de lokala tullmyndighe

terna. Förslaget bör enligt generaltullstyrelsen ses som ett led i ansträng-
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ningarna att föra över resurserna till mer verkningsfulla åtgärder i bekämp

ningen av ekonomisk brottslighet och andra grövre oegentligheter i anslut

ning till import och export. I framställningen pekas också på de tidsvinster 

i tullproceduren, som det föreslagna nya systemet leder till. Ett rättat 

handelsstatistiskt primärmaterial skulle kunna tas fram upp till två veckor 

tidigare än nu. Tullfaktureringen skulle kunna ske minst en vecka tidigare 

än nu. Det föreslagna ADB-systemet skulle därtill enligt generaltullstyrcl

sens mening innehålla framtida utveeklingsmöjligheter såsom möjligheter

na till ett kostnadsbesparande systemsamarbete med näringslivet. 

Styrelsens framställning har remitterats till riksbanken. riksskattever

ket, statskontoret, riksrevisionsverket. statistiska centralbyrån, statens 

jordbruksnämnd. kommerskollegium. Sveriges industriförbund. Sveriges 

grossistförbund, Sveriges speditörförbund. Svenska handelskammarför

bundet, TCO, SACO/SR och LO. 

De flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget. i vissa fall med särskil

da förbehåll. Statskontoret gör ett sådant förbehåll när det gäller valet av 

ADB-utrustning. Riksbanken uttalar tveksamhet på ett par punkter när det 

gäller de av generaltullstyrelsen beräknade tidsvinsterna i fråga om upp

börden. Sveriges speditörförbund motsätter sig bestämt att statsmakterna 

skulle utnyttja de möjligheter till förkortning av kredittiderna, som det 

föreslagna ADB-systemet erbjuder. I övrigt betonar näringslivets organisa

tioner de möjligheter till datakommunikation stat/näringsliv' som systemet 

också öppnar. TCO åberopar som eget yttrande vad Svenska tulltjänste

mannaförbundet anfört och avvisar det av generaltullstyrelsen utformade 

förslaget. På liknande sätt åberopar SACO/SR de kritiska synpunkter som 

anförs av SACO/SR-föreningen vid tullverket. 
Kostnaderna för investeringen i ADB-utrustning beräknas av general

tullstyrelsen till 11.3 milj. kr. och övriga införandekostnader. häribland 
utbildningskostnader, till 4,8 milj. kr. Statsverket belastas införandeåret 

med 13.2 milj. kr. inklusive investeringen i ADB-utrustning. Under de 

därpå följande åren kan besparingar redovisas, främst därför att behovet 

av tulltaxeringspersonal minskar. 

Vid bifall till framställningen avser generaltullstyrclsen anmäla ett ökat 

medelsbehov i anslagsframställningcn för införandeåret. Tidpunkten för 

att genomföra systemet över hela landet beror av valet av ADB-utrustning. 

Om systemet införs under budgetåret 1983/84 har generaltullstyrelsen be

räknat att medelsbehovet för detta budgetår ökar med 3.2 milj. kr. Syste

met kan då vara i full drift fr. o. m. den I juli 1984. vilken är den tidigaste 

möjliga tidpunkten. 

Förrnltning m· fastigheter 

Generaltullstyrelsen förvaltar fastigheter för tullverket till ett vid utgång

en av budgetåret 1981182 bokfört anskaffningsvärdc av sammanlagt 

22 917 197 kr. Vid utgången av detta budgetår uppgick de ackumulerade 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 92 

avskrivningarna för byggnader till 10542851 kr. Det bokförda nettovärdet 

av fastigheterna utgjorde således 12 374 346 kr. Fr. o. m. budgetåret 1983/ 

84 skall avskrivningarna ske enligt nya regler. Av den beräknade ändringen 

till 1983/84 är 296000 kr. engångsavskrivning för sådana byggnader som 

genom de nya reglerna fått avkortad avskrivningstid. De regionala och 

lokala tullmyndigheternas behov av lokaler tillgodoses i huvudsak medelst 

förhyrning genom gcneraltullstyrelsens försorg. 

Förslag till driftstat för fastigheter och lokaler som förvaltas eller förhyrs a\' general
tullstyrelsen 

Intäkter 

Ersättning för lokaler 
som disponeras av tullverket 
Hyror od1 arrenden för 
lokalt:r och markområden 
Diverse intäkter 

Summa intäkter 

Kostnader 

Drift- och underhålls
kostnader 
Hvres- och arrendekostnader 
A~skrivningar enligt plan 

Summa kostnader 

Årets resultat 

Föredra~anden.1· Öl'erväganden 

1982/83 

30 178000 

300000 

1000 

30479000 

933 000 

28 734 000 
242 000 

29909000 

570000 

Beräknad ändring 1983184 

Generaltull
styrelsen 

+ 16954000 

+75000 

+17029000 

+247000 

+ 16200000 
+563 000 

+17010000 

+19000 

Före
draganden 

I 14374000 

+75000 

+14449000 

+247000 

+ 13620000 
+563 000 

+14430000 

+19000 

Under senare år har trafik- och godshanteringen medfört en ökning av 

tullverkets arbetsvolym med ca 2 t:;;(, per år. Samtidigt - åren 1974-1981 -

har verkets resurser reducerats med över 400 tjänster. Detta har möjlig

gjorts genom fortlöpande rationaliserings- och besparingsåtgärder, delvis 

inom ramen för den nya tullproceduren som infördes vid mitten av 1970-

talet (hemtagning, importdeklarationer, privat godsvårdJ. I enlighet med 

statsmakternas beslut har samtidigt en omprioritering av kontrollinsat

serna skett till förmån för kampen mot narkotikasmuggling och ekonomisk 

brottslighet samt uppgiften att tillse att skilda miljöbestämmelser efterlevs. 

Med hänsyn tagen till tullverkets angelägna arbetsuppgifter i samhällets 

kamp mot narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet finner jag att 

huvudförslaget bör tillämpas för tullverket i modifierad form. Jag beräknar 

sålunda att viss del av tullverkets samlade verksamhet undantas med det 

resultatet att anslaget för förvaltningskostnader i förhållande till huvud

förslaget uppräknas med 4,5 milj. kr. 

Mot bakgrunden av vad jag nu anfört är det angeläget att tullverket 
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ocksii fortsättningsvis tar till vara alla möjligheter till rationaliseringar och 

besparingar i verksamheten. Generaltullstyrelsen påbörjade 1981 en ge

nomgripande organisationsöversyn av tullverket för att så långt som möj

ligt anpassa organisationen till inträffade och förutsebara förändringar i 

trafikstrukturen. Jag finner att denna utredning är angelägen också med 

hänsyn tagen till vad chefen för kommunikationsdepartementet tidigare i 

dag har anmält beträffande kustbevakningens organisatoriska ställning. 

Jag förutsätter att generaltullstyrelsen som ett led i denna utredning har 

samråd med statskontoret. 

En annan fråga av betydelse för tullverkets framtida organisation är 

frågan om lokal (decentraliserad) inregistrering av importdata för handels

statistik och uppbörd med hjälp av ADB. Denna fråga har varit aktuell 

sedan år 1977. då regeringen bemyndigade generaltullstyrelsen att bedriva 

försöksverksamhet på området. Jag finner. mot bakgrunden av de redovi

sade afarenheterna och av att flertalet remissinstanser har tillstyrkt. att 

generaltullstyrclsen nu bör ges riitt att införa lokal dataregistrering av 

tulldeklarationer i enlighet med styrelsens yrkande i skrivelse den 4 april 

1982. Jag har vid bedömningen av frågan fäst vikt vid att det föreslagna 

systemet möjliggör ett snabbare färdigställande av tullsedlar och hiirige

nom bland annat också ett snabbare framtagande av det handelsstatistiska 

primärmaterialet. Anslag för anskaffning av erforderlig maskinutrustning. 

utbildning rn. m. blir aktuellt tidigast budgetåret 1984/85. Jag förutsätter att 

upphandlingen sker i samråd med statskontorel. Jag utgår i likhet med 

generaltullstyrelsen ifrån att vissa rationaliseringsvinster skall kunna möj

liggöras genom det nya dataregistreringssystemet och förutsätter att dessa 

preciseras i samverkan med statskont(Jret (och Statskonsult ABl i nästföl

jande års anslagsframställning. 

Övergången till lokal (decentraliserad) inregistrering av importdata för 

handclsstatistik och uppbörd med hjälp av ADB möjliggör en förkortning 

av kredittiden för de betalningsskyldiga. En viss kredittidsförkortning 

inträder också vid tullverkets övergäng per den I januari 1983 till ett nytt 

redovisningssystem för uppbörden. Övergiingen till detta nya system inne

bär nämligen att kreditimportörerna tillställes tullriikningarna en gäng per 

vecka i stället för som hittills varannan vecka. Effekten av dessa olika 

kredittidsförkortningar vill jag äterkomma till under vären 1983 i samband 

med prövning av de förslag som skattekreditutredningen har presenterat. 

Erfarenheterna av den hittillsvarande verksamheten med kustbevak

ningstlyget för bl. a. inriktning och samordning av resursinsatserna vid 

havsliskeövervakning och oljebekämpning är mycket goda. Samverkan 

har inletts med marinen för att främst tillgodose marinens behov av far

tygsidentifiering och för vilket marinen f. n. har betalat tullverket för ett 

visst antal tlygtimmar. Jag är emellertid inte nu beredd att föreslå utökade 

förhyrningsmedel för att ersätta två av kustbevakningens flygplan med en 

stön-e flygplanstyp. Chefen för försvarsdepartcmentet har tidigare denna 
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dag anmält att han har för avsikt att lämna uppdrag till generaltullstyrelsen 

och chefen för marinen att skyndsamt utreda frågan om ett gemensamt 

utnyttjande av flygplan. 

För tullverkets lokalkostnader tillfördes för budgetåret 1982/83 3 milj. 

kr. utöver pris- och löneomräkning som ett steg i en anpassning av anslaget 

till den beräknade belastningen. Tullverket har under en längre tid haft 

förmånliga hyresavtal med lägre hyror än den marknadsmässiga nivån. I 

samband med att avtalen har börjat löpa ut under senare tid har hyresvär

darna utkrävt kraftiga hyrcshöjningar till marknadsmässig nivå. Med hän

syn· till utvecklingen för tullverkets lokalkostnader totalt sett under denna 

längre tidsperiod anser jag att 14.6 miij. kr. utöver pris- och löneomräkning 

bör tillföras anslaget som en anpassning till den beräknade belastningen för 

budgetåret 1983/84. Jag utgår härvid från att hyrorna för tullverkets lokaler 

i fortsättningen kommer att f:'t en normal kostnadsutvcckling. 

Med anledning av riksdagens begäran om en översyn av passkontrollens 

organisation har på regeringens uppdrag generaltullstyrelsen och rikspolis

styrelsen avlämnat en rapport från passkontrollutredningen I PASKJ. En

ligt förslag i rapporten har regeringen utfärdat ändrade bestämmelser så att 

tullmyndighet har fått möjlighet att på begäran av polismyndighet kunna 

medv.erka vid passkontroll även vid överskridande av gräns mellan Sverige 

och icke-nordiskt land. Jag vill nu anmäla att jag har för avsikt att ge 

statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en till tid och plats 

begränsad försöksverksamhct med samverkan tull/polis vid passkontroll. 

För att bl. a. effektivisera narkotikabekämpningen har generaltullstyrel
sen begärt att få ansluta vissa terminaler hos tullverket till rikspolisstyrel
sens dator. Riksdagen !SkU 1981/82: 50. rskr 1981/82: 25()). har uttalat sig 

för en sådan anslutning. Därefter har generahullstyrelsen inkommit med en 

framställning om förande av tullverkets spaningsregister med hjälp av 

ADB. Frågan utreds f. n. inom regeringskansliet. 

I budgetförslaget för år 1981/82 aviserades en översyn av tullverkets 

möjligheter att ta ut avgifter för sin medverkan inom andra områden och på 

andra tider än de som normalt gäller för klarering av trafik. Statskontorct 

har i september 1982 lagt fram en principstudie av frågan. Jag finner att 

frågan nu bör föras vidare genom att uppdrag meddelas generaltullstyrel

sen och statskontoret att gemensamt snabbutreda förutsättningarna att 

introducera en tullklarcringsavgift. I uppdraget bör ingå att niiringslivets 

och trafikens synpunkter inhämtas samt att samråd sker med kommerskol

legium bl. a. för att avgiftens förenlighet med Sveriges internationella 

åtaganden skall bli belyst och med transportrådt:t. Jag avser att återkomma 

till regeringen med förslag i 1983 års kompletteringsproposition. 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan till statsbudgeten 

1983/84 Gemensamma frågor tagit upp frågan om den statliga revisions

verksamheten i bl. a. vad avser ändrad revisionskontorsorganisation. Som 

stöd för förslagen ligger riksrevisionsverkets rapport Den statliga revi-
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sionsverksamheten. För generaltullstyrelsens vidkommande innebär för

slaget till ändrad revisionskontorsorganisation att generaltullstyrelsen blir. 

värdmyndighet för ett utökat revisionskontor. Jag beräknar i enlighet 

härmed ytterligare medel för denna verksamhet under anslaget. Medlen är 

i avvaktan på resultatet av förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor 

med anledning av den ändrade revisionskontorsorganisationen prelimiärt 

beräknade. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

l. att till Tlllfrerket: Förvaltningskvstnader för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 660379000 kr.. 

2. att godkänna förslaget till driftstat för budgetåret 1983/84 för 

fiin•a/tning m· tullverkets fastigheter. 

D 4. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

13529000 

2000000 

I 000000 

Reservation 1470795 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och 

telemateriel. 

Genera It 11 l ls tyrels en 

Styrelsen hemställer om ett anslag på sammanlagt 42815000 kr. Styrel

sen har därvid beräknat 31,5 milj. kr. för ersättningsanskaffning av fem 

medelstora bevakningsfartyg av typ Tv 281, 10,1 milj. kr. för anskaffning 

av bevakningsbåtar, isbåtar, fartygsmateriel, motorfordon m. m. samt 1,2 

milj. kr. för telemateriel. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår har jag beräknat ett anslag på I milj. kr. för bl. a. 

utbyte av föråldrade radarutrustningar på bevakningsfartyg och anskaff

ning av nya personbilar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 1983/ 

84 anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 

D 5. Vissa byggnadsarbetcn vid tullverket 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2 276474 

I 000000 

I 000000 

Behållning 17060533 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av markområden och 
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byggnader avsedd<1 att tillgodose behovet av lokaler för de regionala och 

lokala tullmyndigheterna i den mån det inte täcks genom förhyrning. 

Därtill kommer nödvändiga om- och tillbyggnadsarbeten inom befintligt 

fastighetsbestånd för att tillgodose ändrade lok<1lbehov med krav på funk

tionell utformning. Från anslaget skall dessutom bestridas kostnader för 

energibesparingsåtgärder och för utredning och projektering av planerade 

byggnadsprojekt samt investeringskostnader för telemaster. 

Genera It 11 l ls tyr els en 

Av den under budgetåret 1981/82 uppkomna behållningen ( 17 060 533 l 

avser 16800000 kr. medel som anvisats för särskilda ändamål, nämligen 

6.8 milj. kr. för byggande av ny tullstation i Storlien, 6.2 milj. kr. fÖr 

projektering och byggande av ny tullstation i Eda samt 3.8 milj. kr. för 

grundundersökning. projektering och byggande av ny tullstation i Övertor

neå. I kostnadsläge 1982-07-01 beräknas dessa kostnader uppgå till sam

manlagt 19 440 000 kr. 
Övrig behållning (260 533 kr.) beräknas under budgetåret 1982/83 använ

das för färdigställande av ny tullstation i Kaunisjoensuu (52 000 kr.) och för 

vissa mindre expeditions- och förrådsbyggnader. Därutöver beräknas I 

milj. kr. för projekteringskostnader. 

För budgetåret 1983/84 föreslår generaltullstyrelsen att 6 159000 kr. 

anvisas för vissa byggnadsprojekt. för cnergibesparingsåtgärder samt för 

utrednings- och projekteringskostnader. 

För vissa större byggnadsobjekt avser styrelsen att i särskilda skrivelser 

återkomma till regeringen med begäran om projekterings- och/eller bygg

uppdrag samt anvisande av medel härför. 

Fiiredraganden.1· ö1·en·iiganden 

För nästa budgetår har jag beräknat anslaget till I milj. kr. för utred

nings- och projekteringskostnader för viss<1 planerade byggn<1dsprojekt. 

För innevarande budgetår har särskilda medel, 19 800 000 kr.. anvisats 

under anslaget för vissa syssclsättningsskapande åtgärder i samband med 

vissa byggnadsarbeten vid tullverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa hyggnadsarheten rid t11ll1·erket för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 

D 6. Konjunkturinstitutet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11584000 

12 219000 

12 589000 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsor~ 
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gan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom 

och utom landet. utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedri

va forskning i anslutning hiirtill. 

Chef för konjunkturinstitutet är en övcrdircktör. Institutets uppgifter är 

fördelade på tre vcrksamhctsomriidcn: forskning. löpande verksamhet och 

administration. 

K onjunkturi nst it 11 tel 

Konjunkturinstitutet har under budgetåret 1981182 lagt fram tre rappor

ter i serien Konjunkturläget samt publicerat dessa i serien The Swedish 

Economy. Fyra kvartalsvisa barometerundersökningar för tillverkningsin

dustti~och för byggnads- och anläggningsvcrksamheten har dessutom 

genomförts. 

Institutet har under budgetåret 1981/82 bedrivit undersökningar bl a 

rörande sambanden mellan inkomst- och konsumtionsutveckling samt sy

stem med s k konjunkturindikatorer. 

I nstitutcts förslag inför budgetåret 1983/84 kan sammanfattas enligt föl

jande: 

I. Pris- och löneomräkning 602 000 kr. 

2. De besparingar på 265 000 kr som konjunkturinstitutet enligt huvud

förslaget har redovisat innebär en begränsning av lönekostnaderna genom 

vakanshållning av en tjänst samt minskad publicering av The Swedish 

Economy. Vidare begränsas anslaget för hushållens inköpsplancr. 

3. Institutet förordar ett tilläggsaltcrnativ som innebär att besparingen på 

265 000 kr enligt huvudalternativet inte genomförs samt att vissa medel 

tillförs institutet för bl a ökad datorkapacitet. 

4. För särskilda undersökningar begär konjunkturinstitutet 3 605 000 kr. 

För hushållens inköpsplaner begär institutet 3 190 000 kr.. för konjunktur

barometerundersökningarna 50 000 kr samt 365 000 kr för systemarbete 

och maskinella bearbetningar. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

1982/83 

44 

10876000 
(6491 000) 

1343000 

12219000 

7 Riksdagen 19821'33. I sam/. Nr JUO. Bilaga 9 

Bcriiknad ändring 19!0/84 

Konjunktur
institutet 

+535000 
(-) 

+ 184000 

+719000 

Före
draganden 

+ 186000 
(- 48000) 
+184000 

+370000 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 98 

f"iiredragandens öven·iiganden 

För nästa budgetår bör medel för konjunkturinstitutets verksamhet be

räknas med utgångspunkt i institutets huvudförslag. Jag kan dock inte 

biträda förslaget till begränsning av utgivningen av The Swedish EcontHny 

utan har för avsikt att i stället ge institutet i uppdrag att redovisa möjliga 

besparingar inom den särskilda undersökningen Hushållens inköpsplarn.:r. 

Jag har vidare beräknat medel för vissa ADB-kostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 12 589 000 kr. 

Myntverket 

Myntverket är central förvaltningsmyndighet för myntväsendet med 

uppgift att tillverka mynt. I mån av resurser får verket ge ut medaljer och 

mot ersättning utförit även andra arbeten. 

Chef för myntverket är en myntdircktör. Inom verket finns tre enheter 

nämligen en för administrativa än.:nden, en för tillverkning av mynt och 

medaljer samt en för materialkontroll. 

Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids från tre anslag nämli

gen förslagsanslagen Myntverket: Förvaltningskostnader och Myntverket: 

Uppdragsverksamhet samt reservationsanslaget Myntverket: Utrustning. 

På budgetens inkomstsida är under rubriken Inkomst av statens verksam

het upptaget en inkomst av myntningen vilken för innevarande budgetår 

beräknas uppgå till ca I 90 milj kr. Detta belopp avser värdet av det vid 

myntverket producerade mynt med avdrag för materialkostnader. Värdet 

av producerade mynt sätts därvid till det nominella värdet av de utväxlade 

mynten. De formella besluten om storleken på myntpriiglingen meddelas i 

de myntningslov regeringen beviljar efter förslag av myntverket. 

I> 7 Myntverket: Förvaltningskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Afy11t1·erket 

6792000 

7609000 

7836000 

För budgetåret 1981/82 har myntverket redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår att utfallet på anslaget understeg det budgeterade 

beloppet med 370 000 kr. Besparingen beror främst på minskade lönekost

nader samt minskade transportkostnader. 

För budgetåret 1983/84 planeras en normal produktion av 280 miljoner 

mynt till ett nominellt värde av 182 milj kr. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

1982/83 

46 

6449000 
(5299000) 
I 160 000 

7609000 

99 

Beräknad ändring 1983/84 

Myntverket Före-
draganden 

-1 -I 

- 15000 - 2000 
1-160000) (-1130001 
+232000 +229000 

+217000 +227000 

Inkomst av myntning som redovisas pä budgetens inkomstsida under 

Inkomst av statens verksamhet beräknas till 144 milj kr. 

Myntverkets förslag inför budgetåret 1983/84 kan sammanfattas enligt 

följande. 

I. Huvudalternativ 7 826 000 kr. 

2. Pris- och löneomr~ikning 343 000 kr. 

3. I förslaget, som överensstämmer med huvudalternativet, förordar 

verket en minskning av lönekostnaderna under anslaget genom indragning 

av en tidigare vakanshållen tjiinst samt genom vakanshållning av ytterliga

re 0.5 tjänst. I övrigt avser besparingen rationaliseringar. I förslaget ingår 

dessutom vissa medel för hyra av en myntförpaekningsmaskin. Myntver

ket räknar med att den planerade myntproduktionen kan uppnås även om 

de förslagna besparingsåtgärderna kommer till stånd. 

FiiredraRandens ö1·en•ii1-:ande11 

För nästa budgetår bör medel för myntverkets verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i verkets huvudförslag. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föresl&r riksdagen 
att till Afy11t1·ake1: Fiin·altninp·kostnader för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 7 836 000 kr. 

D 8. Myntverket: Uppdragsverksamhct 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

1000 

Under detta anslag redovisas inkomster och utgifter för myntverkets 

uppdragsverksamhet. Denna omfattar främst tillverkningen av medaljer. 

Uppdragsverksamheten skall inte belasta statsbudgeten med några net

toutgifter. Ett formellt anslag på I 000 kr finns anvisat för redovisningen av 
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verksamheten. Myntverket disponerar en rörlig kredit i riksgiildskontoret 

intill 500 000 kr. Krediten får användas för att lösa tillfälliga eller säsongs

mässiga likviditctsproblem eller för att tillgodose uppkommande behov av 

ett ökat rörelsekapital. Uppdrags verksamheten sysselsätter f n åtta anställ

da. 

För budgetåret 1981 /82 redovisar myntverket ett överskott på 419 000 kr 

exklusive komplementkostnader. Tas hänsyn till dessa har verksamheten 

gått med underskott på uppdragsverksamheten. Detta innebär en försäm

ring jämfört med föregående budgetår med 0,6 milj kr. Den samlade faktu

reringen uppgick till 6 193 000 kr. Under budgetåret 1983/84 beräknas 

uppdragsvcrksamheten till ungefär samma omfattning som under budget

året 1981 /82 innebärande ett beräknat överskott för 1983/84 på 9 000 kr. 

Anslaget bör för budgetåret 1983/84 föras upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till !i{vnt1·erket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 9. Myntverket: Utrustning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

325000 

968000 

470000 

Reservation 165000 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av mera kostnadskrä
vande maskiner till myntverket. 

Myntverket 

Anslaget har under budgetåret 1981/82 belastats med 325 000 kr. För 

budgetåret 1982/83 beräknas anslaget belastas med I 133 000 kr för inköp 

av ,en myntpräglingsmaskin samt kostnader för diverse underhåll och an

skaffningar. Myntverket bedömer att ett tidigare planerat inköp ·av en 

myntpräglingsmaskin under budgetåret 1983/84 kan senareläggas ett år. 

För 1983/84 beräknar myntverket endast kostnader för större underhåll 

och inköp av kompletterande utrustning till förråd och laboratorium. 

Myntverket hemställer att 470 000 kr anvisas för budgetåret 1983/84 
under detta anslag. 

Föredragandens ii1·en·ägcmden 

Jag biträder myntverkets förslag att senarelägga ett inköp av en mynt

präglingsmaskin. Med hänsyn härtill beräknar jag medelsbehovet för bud
getåret 1983/84 till 470 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mynt1wket: Utrustning för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
re_servationsanslag av 470 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 101 

D 10. Bankinspektionen 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Reservation 19107362 

1000 

I 000 

Bankinspektionen är central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift 

att utöva tillsyn över bankinstituten, dvs bankaktiebolag, sparbanker och 

föreningsbanker (jordbrukets kreditkassor. jämte riksorganisation). På 

bankområdet ingår det vidare i inspektionens uppgifter att följa såväl 

svenska bankers etableringar i utlandet som verksamheten vid utländska 

bankers representationskontor i Sverige. Sedan den I juli 1980 står också 

sk finansbolag under inspektionens tillsyn. Inspektionen är vidare tillsyns

myndighet för kreditaktiebolag, Iandshypoteks- och stadshypoteksinstitu

tionerna, Stockholms fondbörs. fondkommissionärerna samt Värdepap

perscentralen VPC Aktiebolag och fondbolag, dvs bolag som förvaltar 

aktiefonder. Andra tillsynsuppgifter följer av lagstiftningen om registrering 

av aktieinnehav. Bankinspektionen är vidare registreringsmyndighet för 

bankinstituten och för en särskild förteckning över finansbolag. En sär

skild uppgift för bankinspektionen är att följa utvecklingen av och främja 

allmän kännedom om pris-och konkurrensförhållanden inom dess verk

samhetsområde och ~tt föra kartellregister. Inspektionens tillsynsverk

samhet omfattar också uppgifter på konsumentskyddsområdet såsom t ex 

granskning av avtalsvillkor samt. tillsyn enligt konsumentkreditlagen. 

Bankirspektionen leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en gene

raldirektör. som också är styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns 

tre avdelningar - en allmän avdelning. en kreditavdelning och en redovis

ningsavdelning - samt en byrå för administrativa ärenden. Den I juli 1982 

fanns 63 anställda. 

Bankinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska bidrag 

från dem som står under tillsyn av inspektionen. Tillsynsbidragen tas inte 

upp på statsbudgetens inkomstsida utan förs till ett reservationsanslag som 

uppbördsmedel. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa 

en stat för varje budgetår. 

Personal 

Stat för bankinspektionen 

Förvaltningskostnadcr 
<d~irav lönekostnader) 
<därav engångsanvisningar) 

Lokalkostnadi:r 
Kungörehekostnader 

Summa 

1982/83 

63 

12 155 000 
(10367000) 

<50000) 
1415000 

IOOOOO 

13670000 

8 Rihdagt'n 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 

Beräknad ändring 1983/84 

Bankinspek
tioncn 

+364000 
(+ 1700001 
(- 500001 
+ 109000 

+473000 

Före
draganden 

+ 73000 
(+1160001 
(- 50 000) . 
+ 109000 

+182000 
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B a nki nspe ktion en 

Bankinspektionen har för budgetåret 1981/82 redovisat en resultatana

lys. Av denna framgår att tyngdpunkten i inspektionens arbete har legat på 

den förebyggande verksamheten. Tillsynen över finansbolagen har även 

under 1981/82 krävt större insatser än som förutsetts. Inspektionens strä

van att under budgetåret 1981/82 kunna bedriva verksamheten med oför

ändrad ambitionsnivå har inte till alla delar kunnat upprätthållas. lnterval- . 

len för vissa bankundersöknirigar har fått förlängas. 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1983/84 kan sammanfattas 

enligt följande: 

I. Pris- och löneomräkning 412 000 kr. 
2. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvudför

slag som innebär en framräkning av staten för budgetåret 1982/83. redu
cerat med två procent (alt A ). Enligt detta alternativ uppgår utgifterna till 

13 860 000 kr. Inspektionen har däremot förordat ett alternativ utan två 

procents reduktion (alt BJ. Enligt alternativ B skulle utgifterna under 
budgetåret 1983/84 uppgå till 14 143 000 kr. 

Som skäl för yrkandet har inspektionen framfört att möjligheterna att 

göra ytterligare rationaliseringar börjar bli uttömda. En nedskärning med 2 

procent skulle innebära en allvarlig risk för att ambitionsnivån skulle 

behöva sänkas i strid med statsmakternas intentioner. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående erinrat om att bankinspektionens verksamhet 

finansieras genom avgifter från de kreditinstitut som berörs av inspektio

nens tillsyn. I statsbudgeten tas upp ett utgift'sanslag om I 000 kr. och i 

regleringsbrevet fastställer regeringen en utgiftsstat för det kommande 

budgetåret. I likhet med vad som skett tidigare år skall i förevarande 

sammanhang redovisas de ändringar som nu kan beräknas i fråga om 

utgifts staten. 

Som framhållits av näringsutskottet i betänkande NU 1980/81: 16 och 33 

bör bankinspektionens och försäkringsinspektioncns resurser beräknas 

med hänsyn till önskvärd ambitionsnivå i verksi1mheten samtidigt som det 

är angeläget att de institut som svarar för finansieringen inte belastas med 

onödigt höga avgifter. Jag gör bedömningen att inspektionens verksamhet 

skall kunna hållas på en i stort sett oförändrad ambitionsnivå även om en 

viss neddragning sker av resurserna. 

Jag beräknar medelsbehovet för inspektionen med utgångspunkt i ett 

huvudalternativ. Med hänvisning till sammanställningarna beräknar jag nu 

inspektionens utgifter till 13 852 000 kr. för nästa budgetår. I likhet med 

vad som skett föregående år bör utgiftsanslaget i statsbudgeten föras upp 

med ett formellt belopp om I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bankinspektiol1e11 för budgetåret 1983/84 anvisa ett rcscrva

tionsanslag av I 000 kr. 
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D Il. Försäkringsinspektionen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

400000 

150000 

1000 

103 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut

öva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet. 

Försäkringsinspcktionen leds av en styrelse. Chef för försäkringsinspek

tionen är en generaldirektör som också är styrelsens ordförande. Inom 

inspektionen finns tre byråer. nämligen en t'ör försäkringsjuridiska och 

administrativa ärenden, en för livförsäkringsärenden och en för skadeför

säkringsärenden. 

Försäkringsinspektioncns verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolag och_ understödsförcningar samt bidrag från 

staten. På samma sätt som gäller för bankinspektionen tas tillsynsbidragen 

upp som uppbördsmedcl under ett reservationsanslag utan att redovisas på 

statsbudgetens inkomstsida. För inspektionens verksamhet skall regering

en fastställa en stat för varje budgetår. 

Personal 

Stat för försäkringsinspektionen 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

1982/83 

42 

8 144 000 
(7 139000) 

I 189000 

9333000 

Beräknad ändring 1983/84 

Försäkrings
inspektionen 

-2 

-133000 
(-202000) 
+672000 

+539000 

Före
draganden 

-2 

-239000 
1-297000) 
+672000 

+4.BOOO 

Försäkringsinspektionens verksamhet påverkas av att försäkringsviiscn

det befinner sig i ett skede av stark utveckling och förändring. Den nya 

konsumentförsäkringslagen har lett till ökade insatser från inspektionens 

sida i fråga om bl a skaderegleringsgranskning och villkorsgranskning. 

Genomförandet av den nya försäkringsrörelselagen kommer att ställa stora 

krav på insatser från inspektionens sida. 

Fiirsäkrinl{sinspektionen 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1983/84 kan sammanfattas 

enligt följande: 

I. Pris- och löneomräkning 740 000 kr. 

2. Inspektionen redovisar en beräkning för sina totala utgifter för bud

getåret 1983/84 som bygger på huvudalternativet. Detta uppgår till 

9871700 kr och besparingen <202 000 kr) har i sin helhet lagts på lönekost

naden. 
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3. Inspektionen har gjort bedömningen att det särskilda statsbidraget för 

täckande av kostnaderna för tillsynen över understödsföreningarna skulle 

kunna slopas. Bidragen från försäkringsbolagen och understödsförening

arna beräknas i fortsättningen kunna täcka inspektionens kostnader. 

Föredragandens överviiRanden 

För försäkringsinspektionen gäller i anslag~hänseende samma principer 

som redovisats i fråga om bankinspektionen med det tillägget att för 

försäkringsinspektionens tillsynskostnader i fråga om understödsförening

ar utgår ett statsbidrag som för innevarande budgetår är 150 000 kr. 

Jag delar inspektionens bedömning att statsbidraget nu bör slopas. I 

statsbudgeten tas dä1för i fortsättningen endast upp ett utgiftsanslag om 

1 000 kr. 

Försäkringsinspektionen föreslår i sitt huvudalternativ att tvä tjänster 

dras in. Jag biträder förslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag nu inspektionen 

utgifter till 9766000 kr. för nästa budgetår. Utgiftsanslaget i statsbudgeten 

bör föras upp med ett formellt belopp om I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsäkrinvinspektionen för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av I 000 kr. 

D 12. Statens krigsförsäkringsnämnd m m 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

40815 

65000 

65000 

Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 

statens krigsskadenämnd. 

Statens krigsförsäkringsnämnd beräknar medelsbehovet för verksamhe

ten under budgetåret 1983/84 till 42 000 kr. Enligt statens krigsskadenämnd 

uppgår medelsbehovet för krigsskadenämndens verksamhet till 23 000 kr. 

FöredraRandens öven·äganden 

Statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadenämnd ingår i det 

ekonomiska försvaret. Efter samråd med chefen för försvarsdepartemen

tet har jag beräknat medelsbehovet för budgetåret 1983/84 för statens 

krigsförsäkringsnämnd till 42 000 kr. och för statens krigsskadenämnd till 

23 000 kr. Anslaget bör alltså föras upp med 65 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens krig.~f'örsiikringsnämnd m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 65 000 kr. 
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D 13. Statens förhandlingsnämnd 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3042097 

3550000 

3850000 

105 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av regering

en för statens räkning föra förhandlingar med kommuner. landsting eller 

annan ickestatlig huvudman. Nämnden, som inrättades år 1963, arbetade 

ursprungligen huvudsakligen med frågor om villkor för samverkan mellan 

staten och huvudman inom sjukvård, utbildning eller forskning. Nämndens 

verksamhet har senare utvidgats att omfatta olika statsbidragsfrågor och 

huvudmannaskapsreformer. Nämnden handlägger vidare bl. a. ärenden 

om förvärv eller överlåtelse av mark mellan stat och kommun. Överens

kommelsen, som träffas av nämnden, skall regelmässigt underställas rege

ringens prövning. 

Nämnden består av en ordförande som tillika är chef för nämndens 

kansli samt fyra ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Hos 

nämnden finns ett kansli. För att biträda nämnden i de olika aktuella 

förhandlingsfrågorna anlitar nämnden dessutom ett stort antal experter. 

Personal 
Anslag 
Kostnader för utrednings

och förhandlingsarbete 

Statens förhandlingsniimnd 

1982/83 

16 

3550000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens för
handlings
nämnd 

+350000 

Före
draganden 

+300000 

Omfattningen av nämndens verksamhet styrs väsentligen av i vilken 

utsträckning nämnden får förhandlingsuppdrag och uppdragens karaktär. 

Del är f. n. inte möjligt att överblicka i vilken utsträckning pågående 

större utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer att kunna slutföras 

under innevarande budgetår eller vilka frågor som eljest kommer att kräva 

utrednings- och förhandlingsarbete under budgetåret 1982/83. Nämnden 

räknar med en i allt väsentligt oförändrad verksamhet under nästa budget

år. 

I. An slagsbehovet ökar med 425 000 kr. till följd av pris- och löneom

räkning. 

2. Nämnden skall enligt gällande anvisningar redovisa ett besparingsal

ternativ. Ett sådant alternativ innebär ett med ca 80 000 kr. minskat an

slags behov. Vid bedömningen av möjligheten att genomföra detta bespa

ringsalternativ vill nämnden fästa uppmärksamheten på att verksamheten 
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vid nämnden kännetecknas av ständiga omprioriteringar av arbetsinsatser

na mellan de skilda förhandlingsområdena. Karakteristiskt för förhand

lingsverksamheten är att tidtabell och tidsåtgång endast i begränsad ut

sträckning kan påverkas av nämnden. Nämnden måste också vara beredd 

att med kort varsel disponera om resursinsatserna. 

Mot denna bakgrund föreslår nämnden att anslaget för nämndens verk

samhet räknas till avrundat 3 900 000 kr. för nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar att anslagsbehovet för förhandlingsnämnden nästa budget

år till följd av pris- och löneomräkning ökar med 300000 kr. Jag beräknar 

förhandlingsnämndens anslag för nästa budgetår 'med utgångspunkt i hu

vudförslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Statensförhandling.rniimnd för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 850000 kr. 
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E. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

E 1. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

580807 

425000 

270000 

Den tolagsersättning som har utgått till vissa städer har i enlighet med 

riksdagens beslut avvecklats för samtliga kommuner utom Trelleborgs 

kommun (prop. 1964:157. SU 1964:164, rskr 1964:342). För denna kom

mun är avvecklingstiden bestämd till tjugo år. Ersättningar kommer att 

betalas ut t.o.m. år 1984. Utbetalningarna för nästa budgetår uppgår till ca 

270000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 270000 kr. 

E 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m.m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Skatteutjämnings

bidrag till kommunerna m.m. fÖrts upp med 10300 milj. kr. 

Från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommuner och lands

tingskommuner enligt lagen ( 1979:362, ändrad 1980:340. 1980: 103 l, 

1982:380. 1982:631 och 1982:973) om skatteutjämningsbidrag samt lagen 

(1982:221 J med särskilda bestämmelser angående det kommunala skat

teunderlaget m.m. Ytterligare föreskrifter för bidragsgivningen finns i för

ordningen (1979:363. ändrad 1980:341. 1981:147, 1982:632 och 1982:1216) 

om skatteutjämningsbidrag. 
Under tidigare år har under anslaget beräknats medel för skatteutjäm

ningsbidrag till de kyrkliga kommunerna. Fr.o.m. år 1983 beräknas inte 

längre medel härför under anslaget. Det tidigare systemet ersätts av ett 

inomkyrkligt utjämningssystem som finansieras genom en allmän kyrkoav

gift. Storleken på denna avgift fastställs av staten varje år och innebär att 

vissa ören per skattekrona tas från pastoraten och medlen återförs i form 

av utjämningsbidrag till skattesvaga församlingar och pastorat. 

Jag har tidigare denna dag vid min anmälan av finansplanen för nästa 

budgetår (bil. I till budgetpropositionen) redovisat de utgångspunkter som 

bör gälla för överväganden i de kommunalekonomiska frågorna inför år 

1984. Med anledning av att beredningen av frågor om den kommunala 

ekonomin ännu inte är avslutad avser jag att senare anmäla frågan om 

anslag till skatteutjämningsbidrag under budgetåret 1983/84. Enligt min 

mening bör regeringen, efter överläggningar med kommunförbunden, avge 

en proposition till innevarande riksmöte som behandlar olika 
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kommunalekonomiska frågor. I avvaktan på detta bör förevarande anslag 

föras upp med 10 600 milj. kr. i förslaget till statsbudget för budgetåret 
1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Skatteutjäm

ningsbidrag till kommunerna m.m. för budgetåret 1983/84 beräk

na ett förslagsanslag av 10600000000 kr. 
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F. ÖVRIGA ÄNDAMÅL 

F 1. Kostnader för vissa nämnder 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

15051 

200001 

20000 

1 Avser del av anslaget C3 under handelsdepartementet. 

109 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för arvoden. expenser m. m. för 

resegarantinämnden. 
Medelsförbrukningen beräknas till oförändrat 20000 kr. för budgetåret 

1983/84. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 20000 kr. 

F 2. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

166500 

170000 

170000 

Från anslaget bestrids f.n. utgifter för Sveriges bidrag till nordiska 

skattevetenskapliga forskningsrådet. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till avrundat 170000 kr. 

Anslaget bör således föras upp i statsbudgetförslagct med oförändrat be
lopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 170000 
kr. 

}' 3. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10065 950 

10500000 

10900000 

Enligt förordningen ( 1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare 

av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till sådana handikappade mo

torfordonsägarc som har befriats från årlig vägtrafikskatt. Bidragen mot

svarar skattekostnaderna för viss mängd bensin som .för ägare av bil 
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uppgår till 700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år.. 

Bidragen utgår i efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag handläggs av 

riksskatteverket. 

Riksskatteverket föreslår - med utgångspunkt i de skattesatser som 

gällde vid tiden för anslagsframställningen --: att anslaget räknas upp med 

400 000 kr. till nästa budgetår. Antalet bidragsberättigade beräknas därvid 

av verket till ca 10 500. Den övervägande delen av dessa erhåller helt 

bidrag. 

Med ledning av riksskatteverkets förslag beräknar jag medelsbehovet 

under detta anslag under nästa budgetår till avrundat 10,9 milj. kr. Jag. 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 10 900 000 kr. 

f' 4. Bidrag till vissa investeringar 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

64224939 

2500000 

100000 

Från detta anslag bekostas statliga investeringsbidrag enligt dels lagen 

(! 975: 1149) om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning, dels 

lagen (1978:951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten. 

Möjligheten till investeringsbidrag upphörde den 31 december 1979. För 

budgetåret 1983/84 kan endast överklagade beslut komma att utbetalas. 

RSV föreslår att anslaget för detta år beräknas schablonmässigt till 100000 

kr. Den beräkning av anslagsbehovet som riksskatteverket har gjort föran

leder ingen erinran från min sida. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa inresteringar för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 100000 kr. 

F 5. Expottkreditbidrag 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2 138658 

1000 

1000 

Från detta anslag bekostas exportkreditbidrag enligt lagen ( 1978:401) om 

ex port kreditstöd. 

Vid riksmötet 1977178 beslutade statsmakterna om olika åtgärder för att 

ge svenska företag ökade möjligheter att konkurrera på likartade villkor 

som företag i andra läner i fråga om krediter vid export (prop. 1977178: 155, 

NU 1977178:73, rskr 1977/78:379). Besluten innebar bl.a. att det exportkre-
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ditstöd i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen för vissa ränte

kostnader, som tidigare gällde för exportkreditavtal som ingås före utgång

en av år 1979, förlängdes till att gälla även avtal som ingås under åren 1980 

och 1981. Vidare kompletterades exportkreditstödet med en möjlighet för 

sådana företag, som inte har tillräckligt vinstunderlag för att kunna utnyttja 

avdraget, att i stället få ett statligt s.k. exportkreditbidrag. Gällande regler 

för export kreditstödet återfinns i lagen ( 1978:40 I) om exportkreditstöd och 

förordningen ( 1978:401) om villkor för exportkreditstöd. 

Exportkreditstöd kan alltså utgå i form av avdrag vid inkomsttaxeringen 

eller som bidrag. Ansökan om stöd görs i första hand hos exportkredit-. 

nämnden som prövar om de allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. 

Ansökan skall göras hos nämnden före utgången av den tid inom vilken det 

sökande företaget skall lämna allmän självdeklaration för det beskattnings

år då exportkreditavtalet har ingåtts. På grundval av exportkreditnämn

dens beslut kan exportföretaget sedan yrka avdrag eller ansöka om bidrag. 

Ei:portkreditavdraget innebär att exportföretaget vid beräkning av net-. 

tointäkt enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1974:576) om 

statlig inkomstskatt får ett extra avdrag för stödberättigade kostnader. Ett 

yrkande om extra avdrag prövas i vanlig ordning vid företagets inkomst

taxering. 

Ei:portkredithidraget innebär att exportföretaget i stället för att erhålla 

exportkreditavdrag får uppbära ett statligt, skattefritt bidrag som motsva

rar hälften av avdraget. Bidraget är ett substitut till avdraget och skall bara 

betalas ut när avdraget inte har kunnat utnyttjas i sin helhet och inte heller 

har utnyttjats till viss del. Däremot finns det inget hinder mot att ett företag 

i fråga om en och samma exportkredit får avdrag ett år och bidrag ett anriat 

år. Avgörande för stödformen är för varje år om det då finns utrymme för 

avdrag eller inte. Bedömningen av frågan om avdragsmöjligheten har kun
nat utnyttjas eller inte grundas på lagakraftvunnet beslut om taxering enligt 

kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt. 

Ansökan om exportkreditbidrag prövas av riksskatteverket, som också 

betalar ut bidragen. Ansökningshandlingen skall komma in senast en må

nad efter det att exportföretagets taxeringar för beskattningsåret har vun

nit laga kraft. Innan utbetalning sker måste riksskatteverket undersöka om 

utrymme för fullt avdrag finns eller om företaget delvis har utnyttjat 

avdraget. Denna prövning sker i första hand på grundval av lagakraftvun

net beslut om företagets taxering. Om företaget begär det får prövningen 

dock grundas på det beslut angående företagets taxering som föreligger när 

riksskatteverket tar ställning till yrkandet om bidrag. Finns det enligt detta 

beslut inte utrymme för fullt avdrag kan bidrag således medges och utbeta

las utan hinder av att taxeringen inte har vunnit laga kraft. 

Riksskatteverket 

Under de år möjlighet funnits till exportkreditbidrag har endast ett fåtal 
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ansökningar inkommit till RSV. Under budgetåret 1981/82 har ett ärende 

föranlett utbetalning på 2 138 658 kr. Då någon prognos för budgetår 

1983/84 inte låter sig göras föreslår RSV att anslaget tas upp med I 000 kr. i 

statsbudgeten. 

Föredragandens överväganden 

Någon tillförlitlig beräkning av medelsbehovet under detta anslag är inte 

möjlig att göra. Förutom svårigheten att överblicka omfattningen av under

laget för exportkreditstödet är det omöjligt att förutse taxeringsutfallet och 

de därav föranledda yrkandena om bidrag. Med hänsyn till osäkerheten om 

vilket medelsbehov som kan bli aktuellt förordar jag att anslaget förs upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. också i statsbudgeten för budgetåret 

1983/84. Det faktiska utfallet av bidragsbetalningarna får i stället redovisas 

för riksdagen i lämpligt sammanhang när underlag finns för detta. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Exportkreditbidrag för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

F 6. Lönsparande m m 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

136622026 

144 700000 

153800000 

Från anslaget bestrids utgifter för olika former av lönsparande. Nya 

lönsparandet, numera benämnt sparande på vinstsparkonto. drar utgifter 
för vinstutlottning och viss del av sparpremien bekostas också av statsme

dcl. Riksdagen beslöt våren 1978 om en ny form av lönsparande det s k 

skattesparandet (prop 1977/78:165, FiU 1977/78: 37, rskr 1977/78: 346, SFS 

1978:423-429). Detta sparande sker antingen på skattesparkonto i bank 

eller på skattefondkonto för inköp av andelar i aktiesparfonder. Skatte

fondsparandet har också öppnats förs k företagsanknutna aktiesparfonder 

(prop 1980/81:45, FiU 1980/81: 12. rskr 1980/81:74). Under våren 1981 

beslöt riksdagen att införa ett mer permanent system för vinstsparande, 

som samtidigt stimulerar spararna att hålla kvar de sparmedel som tidigare 

premierats (prop 1980/81:167, FiU 1980/81:36. rskr 1980/81:311). Det nya 

systemet innebär att den nuvarande sparpremieförmånen slopas och er

sätts med ytterligare en vinstutlottning per år. Reglerna trädde i kraft den I 

januari 1982 med en övergångs tid till utgången av år 1985. Under hösten 

1982 beslöts en viss sänkning av skattereduktionen vid skattesparandet 

(prop 1982/83: 50, FiU 1982/83:20. rskr 1982/83: 104). Från anslaget bestrids 

utgifter för informationskampanjer för såväl sparande på vinstsparkonto 

som skattesparande. 

Riksgäldskontoret svarar för administrationen av de olika formerna för 
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lönsparande. Riksgäldskontorets administrationskostnader bestrids från 

särskilt anslag under huvudtiteln Riksdagen och dess verk mm. Kampanj

verksamheten åligger lönsparkommitten. som är underställd riksgäldsfull

mäktige. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret 

fullmäktige i riksgäldskontoret förordar - med hänsyn till det ekono

miska läget och det angelägna att göra besparingar - att för informations

kampanjer beräknas ett anslag av 2 milj. kr. samt anser att huvudparten av 

anslaget bör utnyttjas för information om vinstsparandet. Vid beräkningen 

av anslaget för informationskampanjer har förutsatts att sparinstitutio

nerna även i fortsättningen själva bekostar en väsentlig del av sparinforma

tionen. Informationen föreslås ges i huvudsak enligt hittills tillämpade 

linjer och med anlitande av annonsering samt genom broschyrer till arbets

tagare och arbetsgivare samt genom affischer m m. 

Inom vinstsparandet skall from 1983 anordnas två vinstutlottningar per 

år. Utlottningarna som till sin huvuddel bekostas av staten skall äga rum i 

mars och september närmast efter sparåret. Vinstsumman i marsutlott

ningen skall uppgå till en procent av det belopp som ligger till grund för 

utlottningen. Detta belopp har beräknats till ca 3.4 miljarder kr. Spararna 

delcar med det lägsta av saldona på vinstsparkontot vid de två senaste 

årsskiftena. I septemberutlottningen skall vinstsumman uppgå till fyra 

procent av den på visst sätt beräknade saldoökningen under sparåret på 

samtliga konton. För år 1982 beräknas nämnda beräkningsunderlag till ca 

2.4 miljarder kr. Medelbehovet för vinster i utlottningen i september 1983 

beräknas mot denna bakgrund till 96 milj kr och utlottningen i mars 1984 till 

23.8 milj kr för statens del. 

Under budgetåret 1983/84 kommer vidare att utbetalas en sparpremie på 
fem procent av den del av sparandet 1979 som fortfarande står kvar på 

kontot vid utgången av ett vart av åren 1980-1983. Premien bekostas av 

staten och bankerna med hälften vardera. Statens kostnader för sparpre

miering beräknas till 32.5 milj kr. 

Fullmäktige förordar sålunda att till Lönsparandet m m anvisas ett 

förslagsanslag av 154,3 milj kr för budgetåret 1983/84. 

Föredra~andens ö1·er1·äganden 

Jag har ingen erinran mot fullmäktiges beräkningar av medclsbehovet 

för vinstutlottningar och sparpremiering för sparande p<'1 vinstsparkonto. 

När det gäller de siirskilda insatserna för informationen om de olika 

sparformerna gör jag bedömningen att statens engagemang nu bör kunna 

minskas. Jag har därför beräknat medelsbehovet till 1,5 milj.kr. Det sam

manlagda anslagsbchovet uppgår därmed till 153.8 milj kr för budgetåret 

1983/84. 

fog hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till liinsparamle m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 153 800 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 9 

Vissa särskilda frågor inom finansdepartementets verksamhets
område 

Aktiebolaget Trav och Galopp 

114 

Genom departementsreformen kommer de spel och lotterier som anord
nas av AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB att föras över från 
handelsdepartementet till finansdepartementet. Vidare överförs från jord

bruksdepartementet det totalisatorspel som bedrivs av Aktiebolaget Trav 
och Galopp (A TG) enligt bestämmelser i avtal med staten. 

Avtalet mellan staten och ATG gäller t. o. m. den 30juni 1984. Uppsäg
ning av avtalet skall ske skriftligen senast ett år före avtalsperiodens 
utgång. 

Jag vill anmäla attjag har för avsikt att senare föreslå regeringen att säga 
upp avtalet. Statens vinstandel i skilda sorters spelformer. såsom tips, 
lotto och totalisatorspel, varierar f. n. mycket kraftigt. Det är angeläget att 
dessa variationer minskar. Frågan om statens vinstandel i totalisatorspelet 
bör därför tas upp vid överläggningar med Svenska travsportens central
förbund och Svenska galoppsportens centralförbund om ett nytt avtal. Jag 
vill också nämna att riksskatteverket har föreslagit att totalisatorsavgiften 
skall regleras enligt de regler som gäller för skatter, vilket bl. a. kräver 
lagstiftning. Denna fråga bereds i regeringskansliet. 

Hypoteksinstitutionerna 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa har till uppgift att svara för 
anskaffningen av medel åt stadshypoteksföreningama för dessas utlånings
verksamhet på bostadsfinansieringens område. På motsvarande sätt har 
Sveriges allmänna hypoteksbank till uppgift att anskaffa medel åt landshy
poteksföreningama för dessas utlåningsverksamhet inom jordbrukssek
tom. Som yttersta säkerhet för kassans resp. bankens upplåning ligger en 
av staten tillskjuten grundfond vilken består av en av riksgäldsfullmäktige 
utfärdad garantiförbindelse. Grundfondens säkerhetsvärde ligger i att fon
den utgör beräkningsunderlag för resp. instituts upplåningsmaximum. 

Jag har tidigare denna dag anmält att en avgift bör tas ut på statliga 
kreditgarantier. Jag anser att en avgift bör tas ut också på de garantier i 
form av de grundformer som staten ställt till stadshypotekskassans resp .. 

hypoteksbankens förfogande. 
Bestämmandet av avgiftens storlek bör ske så att de båda institutioner

nas konkurrensförutsättningar inte blir sämre än vad som gäller för andra 
på områdena verksamma kreditinstitut. Jag anser att 0,25 % av resp. 
grundfond kan vara en lämplig avgift för närvarande. Jag avser att senare 

återkomm~ till regeringen med förslag i frågan. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad 

jag anfört beträffande 

1. Aktiebolaget Trav och Galopp 
2. Avgifter på de grundfonder som staten ställt till hypoteksinstitu

tionemas förfogande. 
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Register 

Sid Anslag kr. 

Översikt 

11 A. Finansdepartementet m.m. 

Il Finansdepartementet 46696000* 
11 Finansråd/ekonomiska attacheer 1439000 
12 Kommitteer m.m. 19300000 
12 Översyns verksamhet I 000000 
13 Extra utgifter 635000 

69070000 

14 B. Skatte- och indrivningsväsen 

16 Riksskatteverket 242104000 
18 Lokala skattemyndigheterna 704382000 
40 Kronofogdemyndigheterna 500208000 
62 Stämpelomkostnader 2207000 
63 Kostnader för årlig taxering 117000000 
63 Ersättning till postverket m.fl. för 

bestyret med skatteuppbörd m,m. 33 900000 

1599801000 

65 C. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

65 Marknadsdomstolen 2 380000 
66 Näringsfrihetsombudsmannen 5 800000 
67 Statens pris- och kartellnämnd 29737000 
70 Konsumentverket 39640000 
75 Allmänna reklamationsnämnden 7782000 

85339000 

77 D. Vissa centrala myndigheter m.m. 

77 Byggnadsstyrelsen 1000 
86 Inköp av fastigheter m.m. 50000000 
87 Tullverket: 
87 Förvaltningskostnader 660379000 
95 Anskaffning av viss materiel I 000000 
95 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket I 000000 
96 Konjunkturinstitutet 12 589000 
98 Myntverket: 
98 Förvaltningskostnader 7836000 
99 Uppdragsverksamhet I 000 

100 Utrustning 470000 

* Beräknat belopp 
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10 I Bankinspektionen 
103 Försäkringsinspektionen 
104 Statens krigsförsäkringsnämnd m.m. 
105 Statens förhandlingsnämnd 

107 E. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

107 Ersättning till Trelleborgs kommun för 
mistad tolag 

107 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna 
m.m. 

109 F. Övriga ändamål 

109 Kostnader för vissa nämnder 
109 Bidrag till vissa internationella 

byråer och organisationer 
109 Bidrag till vissa handikappade ägare 

av motorfordon 
110 Bidrag till vissa investeringar 
I JO Exportkreditbidrag 
112 Lönsparande m.m. 

114 Vissa särskilda frågor inom finansdepartementets 
verksamhetsområde 

Totalt för finansdepartementet 

• Beräknat belopp 

116 

1000 
1000 

65000 
3850000 

737193000 

270000 

I 0 600 000 000* 

10 600 270 000 

20000 

170000 

10900000 
100000 

I 000 
153800000 

164991000 

13 256 664 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Till utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör skolväsendet, 

högskoleutbildningen, forskningsfrågor, vuxenutbildningen, studiestödet. 

kulturverksamheten, massmedier och internationellt kulturutbyte. En bi

behållen hög standard inom dessa områden är av strategisk betydelse för 

Sveriges utveckling som industri- och välfärdsnation. Strävandena mot 

fördjupad demokrati och utjämning av sociala och kulturella olikheter 

påverkas i hög grad av verksamheterna inom departementets område. 

De sammanlagda anslagen inom utbildningsdepartementets område upp

går under budgetåret 1982/83 till 32 miljarder kr. och föreslås för budget

året 1983/84 bli 34 miljarder kr. Dessa medel avses för ändamål som direkt 

eller indirekt berör ett mycket stort antal människor. Den sociala, kulturel

la och ekonomiska betydelsen av verksamheten kan illustreras i följande 

kvantitativa termer. Antalet elever i grundskola och gymnasieskola är ca 

1300000. Antalet deltagare i studiecirkelverksamhet är under ett år nära 

2.5 miljoner, i olika former av statlig och kommunal vuxenutbildning över 

300000 och i folkhögskolornas olika kurser omkring 250000. I högskolan 

finns ca 175 000 studerande på olika nivåer. Kultur- och mediefrågorna 

påverkar i praktiken alla människors vardag. Antalet anställda vid statliga 

myndigheter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde är ca 
55 000. Antalet kommunalt anställda. främst lärare med statligt reglerade 

tjänster. inom området är ca 130 000. 

I det rådande ekonomiska läget är det särskilt angeläget att noga pröva 

fördelningen av tillgängliga resurser med hänsyn till de mål och riktlinjer 

statsmakterna vill främja. I budgetförslaget för utbildningsdepartementets 

område har resurser fördelats med syfte att främst tillgodose områden av 

långsiktig betydelse för barns och ungdomars välfärd. arbetsmarknadens 

behov av välutbildad arbetskraft samt människors möjligheter att delta i 

folkbildningsarbete och kulturella aktiviteter. Särskild vikt har lagts vid att 

bereda utrymme för kunskapsförnyelse som följd av ökad forskningsverk

samhet. Därvid har i synnerhet sådana forskningsområden uppmärksam

mats som kan antas på sikt bredda basen för teknisk och industriell 

utveckling och för höjd effektivitet inom den offentliga sektorn. Vidare har 

budgetförslaget styrts av en övergripande strävan att låta utbildning och 

kultur aktivt bidra till en jämnare fördelning av möjligheter i arbetslivet 

och till deltagande i kulturell och social verksamhet. 

I Riksdaf:en 1982183 I .l'aml. Nr IUO. Bilaga JO 
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PlanerinR m· uthildningsinsatserna 

Budgetförslaget skall såvitt gäller utbildning och forskning ses mot bak

grund av regeringens strävan att lägga grunden för en stabil ekonomisk 

tillväxt som möjliggör full sysselsättning. I detta syfte är en långsiktig 

planering nödvändig inom alla samhällets omn1den. Inom utbildningsde

partementets område är det viktigt med både en långsiktig planering i 

utvecklingens och sysselsättningens intresse och med åtgärder på kort sikt 

för au stödja grupper som står utan utbildning och arbete. Åtgärderna 

måste omfatta både ungdomar och vuxna. 

Utbildningsplaneringen kan emellertid inte bara vara en konsekvens av 

ekonomisk-politiska och sysselsättningspolitiska strävanden. Utbildnings

politiken har en egen aktiv roll att spela när det gäller att skapa och fördela 

välfärd mellan individer, grupper och generationer. Målen är därvid att 

genom grundskolan ge alla ett jämbördigt utgångsläge, att genom gymna

sieskolan och högskolan bidra till ökad jämlikhet mellan individer. kön och 

grupper samt att genom olika former av vidareutbildning tillgodose tidigare 

lågutbildades behov av fortsatt utbildning, oavsett O!ll det gäller personlig

hetsutveckl.ing eller utveckling av yrkeskunnande. 

Vid planeringen av utbildningen måste olika faktorer beaktas såsom 

arbetsmarknadens utveckling, närings- och industripolitikens utformning, 

förändringar i olika samhällssektorers relativa betydelse samt inte minst 

forskningens inverkan på samhällsutvecklingen. Utbildningsplaneringen 

sker inom ramen för besluten om samhällsutvecklingen i stort och om 

fördelningen av re.surser mellan olika slags verksamheter samt mellan 

individer och grupper. Den blir med nödvändighet en långsiktig process 
som inte bara återspeglar trender inom olika samhällsområden utan även, i 

samspel med planeringen inom dessa, bidrar till den samhällsutveckling 
som statsmakterna strävar efter. En sådan syn på utbildningen som ut

vecklingsfaktor gör det naturligt att behandla utbildningsssystemets olika 

delar i ett helhetsperspektiv. 

Utbildningens stora beroende av och betydelse för det omgivande sam

hället motiverar den betydande vikt som i planeringen läggs vid den regio

nala nivån. Ett regionalt mönster för samverkan kring lokalisering. resurs

utnyttjande och rollfördelning håller på att växa fram i länsskolnämnders 

och regionstyrelsers kontakter med länsorgan och med näringslivets och 

löntagarnas organisationer. 
Den volymmässigt mest betydande delen av verksamheten. grundskolan 

och gymnasieskolan. är kvantitativt nästan helt beroende av årskullarnas 

storlek. Förändringar av dessa inverkar därigenom direkt på skolorganisa

tionen med ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter. Befolknings

utvecklingen är sålunda en förutsättning av stor betydelse för planeringen 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 

De stora årskullarna födda åren 1964-:- 196 7 befinner sig nu till stor del i 

gymnasieskolan och kommer inom de närmaste åren att söka sig ut på 
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arbetsmarknaden eller till högskolan. De låga födelsetalen sedan mitten av 

1970-talet får efter hand allt större betydelse. I grundskolan minskar redan 

elevantalet sedan något år tillbaka. Det är mot denna bakgrund befogat att 

placera in planeringen för utbildningsväsendet i ett längre befolkningsper

spektiv. 

Antalet elever i grundskolan kommer att minska fortlöpande fram till år 

1991. Det minskande elevantalet i grundskolan medför ett minskat behov 

av lärare och svårigheter att vidmakthålla befintlig skolorganisation. 

Antalet elever i g_wnnasieskolan ligger på en mycket hög nivå åren 

1981- 1983. Därefter minskar antalet fram till år 1987 för att sedan öka men 

till en lägre nivå än f.n. Fr.o.m. år 1989 kommer antalet gymnasieelever 

återigen att minska och nu fortlöpande fram till år 1997, då det kommer att 

ligga på en nivå mer än 20 % lägre än dagens. Denna utveckling ställer 

gymnasieskolplaneringen inför svåra problem. Minskningen under hela 

perioden medför svåra avvägningar vid fördelning av resurser me;fan 

linjer, orter etc. 

Efterfrågan på utbildning i högskolan kan med utgångspunkt i befolk

ningsutvecklingen antas öka de närmaste åren. Antalet sökande till hög

skoleutbildningen var också ovanligt högt hösten 1982. 

Påtagliga samband mellan olika utbildningsformer finns när det gäller 

den ungdomsutbildning i gymnasieskola och högskola som direkt förbere

der för arbetslivet. Dimensioneringen av gymnasieskolans linjer görs såle

des på ett sätt som tar hänsyn till konsekvenserna för tillströmningen till 

högskolan både totalt och till olika utbildningsområden. Mål. innehåll och 

undervisningsmetoder inom en utbildningsform får vidare i många fall en 

avgörande betydelse för rekrytering till en annan utbildningsform och för 

rekryteringens fördelning på kön, socialgrupp och ålder. 

Vuxenutbildningens roll påverkas givetvis starkt av utformningen av 

ungdomsutbildningen, bl. a. eftersom den förra skall jämna ut skillnader 

som skapas i ungdomsskolan. Den minskning av resurserna för vuxenut

bildningen som har genomförts under senare år har fått negativa konse

kvenser ur bl. a. jämlikhets- och rättvisesynvinkel. Detta förhållande är ett 

problem som behöver uppmärksammas i den fortsatta fördelningen av 

tillgängliga resurser. 

Syftet med ungdomsutbildningen är att den skall förmedla allmänna och 

yrkesförberedande kunskaper som kan utgöra en grund för individernas 

val av framtida verksamhet. Därigenom har utformningen av ungdomsut

bildningen en långsiktig betydelse för samhällets förnyelse. Inom vuxenut

bildningen och inom en del av högskolan måste utbildningen med nödvän

dighet tillgodose mera närliggande och preciserade behov inom arbets

marknaden, bl. a. behov som hänger samman med teknisk och industriell 

förnyelse. 
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Åtgiirder mot arhetsliishet 

När stora årskullar ungdomar skall ut på arbetsmarknaden uppstår alltid 

problem eftersom arbetsmarknaden inte av sig själv anpassar sig till nytill

skottet. särskilt inte om ökningen är tillfällig. I den nu aktuella situationen 

har dessutom den ekonomiska stagnationen bidragit til! ungdomsarbetslös

het. De samlade insatserna mot ungdomsarbetslösheten måste få ge

nomslag även inom utbildningsdepartementets område. Under innevaran

de budgetår har åtgärderna för att stödja ungdomar som står utan utbild

ning och arbete förstärkts. För nästa budgetår föreslås en fortsatt utbygg

nad och en delvis förändrad inriktning av åtgärderna. För de ungdomar 

som inte deltar i reguljär utbildning eller har arbete bör enligt budgetförsla

get individuella planer upprättas för hela den tid som omfattas av skolsty

relsernas uppföljningsansvar. dvs. upp till 18 år. Systemet med ungdoms

platser byggs ut och förstärks med undervisningsinslag och en samlad 

resurs för kommunal uppföljning. Den s.k. yrkesintroduktionen avvecklas. 

För att erbjuda de ungdomar som inte kommer in i gymnasieskolan en 

ytterligare möjlighet anordnas en extra intagning våren 1983 också på linjer 

som normalt enbart har höstterminsintagning. Därigenom ökar gymnasie

skolans totala kapacitet. För budgetåret 1983/84 föreslås att denna höga 

planeringsnivå bibehålls och att inriktningen ytterligare anpassas till utsik

terna på arbetsmarknaden. Möjligheter till ökad utbildningskapacitet inom 

gymnasieskolan utanför gymnasieorter har redan beslutats av riksdagen. 

Den höjning av stimulansbidraget för kostsamma utbildningar inom indu

stri och hantverk som riksdagen beslutat för våren 1983 föreslås bestå. Det 

kommer då att vara möjligt att nå fler ungd>.)mar än i dag samtidigt som ett 
ökat antal kommuner kan ta ansvar för sina egna ungdomar. Genom dessa 
åtgärder ges kommunernas uppföljningsansvar en mer reell innebörd. 

Högskola och forskning 

Under våren 1982 presenterades för riksdagen riktlinjer för dimensione

ringen av den grundl~ggande högskoleutbildningen för de nårmaste åren 

innebärande en ökning med sammanlagt 23 000 nybörjarplatser under 

1980-talet. I budgetförslaget fullföljs dessa riktlinjer.- Förslagen till kapaci

tetsökningar avser utbildning som leder till yrkesverksamhet inom områ

den av betydelse för näringsliv och offentlig förvaltning. Det är viktigt att 

de närmaste åren utveckla kortare yrkesinriktad utbildning för dem som 

lämnar gymnasieskolans linjer med en i huvudsak teoretisk utbildning. Dit 

hör lokala linjer och enstaka kurser inom högskolan och högre special

kurser i gymnasieskolan. En strävan är att i ökad utsträckning försöka 

tillgodose de stora ungdomskullarnas behov av yrkesinriktad utbildning 

genom högre specialkurser. 
I fråga om forskning och forskarutbildning uppgår ökningarna till ca 125 

milj. kr. En förstärkning föreslås av basresurserna för forskning och fors

karutbildning inom högskolan. Den fasta forskningsorganisationen byggs 
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ut med 22 tjänster som professor. Studiefinansieringen inom forskarutbild

ningen tillförs 12,9 milj. kr. vilket gör det möjligt att inrätta ca 190 nya 

utbildningsbidrag för doktorander. Vidare. ökas medlen för dokto

randtjänster vid forskningsråden med 6,4 milj. kr., vilket motsvarar kost

naderna för ca 52 sådana tjänster. 

Anslagen till forskningsrådsnämnden och forskningsråden inom utbild

ningsdepartementets område räknas upp med sammanlagt ca 86 milj. kr. 

Medlen för dyrbar vetenskaplig utrustning ökas med 18 milj. kr. I forsk

ningspropositionen 1982 angavs vissa prioriterade forskningsområden. För 

åtgärder inom dessa beräknas 7,3 milj. kr. 

Investeringsprogrammet för högskolan omfattar - i överensstämmelse 

med vad regeringen tidigare har föreslagit - tidigareläggning av priorite

rade byggnadsobjekt till en kostnad av ca 150 milj. kr., en särskild en

gångssatsning om 20 milj. kr. till utrus'tning för grundläggande högskoleut

bildning samt ökade resurser för inredning och utrustning till enskilda 

byggnadsobjekt. 

Barns uppviixt1·illkor 

I en tid som karaktäriseras av ekonomiska svårigheter är barn en grupp 

som riskerar att hamna i en utsatt position. Jämsides med frågor som rör 

arbetsmarknad, ekonomisk utveckling och fördelning av resurser m.m. har 

därför i budgetförslaget barns uppväxtvillkor tillmätts stor vikt. 

Ett antal ungdomar lämnar grundskolan utan fullständig grundutbild

ning. Enligt uppgifter från statistiska centralbyrån är denna andel anmärk

ningsvärt stor och ökande. Uppgifter från skolöverstyrelsen antyder en 

lägre omfattning men en anmärkningsvärt stor variation mellan kommu

nerna. En arbetsgrupp har tillkallats för att kartlägga hur många elever som 

inte gått igenom grundskolan på det sätt som avsetts samt vilka skillnader 
som finns mellan kommunerna och mellan elever med olika bakgrund. 

Arbetsgruppen skall även kartlägga vilka effekter i fråga om fortsatt utbild
ning och arbete som uppkommit för elever som tidigare varit i liknande 

situation. Arbetet skall bedrivas skyndsamt och i detta avseende ge under
lag för regeringens fortsatta arbete med denna fråga. 

Under senare år har flera tecken på en försvårad undervisningssituation 

på lågstadiet visat sig. Oro och bristande koncentrationsförmåga har blivit 

allt vanligare bland nybörjarna. Den mycket stora betydelsen av att dessa 

svårigheter bemästras inom skolan är skälet till att särskilda medel för 

lokalt utvecklingsarbete inriktat på lågstadiets problem föreslås utgå under 

en fyraårsperiod. 

Barnens uppväxtvillkor påverkas av politiska beslut och den allmänna 

utvecklingen på de flesta samhällsområden. Inom utbildningsdepartemen

tets område gäller detta skol-. kultur- och medieområdena. Dessa tre 

områden måste fungera i ett växelspel med varandra. I skolan får alla barn 

en grund till ett personligt förhållningssätt till musik, bild. dans eller 
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rörelse, litteratur och teater. Det är också i skolan som alla barn skall få 

hjälp att bearbeta den mängd intryck som väller över dem genom TV -sänd

ningar och videogram. För att klara detta måste skolan vara öppen mot och 

samverka med kulturlivet och medierna. Det är nödvändigt att barnteater, 

konserter, balett och god litteratur når barnen i och genom skolan.och att 

barnen själva sjunger, spelar. dansar och spelar teater i skolan. förskolan. 

kommunal musikskola. ungdomsorganisationer eller bildningsförbund. En 

aktiv samverkan är här en självklarhet samtidigt som det krävs en balans 

mellan att ta del av ett kvalitativt högtstående kulturutbud och en egen 

aktivitet eller eget skapande. 

Kultur- och mediepolitik 

Kulturlivet under 80-talet blir starkt beroende av utvecklingen på mass

medieområdet. Den nya tekniken rymmer möjligheter till en total föränd

ring av mediesituationen. Videotekniken är redan i allmänt bruk och där

igenom har en ny distributionskanal för populära filmer skapats. Kabeltek

niken utvecklas snabbt. Under 80-talet kan man vidare räkna med ett 

genombrott för satellitsändningar. Satelliterna spränger nationella gränser 

på TV-området och den inhemska televisionens genomslagskraft riskerar 

därige_nom att minska. 

I utnyttjandet av den nya massmedietekniken finns starka kommersiella 

intressen. Dessa får dock inte bli styrande för utvecklingen. Denna måste 

präglas av kulturpolitiska ambitioner. Inför den nya mediesituationen är 

det viktigt att slå vakt om den inhemska produktionen av filmer, TV-pro

gram och videogram och att skapa garantier för att alla medborgare får 
möjligheter att ta del av ett programutbud som har både bredd och kvalitet. 

Mediepolitiken får under 80-talet en allt mer central roll i samhällets 
kulturpolitik. Behovet av kulturpolitiska insatser i mer gängse mening 

kvarstår dock självfallet. Stödet till lokala kulturaktiviteter blir knappast 

mindre angeläget när det blir möjligt att ta emot ett internationellt massme

dieutbud. De regionala teatrarna. de fria konstnärsgruppcrna. musiken i 

skolorna och de udda författarna behövs som motvikt till TV-skärmens 

utbud. Strävan att frigöra människors aktivitet i kulturverksamhet och 

folkbildningsarbete blir allt viktigare för att motverka massmediernas pas

sivisering. Teatrar. bibliotek. Folkets Hus och fritidsgårdar som ger rum 

för social gemenskap behövs som alternativ till den privatisering som den 

nya tekniken kan föra med sig. 

Därför har de ambitioner som präglar 1974 års riksdagsbeslut om den 

statliga kulturpolitiken giltighet också under 80-talet. Men de måste för

enas med en aktiv mediepolitik. Riktlinjerna för en sådan skall dras upp i 

massmedieutredningen. 
De förslag som läggs fram för budgetåret 1983/84 innebär en fortsatt 

utveckling efter de riktlinjer som sedan år 1974 gäller för kulturpolitiken. 

Insatserna har inriktats på en fortsatt utbyggnad av stödet till regionala 
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kulturinstitutioner samt ansträngningar för att skapa arbetstillfällen för 

konstnärer och vidga människors deltagande i kulturlivet. Omfattande 

nybyggnader föreslås för Sveriges Radio. 

Sammanställningar m. m. 

Totalbeloppen för de olika anslagsgrupperna framgår av nedanstående 

tabell. 

De redovisade beloppen inkluderar inte medel anvisade i tilläggsbudget. 

Det bör vidare påpekas att beloppen för budgetåren 1982/83 och 1983/84 

inte är helt jämförbara eftersom vissa anslag tillkommit resp. utgått. Vi

dare har överföringar gjorts mellan olika anslag. 

Bland förändringarna kan nämnas att statsbidrag till folkbibliotek 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 redovisas under littera C Massmedier m. m. 

Vidare bör noteras att medel för lotterinämnden. som 1idigare år redovisals 
under handelsdcpartementets bilaga i budgetpropositionen, nu ingår som 

en del av littera B, avsnittet Allmän kulturverksamhet m. m. Under littera 

D föreslås ett nytt anslag. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppfölj
ningsansvar för ungdom under 18 år m. m. Under anslagen till myndigheter 

har kostnaderna för bevakning och lokalvård flytlats från anslagsposten 

Lokalkostnader till anslagsposten Förvaltningskostnader. Övriga föränd

ringar framgår under resp. anslag. 

Under budgetåret 1981/82 har ur behållningen av de särskilda lotterier 

som anordnats till förmån för konst. teater och andra kulturella ändamål 

beviljats bidrag med 7224000 kr., varav 2224000 kr. avser byggnadsarbe

ten och utruslning inom teater-, dans- och musikområdet, 3 920000 kr. 

avser investeringsändamål inom musei- och arkivområdet samt 800000 kr. 

avser restaurerings- och byggnadsarbeten inom kulturminnesvårdsområ
det. 

A. Utbildningsdepartementet 

B. Kulturverksamhet m.m. 
Allmän kulturverksamhet m.m. 
Teater. dans och musik 
Bildkonst 
Kulturminnesvård 
Museer och utställningar 
Arkiv 
Ungdoms- och nykterhet sorganisa-

tioner 

Anvisa! 
1982/83 
milj. kr. 

Anvisat 
1982/83 
milj. kr. 

46.4 

1293,0 
118.2 
623.'i 

25,7 
68.7 

2'27 .3 
68.9 

160,9 

Förslag 
1983/84 
milj. kr. 

Förslag 
1983/84 
milj. kr. 

45,0 

1348,4 
123.3 
653,4 

26.6 
59.9 

240,9 
80.8 

163,6 

Förändring 

milj. kr. 

Förändring 

milj.kr. 

1,4 

+ 55,4 
+ 5,1 
+ 29,9 
+ 0,9 

8,8 
+ 13.6 
+ 11.9 

+ 2,7 
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Anvisat Förslag Förändring 
1982/83 1983/84 
milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

c. Massmedier m.m. 593,5 662,7 + 69,2 
Film 34.9 35.9 + 1,0 
Radio och television 1.7 1,7 + 0.0 
Dagspress och tidskrifter 456,2 531,9 + 75.7 
Litteratur och bibliotek 100,7 93,2 7.5 

D. Skolväsendet 17112,7 17870,9 + 758,2 
Centrala och regionala myndig-

heter m. m. 259,7 276.1 + 16.4 
För skolväsendet gemensamma frågor 261.6 264,l + 2,5 
Det obligatoriska skolväsendet 

m.m. 12 568.1 13 190,2 + 622.1 
Gymnasiala skolorm. m. 3 799,3 3961,8 + 162,5 
lnvesteringsbidrag 223.7 178.7 45.0 

E. Högskola och forskning 5688,4 6079,8 + 391,4 
Centrala och regionala myndigheter 

för högskolan m. m. 82,9 99.7 + 16,8 
Utbildning och forskning inom 

högskolan m. m. 4 98Q.4 5 270,8 + 290.4 
Vissa forskningsändamål 625,l 709.3 + 84.2 

F. Vuxenutbildning 2198,5 2203,2 + 4,7 

G. Studiestöd m. m. 4838,8 5751,3 + 912,5 

H. Internationellt-kulturellt samarbete 66,9 80,0 + 13,1 

I. Vissa inom utbildningsdepartemen-
tet~ verksamhetsområde gemensamma 
ändamål 385,0 222,0 163,0 

Totalt för utbildningsdepartementet 32223,2 34263,2 +2040,0 

-I föreliggande bilaga av budgetpropositionen redovisas ett antal förslag 

från kommitteer m. m. samt sammanställningar av remissyttrandena över 

förslagen. Dessa förslag och sammanställningar redovisas som särskilda 

bilagor. 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regcringssammanträde 

1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallen såvitt avser frågorna under littera 

A. D dels Vissa gemensamma frågor punkten 4 dels punkterna 18-27. E 

utom vad avser punkterna 29-37 och 39-40. F. G. H och I; 

statsrådet Göransson såvitt avser frågorna under littera B. C samt D 

utom vad avser dels Vissa gemensamma frågor punkten 4 dels punkterna 

18-27. 

statsrådet Ingvar Carlsson såvitt avser frågorna under littera E punk

terna 29-37 och 39-40. · 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser utbildningsde

partementets verksamhetsområde. 

Åttonde huvudtiteln 

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

30157967 

28 182 000 

28396000 

1982/83 

194 

28 182 000 
C25 115 OOOl 

28182000 

Beräknad ändring 
1983/84 

of. 

+214000 
(+ 16000) 

+214000 

Under innevarande budgetår har viss kommittepersonal ( 17 personer) 

givits fast anställning i departementet. Lönekostnaderna.för denna perso

nal belastar anslaget A 2, Kommitteer m.m. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 28 396 000 kr. Jag har därvid beräknat en besparing enligt 

huvudalternativet på 580000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 28 396 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

21155136 

17 590000 

16000000 

Reservation 301492 

Det hårt ansträngda ekonomiska läget medför bl. a. att utrymmet för 

utredningsverksamhet minskar. Detta innebär att resursramarna för kom

mitteer måsta prövas mycket restriktivt. Jag anser det dock nödvändigt att 

vissa nya utredningar tillsätts. Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 

16 000 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 16000000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1981182 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

632000 

609000 

609000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 609 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

108987 

att till E'(tra utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 609000 kr. 
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B. KUL TURVERKSAMHET M. M. 

Vissa gemensamma frågor 

Föredragandens överväganden 

Regering och riksdag tog år 1974 ställning till riktlinjerna för den statliga 

kulturpolitiken. riktlinjer som igångsatte ett omfattande reformarbete. Det 

är angeläget att även i nuvarande ekonomiska situation föra en framåtsyf

tande och aktiv kulturpolitik. 

De förslag till förbättringar jag tar upp har i första hand följande inrikt

ning. 

Enjämnare geografisk fördelning av den samhällsstödda kulturverksam

heten är ett verksamt medel i strävandena att åstadkomma jämlikhet i 

kulturlivet. En fortsatt utbyggnad av det regionala stödet till teater

verksamheten bör därför komma till stånd. Medel föreslås för en fortsatt 

utbyggnad av folkteatern i Gävle. Riksteaterns Örebroensemble övergår 

till regionalt huvudmannaskap och teaterlivet i regionen får därmed ökade 

resurser. 

Konstnärer och kulturarbetare i övrigt har en viktig roll för kulturlivets 

utveckling. Det är därför angeläget att kulturpolitiken medverkar till att 

skapa nya arbets t i 11 fä Ilen och minska riskerna för arbetslöshet. 

Mina förslag i detta avseende innebär bl. a. att stödet till de fria grupperna 

förstärks och att resurserna för barnteaterverksamhet ökar. Särskilda me

del ges till Riksteatern för dansevenemang på Cirkus i Stockholm, som 

byggs om för att kunna utnyttjas för TV-sändningar och som gästspelsscen 
för dans. 

En huvudlinje i kulturpolitiken bör vara att den skall syfta till att vidga 

deltagandet i kulturlivet. Det är angeläget att på olika vägar nå ut 
till människor som hittills haft små möjligheter att utnyttja de insatser som 

görs. Kulturarbetet inom folkrörelserna har här en viktig roll. Det finns ett 

starkt behov att utveckla kulturen i närmiljön och därmed att förbättra 
situationen för barn och ungdom. Kulturrådet fortsätter sitt utvecklings

och utredningsarbeJe på detta område. 

På kulturområdet liksom på övriga samhällsområden är det angeläget att 

tillgängliga resurser utnyttjas effektivt. Rationaliseringssträvandena för 

statsförvaltningen som helhet har bl. a. tagit sig uttryck i att det s. k. 

huvudförslaget i myndigheternas anslagsframställningar, dvs. en minsk

ning om 2 %, skall vara styrande för resurstilldelningen. Huvudförslaget, 

som bygger på förutsättningen att det finns rationaliserings vinster att göra i 

statsförvaltningen och som därför bör möjliggöra oförändrad verksamhet 

till mindre kostnad, kommer att ligga till grund för medelsberäkningen 
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även för nästa budgetår. Kulturinstitutionerna är dock i flera avseenden 
särpräglade i jämförelse med förvaltningen i övrigt. Många kulturinstitu

tioner är mycket små och flertalet verkar i speciellt utformade lokaler. 
Detta har beaktats i förevarande budgetförslag. · 

Som min företrädare anmälde i förra årets budgetproposition har n:ge

ringen tagit olika initiativ för att genom rationaliseringar effektivisera och 

om möjligt minska behovet av resurser för administration och förvaltning 

på kulturområdet. Från den utgångspunkten har bl. a. en reduktion gjorts 

av de resurser som står till kulturrådets förfogande för förvaltnings- och 

utredningsinsatser redan för innevarande budgetår. Resurserna har om

prioriterats till andra ändamål inom kulturområdet. Någon ytterligare sär

skild begränsning av kulturrådets resurser bör enligt min mening f. n. inte 

ske. Jag kommer att närmare behandla frågan under anslaget till statens 

kulturråd. 

En översyn av arkivfrågorna har genomförts. Jag återkommer senare till 

detta. Som ett led i strävan att rationalisera och förbättra administration 

och resursutnyttjande inom museiväsendet tillkallades i februari 1982 en 

organisationskommitte (U 1982: I) för utredning av frågor om samverkan 

mellan de centrala museerna. En översyn har påbörjats i fråga om möjlig

heterna till samverkan mellan olika institutioner om rekvisita m. m. Ope

ran, Dramatiska teatern. Svenska riksteatern. Sveriges Radio och Svenska 

filminstitutet medverkar i översynen. 

Det är i rådande statsfinansiella läge viktigt att också kulturinstitutio

nerna prövar olika vägar för att höja intäkterna och därmed minska beho

vet av statligt bidrag. 
Från statsbudgeten utbetalas årligen bidrag m. m. av betydande omfatt

ning till olika icke-statliga verksamhetsområden. Bestämmelserna för ut

betalning av dessa bidrag påverkar statens räntekostnader. Därför bör 

dessa regler utformas så att räntekostnaderna minskar. För ett antal bi

dragsanslag inom kulturområdet genomfördes fr. o. m. innevarande bud

getår förändringar av utbetalningsrutinerna. För huvuddelen av resterande 
bidragsanslag räknar jag med· en successiv anpassning till ett läge där 

bidragen utbetalas med en fjärdedel per kvartal i förskott. 

Den snabba tillväxten av arkiven under de senaste decennierna samt 

tillkomsten av nya informationsmedier som ADB och mikrofilm har inom 

arkivsektorn skapat stora problem. En särskild arbetsgrupp har gjort en 

översyn av gällande regler m. m. för den stat liga arkivverksam h e

ten. Den har i december 1981 avlämnat rapporten (Ds U 1981: 21) Samhäl

lets arkivproblem. Rapporten har remissbehandlats. 

Jag delar arbetsgruppens uppfattning att en ökad restriktivitet i bevaran

det av handlingar måste åstadkommas. Detta bör kunna ske inom ramen 

för gällande regelsystem för arkivverksamheten. Under arkivavsnittet re

dovisar jag vissa riktlinjer som bör gälla för arkivverksamheten. 

En förbättring föreslås av den tekniska kvaliteten på de TV-sändningar 
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som bevaras hos arkivet för ljud och bi Id. Därmed skulle upptag

ningarna kunna användas - utom till forskning - även för att sända 

repriser. Detta kan på sikt medföra betydande samhällsekonomiska vins

ter. 

· Föremålssamlingarna vid de statliga och statsunderstödda mus c er n a 

växer snabbt. Som ett led i strävan att nå en bättre balans mellan bevaran

deambitionerna å ena sidan och konserverings- och lokalresurser å andra 

sidan har inom utbildningsdepartementet en promemoria <Os U 1982: 1) om 

urvalsbegränsning och gallring utarbetats. Promemorian. som har remiss

behandlats. syftar huvudsakligen till att skapa reella möjligheter för sådana 

åt garder. 

Under innevarande budgetår utgår särskilda medel förut veck I in g av 

före må Is vården vid museerna samt för ett fortsatt utvecklingsarbete 

för att skapa ett gemensamt dokumentations system för mu

seerna. Detta arbete är av stor betydelse för hela museisektorn. Jag har av 

den anledningen beräknat medel för ändamålet även under nästa budgetår 

med 300000 kr. resp. 100000 kr. 

K u Itu rar vet i F a I u n organiserades i början av 1970-talet för att 

bereda sysselsättning åt arbetshandikappade. Verksamheten har inriktats 

på vård av kulturhistoriska föremål. Efter förslag av regeringen beslöt 

riksdagen år 1982 (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 130-131. KrU 198 J/82: 230) 

att vissa delar av verksamheten vid Kulturarvet skulle frikopplas från det 

arbetsmarknadspolitiska området och ges en permanent organisation inom 

kulturområdet. Huvudmimnaskapsfrågan liksom fn'1gan om den närmare 

utformningen av Kulturarvets framtida organisation förutsattes dock kräva 

ett ytterligare beredningsarbete. Detta beredningsarbete är ännu inte av

slutat. Jag avser därför att senare återkomma till regeringen med förslag i 

denna fråga. 
Som ett stöd för musei verksamheten vid M ar i o n ett e a ter n beräknar 

jag ett belopp av 100000 kr. 

Sedan mitten av 1970-talet har humanistiska forskningsrådet, numera 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, aktualiserat frågor 

om permanentning av vissa forskningsprojekt av långsiktig 

natur. Under årens lopp har också ett antal sådana företag knutits till olika 

myndigheter inom kultursektorn. För nästa budgetår föreslår jag att Svens

ka RldIM-kommitten <Repertoire International d'lconographie Musicale) 

permanentas inom myndigheten statens musiksamlingar. Vidare föreslås 

· att medel för radiometrisk datering förs över från naturvetenskapliga 

forskningsrådet till naturhistoriska riksmuseet. 

Budgetförslaget omfattar också vissa byggnads- och underhållsåtgärder. 

För Södra teaterns del föreslås en ny scenteknisk utrustning och för 

vissa akuta underhållsåtgärder på Zorns a m I inga r n as fastigheter be

räknar jag vidare ett belopp av 150000 kr. 

God formgivning ingår som en naturlig del i den produktutveckling som 
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bidrar till att höja svenska produkters kvalitet och konkurrenskraft inom 
och utom landet. Från olika håll har behovet av samverkan mellan formgi

vare/konstnärer och näringsliv, myndigheter samt organisationer efter

lysts. Regeringen har därför efter framställning från konstfackskolan och 

Föreningen Svensk form uppdragit åt statens industriverk att överväga 

olika åtgärder som kan främja formgivningsverksamheten. Vi

dare kartläggs f. n. konsthantverkets och konsthantverkarnas situation av 

statens kulturråd. 

Statens kulturråd har på uppdrag av regeringen utrett regionmusikens 
och Rikskonserters roll i den regionala musikverksamheten. Kulturrådet 

har redovisat sina förslag i två betänkanden, nämligen Musik i försvaret 

(Kulturrådets rapport 1981: 5) och Regional musikpolitik (Kulturrådets 

rapport 1981: 6). Rapporterna har remissbehandlats. Remissopinionen är 

delvis splittrad. Det finns därför anledning att bereda dessa frågor ytterli
gare, bl. a. genom kontakter med berörda intressenter. Jag avser att åter

komma till regeringen när denna beredning är avslutad. 

Handläggningen av ärenden om föreningslotterier förs över från 

handelsdepartementet till utbildningsdepartementet. Fr. o. m. den I janua

ri 1983 gäller en ny lotterilag. Den nya lagen medför förenklingar för bl. a. 
de lotterianordnande föreningarna. Lotterinämnden, som varit proviso

riskt inrättad. permanentas. Nämnden kommer att från regeringen överta 

tillståndsprövningen av bl. a. de s. k. rikslotterierna. 
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Allmän kulturverksamhet m. m. 

B 1. Statens kulturråd 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

160122961 

14558000 
15215000 

Reservation 71 9752 

1 Anslagen Statens kulturråd: Förvaltningskostnader och Statens kulturråd: Utred
nings-. utvecklings- och informationsverksamhet. 
2 Anslaget Statens kulturråd: Utrednings-, utvecklings- och informationsverksam
het. 

Enligt förordningen (1974:644, omtryckt 1982: 604) med instruktion för 

statens kulturråd skall rådet främja förverkligandet av målen för den stat

liga kulturpolitiken. Rådet handlägger ärenden om statliga åtgärder som 

rör teater, dans och musik, litteratur och folkbibliotek samt konst, museer 

och utställningar. I anslutning till sin egen anslagsframställning skall rådet 

varje år granska förslag till sådana framställningar från andra myndigheter 

och organ inom nämnda delar av kulturområdet samt göra en sammanfat
tande bedömning av anslagsbehoven. 

Rådet leds av en styrelse bestående av en ordförande och högst 14 andra 

ledamöter. Inom rådet finns som rådgivande och beredande organ tre 
nämnder. 

Från anslaget bestrids kostnader i samband med utredningar, forsk
nings- och utvecklingsverksamhet. informations verksamhet resp. kontakt

och konferensverksamhet inom statens kulturråds ansvarsområde. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Sta!ens Före-
kul!urråd draganden 

Personal 59,5 +I -1 

Anslag 

Förval!ningskostnader 12534000 +1193000 +161000 
(därav lönekostnader) (8941000) (+ 490000) (- 49000) 

Lokalkostnader I 024000 + 632000 +496000 
Utrednings- och utveck-

lingsverksamhet inom 
bamkulturområdet 1000000 of. of. 

14558000 + 1825000 +657000 
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Rapport om statens kulturråds organisation och redo1·isning m· uppdrag 

att utreda möjligheterna till nedskärningar i statens k11/t11rråds förva/t

ningskostnadsanslag 

Statens kulturråd har på eget initiativ genomfört en översyn av rådets 

verksamhet och organisation. Våren 1982 överlämnades resultatet av den

na översyn till regeringen. Samtidigt överlämnades en särskild skrivelse 

med redovisning av regeringens uppdrag den 10 oktober 1981 att utreda 

möjligheterna att åstadkomma besparingar i utgifterna för rådets verksam

het. En sammanfattning av organisationsöversynen och den särskilda skri

velsen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I0.6. 

Yttranden över rapporten och den särskilda skrivelsen har avgivits av 

statskontoret. riksrevisionsverket (RRV). statens arbetsgivarverk (SAV), 

talboks- och punktskriftsbiblioteket <TPBJ. riksantikvarieämbetet och sta

tens historiska museer (RAÄ), livrustkammaren. Skoklosters slott och 

Hallwylska museet !LSHl. naturhistoriska riksmuseet, etnografiska mu

seet. skolöverstyrelsen !SÖ), Operan. Rikskonserter. regionmusiken. Nor

diska museet. Sveriges allmänna biblioteksförening !SAB), Svenska kom

munförbundet. Landstingsförbundet, Tjänstemänneris centralorganisation 

(TCO). Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Svenska arbetsgivareför

eningen (SAFJ. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd 

(KL YS). Teatrarnas riksförbund samt Riksförbundet Sveriges amatöror

kestrar (RSAOJ. 

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 10.7. 

Statens kulturråd 

I. Pris- och löneomräkning 991 000 kr. 

2. Som en följd av förslagen i den interna organisationsöversynen begär 

kulturrådet medel för att inrätta en tjänst som chef för p Ian c rings-

o c h ad m i n i s t ra t i o n s a v d e I n i n ge n ( + 180 000 kr. ) . 

3. I organisationsöversynen föreslås att en nä rn n d för f o I k bi Id -

ni n g s- och fo I kr öre Is e frågor inrättas. Denna nämnd skall ersätta 

den nuvarande folkbildningskornmitten. För den nya nämnden begär kul

turrådet en nettoökning av arvodes- och resekostnaderna. ( + 25 000 kr. 

resp. + 44 000 kr. l 

4. För att kunna återbesätta en vakant tjänst som bi b I i o te k skons u-

1 en t begär kulturrådet I 46 000 kr. 

5.Kostnader för arvoden och resor för arbetsgrupper och 

I ek tö re r har i viss utsträckning bekostats från berörda sakanslag I.ex. 

litteraturstödet. stöden till fria teater-. dans- och musikgrupper, stödet till 

sceniskt verk. Kulturrådet anser att dessa kostnader inte bör belasta 

sakanslagen utan förvaltningskostnadsanslaget. I sin anslagsframställning 

begär kulturrådet preliminärt I milj. kr. för att täcka dessa kostnader. var

av administrationskostnaderna för litteraturstödet uppgår till ca 700000 kr. 
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I en kompletteri.ng till anslagsframstiillningen föreslår kulturrådet att 1982 

års bokutredning (U 1982: 02) tar upp frågan om administrationen av litte

raturstödet. I avvaktan på förslag från utredningen bör administrations

kostnaderna för litteraturstödet belasta sakanslaget. För täckande av kost

nader för vissa andra beredande arbetsgrupper m. m. föreslås en ökning 

med 139000 kr. 

6. För trycksaksproduktion och konferenser begär rådet en 

ökning med 100 000 kr. 

7. I kulturrådets rapport ( 1977: 2) Finsk teater i Sverige föreslogs bl. a. 

att en finskspråkig teaterensemble skulle inrättas och admini

streras av Riksteatern. Förslaget har inte lett till någon åtgärd av regering

en förutom ökade medel för gästspelsverksamhet. En rad frågor i det 

ursprungliga förslaget behöver emellertid ses över och aktualiseras. Rådet 

begär medel för att i nära samarbete med Riksteatern och berörda kunna se 

över dessa problem.(+ 200000 kr.) 

8. Kulturrådet anser att det finns motiv för ett utvecklingsprojekt om 

k u Itu r i närmiljö med särskild tonvikt på barns och ungdomars situa

tion. Projektet bör genomföras i samarbete med statens ungdomsråd. 

skolöverstyrelsen och socialstyrelsen. Med tanke på att flera myndigheter 

deltar i ett brett utvecklingsarbete är det önskvärt att regeringen beslutar 

om de gemensamma utgångspunkterna. De olika myndigheterna bör kunna 

arbeta självständigt inom sitt ansvarsområde. Kulturrådets roll bör vara att 

belysa kulturens och de konstnärliga uttrycksformernas roll i utvecklingen 

av nya former för samhällets sätt att fungera. 

Föredragandens överväganden 

Organisationsöversynen m .m. 

Statens kulturråd inrättades år 1974. Rådet har mot bakgrund av de 

gjorda erfarenheterna under den gångna perioden sett över sin organisation 

och sina arbetsformer. Våren 1982 överlämnades resultatet av organisa
tionsöversynen till regeringen. 

I oktober 1981 fick kulturrådet i uppdrag att redovisa möjligheterna till 

besparingar i rådets verksamhet med ca 20 %. Uppdraget skulle redovisas i 
två etapper. Den ena skulle avse besparingar för budgetåret 1982/83 och 

den andra besparingar för budgetåret 1983/84. För budgetåret 1982/83 har 

besparing tagits ut med 1,4 milj. kr. i huvudsak enligt kulturrådets förslag. 

främst inom utrednings-. utvecklings- och konferens verksamheten. Bespa

ringar för budgetåret 1983/84 skulle redovisas i samband med att kulturrå

det överlämnade sin interna organisationsöversyn. I en särskild skrivelse 

förklarar kulturrådet att rådet inte kan fullfölja sina uppgifter för det 

svenska kulturlivet om ytterligare nedskärningar skall göras. I stället före

slår kulturrådet att möjligheterna till systematiskt rationaliseringsarbete 

inom kulturadministrationen studeras. 

2 Riksdagen 1982183 I .mm/. Nr 100. Bilaga JO 
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Organisationsöversynen och den särskilda skrivelsen har remissbehand

lats. 
Kulturrådet har i sin översyn av rådets verksamhet ingående redovisat 

nuvarande förhållanden och de problem som den nuvarande arbetssitua

tionen innebär. Rådet utgår ifrån att rådet skall behålla sina nuvarande 

uppgifter. Med denna förutsättning finner rådet det inte möjligt att på något 

genomgripande sätt ompröva verksamheten eller att föreslå inskränkning

ar eller besparingar i rådets verksamhet. Enligt kulturrådets mening är 

kansliet underdimensionerat i förhållande till-de krav som ställs. 

I de inkomna remissvaren görs i allmänhet inga mer omfattande invänd

ningar mot vad som förts fram i organisationsöversynen. Statskontoret och 

riksrevisionsverket pekar dock på komplexiteten i kulturrådets uppgifter 

och organisation. Statskontoret förordar dessutom en mera genomgripan

de omprövning av kulturrådets verksamhet. Enligt statskontorets mening 

bör hela den statliga kulturadministrationen bli föremål för en särskild 

översynsutredning. 

För egen del anser jag det. värdefullt att kulturrådets verksamhet genom 

. rådets utredning har fått en ingående och allsidig belysning. Med hänsyn 

till de krav som ställs på verksamheten är det enligt min mening inte 

möjligt att nu genomföra ytterligare besparingar under rådets anslag utöver 

dem som följer av en tillämpning av huvudförslaget. Begränsningar därut

över bör vara beroende av förändringar i uppgifterna för rådet. I nuvaran

de statsfinansiella läge bör man utnyttja alla möjligheter till administrativa 

rationaiiseringar i syfte att skapa utrymme för den rena kulturverksamhe

ten. Därför är det angeläget att följa upp kulturrådets förslag och remissytt
randena över detta med en genomgång av kulturrådets verksamhet. Detta 

bör ske i anslutning till kommande överväganden om inriktningen av de 

statliga insatserna på kulturområdet. 
Mot denna bakgrund är jag inte beredd att ta ställning till kulturrådets 

förslag annat än på vissa preciserade punkter. nämligen i fråga om inrättan
de av en folkbildningsnämnd och beträffande vissa ändringar i styrelsens 

och nämndernas sammansättning samt i fråga om ansvaret för lokal- och 

utrustningsp\aneringen för de statliga kulturinstitutionerna. De föreslagna 

förändringarna bör gälla från den I juli 1983. 

För att förstärka organirntionen inom folkbildnings- och folkrörelseom

rådet föreslår kulturrådet att en nämnd inrättas i stället för den nuvarande 

folkbildningskommitten. Nämnden föreslås få rådgivande och beredande 

uppgifter i likhet med övriga tre nämnder. Den bör enligt kulturrådet bestå 

av ordförande. åtta ledamöter och tre suppleanter. Även jag anser det 

betydelsefullt att folkbildnings- och folkrörelsefrågor behandlas inom en 

särskild nämnd. Jag tillstyrker därför rådets förslag att en sådan nämnd 

inrättas. Liksom för övriga nämnder bör. för denna gälla att det bör ankom

ma på regeringen att besluta om nämndens ansvarsområde, sammansätt

ning och storlek. 
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Kulturrådet föreslår att antalet ledamöter i styrelsen minskar till en 

ordförande. tolv ledamöter och två ersättare. Till detta kommer två leda

möter och två ersättare som företrädare för personalorganisationerna vid 

rådet. I styrelsen bör enligt kulturrådet ingå åtta företrädare för kom

muner, landsting, kulturorganisationer, folkbildningsorganisationer och 

löntagarorganisationer. Ordföranden och övriga fyra ledamöter samt de 

två ersättarna föreslås utses på politiska grunder så att erfarenheter av 

kulturpolitik på lokal, regional och central nivå blir företräc.!da. 

Enligt förslagen i propositionen (prop. 1974: 28) om den statliga kultur

politiken skulle styrelsen bestå av sju företrädare för de nyssnämnda 

intressegrupperna. De övriga sju ledamöterna och ordföranden skulle 

utses bland personer med bred samhällelig erfarenhetsbakgrund. Vid be

handlingen av nämnda proposition uttalade kulturutskottet ( KrU 1974: 15 

s. 41, rskr 1974:248) med anledning av en motion om parlamentarisk 

sammansättning av styrelsen att kulturrådets styrelse inte borde ha en helt 

parlamentarisk sammansättning. Utskottet framhöll emellertid att vad som 

sades i propositionen inte talade emot att styrelsen kommer att ges ett 

parlamentariskt inslag med företrädare för olika politiska partier. Utskot

tet fann det önskvärt att så blev fallet. För egen del anser jag att den 

nuvarande konstruktionen av styrelsen med såväl partipolitisk representa

tion som representation från intresseorganisationer har så stort värde att 

den bör bibehållas. Jag delar kulturrådets uppfattning att en minskning av 

antalet ledamöter och ersättare dock bör genomföras i syfte att effektivise

ra arbetet i styrelsen. Styrelsen bör, som rådet har föreslagit, bestå av en 

ordförande och tolv andra ledamöter. Det ankommer på regeringen att 

besluta om antalet ersättare. 

Kulturrådet föreslår att nämnderna för teater-, dans- och musikfrågor 

resp. konst-, musei- och utställningsfrågor bör utökas med vardera två 
ledamöter. Nämnden för litteratur- och biblioteksfrågor bör däremot vara 

oförändrad i avvaktan på folkbiblioteksutredningens ( U 1979: 17) förslag. 

Det ankommer på regeringen att besluta om nämndernas storlek. Jag vill 
emellertid här nämna att jag senare kommer att föreslå regeringen att 
företa vissa ändringar i nämndernas sammansättning. 

Jag anser i likhet med kulturrådet att ansvaret för lokalplaneringen för de 

statliga museerna, Operan och Dramatiska teatern bör åvila byggnadssty

relsen. Kulturrådet bör härefter utifrån kulturpolitiska bedömningar yttra 

sig över verksamheternas omfattning och inriktning samt medverka vid 

upprättande av programunderlag. Kulturrådet bör vidare medverka i arbe

tet med prioritering av byggnadsobjekt och i utrustningsplaneringen m.m. 

Som en följd av det ändrade ansvarsförhållandet bör en tjänst föras över 

från kulturrådet till byggnadsstyrelsen. Jag har vid min beräkning av ansla
get tagit hänsyn till detta. Jag har i denna fråga samrått med chefen för 

ekonomi- och budgetdepartementen. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 20 

K11/t11r i närmiljö 

Under budgetåret 1982/83 avslutas kulturrådets samtliga pågående stör

re utrednings- och utvecklingsprojekt. bl.a. projekten Kultur i arbetslivet 

och Kultur i boendemiljö. Kulturrådet vill nu starta ett nytt utvecklings

projekt, benämnt Kultur i närmiljö med särskild tonvikt på barns och 

ungdomars situation. l sin anslagsframställning har kulturrådet redovisat 

förslag om hur projektet bör utformas, vilka förutsättningar som bör gälla 

för projektet och vilka typer av verksamheter som bör komma i fråga. 

Jag delar kulturrådets uppfattning att det finns ett behov av att stimulera 

utvecklingsprojekt på lokal nivå med syfte att utveckla den skapande 

aktiviteten och engagemanget i närmiljön och därmed särskilt medverka 

till att förbättra situationen för barn och ungdom. Närmiljöprojekt av 

denna art bedrivs redan på flera håll. delvis på statligt initiativ genom 

exempelvis Riksteatern, Rikskonserter, Riksutställningar, barnmiljörådet, 

brottsförebyggande rådet m. fl., men framför allt i kommunal regi. Härtill 

kommer att regeringen nyligen har tillkallat en barn- och ungdomsdelega

tion och en kommission för intensifiering av kampen mot narkotika. Det är 

angeläget att kulturrådet inventerar pågående projekt inom detta område. 

Kulturrådet bör enligt min uppfattning närmast ha sikte på att - mot 

bakgrund av de erfarenheter som dessa studier ger - utveckla metoder för 

hur närmiljöprojekt kan läggas upp och verka för att en närmare samver

kan mellan olika pågående projekt kommer till stånd. Kulturrådet bör 

också kunna stödja de aktiviteter som redan pågår inom dessa projekt, 

särskilt sådana som bedrivs av barn- och ungdomsorganisationer. Jag 

förutsätter att kulturrådet i denna verksamhet samråder med berörda myn

digheter och institutioner. särskilt barn- och ungdornsdelegationen. 

ÖvriRt 

Min syn på förhållandet att vissa administrationskostnader belastar sak

anslagen kommer jag att redogöra för under anslaget Litteraturstöd. 

Hemställan 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de förändringar som jag har förordat i fråga om statens 

kulturråds organisation. 

2. till Statens k11/tllrrild för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 15215000 kr. 
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B 2. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11 9760!0 

10 304 000 

10617000 

Reservation 13030 

Ur detta anslag utgår bidrag dels direkt till organisationer. som bedriver 

en omfattande kulturverksamhet, dels till statens kulturråd för fördelning 

bland olika kulturprojekt inom organisationslivet. 

I. Centrala amatörorganisa
tioner 

2. Centrumbildningar på tea
terns, dansens, musikens, fil
mens, bildkonstens och lit
teraturens områden 

3. Folkparkernas centralorgani
sation för central service och 
andra gemensamma insatser 
samt för Folkparkernas ar
tistförmedling 

4. Folkets husföreningarnas 
riksorganisation för ;mord
nande av bl.a. konstutställ
ningar och s.k. kulturhörnor 

5. Konferenser, festivaler 
m. m. inom Sverige 

6. Kulturverksamhet bland 
språkliga minoriteter 

7. Bidrag till läsfrämjande åt
gärder bland barn och ung
dom 

1982/83 

2 540000 

2998000 

3 098000 

I 095000 

573000 

(400000) 1 

10Jo4000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
kulturråd 

+ 54000 

-2998000 

+ 610000 

+ 110000 

+ 107000 

+I 000000 

+ 640000 

477000 

Före
draganden 

+ 77000 

+ 92000 

+ 92000 

+ 35000 

+ 17000 

+313000 

1 Medlen anvisas fÖr budgetåret 1982/83 under anslaget Litteraturstöd. 

Statens kulturråd 

I. Ur anslagsposten till centrala amatörorganisationer er

håller 21 organisationer stöd i form av allmänt driftbidrag. 

Bland de organisationer som erhåller stöd ur denna anslagspost finns 

Sveriges orkesterföreningars riksförbund (SORJ. Bidrag utgår dels till or

ganisationens centrala kostnader, dels i form av direktstöd till ett antal 

SOR-orkestrar. Till skillnad från andra amatörorganisationer har SOR ett 

stort antal professionella musiker och kulturrådet föreslår att den del av 

bidraget som gäller direktstöd till SOR-orkestrar förs över till anslaget 

Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverksamhet anslagsposten Arran

gerande musikföreningar. ( - 200 000 kr.) 

För kvarvarande medel under denna anslagspost begärs en ökning med 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 22 

254000 kr. som kompensation för pris- och löneökningar. Totalt föreslår 

kulturrådet således en ökning med 54000 kr. under anslagsposten. 

2. Ur anslagsposten till centrumbildningar utgår bidrag till Dans-. 

Film-, Fotografi-, Författar-. Konstnärs-, Musik-. Teater- oct. Översättar

centrum. Kulturrådet framhåller att varje centrumbildning har stor bety

delse inom sitt konstområde och att de satsningar och prioriteringar staten 

vill göra måste ses som en integrerad del i den politik man väljer att föra 

inom resp. område. Rådet anser därför att bidragen bör behandlas och 

redovisas under de avsnitt där de sakligt hör hemma. Kulturrådet föreslår 

att bidraget till Filmcentrum förs över till Svenska filminstitutet. 

Statens kulturråd föreslår att bidraget till centrumbildningarna samman

lagt höjs med 750000 kr. varav 450000 kr. avser utökad verksamhet och 

300000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

3. Bidrag till Folkparkernas centralorganisation (FPCJ avser 

central service. metodutveckling, utbildning. lokal och regional försöks

verksamhet inom det kulturella området samt stöd till Folkparkernas ar

tistförmedling. Bidraget syftar också till att göra parkerna mindre kommer

siellt beroende. Folkparkerna har viktiga kulturpolitiska uppgifter. då de 

genom ett seriöst syftande kulturutbud kan nå nya målgrupper. Som ett led 

i utvecklingsarbetet planeras en fortsatt utbyggnad av barn- och ungdoms

verksamheten. FPC begär för verksamheten exkl. artistförmedlingen en 

anslagshöjning med 2 195 000 kr. 

Kulturrådet tillstyrker en sammanlagd ökning av bidraget till Folkpar

kernas centralorganisation med 610 000 kr. varav 310 000 kr. utgör kom

pensation för pris- och löneökningar. För att möjliggöra fortsatta satsning

ar på barnkulturområdet tillstyrkerrådet 300000 kr. 

4. Bidrag till Folkets husföreningarnas riksorganisation 

(fHR) avser bl. a. konstutställningsverksamhet, fortsatt utbyggnad avs. k. 

kulturhörnor samt viss teaterverksamhet. En fortsatt utveckling av dans-. 

musik- och programproduktion planeras liksom fortsatt utbildningsverk

samhet för scenarbetare och scenmästare. Sammanlagt begär FHR en 

anslagshöjning med I 015 000 kr. Kulturrådet tillstyrker en anslagsökning 

med 110000 kr. vilket utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

5. Bidrag till konferenser och festivaler m.m. inom Sverige 

utgör det fria kulturlivets enda möjlighet till bidrag till seminarier. konfe

renser. festivaler m. m. 

Kulturrådet begär en ökning av anslaget med I 07 000 kr. varav 57 000 kr. 

utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

6. För sjätte året i följd föreslår kulturddet att särskilda medel anslås för 

k u Itu r ve r k sam h e t b Ian d språk I i g a m i n o r i te t e r. I ett mång

kulturellt samhälle som Sverige är det nödvändigt med särskilda medel för 

att stödja ett levande kulturliv som utgår från invandrargruppernas egna 

behov och förutsättningar. Inom de generella bidragen har invandrarända-
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målen svårt att hävda sig i den hårda konkurrensen. Kulturrådet begär I 

milj. kr. för detta ändamål. 
7. Bidrag till läsfrämjande åtgärder bland barn och ung

dom utgår till Stiftelsen Litteraturfrämjandet, studieförbunden samt barn

och ungdomsorganisationer. Medlen är avsedda att användas dels till 

inköp av litteratur, dels till läsfrämjande aktiviteter bland barn och ung

dom. 
Kulturrådet begär under denna anslags post 640 000 kr., varav 400 000 kr. 

utgör en överföring från anslaget Litteraturstöd, 200000 kr. är nya anslags

medel samt 40000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

Sammanlagt föreslår kulturrådet under anslaget Bidrag till kulturverk

samhet inom organisationer en teknisk nettominskning med 477000 kr. 

8. I en särskild skrivelse har Bygdegårdarnas riksförbund an

hållit om medel för utbyggd kulturverksamhet inom organisationen. 

Föredragandens överväganden 

En rad angelägna verksamheter erhåller stöd under förevarande anslag. 

Syftet är att bredda deltagandet i kulturlivet. 

I centrumbildningarna driver yrkesverksamma konstnärer en verksam

het i syfte att uppmärksamma resp. konstområdes betydelse. Just denna 

bakgrund liksom formerna för bidragsgivningen gör det enligt min mening 

befogat att statens stöd utgår från en gemensam anslagspost. Jag kan 

således inte ansluta mig till kulturrådets förslag om uppdelning av bidraget 

till centrum bildningarna efter konstområde. 

Kulturrådet har under flera år begärt att särskilda medel skall anvisas för 

kulturverksamhet bland språkliga minoriteter. Rådet motiverar sitt förslag 

med att stöd till ett levande kulturliv som utgår från invandrargruppernas 
egna behov och förutsättningar inte ryms inom nuvarande bidragsformer. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om de betydande insatser som görs 
för invandrare och språkliga minoriteter bl. a. genom hemspråksundervis
ning, organisationsstöd, stöd till tidningar m. m. för att invandrarna skall 

kunna bibehålla och utveckla sina språk och kulturarv. 

Det är vidare enligt min mening självklart att de resurser som står till 

förfogande för kulturaktiviteter disponeras så att de i rimlig omfattning 

kommer invandrare och språkliga minoriteter i Sverige till del. Jag vill 

därvid särskilt erinra om bidraget till kulturverksamhet i folkbildningen 

vilket ger utrymme för kulturella aktiviteter i former som kan anpassas till 

olika gruppers behov. Det gör det möjligt att inrymma också kulturverk

samhet med och för invandrare och språkliga minoriteter. Jag vill också 

erinra om att invandrarpolitiska kommitten (A 1980: 04) har i uppdrag att 

överväga frågor rörande bl. a. invandrares och språkliga minoriteters kul

turverksamhet. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att tillstyrka kultur

rådets förslag om ett särskilt anslag. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 10617000 kr. 

B 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8554662 

8126000 1 

8102000 

1 Av anslaget disponeras 8026000 kr. 

Reservation 2 311648 

Ur detta reservationsanslag, det s.k. kulturmedelsanslagct, utgår f. n. 

bidrag för skilda ändamål till organisationer och institutioner på kulturom

rådet. 

Fördelning a1· anslaget budgetåret 1982183 

Ändamål 

l. Stiftelsen Gerlesborgsskolan för verksamheten i Gerlesborg 
2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum för verksamheten 
3. Skolöverstyrelsen för utvecklingsarbete för handikappade 
4. Engångsanvisningar till arkiv. kulturminnesvård. museer och ut-

Belopp 

450000 
160000 
100000 

ställningar 3 263000 
5. Statens kulturråd för bidrag till film- och videogramproduktion 

inom museerna 750000 
6. Till regeringens disposition 

al engångsanvisningar till arkiv. kulturminnesvård, museer och ut-
ställningar 311 000 
bl övriga kulturella ändamål 2 992 000 

8026000 

I. Stift e Isen Ger I c s borgs sko Ian begär att statsbidraget för 

verksamheten i Gerlesborg höjs med 70000kr. 

2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum begär ett 

med 70000 kr. förhöjt statsbidrag bl. a. som kompensation för minskade 

lönesubventioner från arbetsmarknadsverket. 

3. Skolöverstyrelsen föreslår en uppräkning med 5000 kr. av an

slagsposten till utvecklingsarbetc för handikappade. 

5. Statens k u Itu r råd föreslår att ytterligare 75 000 kr. anvisas för 

bidrag till film- och videogramproduktion inom museerna. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 25 

Föredragandens överväganden 

För engångsanvisningar till arkiv, kulturminnesvård, museer och utställ

ningar har för innevarande budgetår beräknats sammanlagt 3 574000 kr. 

Av denna summa har 3 263 000 kr. vid budgetårets början fördelats på 16 

olika ändamål, medan 311 000 kr. står till regeringens disposition för ytter

ligare engångsanvisningar inom nämnda områden under budgetåret. Vissa 

av de i denna ordning tillgodosedda ändamålen bör fr. o. m. nästa budgetår 

föras upp som permanenta utgiftsposter under berörda anslag. För nästa 

budgetår beräknar jag sammanlagt 3516000 kr. för engångsanvisningar 

inom ifrågavarande områden: Inom denna ram bör 2 831 000 kr. utgå till 

ändamål, som jag i det följande kommer att redovisa under resp. anslag. 

Återstående belopp, 685 000 kr., bör disponeras av regeringen för att 

tillgodose medelsbehov som kan uppstå under budgetåret på dessa områ

den. 

För innevarande budgetår står knappt 3 milj. kr. till regeringens disposi

tion för tillgodoseende av tillfälliga bidragsbehov på kulturområdet i öv

rigt. Jag vill erinra om att dessa dispositionsmedel för budgetåret 1981182 

uppgick till närmare 4 milj. kr. Riksdagen beslöt våren 1982 att minska 

medlen med I milj. kr. i omprioriteringssyftc (KrU 1981/82: 30 s. 16, rskr 

1981/82: 360). 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 8 I 02 000 kr. Vid anslags

beräkningen har jag tagit viss hänsyn till prisutvecklingen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till särskilda kulturella ändanul/ för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 8 102 000 kr. 

B 4. Bidrag till samisk kultur 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1674458 

1790000 

1888000 

Ur detta anslag kan bidrag utgå till olika former av samisk kulturverk

samhet och till de samiska organisationerna i enlighet med de i prop. 

1976/77:80 (s. 116, 122, 128-132 och 148, KrU 1976177:43, rskr 

1976/77: 289) angivna riktlinjerna. Medlen disponeras av samefonden och 

beslut om bidrag fattas av samefondens kulturdelegation. 

Styrelsen för samefimden 

Kulturdelegationen föreslår en höjning av anslaget med I IOOOOkr. för 

nästa budgetår. Delegationen framhåller att anspråken från organisationer 

och föreningar på bidrag ur anslaget är mycket stora. 
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Föredragandens överväganden 

Jag anser att bidraget till samisk kulturverksamhet är ett viktigt komple

ment till det stöd som i olika generella former kan komma det samiska 

kulturarbetet till del. Anslaget bör därför räknas upp med 98 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

anslag av I 888 000 kr. 

B 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 

\982/83 Anslag 

I 983/84 Förslag 

\9726000 

20318000 

Enligt förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond 

utgår ersättning åt bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga 

institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyt

tigt !'.ätt (visningsersättning). 

Yisningsersättningen utgår från detta anslag i form av ett fast årligt 

belopp som tillförs Sveriges bildkonstnärsfond, inrättad den I juli 1982 

(prop. 1981/82: 100 bil. 12 och prop. 1981182: 128, KrU 1981182:30, rskr 

1981/82: 360). Fondmedlen skall användas för ändamål som i första hand 

syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig 
trygghet. Ersättning från fonden kan utgå till konstnärer som är svenska 

medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige. 

Frågor rörande fonden och fondmedlens användning handläggs av en 
styrelse inom konstnärsnämnden, kallad styrelsen för Sveriges bildkonst

närsfond. Styrelsen består av ordförande och tolv andra ledamöter. Ordfö

randen och två av de andra ledamöterna, varav en skall vara vice ordföran

de. utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses sex av Konstnärernas 

riksorganisation, två av Föreningen Sveriges konsthantverkare och indu

striformgivare samt en av vardera Föreningen Svenska tecknare och 

Svenska fotografernas förbund. 

Styrelsen för S1•eriges hildkonstnärsfond 

1. Beträffande konstnärsnämndens tidigare bidragsgivning till bild- och 

formkonstnärer och långtidsåtaganden inom ramen för denna hänvisar 

fondstyrelsen till konstnärsnämndens verksamhetsberättelse och anslags

redovisning för budgetåret 1981182. Fondstyrelsen kommer innevarande 

budgetår att utarbeta former för ersättningar och bidrag ur fonden. 

2. Som kompensation för kostnad sökningar begärs I 973 000 kr. 

3. För att höja visningsersättningen till en nivå som ungefär motsvarar 
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författarnas biblioteksersättning begär fondstyrelsen en ytterligare uppräk

ning av anslaget med 13 30 I 000 kr. till sammanlagt 35 milj. kr. 

Konstnärernas riksorganisation har i en särskild skrivelse redovisat ett 

medelsbehov av 125 milj. kr. för att 2500 bildkonstnärer skall tillförsäkras 

en årsinkomst om 60000 kr. vardera. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av anslaget för nästa budgetår har jag tagit viss 

hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Visningsersiittning åt bild- och formkonstnärer för budget

året 1983/84 anvisa ett anslag av 20318000 kr. 

B 6. Bidrag till konstnärer 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

25949800 

12324000 

12715000 

Reservation 2556164 

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen ( 1976: 528, ändrad senast 

1982: 602) om bidrag till konstnärer. Bidrag kan utgå till konstnär som är 

svensk medborgare och till annan konstnär som är stadigvarande bosatt i 

Sverige. Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projektbidrag. 

Konstnärs bidrag kan utgå för att ge aktiv konstnär ekonomisk 

trygghet. Konstnärsbidrag kan också tilldelas konstnär för andra ändamål, 

t. ex. för resa. Konstnärsbidrag får f. n. uppgå till högst 43 000 kr. om året 
för varje mottagare. Det kan utgå till samma konstnär för högst fem år i 

sänder utan omprövning. Bidrag av pensionskaraktär och bidrag till efter
levande får utgå t.v. 

Projektbidrag skall· avse målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete 

av mer kostnadskrävande natur. Bidrag kan utgå för avgränsade projekt 

som antingen kan an.tas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella 
konstområdet eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig 

verksamhet till nya områden i samhället. 

Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 

författarfond i fråga _om författare, översättare och kulturjournalister, av 

styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond i fråga om bild- och formkonst

närer och av konstnärsnämnden i fråga om övriga konstnärer. 

Konstnärs nämnden inrättades den I juli 1976. Enligt förordningen 

(1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden !omtryckt 1982:601) 

skall nämnden vid sidan av uppgiften att handha ärenden om bidrag till 

konstnärer hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala 
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förhållanden. Nämnden skall också avge förslag till innehavare av m

komstgaranti för konstnärer. Konstnärsnämnden, som i sin helhet utses av 

regeringen, består av ordförande, vice ordförande och 14 andra ledamöter. 

Tolv av de andra ledamöterna utses efter förslag av Konstnärliga och 

litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KL YS). 

Inom konstnärsnämnden finns sedan den I juli 1982 en styrelse för 

ärenden rörande bild- och form konstnärer, kallad styre Isen för S ve r i

g e s bildkonstnärsfond. Styrelsens huvuduppgift är att fatta beslut 

om bidrag till bild- och formkonstnärer samt om fördelning av ersättning ur 

Sveriges bildkonstnärsfond. För bildkonstnärsfonden och dess användning 

har jag redogjort under närmast föregående anslag. 

Innevarande budgetår har för bidrag till författare. översättare och kul

turjournalister m. m. anvisats I 085 000 kr. För bidrag till bild- och form

konstnärer har anvisats 2 825 000 kr. För bidrag till ton-, scen- och film

konstnärer har anvisats 8414000 kr., varav 852000 kr. får användas för 

förvaltnings- och lokalkostnader. Under anslaget Filmstöd har vidare 

315 000 kr. anvisats för projektbidrag på filmområdet. 

Styrelsen för S1-eriges fiir.fattarj(md 

Medlen för bidrag till författare. översättare och kulturjour

n a I ister bör räknas upp med 370000 kr. för att möjliggöra en ökning av 

antalet bidrag från 54 ti!l 60 och en höjning av bidragsbeloppen från 20000 

kr. till 24000 kr. Vidare begärs en höjning med 10000 kr. av beloppsramen 

till täckande av styrelsens kostnader för bidragens fördelning. 

Ko11st11ärs11ämnde11 och styrelsen för S1·eri1<es bildkonstniirsfond 

I. Vad gäller användningen av de medel som konstnärsnämnden dispo

nerat för konstnärsbidrag och projektbidrag under budgetåret 1981/82 hän
visas till konstnärsnämndens för nämnda budgetår avgivna verksamhets

berättelse och anslagsredovisning. 

2. Medlen för bidrag till bild- och formkonstnärer bör enligt 

styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond räknas upp med 283 000 kr. för att 

projektbidragen skall kunna höjas med hänsyn till prisutvecklingen. 

3. För bidrag till ton-, scen- och filmkonstnärer begär konst

närsnämnden en höjning av anslaget med I 262 000 kr., vilket bl. a. skulle 

möjliggöra en ökning av antalet femåriga bidrag samt höjda belopp för 

ettåriga bidrag, rescbidrag och pensionsbidrag. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av anslaget för nästa budgetår har jag tagit viss 

hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 12 715 000 kr. 
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B 7. Inkomstgarantier för konstnärer 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4477681 

3942000 

4948000 

Enligt förordningen ( 1976: 504) om inkomstgarantier för konstnärer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 

hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare 

av inkomstgaranti fattas av regeringen efter förslag från eller yttrande av 

konstnärsnämnden. 

Inkomstgaranti kan per år uppgå till högst fem gånger det basbelopp som 

enligt lagen ( 1962: 381 l om allmän försäkring gällde vid kalenderårets in

gång. Det för kalenderåret 1983 fastställda basbeloppet är 19 400 kr. Garan

tins maximibelopp för år 1983 uppgår således till 97 000 kr. Detta maximi

belopp minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och 

med 75 % av årsinkomsten i övrigt. 

Antalet inkomstgarantier är innevarande budgetår 120. 

Kon.1·tniirsniimnden 

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond fram

håller att den statliga inkomstgarantin ger högt kvalificerade konstnärer 

med låga eller ojämna inkomster möjlighet att utan avbrott utveckla sitt 

konstnärsskap. Nämnden och fondstyrelsen anser att inkomstgarantin har 

en stor uppgift att fylla och föreslår därför att antalet garantirum ökas från 

120 till 140. 

Föredragandens överväganden 

Antalet garantirum bör nästa budgetår vara oförändrat 120. 

Vid beräkningen av anslaget har jag tagit hänsyn till det ökade medelsbe

hov som förväntas uppkomma till följd av basbeloppets höjning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnkomst1-:arantier ji"ir konstnärer för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 4 948 000 kr. 
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B 8. Ersättning åt författare m.n. för utlåning av deras verk genom 
bibliotek m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

J 983/84 Förslag 

35 110000 

38594000 

40368000 

Gällande bestämmelser om bi b I i o te k ser sättning finns i förord

ningen ( 1962: 652) om Sveriges författarfond (omtryckt 1979: 394, ändrad 

senast 1982: 603). Ersättning utgår för utlåning genom folkbibliotek och 

skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk eller i Sverige bosatt 

upphovsman och litterärt verk i svensk översättning. Ersättning utgår även 

för böcker som ingår i folk- och skolbibliotekens referenssamlingar. 

Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel mot

svarande vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. Innevarande bud

getår uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 36 öre för hemlån 

och till 144 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 18 

öre för hemlån och till 72 öre för referensexemplar. Av fondens medel 

utbetalas individuell författarpenning till författare av originalverk med 21 

öre för hemlån och med 84 öre för referensexemplar. För författare med 

höga utlåningssiffror gäller vissa begränsningar. Styrelsen för Sveriges 

författarfond kan bestämma att författarpenning till viss upphovsman skall 

utgå med högre belopp än det statistiskt beräknade. Denna möjlighet 

används för att ge f. n. ca 180 upphovsmän s.k. garanterad författarpen

ning, vilken för innevarande budgetår av styrelsen har fastställts till 42 000 
kr. Återstoden av fondens medel, den s.k. fria delen, används efter styrel

sens bestämmande till pensioner, understöd. stipendier och andra för 

författare, översättare m.fl. gemensamma ändamål. 

Regeringen har i förordning (KRFS 1981:31) om försöksverksamhet 

med översättarpenning medgivit att sådan försöksverksamhet får bedrivas 

under budgetåren 1981/82 och 1982/83. Översättarpenning får därvid utgå 

med högst en tredjedel av författarpenningens grund belopp. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i 

form av ta I böcker och ta It id ni n g ar fördelas av Sveriges författar

förbund enligt regler som förbundet fastställer. 

Biblioteksersättningen har för innevarande budgetår beräknats till 

36946000 kr. För talboks- och taltidningsersättning har anvisats 

I 648000kr. 

Mot bakgrund av den av författarfondens styrelse påtalade bristen på 

statistik över antalet referensböcker i skolbiblioteken uppdrog regeringen 

den 18 december 1980 åt statistiska centralbyrån !SCBl att i samråd med 

fondstyrelsen skyndsamt genomföra en undersökning med syfte att åstad

komma ett underlag för beräkning av skolornas bokbestånd. SCB har i sin 

redovisning av uppdraget pekat på att begreppet referensexemplar i skol-
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bibliotek numera saknar verklighetsanknytning i det inre arbetet i skolan. 

Däremot har en av SCB höstterminen 1981 utförd stickprovsundersökning 

visat att det går att få fram ett användbart underlag för skattning av det 

totala beståndet i skolornas boksamlingar (Statistiska Meddelanden 

u 1982: 18). 

Styrelsen för Sveriges författar.fond 

I. Styrelsen beräknar biblioteksutlåningen år 1983 till 102 mil

joner lån. Referensböckerna vid folk- och skolbiblioteken beräknas till 

samma antal som låg till grund för slutavräkningen för år 1981, dvs. 8.3 

miljoner volymer. Vid oförändrade grundbelopp innebär detta ett medels

behov av 37626000 kr.<+ 680000 kr.) 
2. Styrelsen hemställer om en förändring av beräkningsunder-

1 ag e t vad gäller böcker i skolorna av innebörd att ersättning skall utgå 

dels som hittills för hemlån. dels för det totala antalet volymer i skolornas 

boksamlingar. Begreppet referensexemplar i skolbibliotek föreslås utgå ur 

författningen. Det finns f. n. inga tekniska möjligheter till separat beräk

ning av originalverk och översatta verk i skolornas bokbestånd. Grund be

loppet per volym i skolornas boksamlingar måste därför bli detsamma för 

de båda kategorierna. Styrelsen föreslår att grundbeloppet per volym sätts 

lika med grundbcloppet för hemlån av svenskt originalverk. Styrelsen 

beräknar skolornas sammanlagda bokbestånd till 36.5 miljoner volymer 

läsåret 1982/83 (beräkningsbas för budgetåret 1983/84). vilket vid ett grund

belopp av 36 öre per volym medför ett medelsbehov av ytterligare 3.9 

milj. kr. ( + 3 913 000 kr.) 

3. Styrelsen föreslår att biblioteksersättningens grundbe-

1 opp för hemlån av svenskt originalverk höjs från 36 till 45 öre och att 

övriga grundbelopp höjs i motsvarande mån (+ 10385000kr.). Av den 
begärda höjningen utgör fem öre det första steget i en treårig inhämtning av 

grundbeloppens eftersläpning jiimfört med arbetskostnadsindex för åren 

1975-1981 och fyra öre en anpassning till den beräknade ökningen av 

arbetskostnadsindex för år 1982. 
4. Styrelsen hemställer. att försöks verksamheten med översättarpenning 

får pågå även under budgetåret 1983/84 och att beloppen därvid fastställs 

till högst hälften av författarpenningens grundbelopp. 

S1-erige.1· författar.fi"irbund 

Författarförbundet begär 1864 000 kr. ( + 216000 kr.) för ersättning åt 

författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av ta 1-

b ö c k er och ta It id ni n g ar. Förbundet har vid beräkningen av medels

behovet utgått bl. a. från ett grundbclopp av 3 kr. per halvtimme spcltid vid 

talboksframställning. 

I en särskild skrivelse har författarförbundet samt Föreningen Svenska 
tecknare och Svenska fotografernas förbund gemensamt hemställt om 
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överläggningar rörande värdesäkringen av biblioteksersättningens grund

belopp. 

Föredragandens överväganden 

Vad gäller böcker i skolorna föreslår styrelsen för Sveriges författarfond 

att biblioteksersättning fr. o. m. nästa budgetår skall utgå inte bara för 

referensexemplar utan för varje volym i skolornas totala boksamlingar, 

oavsett om den är avsedd för hemlån eller har sin huvudsakliga användning 

i skolan. Vid sidan härav förutsätts ersättning som hittills utgå per hemlån. 

Fondstyrelsens förslag kräver enligt min mening en närmare diskussion om 

vad som bör ersättas och inte bör ersättas inom ramen för biblioteksersätt

ningen. Mot den bakgrunden är jag inte beredd att nu tillstyrka en ändring 

av reglerna för beräkning av biblioteksersättning. 

I fråga om biblioteksersättningens grundbelopp förordar jag en uppräk

ning med ett öre av grundbeloppet för hemlån av originalverk. Beloppen 

för originalverk i folk- och skolbibliotek bör sålunda vara 37 öre för hemlån 

och 148 öre för referensexemplar. För översatta verk bör beloppen vara 

18.5 öre för hemlån och 74 öre för referensexemplar. Det ankommer på 

regeringen att efter överläggningar med berörda upphovsmannaorganisa

tioner besluta om reglerna för bestämmande av författarpenning och even

tuell fortsatt försöksverksamhet med översättarpenning. 

Jag beräknar medelsbehovet för biblioteksersättning till 38 671 000 kr. 

för nästa budgetår. Därvid har jag utgått från de uppskattningar rörande 

utlåning och referensbokbestånd för år 1983 som författarfondens styrelse 

gjort inom ramen för oförändrade beräkningsregler. 

För ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk 

i form av talböcker och taltidningar beräknar jag en ökning av anslaget med 

49000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om biblioteksersättningens grundbe

lopp, 

2. till ErsiittninR åt .fiJrfattare m .fl. för utlåning m· deras 1•erk ge

nom bibliotek m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 40 368 000 kr. 

B 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8000000 

8000000 

Från anslaget utgår ekonomisk kompensation till rättighetshavare på 

musikområdet för verkningarna av privatkopiering av fonogram. Efter 
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överläggningar med berörda organi-sationer har medlen fördelats på föl

jande sätt för budgetåret 1982/83. 

Mottagare 

Svenska tonsättares internationella musikhyrå (STIM) 
Svenska gruppen av the International Federation of Producers of 
Phonograms and Videograms (lFPll 
Nordiska icke-kommersiella fonogramproducenters förening (N!FF) 
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAM!) 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag vill erinra om att den 

kompensation som utgår från detta anslag är att betrakta som en temporär 

lösning i avvaktan på resultatet av upphovsrättsutredningens (Ju 1976: 02) 

arbete. Utredningen överväger f. n. frågan om en civilrättslig reglering av 

kompensationen för privatkopieringens verkningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ErsiittninR till riittighetslul\'lire på musikområdet för budget

året 1983/84 anvisa ett arislag av 8 000 000 kr. 

B 10. Lotterinämnden 

1981/82 utgift 
I 982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

947000 1 

85500()1 

I 123000 

1
. Medlen anvisade under elfte huvudtitelns förslagsanslag Kostnader för vissa 

nämnder m. m. 

Lotterinämnden inrättas stadigvarande med verkan fr. o. m. den I janua
ri 1983 (prop. 1981/82: 170, NU 1982/83:7, rskr 1982/83:40). 

Lotterinämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämp

ning av lotterilagen (1982: IO!l) och lotteriförordningen (1982: 1012). 

Nämnden svarar framför allt för att som sista instans pröva besvär över 

länsstyrelsebeslut i lotteriärenden och utfärda allmänna råd för tillämp

ningen av lotterilagen och lotteriförordningen samt pröva frågor om till

stånd tills. k. rikslotterier. 

3 Riksdagen 1982183 I .rnm/. Nr 100. Bila11a 10 

Belopp 1982/83 

3200000 

2 236000 
164000 

2400000 

8000000 
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Personal' 

Anslag 

_Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkbstnader 

1 Fr. o. m. den I januari 1983 

Lotterinämnden 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

6 

801000 
(694000) 

54000 

855000 

Före
draganden 

of. 

+254000 
( +2540001 
+ 14000 

+268000 

Under verksamhetsåret 1981/82 har 223 ärenden kommit in till nämnden. 

Nämnden hade den 30 juni 1982 en balans av 27 ärenden. Nämnden har 

under verksamhetsåret 1981182 utfärdat nya anvisningar för länsstyrelser

n~s tillståndsgivning till bingospel m. m. samt utgivit en reviderad praxis

samling bestående av nämndens vägledande beslut och remissyttranden. 

Vidare har nämnden anordnat viss utbildning i lotterifrågor för bl. a. läns

styrelsepersonal. 

Nämnden har vid sina anslagsberäkningar utgått från det i förhållande 

till budgetåret 1981/82 oförändrade anslag som tilldelades nämnden för 

budgetåret 1982/83 i avvaktan på att propositionen med förslag till ny 

lotterilag skulle avlämnas till riksdagen våren 1982. 

Pris- och löneomräkning m. m. 77 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Lotterinämnden, som är inrättad på försök, permarientas fr. o. m. den I 

januari 1983. Nämnden tillförs därvid ytterligare arbetsuppgifter och vissa 
nya resurser. Med hänsyn till att nämndens behov av resurser sålunda har 

prövats så sent som under innevarande budgetår finner jag att huvudförsla

get inte bör tillämpas på nämnden för budgetåret 1983/84. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Lotterinämnden för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 1 123 000 kr. 
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Teater, dans och musik 

B 11. Bidrag till Svenska riksteatern 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

97993000 

895950001 

97675000 

Reservation 

1 Härutöver har 7 059 000 kr. anvisats på tilläggs budget I till statsbudgeten för bud
getåret 1982/83. 

Svenska riksteatern är. en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 

Till Riksteatern är även länsteaterföreningar knutna. 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna 

angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget 

användas för central och regional produktion och distribution av teater 

som komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Riksteatern 

skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutio

ner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning till yrkes

mässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med 

Institutet för rikskonserter, Operan och Dramatiska teatern och i övrigt 

samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer och med insti

tutioner inom teatern och andra konstområden. 

I Riksteaterns styrelse utser regeringen ordförande och en ledamot 

jämte en suppleant. 

För budgetåret 1981/82 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 

bidrag av 81790000 kr. Genom riksdagens beslut om ytterligare anslag på 
tilläggs budget I till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 (prop. 1981 /82: 25, 

KrU 1981/82: 14, rskr 1981/82: 73) höjdes ifrågavarande statsbidrag med 

8 984 000 kr. På tilläggs budget lil till statsbudgeten för samma budgetår . 
(prop. 1981/82: 125, KrU 1981/82: 25, rskr 1981/82: 300) höjdes statsbidra

get med ytterligare 7219000 kr. avseende ökade kostnader till följd av 

avtalsenliga löneökningar, höjda sociala avgifter och höjda traktamenten. 
Svenska riksteatern har under spelåret 1981/82 framfört 3 460 föreställ

ningar. Antalet besök var ca 660000. Riksteaterns utbud bestod av ca 100 

turneer varav den egna produktionen omfattade ca 60 program. 
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Statsbidragsberäkning 

Utgijier 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Bidrag till verksamheten 

på Södra teatern i Stockholm 
Bidrag till teatcrvcrksam-

heten för döva och hörsel
skadade 

Finsk teaterverksamhct 
.Upphörande av Örchro

ensemblen 

Inkom.l'll'r 

Egna inkomster 
Statligt bidrag 

1982/83 

96384000 
(62 355 000) 

5063000 

2 851000 

1390000 
I 030000 

106718000 

17123000 
89595000 

106718000 

Beräknad ändring 1983/84 

Svenska 
riksteatern 1 

+26942000 
( + 15 297 000) 
+ 480000 

+ 6678000 

+ 252000 
+ 7820000 

+42172000 

+ 1200000 
+40972000 

+42172000 

Före
draganden 

+ 11 196000 
(+ 6828000) 
+ 376000 

+ 950000 

+ 122000 
+ 62000 

- 2328000 

+10378000 

+ 2298000 
+ 8080000 

+10378000 

1 I institutionens siffror ingår även belopp motsvarande tilläggs budget I till statsbud-
geten för budgetåret 1982/83. · 

.Riksteatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett behov av 11945000 kr. 

2. Besparing enligt huvudförslagi:t skulle t. ex. innebära att en turne med 

kvällsföreställningar för medelstora och mindre platser måste utgå. I fråga 
om personal blir konsekvensen att antalet pjäsengagerade måste redu

ceras. 
3. Ett återtagande av besparing enligt huvudförslaget begärs (+I 885 000 

kr.). 

4. När det gäller barn- och ungdomsteater föreslås ökade medel 
för en förskole- och en mellanstadieproduktion samt medel för att subven

tionera gagerna för barn- och ungdomsteater ( + 3 000000 kr.). 

5. Medel motsvarande två skådespelare begärs för teaterverksam

heten för döva och hörselskadade (+300000kr.). 

6. För att kunna producera stora dramatiska och musikdramatiska 

verk begärs ytterligare medel till förstärkning av den dramatiska persona

len <+5000000 kr.). 
7. Ökade medel begärs för köp av föres t ä 11 ni n g ar för att därmed 

kunna öka samarbetet med Operan, Dramaten och de fria grupperna 

(+I 000000 kr.). 

8. för en försöks verksamhet med musikteaterproduktion under 

tre år med två produktioner per spelår begärs medel (+4000000 kr.). 

9. Medel för scenteknisk utrustning i samband med ombyggnad 

av Södra teatern begärs (+6142000 kr.). 
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10. När det gäller finsk teaterverksamhet föreslås medel för en 

yrkesverksam fast teaterensemble och ytterligare medel för ökad gäst

spelsverksamhet samt ökat stöd till den finska amatörteaterverksamheten 

(+7700000 kr.). 

11. I en utredning 1 rörande en dansteaterscen i Stockholm föreslås att 

Cirkus skall rustas upp så att det är möjligt att där genomföra dansteater

foreställningar under ett antal veckor per år. För att' kunna genomföra 

dansverksamhet på Cirkus under budgetåret 1983/84 begär Riks

teatern medel (+I 910000 kr.). 

12. Örebroensemblen föreslås av Örebro läns landsting och kommunför

bundets länsavdelning i Örebro ombildas till Stiftelsen Länsteatern i Öre

bro. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att anslaget ökas med 6 353 000 kr. I detta förslag 

har besparingen enligt huvudförslaget helt återtagits. Vidare föreslås en 

överföring av 2856000 kr. till anslaget Bidrag till regionala och lokala 

teater-, dans- och musikinstitutioner i samband med att Örebro läns lands

ting och kommunförbundets länsavdelning i Örebro län avser att bli huvud

män för Örebroensemblcn som Riksteatern hittills har ansvarat för. 

Föredragandens överväganden 

Örebro läns landsting och kommunförbundets länsavdelning i Örebro 

län har för sin del beslutat att fr. o. m. den I juli 1983 överta huvudmanna

skapet för Riksteaterns Örebroensemble genom att bilda Stiftelsen Läns

teatern i Örebro. Medel för statsbidraget till" denna har därför beräknats 

under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikin

stitutioner. Med anledning härav har jag beräknat en viss minskning av 

statsbidraget till Riksteatern. 

Från Riksteaterns sida har man förklarat sig vara beredd att vara huvud

man för dansteaterverksamheten på Cirkus. För denna verksamhet har jag 
för budgetåret 1983/84 beräknat 725000 kr. Jag har vid mina beräkningar 

tagit hänsyn till att medel för kulturutbyte med utlandet har beräknats 

under anslagen till statens kulturråd och till Svenska institutet. Vidare har 

jag utgått från att det bör vara möjligt för Operan att utan särskilt tillskott 

av medel kunna genomföra dansföreställningar på Cirkus. Regeringen har 

vidare tilldelat Riksteatern 1,6 milj. kr. för anskaffande av utrustning och 

inredning till dansteaterscenen på Cirkus. 

De ökade kostnader som kan följa av bl. a. 1983 års löneavtal på teater

och musikområdena har inte kunnat beräknas. Jag avser att senare åter
komma i dessa frågor. 

1 Utredningsman f. d. direktören Gustaf Lindenbaum 
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Jag har utgått från att behovet av ökade resurser till en del kommer att 

motsvaras av ökade intäkter från Riksteaterns föreställningsverksamhet. 

Riksteaterns intäkter förutsätts öka med 2 298 000 kr. 

För att ge Riksteatern möjlighet att i samarbete med bl. a. fria teater

grupper öka sina insatser på barnteaterområdet har jag beräknat en för

stärkning av I milj. kr. 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera fortsatt, 

etappvis upprustning av Södra teatern. l samband härmed har medel 

begärts för en ny scenteknisk utrustning. Chefen för utbildningsdeparte

mentet kommer senare under anslaget Byggnadsarbeten inom utbildnings

departementets verksamhetsområde att föreslå att kostnaderna för instal

lation av ny scenteknisk utrustning vid Södra teatern får belasta de under 

anslaget uppförda kostnadsramarna för Diverse objekt. 

Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag tillämpats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 97 675 000 kr. 

B 12. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

194126000 

189960000 1 

198473000 
1 Härutöver har 8 I :!O 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I till statsbudgeten för bud
getåret 1982/83. 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolags

form. 
De för budgetåret 1981/82 anvisade statsbidragen till Operan och Drama

tiska teatern uppgick till I08 389 000 kr. resp. 53 271 000 kr. Riksdagen 

beslöt om ytterligare anslag på tilläggsbudget I till statsbudgeten för bud

getåret 1981/82 (prop. 1981/82: 25, KrU 1981/82: 14, rskr 1981/82: 73) var

igenom statsbidragen höjdes med 19 995 000 kr. resp. 6 679000 kr. och 

tilläggsbudget III till statsbudgeten för samma budgetår (prop. 

1981/82: 125, KrU 1981/82: 25, rskr 1981/82: 300). varigenom statsbidragen 

höjdes med ytterligare I 440 000 kr. resp. 4 352 000 kr. med hänsyn till 

kostnadsökningar till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociala 

avgifter. För budgetåret 1982/83 uppgick de efter förslag i budgetproposi

tionen anvisade statsbidragen till Operan och Dramaten till 128474000kr. 

resp. 61 456 000 kr. 
Under spelåret 1981182 gav Operan 315 föreställningar och konserter i 

Operahuset. på Drottningholmsteatern och på andra scener samt 52 före

ställningar under turneer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. 
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Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 19. Genomsnitt

ligt har 82 % av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans före

ställningar och turneer uppgick sammanlagt till ca 235 000. 

Dramatiska teatern hade under samma spelår 20 premiärer och gav 

sammanlagt ca I 273 föreställningar. inkl. föreställningar på andrn än tea

terns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 290000. 

Beläggningen beräknas till ca 72 % vid stora scenen och till i genomsnitt ca 

83 % vid teaterns övriga fasta scener. 

Operan 

I. För allmänna kostnadsökningar beräknas ett ökat medelsbehov om 

7070000 kr. 

2. Besparing enligt huvudförslaget får påtagliga konsekvenser när det 

gäller personal och verksamhet. 

3. En viss ökning av inkomsterna ( + 2340000kr.J beräknas på grund av 

ökat antal föreställningar främst med hänsyn till att den fjärde ombygg" 

nadsetappen är klar. 

Operan 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

0peran 1 Före-
draganden 

Statsbidragsheräkning 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 113 285000 +5 240000 +2 300000 
(därav lönekostnader) (102 915 000) (+4823000) ( +2 365 000) 

Lokalkostnader 25924000 +4 170000 +4064000 

139209000 +9410000 +6364000 

Inkomster 
Egna inkomster 10735 000 +2 340000 +3 221000 
Statligt bidrag 128474000 +7070000 +3143000 

139209000 +9410000 +6364000 

1 I institutionens siffror ingår iiven belopp motsvarande tilläggsbudget I till statsbud
geten för budgetaret 1982/83. 

Dramatiska teatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar m. m. beräknas ett ökat medelsbe

hov av 7 .5 milj. kr. 

2. Besparing enligt huvudförslaget innebär bl. a. personalminskningar 

samt färre produktioner vilket kvalitativt och kvantitativt innebär en uttun

ning av arbetsmöjligheterna på teatern. 
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Dramatiska teatern 

1982/83 

Statsbidragsberäkning 

Ut~ifter 

Förvaltningskostnader 55 2:!9 000 
<därav lönekostnader) <49324000) 

Lokalkostnader 13 167000 

68396000 

lnkomsrer 

Egna inkomster 6940000 
Statligt bidrag 61456000 

68396000 

Beräknad ändring 1983/84 

Dramatiska 
teatern' 

+4810000 
(+4216000) 
+2690000 

+7500000 

of. 
+7 500000 

+7 500000 

Före
draganden 

+3605000 
( +3 466000) 
+2639000 

+6244000 

+ 874000 
+5370000 

+6244000 

1 I institutionens siffror ingår även belopp motsvarande tilläggsbudget I till statsbud
geten för budgetåret 1982/83. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att anslaget ökas med 18996000kr. motsvarande 

pris- och löneomräkning. Kulturrådet gör f. n. en studie av Operans verk

samhet. 
Dramaten har inför budgetåret 1983/84 reducerat antalet produktioner 

och lagt ned några scener samt infört nyanställningsstopp. Kulturrådet 

anser inte att fortsatta besparingar kan föreslås för Dramatens del utan att 

dess roll ifrågasätts. 

Föredragandens överväganden 

Som framgår av sammanställningen föreslår jag att statsbidraget till 

Operan ökar med 3 I 43 000 kr. och till Dramatiska teatern med 5 370000 kr. 
Beloppen bör ses mot bakgrund av att teatrarna redan innevarande budget

år på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har anvisats 

4060000 kr. resp. 4060000 kr. till följd av främst 1981 och 1982 års 

löneavtal och ändrade sociala avgifter. Det ökade medelsbehov som kan 

uppkomma till följd av 1983 års löneavtal på teaterområdet har ännu inte 

kunnat beräknas. Jag avser att återkomma i denna fråga. Jag avser även att 

återkomma vad gäller de förändringar av medelsbehovet som kan följa av 

ändrade sociala avgifter. 
Vid mina beräkningar av mcdelsbehovet har jag utgått från att behovet 

av ökade resurser till en del kommer att kunna täckas genom en ökning av 

teatrarnas intäkter, för Operans del med 3 221 000 kr. och för Dramatens 

del med 874 000 kr. För Operans del har jag därvid tagit hänsyn till att 

något recettbortfall till följd av ombyggnad f. n. inte är aktuellt. Vidare 

förutsätter jag att det bör bli möjligt för Operan att öka antalet föreställ-
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ningar genom det beslut som regeringen har fattat om att Operan får 

disponera repetitionslokaler i Posthuset, kvarteret Brunkhuvudet nr I i 

Stockholm. 
Huvudförslaget har tillämpats med beaktande av institutionernas lokal

kostnader. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 198473000 kr. 

B 13. Rikskonsertverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

37705000 

400J90001 

40582000 

Reservatiori 

1 Härutöver har I 870 000 kr. anvisats på tilläggs budget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1982/83. 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att främja musiklivet 

genom att ge råd och informera i frågor om konsertverksamhet och andra 

musikframträdanden. anordna och förmedla konserter som komplettering 

till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka för musiklivets 

utveckling. Rikskonserter skall därvid särskilt informera om och främja 

nya tendenser i svenskt musikliv, verka för kontakter med musiklivet i 

utlandet samt främja utvecklingsarbete inom skolkonsertverksamheten. 

Vidare bedriver Rikskonserter produktion och distribution av fonogram. 

Rikskonserters styrelse består av tio ledamöter, av vilka regeringen 

utser fem, däribland ordföranden och direktören. 

Budgetåret 1981/82 uppgick arrangemangen under medverkan av Riks

konserter till följande antal, nämligen skolmusikaktivitcter 8 282, varav 

regionmusiken svarade för 3 831 (av dessa aktiviteter kan ca 4 240 beteck

nas som skolkonserter). lägerkurser inom ramen för Musik för Ungdom 40. 

interna konserter inkl. interna ungdomskonserter I 033. varav regionmusi

ken svarade för 289, och offentliga konserter 1134. varav rcgionmtisiken 

svarade för 202. 

Anslagspost/program 

I. Skolkonsertverksamhet 
2. Musik för Ungdom . 
3. Intern konsertverksamhet inom vårdanstalter och föreningsliv m .m. 
4. Offentlig konsertverksamhet 
5. Utlandsverksamhet. 
6. Försöksverksamhel med social och pedagogisk inriktning 
7. Produktion av fonogram 
8. Konsult- och informationsverksamhet 
9. Vidareutbildning av regionmusiker 

1982/83 

12 539000 
1250000 
3 200000 
9850000 
1800000 
I 000000 
6300000 
3 850000 

250000 

40039000 
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Rikskonserter 

1. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett medelsbehov av totalt 

3 272 000 kr. i vilket belopp ingår medel motsvarande tilläggs budget I till 

statsbudgeten för budgetåret 1982/83. 

2. Be.sparingar enligt huvudförslaget innebär en minskning av vart och 

ett av verksamhetsprogrammen. 

3. För skol ko nse rtverksamhe ten föreslås 100000 kr. för kon

sertprojekt i anslutning till 1983 års kongress anordnad av International 

Music Council som äger rum i Sverige samt 191000 kr. till kursveckor för 

kommunernas förskoleverksamhet. ( + 291000 kr.) 

4. Inom den offentliga konsertverksamheten föreslås 

155 000 kr. i medelsförstärkning för planerade insatser i anslutning till den 

nyssnämnda kongressen. Vidare föreslås 1,2 milj. kr. för etablering av ett 

fast arrangörsnät för den nutida musiken samt för engagemang av ytterliga

re tonsättare inom projektet "Musik i vår tid". ( + I 355 000 kr.) 

5. För en utvidgad verksamhet inom ramen för "Musik i grannskapet" 

begärs under programmet Försöks verk sam het med social och 

pe d ago gi sk inriktning ökade medel ( + 150000kr.). 

6. Rikskonserter förutsätter vidare att en omläggning av principerna för 

anslagstilldelningen till institutets fonogramverksamhet sker i enlighet med 

vad som anförs i prop. 1981/82: 128 om vissa musikfrågor m. m. 

7. I en särskild skrivelse har Rikskonserter ansökt om ett extra anslag 

om 100000 kr. för introduktion av svensk musik och svenska artister i 

London. Statens kulturråd har yttrat sig i ärendet. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 3 123000kr. i enlighet 

med huvudförslaget. Kulturrådet anser att besparingen bör fördelas jämnt 

över de olika budgetprogrammen och framhåller att besparingsåtgärder 

inte bör drabba skolkonserter, interna konserter eller försöksverksamhet. 
med social och pedagogisk inriktning hårdare än övriga program. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till allmänna kost

nadsstegringar, kostnader till följd av 1982 års löneavtal samt beslutade 

sociala avgifter för år 1982. Vidare har huvudförslaget tillämpats. 

I propositionen (prop. 1981/82: 128 s. 25-29) om vissa musikfrågor m. m. 

uttalade regeringen när det gäller Rikskonserters fonogramverksamhet att 

Rikskonserter fr. o. m. budgetåret 1983/84 borde erhålla medel till en bas

organisation för denna verksamhet. För själva produktionen borde Riks

konserter däremot ansöka om medel hos kulturrådet från det nya anslaget 

Stöd till fonogramverksamhet på i princip samma sätt som andra fono

gramproducenter. Riksdagen godkände dessa riktlinjer för en omläggning 
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av anslagstilldelningen till Rikskonserter (KrU 1981/82: 30, rskr 

1981/82: 360). Med anledning härav har jag för budgetåret 1983/84 beräknat 

att Rikskonserters anslag till fonogramverksamhet bör minskas med 1,6 

milj. ki-. Jag återkommer senare under anslaget Stöd till fonogramverksam

het till denna fråga. 

Jag förordar att anslaget ökas med sammanlagt 543 000 kr. Rikskonserter 

bör i det fortsatta arbetet särskilt beakta behovet av musik i Norrland. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikskonserflwksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 40 582 000 kr. 

B 14. Regionmusiken 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

86885638 1 

89806000 

89638000 

Reservation 18 211 2 

1 Anslagen Regionmusiken och Regionmusiken: Inköp av musikinstrument. 
2 Anslaget Regionmusiken: Inköp av musikinstrument. 

Regionmusiken har uppgifter inom både det allmänna musiklivet och 

försvaret. En betydande del av regionmusikens insatser i det allmänna 

musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamheten. Viss kapacitet 

disponeras dock för direkta lokala insatser. Verksamheten innefattar 

främst skolkonserter, framträdanden i föreningsliv och vid vårdanstalter 

m.m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Regionmusiken leds av en styrelse, som tillsätts av regeringen. 
Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta regioner. 

På huvudorten i varje region finns förutom en musikavdelning även ett 

regionkansli. 

Personal 

Plan 

VtRifter 
Kostnader för verksamheten 

Inkomster 
Intäkter för verksamheten 

Nettoutgift 

1982/83 

607 

107269000 

17463000 

89806000 

Beräknad ändring 1983/84 

Region
musiken 

of. 

+ !0065000 

+ 837000 

+ 9228000 

Före
draganden 

of. 

+1229000 

+ 1397000 

- 168000 
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Re{:ionmusiken 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 4 798000 kr. 

2. Regionmusiken förordar beträffande huvudförslaget ett tilläggsalter

nativ som innebär att tre års besparingar motsvarande 5 790000 kr. senare

läggs och tas ut budgetåret 1985/86. Alternativet innebär att ca 40 helårs

tjänster behöver avvecklas det året. 

3. Regionmusikens högst prioriterade reformönskemål är att huvudför

slaget inte tillämpas ( + I 930000 kr.). 

4. Medel begärs för en ökad satsning på marknadsföring och information 

( + 500000 kr.). 

5. Regionmusiken begär vidare medel för att kunna utöka antalet arbets

tillfällen för frilansartister ( + 2000000 kr.). 

6. I en särskild skrivelse har näringsfrihetsombudsmannen efter en an

mälan från Gugge Hedrenius bl. a. anfört att regionmusiken i dess konkur

rensutsatta verksamhet borde tillämpa en mer marknadsanpassad prissätt

ning. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 8 981 000 kr. vari ingår 

återtagande av besparing enligt huvudförslaget. I avvaktan på beslut om 

regionalisering av regionmusiken och Rikskonserter är det enligt kulturrå

det väsentligt att inga ytterligare förändringar sker i fördelningen av de 

professionella musikerresurserna över landet. Regionmusikens möjlighe

ter att bedriva uppsökande och turnerande verksamhet bör inte ytterligare 

försvåras. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med 89 638 000 kr. 

Vad gäller frågan om en regionalisering av musiklivet med anledning av 

kulturrådets rapporter Regional musikpolitik och Musik i försvaret hänvi

sar jag till vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor. 

Regionmusikens intäkter bör öka med I 397 000 kr. Jag vill i det samman

hanget något beröra regionmusikens prissättning. Näringsfrihetsombuds

mannen har haft synpunkter på den frågan. Han har bl. a. ansett att 

regionmusiken i dess konkurrensutsatta verksamhet borde tillämpa en mer 

marknadsanpassad prissättning. Jag vill då erinra om vad som framhölls i 

1974 års kulturproposition (prop. 1974: 28 s. 298) om att de samhällsstödda 

aktiviteterna måste kunna bedrivas i konkurrens med den privata verksam

heten. Vidare vill jag betona att i samma proposition angavs bl. a. att 

samhällets insatser inte får reduceras till att endast komplettera den kom

mersiella kulturmarknaden eller ta över det ekonomiska ansvaret när den 

privata företagsamheten inte längre har något intresse för verksamheten. 

Jag förutsätter att företrädare för å ena sidan regionmusiken och å den 
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andra mera konkurrensutsatta verksamheter i samråd skall kunna finna 

vägar för att minska de olägenheter som näringsfrihetsombudsmannen 

pekat på. 

Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag tillämpats i 

avvaktan på ställningstagande till förslaget om regionalisering. Regionmu

siken bör i det fortsatta arbetet särskilt beakta behovet av musik i Norr

land. 

Jag erinrar om det bemyndigande som riksdagen har givit regeringen att i 

mån av behov vidta de ändringar i regionmusikens organisation som ålagda 

krav på besparing kan föranleda (prop. 1981/82: 100 bil. 12, KrU 

1981/82: 30 och 31, rskr 1981/82: 360 och 401). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionmusiken för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 89638000 kr. 

B 15. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinsti
tutioner 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

162831891 

174022000 

182 140000 

Enligt förordningen (1974:451, ändrad senast 1982: 387) om statsbidrag 

till teater-. dans- och musikinstitutioner samt regionala skådebanor får 

institution. som bedriver yrkesmässig teater-, dans- eller musikverksamhet 

och som uppbär bidrag från kommun eller landstingskommun. statsbidrag 

till kostnader för verksamheten, om regeringen förklarat institutionen be

rättigad till sådant. 

Statsbidraget utgår i form avgrund bidrag och för teater-. dans- och 

musikinstitutioner även i form av tilläggsbidrag. Underlaget för be

räkningen av grund bidraget utgörs av det antal grund be I opp som varje 

år fastställs för institutionen dler den regionala skådebanan. Enligt beslut 

av regeringen är f.n. 22 teater- och dansinstitutioner. 10 musikinstitutioner 

och 7 regionala skådebanor berättigade till bidrag. Antalet grundbelopp är 

för budgetåret 1982/83 fastställt till I 832 för teater- och dansinstitutioner. 

629 för musikinstitutioner och 62 för regionala skådebanor. Grundbeloppet 

för teater- och dansinstitutioner samt för regionala skådebanor är inneva

rande budgetår 119 400 kr. och för musikinstitutioner 146 300 kr. varav 

9100 kr. resp. 11 200 kr. avser kostnader för lönekostnadspåliigg. För 

institutioner där lönekostnadspålägg ej skall beräknas är grundbeloppet 

110 300 kr. resp. 135 300 kr. Regeringen har bemyndigat statens kulturråd 

att besluta om fördelningen av grundbcloppen på de enskilda statsbidrags

berättigade institutionerna och skådebanorna. Fördelningen skall redovi

sas för påföljande års riksmöte. 
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Bidragsunderlaget för varje institution motsvaras i första hand av de 

tilldelade grundbeloppen. 

Statsbidrag utgår med 55 % av bidrags underlaget. Till nyinrättade insti

tutioner kan efter regeringens prövning statsbidrag utgå med 60% av 

bidragsunderlaget under högst tre år. 

Teater-, dans- eller musikinstitution med regional verksamhet av väsent

lig omfattning kan efter prövning av statens kulturråd få tilläggsbidrag 

inom ramen för tillgängliga medel. 

Under anslaget utgår vidare bidrag till nothyra och bidrag till tonsättare 

m.m. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till regio

nala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner samt till regionala 

skådebanor budgetåret 1983/84. 

Statens kulwrråds förslag 

Institution 

Teater- och dansinstitutioner 

Borås stadsteater 
Folkteatern, Gävle 
Folkteatern, Göteborg 
Stora teatern, Göteborg 
Helsingborgs stadsteater 
Upsala stadsteater 
Göteborgs stadsteater 
Malmö stadsteater 
Stiftelsen Östergötlands länsteater 
Stockholms stadsteater 
Musikteatern i Värmland 
Norrbottens teatern 
Norrlandsoperan 
Länsteatern i Dalarna 
Västmanlands länsteater 
Älvsborgs läns barn- och ungdomsteater 
Stiftelsen Västerbottens talteater 
Länsteatern i Blekinge 
Jönköpings länsteater 
Stockholms läns- och skärgårdsteater 
Västernorrlands regionteater 
Regionteatern i Säffle 
Nv institution 
Örebro länsteater 

1 Tidigare Riksteaterns ensemble i Örebro. 

Beslutad för
delning av an
talet grund
belopp 1982<83 

51 
JO 
64 

280 
68 
80 

191 
352 
154 
280 

21 
58 
34 
19 
35 
12 
29 
16 
14 
10 
42 
12 

1832 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1983/84 

+25 

+20 

+38,5 1 

+83,5 
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Institution 

Musikinstitutioner 

Gävleborgs läns orkesterföiening 
Göteborgs teater- och konsert AB 
Malmö konserthusstiftelse 
Helsingborgs konsertförening 
Norrköpings orkesterförening 
Kalmar läns kammarorkester 
Stockholms konserthusstiftelse 
Upplands musikstiftelse 
Västerås musiksällskap 
Örebro orkesterstiftelse 

Regionala skådebanor 

Stiftelsen Skådebanan i Göteborg 
Skådebanan i Norrbottens län. 
Luleå 
Stiftelsen Skådebanan i Stockholms 
län 
Skådebanan i Södra regionen, Malmö 
Skådebanan i Uppsala län 
Skådebanan i Östergötland, Linköping 
Skådebanan i Östergötland. Norrköping 

Beslutad för
delning av an
talet grund
belopp 1982/83 

<,7 51 

1Ö5:5 1 

85.51 
56 
75,5 1 

18 
170 

13 
19 
29 

629 

5 

3 

37 
5 
4 
4 
4 

62 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1983/84 

of. 

+ 4 

+ 4 

1 Varav ett halvt grundbelopp avser anställning av tonsättare under ett spelår. 

I. Till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociala avgifter m.m. 

beräknas an slagsbehovet öka med 17 402 000 kr. 

2. För budgetåret 1983/84 föreslås totalt ytterligare 83,5 nya grundbelopp 
för teater- och dansinstitutioner. Av dessa förutsätts 38,5 grund
belopp kunna överföras från Riksteatern till en ny länsteater i Örebro län. 

25 grundbclopp föreslås för en utbyggnad av Folkteatern i Gävle och 20 

grundbelopp föreslås användas främst för de små regionteatrarna och till 
grundbelopp för koreografer. ( + 5 556 000 kr.) 

3. För att främja den konstnärliga utvecklingen inom teater-. dans- och 

musikområdet föreslås ett särskilt utvecklingsbidrag om 2 milj. kr. Detta 

stöd förutsätts bidra till att lösa främst mindre teaterensemblers problem. 

Stödet bör kunna utgå till teatrar med högst 60 grundbclopp. När det gäller 

dans bör även större institutioner kunna få bidrag. Regional eller lokal 

huvudman förutsätts bidra med 25 % av den totala summan för utveck

lingsarbetet. Bidraget skall kunna utgå under längst tre spelsäsonger. 

4. För musik institutionerna föreslås ingen ökning av antalet 

grund belopp. 

5. När det gäller regionala skådebanor föreslår kulturrådet en 

ökning med fyra grundbelopp ( + 240000 kr.). 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 48 

6. För det särskilda bidraget till teater-. dans- och musikinstitutionernas 

regionala verksamhet föreslår kulturrådet en ökning med 600000 kr. 

7. Inför den väntade omläggningen av den regionala musikpolitiken 

föreslås medel för försöksprojekt med en regional musikpolitik med enga

gemang av berörda statliga eller statsunderstödda musikinstitutioner 

(+ 500000 kr.). 

8. Örebro läns landsting och Kommunförbundets länsavdelning i Örebro 

län har beslutat bilda Stiftelsen Länsteatern i Örebro och därmed överta 

den av Riksteatern bedrivna ensemblen i Örebro. För länsteatern i Örebro 

föreslås en viss utökning så att antalet grundbelopp blir 50. 

9. Stiftelsen Västsvensk musikverksamhet har anhållit om bidrag för sitt 

utvecklingsarbete med regionalt samarbete. 

Föredragandens överväganden 

Sedan det nya systemet för stöd till regionala och lokala institutioner 

infördes år 1974 har nio nya teatrar och två nya musikinstitutioner förkla

rats berättigade till statsbidrag. Vidare har två regionala teatrar startats 

med Riksteatern som huvudman. Jag har vid min anmälan av Riksteaterns 

anslag i det föregående angett att Örebroensemblen omvandlas till regional 

teater i Örebro län. Jag beräknar 38.5 grundbelopp för denna teater, varav 

medel motsvarande 32.5 grundbeloppp är en överföring från anslaget Bi

drag till Svenska riksteatern. För Folkteatern i Gävle beräknar jag ytterli

gare 25 grundbelopp för en utbyggnad till den planerade storleken av 

teatern. För nästa budgetår bör således antalet grundbelopp för teaterinsti
tutioner ökas med totalt 63.5. 

Vid min beräkning av medelsbehovet har jag utgått från ett preliminärt 

beräknat grundbclopp av 119400 kr. för teater- och dansinstitutioner där 
lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnads

pålägg inte skall beräknas och för regionala skådebanor är grundbeloppct 

preliminärt beräknat till 110 300 kr. För musikinstitutioner där lönekost

nadspålägg skall beräknas är grund beloppet preliminärt 146 300 kr. och för 
institutioner där sådant pålägg inte skall beräknas preliminärt 135 100 kr. 

För de regionala tilläggsbidragen har jag bcriiknat en ökning av 81000 kr. 

Vidare har jag räknat med en ökning av 5 000 kr. för bidrag till nothyra av 

ny svensk musik och 7 000 kr. för bidrag till tonsättare m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till re,;i,mala och lokala teater-. dans- och musikinsti

tutioner för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

182140000 kr. 
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B 16. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

18330843 

22400000 

24900000 

Reservation 62609 

Enligt förordningen (1974: 452, ändrad 1982:699) om statsbidrag till 

teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper 

utgår bidrag till ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkes

lllässiga former eller under liknande förhållanden. 

Statens kulturråd 

I. Kompensation för pris- och löneökningar 2 240 000 kr. 

2. Kulturrådet föreslår en ökning med 2 milj. kr. för teater- och dans

gruppernas fortsatta verksamhet. Kulturrådet avser att göra en översyn av 

stödet till fria yrkesverksamma teater- och dansgrupper. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget till fria teater-, dans- och musikgrupper bör för nästa budgetår 

höjas med 2.5milj. kr. till sammanlagt 24900000 kr. 

Enligt vad jag har erfarit gör kulturrådet f. n. en översyn av stödet till fria 

yrkesverksamma teater- och dansgrupper. Jag vill erinra om att kulturrå

det enligt de regler som gäller för bidragsfördelningen skall särskilt inrikta 

stödet mot grupper vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnär

ligt eller kulturpolitiskt värde så att dessa kan få bättre ekonomiska villkor 

för sin verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 24 900000 kr. 

B 17. Bidrag till Musikaliska akademien 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1462 302 

1498000 

1543000 

Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 17 juni 1982 

fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademin 

skall även följa utvecklingen inom det svenska och internationella musikli

vet samt ra initiativ som främjar den svenska musikkulturen och inom 

musikens områden stödja konstnärligt utvecklingsarbete m. m. 

4 Rihdage11 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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Musikaliska akademien 

För all akademin skall kunna öka sina musikfrämjande insatser föreslås 

en förstärkning av personal och övriga resurser med 546000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning med 150 000 kr., vilket avser kompensa

tion för löne- och prisökningar. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med I 543 000 kr. Jag tar upp frågan om stöd till 

utgivning av en musikhistorisk skivantologi under anslaget Stöd till fono

gramverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1983/84 

anvisa ett anslag av l 543 000 kr. 

B 18. Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I. Stiftelsen Riksskåde
banan 

7978040 

10238000 

10821000 

2. Stiftelsen Drollningholms 
teatermuseum för före
ställnings verksamheten 

3. Stöd till sceniskt verk 
4. Stiftelsen Elektron

musikstudion (EMS) 
5. Stiftelsen Internatio-

nella Vadstena-akademien 
6. Arrangerande musik

föreningar 
7. Teater- och musik

organisationer m. m. 
8. Svenska tonsättares 

internationella musikbyrå 
(STIM) 

9. Daglig träning för fri
lansdansare 

10. Regional försöks
verksamhet med teater 

Reservation 23666 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

I 025000 

1785000 
800000 

I 550000 

345000 

3 401 000 

402000 

725000 

205000 

10238000 

Statens 
kulturråd 

+ 103 000 

+ 179000 
+ 200000 

+ 305000 

+ 35000 

+ 540000 1 

+ 40000 

+ 73000 

+ 21000 

+ 270000 

+1766000 

Före-
draganden 

+ 35000 

+103000 
+200000 

+ 147000 

+ 10000 

+ 50000 

+ 12000 

+ 20000 

+ 6000 

+583000 

1 Varav 200 000 kr. avser överföring från anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom 
organisatiuner anslagsposten Centrala amatörorganisationer. 
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Statens kulturråd 

I. Stift e 1 sen Rik s skådebanan begär ett statsbidrag med 2 .4 milj. 

kr. för att kunna utöka arbetsuppgifterna. Kulturrådet föreslfir att anslaget 

ökar med I03000kr., motsvarande pris- och löneomräkning. 

2. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum begär från stat, 

landsting och kommun för föreställningsverksamheten under spel säsongen 

1983 ett sammanlagt bidrag om 2 858 000 kr., vilket med nuvarandi:: prin

ciper för bidragsfördelning innebär en ökning av det statliga bidraget med 

408500kr. 

Genom beslut den 6 september 1979 bi::myndigade regeringen chefen för 

utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare' med uppdrag att 

utreda verksamheten vid Stiftelsen Drottningholms teatermuseum m. m. 

I betänkandet (Ds U 1982: 8) redovisas olika förslag om den framtida 

verksamheten vid Stiftelsen· Drottningholms teatermuseum. Bl. a. föreslås 

åtgärder för att skydda och bevara teaterbyggnaden på Drottningholm. 

Föreställnings verksamheten föreslås fortgå i nuvarande omfattning. I vissa 

avseenden bör samarbetet med Operan utökas. Verksamheten vid stiftel

sens arkiv och bibliotek bör förstärkas. I betänkandet behandlas också 

principiella frågor om informationsförsörjningen på teaterområdet. För att 

lösa olika frågor av bl. a. organisatorisk karaktär på detta område behövs 

ett fortsatt utredningsarbete. I avvaktan på remissbehandlingen av utred

ningen förordar kulturrådet endast pris- och löneomräkning med 179 000 

kr. 

3. Kulturrådet framhåller att det nuvarande bidraget inte motsvarar 

behovet av ersättning enligt förordningen ( 1976:530) om stöd till s c e

n is k t verk. Kulturrådet föreslår därför att anslags posten ökas med 

200000 kr. Kulturrådet har nyligen till regeringen gett in rapporten Drama

tikerersättning (Rapport från kulturrådet 1982: 4) med förslag om ändrade: 

former för ersättning till dramatikerna. 

4. Stiftelsen Elektronmusikstudion (EMSJ begär en ökning 

av bidraget med totalt 872 108 ki-.. avseende bl. a. medel för viss personal

förstärkning. Kulturrådet tillstyrker 150000 kr. som bidrag till en system

programmerartjänst samt 155 000 kr. som kompensation för pris- och löne

ökningar. 

5. Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien begär i 

statsbidrag för verksamheten 410 000 kr. för år 1983. Kulturrådet tillstyrker 

35 000 kr. som utgör pris- och löneomräkning. 

6. Ur anslagsposten arrangerande musikföreningar utgår bi

drag till Svenska jazzriksförbundet samt till föreningar som har till huvud

saklig uppgift att vara konsertarrangörer. Detta anslag har för budgetåret 

1982/83 ökats med 2 074 000 kr. I avvaktan på att effekterna av stödet skall 

kunna avläsas begär kulturrådet enbart kompensation för pris- och löneök-

1 Kanslichefen Carl-Erik Virdebrant. 
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ningar med 340000 kr. Därutöver föreslås en överföring av 200000 kr. från 

anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer anslagsposten 

Centrala arnatörorganisationer avseende en del av bidraget till Sveriges 

orkesterföreningars riksförbund !SORL 

7. Ur anslagsposten teater-och musikorganisationer utgår bi

drag till sommarspel. Stockholms kyrkoopera, Samarbetsnämnden för 

folklig dans, Norrbottens bygdeteater samt Ung Nordisk Musik. Kulturrå

det föreslår en ökning med 40000 kr. som kompensation för pris- och 

löneökningar. 
8. Föreningen Svenska tonsättares internationella mu

sikbyrå (STIM) erhåller statligt stöd för verksamheten vid sin informa

tionscentral. Stödet avser utgivning av svensk musik. informatiomåt

gärder, fonogramproduktioner samt fasta kostnader. Kulturrådet föreslår 

en ökning med 73 000 kr. avseende kompensation för pris- och löneökning

ar. 
9. Sedan budgetåret 1980/81 har över statsbudgeten anvisats medel för 

daglig träning för frilansdansare. Träningen bedrivs på Balett

akademien och Danscentrum. Kulturrådet beräknar en höjning av anslags

posten med 21 000 kr. som kompem;ation för pris- och löneökningar. 

JO. Regional försöks verksamhet med teater. Jämtlands läns 

landsting har ansökt om 270000 kr. för att fortsätta den försöksverksamhet 

som startades våren 1982 av Länsteaterföreningen i Östersund. Verksam

heten bedrivs i avvaktan på inrättande av en regional teaterensemble. 

Kulturrådet avser att göra en analys av den regionala teaterutvecklingen 

efter 1974 års kulturproposition (prop. 1974:28). Kulturrådet föreslår 
2700<Xl kr. för försöksverksamhet med teater i lär. som f. n. saknar fast 

teaterensemble. 
11. Hallands länsteaterförening anhåller i en skrivelse om statligt bidrag 

för att utvidga teaterverksamheten bland barn och ungdomar. 
12. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd !KLYS) 

har i sin årliga s. k. prioriteringsskrivelse framhållit behovet av ökat stöd åt 

bl. a. dramatiker. Enligt KL YS borde för dramatikerna inrättas en fond 

som motsvarar Sveriges författarfond och Sveriges bildkonstnärsfond. 
Inom kulturrådet har bedrivits ett utredningsarbete rörande formerna för 

dramatikerstödet. Ett förslag från kulturrådet (Rapport från kulturrådet 

1982: 4) har nyligen avlämnats till utbildningsdepartementet. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

10821000 kr. 
Utredningsförslaget om Stiftelsen Drottningholms teatermuseum bereds 

f. n. inom regeringskansliet. 
Med hänsyn till vad kulturrådet har anfört rörande utnyttjandet av 
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stödet till sceniskt verk har jag räknat upp denna anslagspost med 200000 

kr. 
Kulturrådets förslag om dramatikerstödet bereds f. n. inom regerings

kansliet. 
Jag har beräknat en ökning av bidraget till Stiftelsen Elektronmusikstu

dion med 147 000 kr. främst som kompensation för stiftelsens ökade hyres

kostnader. 
Jag vill erinra om att regeringen i särskild ordning har tilldelat Jämtlands 

läns landsting 225 000 kr. för regional försöks verksamhet med barn- och 

ungdomsteater. Vidare har Hallands länsteaterförening tilldelats 225 000 

kr. för att bedriva försök med regional teaterverksamhet för barn och 

ungdom. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverk.rnmhet för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett rcservationsanslag av 10821000 kr. 

B 19. Stöd till fonogramverksamhet 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5900000 

7600000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1982: 505) om statsbidrag 

för framställning och utgivning av fonogram. Bidrag utgår vidare till utgiv

ning av en musikhistorisk fonogramantologi. Under anslaget finns också 

medel till regeringens disposition för visst utredningsarbete på fonogram

området. Inom ramen för dessa medel har regeringen den 24 juni 1982 

uppdragit åt arkivet för ljud och bild (ALB) att dels komma in med förslag 

till utformning av en fonogramkatalog. dels klargöra förutsättningarna för 
utgivning av en svensk nationaldiskografi. Vidare har efter regeringens 

bemyndigande den 4 november 1982 en särskild utredare <U 1982:09) 
tillkallats med uppgift att utreda frågor av betydelse för fonogramdistribu

tionen. 

I. Stöd till fonogram
produktion 

2. Stöd till utgivning 
av en musikhistorisk 
fonogramantologi 

3. Utredning av vissa 
distributionsfrågor 
m.m. 

1982/83 

5000000 

500000 

400000 

5900000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens Före-
kulturråd resp. draganden 
Musikaliska 
akademiens 
styrelse 

+ 500000 

+ 1500000 

+2000000 

+1673000 

+ 15000 

+ 12000 

+1700000 
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Statens kulturråd 

För stöd till fonogramproduktion begär kulturrådet en ökning 

av anslaget med 500000 kr.. motsvarande pris- och löneomräkning. 

Musika/i~·ka akademiens styrelse 

Akademien begär för budgetåret 1983/84 ett med 1,5 milj. kr. ökat bidrag 

för u t g i v ni n g av en mu si k h i stor i sk fonogram an t o l o g i. Be

loppet skulle enligt akademin medge en utgivning av 15 LP-skivor under 

nästa budgetår. Statens kulturråd anser i sitt remissyttrande att projektet 

har så stort värde för svenskt musikliv. att en större ökning än enbart 

kompensation för prisutvecklingen är motiverad. Rådet tar dock inte ställ

ning i fråga om beloppets storlek. 

Föredragandens överväganden 

Som jag redan har nämnt under anslaget Rikskonsertverksamhet utta

lades i propositionen 1981/82: 128 om vissa musikfrågor m. m .. att anslags

tilldelningen för Rikskonserters fonogramverksamhet borde läggas om. 

Denna omläggning bör nu genomföras. Rikskonserter bör således fr. o. m. 

budgetåret 1983/84 för sin fonogramverksamhet disponera ett basanslag för 

administration m. m .. medan produktionsmedel får sökas hos statens kul

turråd inom ramen för det nya stödet till fonogramproduktion. Med anled

ning härav förordar jag att ett belopp av 1.6 milj. kr. förs över från anslaget 

Rikskonsertverksamhet till anslagsposten Stöd till fonogramproduktion 

under förevarande anslag. 
Utredningsarbetet rörande fonogramdistribution m. m .. för vilket medel 

har anvisats under detta anslag, har nyligen inletts. Jag räknar inte med att 

arbetet skall hinna avslutas under innevarande budgetår. varför medel för 
ändamålet bör beräknas även för nästa budgetår. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Stiid till jimogramrerksamhet för budgetäret 198]/84 anvisa 

ett rcservationsanslag av 7600000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga lO Vtbildningsdepartementet 55 

Bildkonst 

B 20. Statens konstråd 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1531591 

1727000 

1798000 

Enligt förordningen (1965: 746) med instruktion för statens konstråd 

<omtryckt 1976:502, ändrad 1981: 173 och 1982:383) har statens konstråd 

till uppgift att genom förvärv av konstnärliga arbeten till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter verka för att konstnärliga vär

den införlivas med samhällsmiljön. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens Före-
konstråd draganden 

Personal 6,5 +2 of. 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1455000 +440000 + 108000 
(därav lönekostnader) (I 033 000) (+2720001 (+ 100001 

Lokalkostnader 272000 + 41000 - 37000 

1727000 +481000 + 71000 

Statens konstråd 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 89000 kr. 

2. Det finns enligt konstrådet ingen möjlighet att föreslå nedskärningar i 

rådets verksamhet. 

3. Rådet begär medel för två nya tjänster. Vidare begär rådet ökade 

medel till sammanträdesarvoden ( + 272 000 kr.). 

4. Rådet föreslår att 10000 kr. av de medel som rådet disponerar får 

användas till utrikes resor. För ökad informationsverksamhet begärs 

120000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår ingen ökning utöver pris- och löneomräkning. 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 798000 kr. Vid anslagsberäkningen har ett begränsat huvudförslag tilläm

pats. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av I 798 000 kr. 

B 21. Förvärv av konst för statens byggnader m.m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

16194862 

16230000 

16716000 

Reservation 90949 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens konst

råd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till 

olika byggnader, dels staffiikonst. skulptur. grafik m. m. Till dessa ända

mål har för budgetåret 1982/83 anvisats 13 360000 kr. Utöver beställningar 

som är möjliga inom anslagets ram får konstrådet innevarande budgetår 

beställa konst intill ett belopp av högst 6.6 milj. kr. för betalning under 

följande budgetår. Under budgetåret 1982/83 disponerar konstrådet 

500000 kr. under detta anslag för beställningar hos Föreningen Handarbe

tets vänner. 
Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 2870000 kr. för 

konstinköp till folkparker. folkets hus. bygdegårdar och nykterhetsorgani

sationernas samlingslokaler. För budgetåret 1982/83 har bidrag utgått med 

I 010000 kr. till Folkparkernas centralorganisation och med I 860000 kr. 

till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitte att fördelas mellan 

allmänna samlingslokaler anslutna till Folkets husföreningarnas riksorga

nisation, Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. 

Statens konstråd 

Konstrådets anslagsframställning avser endast de medel som konstrådet 

disponerar. 
I. Prisomräkning 4400000 kr. 

2. Konstrådet begär ökade resurser för konstförvärv med totalt 

11640000 kr. 
3. Utöver de beställningar som blir möjliga inom anslagets ram bör 

konstrådet få beställa konst till ett belopp av högst 8 milj. kr. för betalning 

under följande budgetår. 

4. Konstrådet föreslår att enprocentmålet, dvs. att medel motsvarande 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 57 

en procent av de statliga byggnadsinvesteringarna avsätts till konstnärlig 

utsmyckl)ing. åter aktualiseras. 

Statens kulturråd 

1. Kulturrådet föreslår att de medel för konstförvärv som konstrådet 

disponerar ökar med 3 536000 kr., varav I 336000 kr. avser kompensation 

för prisutvecklingen. 
2. Kulturrådet föreslår att 500000kr. av konstrådets förvärvsanslag 

reserveras för beställningar hos Handarbetets vänner. 75 000 kr. av dessa 

, medel föreslår rådet skall utgå till Handarbetets vänner för experiment och 

utvecklingsarbcte. 
3. När det gäller bidraget till samlingslokalägande organisationer för 

konstinköp föreslår kulturrådet en ökning med 287 000 kr.. vilket avser 

kompensation för prisutvecklingen. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med 16 716 000 kr. För statens konstråds inköp 

av konst har jag beräknat 13 760000 kr. Konstrådet bör enligt samma 

principer som gäller för innevarande budgetår medges att utöver beställ

ningar som blir möjliga inom anslagets ram beställa konst till ett belopp av 

högst 6,8 milj. kr. för betalning under följande budgetår. 

Föreningen Handarbetets vänner bör tillförsäkras stöd genom att ett 

visst belopp av de medel för konstinköp som statens konstråd disponerar 

används för beställningar hos Handarbetets vänner. 

Bidraget för konstförvärv till samlingslokaler och folkparker beräknar 

jag till 2 956 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anfört angående beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1983/84. 

2. till Förl'ärl' av konst för statens byggnader m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 16 716 000 kr. 

B 22. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1042000 

I 073000 

1105000 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja 

utvecklingen av målar-. bildhuggar- och byggnadskonsten och övriga till 

den bildande konsten hänförliga konstarter samt att yttra sig i frågor som 

hör till akademins verksamhetsområde. 
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Akademien för de fria konsterna 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 91000 kr. 

2. Som kompensation för den indragna tjänstebrevsrätten begär akade

min 30000 kr. 

3. Akademin föreslår att hyresavgiften för den från början statliga målar

ateljen överförs till konstnärsnämnden. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning med 137000 kr., varav 107000 kr. avser 

pris- och löneomräkning och 30000 kr. ökade kostnader i samband med 

tjänstebrevsrättens upphörande. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med I l 05 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 

1983/84 anvisa ett anslag av I I 05 000 kr. 

B 23. Vissa bidrag till bildkonst 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5966000 

6645000 

6939000 

Reservation 

Från anslaget utgår verksamhetsbidrag till vissa organisationer med 

uppgifter inom konstbildning och konstförmedling samt formgivning. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens Före-
kulturråd draganden 

I. Konstfrämjandet 4170000 + 417000 + 125000 
2. Sveriges konstföreningars 

riksförbund 900000 + 220000 + 27000 
3. Grafiska sällskapet 125000 + 213000 + 99000 
4. Föreningen för nutida 

svenskt silver 30000 + 10000 of. 
5. Föreningen Svensk form 845 000 + 85000 + 25000 
6. Föreningen Handarbetets 

vänner 100000 + 10000 + 3000 
7. Konsthantverkskooperativ 400000 + 340000 + 15000 
8. Eskilstuna kommun för 

svenskt barnbildarkiv 75000 + 78000 of. 

6645000 +1373000 +294000 
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Statens kulturråd 

I. Kulturrådet föreslår all bidraget till Konstfrämjandet ökas med 

417000 kr. som kompensation för pris- och löneutvecklingen. 

' 2. Bidraget till Sveriges konstföreningars riksförbund före

slås öka med 220000 kr., varav 90000 kr. utgör kompensation för kost

nadsutvecklingen och 130000 kr. föreslås för inrättande av en konstpeda

gogtjänst. 

3. För Grafiska sällskapet föreslår rådet en ökning med 213000 

kr., varav 13 000 kr. utgör kompensation för prisutvecklingen och 100 000 

kr. avser ökade hyreskostnader. För ökad verksamhet föreslår rådet 

100000 kr. 

4. Bidraget till Föreningen för nutida svenskt silver föreslås 

öka med 10 000 kr. 

5. Bidraget till Föreningen Svensk form föreslås öka med 85000 

kr.. vilket avser kompensation för kostnadsutvecklingen. 

Svensk forms lokalförening för Skåne och Blekinge har i en särskild 

skrivelse till regeringen begärt 550000 kr. för verksamheten vid Form 

Design Center i Malmö avseende kalenderåret 1983. 

6. Rådet föreslår för Föreningen Handarbetets vänner en 

ökning av bidraget med 10000 kr. som kompensation för prisutvecklingen. 

7. Anslagsposten till konsthantverkskooperativ föreslås öka 

med 340000 kr.. varav 40000 kr. avser kompensation för prisutvecklingen 

och 300000 kr. en höjning av bidraget till en nivå som bättre svarar mot 
konsthantverkskooperativens behov. 

8. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Eskilstuna kom

m u n för svenskt barnbildarkiv med 78 000 kr.. varav 8000 kr. avser 

kompensation för kostnadsutvecklingen och 70000 kr. inrättande av en 

tjänst som föreståndare för verksamheten. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat en ökning av bidraget till Grafiska sällskapet med. 
99000 kr. för bl. a. ökade hyreskostnader. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till bildkon.H för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 6 939 000 kr. 
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Arkiv 

Översynsutredningen Samhällets arkivproblem 

Inledning 

I 1981 års kompletteringsproposition lprop. 1980/81: 150 bi,1. 2 s. 34) 

aviserade regeringen att en särskild översyn skulle komma till stånd av 

gällande regler m. m. för den statliga arkivvcrksamheten. 

Som en följd härav uppdrog dåvarande statsrådet Wikström den 8 maj 

1981 åt en arbetsgrupp 1 inom utbildningsdepartementet att göra en översyn 

av regler, tillämpad praxis och de praktiska arrangemangen för bevarande 

av arkivhandlingar m. m. i statsförvaltningen. 

Arbetsgruppen avlämnade den 17 december 1981 rapporten (Os U 

1981: 21) Samhällets arkivproblem. En sammanfattning av rapporten bör 

fogas till protokollet i detta ärendet som bilaga 10.8. 

Yttranden över rapporten har avgetts av riksdagens ombudsmän, justi

tiekanslern (}KJ. domstolsverket, datainspektionen. hovrätten för övre 

Norrland, kammarrätten i Stockholm, krigsarkivet, socialstyrelsen, riks

försäkringsverket, post verket, televerket. statens vägverk, statistiska cen

tralbyrån (SCB). statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), statens institut 

för personaladministration och personalutbildning !SIPUJ, statens arbets

marknadsnämnd. riksarkivet (RAJ - som bifogat yttranden från landsarki

ven i Uppsala, Göteborg. Härnösand. Östersund. Vadstena. Lund och 
Visby - univer.sitets- och högskoleämbetet <UHÄ) - som bifogat yttran

den från universiteten i Uppsala. Lund och Umeå - arbetsmarknadssty

relscn (AMSJ. statens provningsanstalt, forskningsrådsnämnden, huma

nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. medicinska forskningsrå

det, naturvetenskapliga forskningsrådet, länsstyrelserna i Stockholms, 

Jönköpings, Malmöhus och Västernorrlands län, Svenska kommunförbun

det. Landstingsförbundet, Sveriges industriförbund, Tjänstemännens cen

tralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SRJ -

som bifogat yttrande från Sveriges läkarförbund - Landsorganisationen i 
Sverige (LO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAFJ, Näringslivets arkiv

råd. Folkrörelsernas arkivförbund, Arbetarrörelsens arkiv, Genealogiska 

föreningen, Föreningen Värmlandsarkiv, Ruotsinsuomalaisten Arkisto, 

statsarkivet i Stockholm, journalutredningen, socialdatautredningen och 

datalagstiftningskommitten. 

1 Docenten Gunnar Richardson. ordförande, departementssekreteraren Christer 
Bogefeldt, rationaliseringschcfen Jan Engman, arkivrådet Claes Gränström, depar
tementssekreteraren Bengt Lundberg. riksarkivarien Sven Lundkvist. kanslirådet 
Hans Sand och byråchefen Willi Barenthin (fr. o. m. den I september 198]). 
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Yttranden har även kommit in från Föreningen arkivverksamma i lands

ting och kommun, Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn 

och Riksförbundet för hembygdsvård. 

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 10.9. 

Föredragandens överväganden 

Bakgrund 

Bakgrunden till behovet att se över arkivsektorn är att utvecklingen på 

arkivområdet i flera avseenden är alarmerande. På många områden har 

arkivbildningen inte uppmärksammats tillräckligt under mycket lång tid. 

På grund av den starka utbyggnaden av förvaltningen under efterkrigstiden 

har den samlade arkivmassan vuxit och fortsätter att växa mycket snabbt. 

Till detta kommer att nya informationsmedier, såsom t.ex. ADB-band och 

mikrofilm. i allt större utsträckning har kommit in i arkivhanteringen och 

bidragit till en ökad komplexitet i arkivbildningen och därmed till ökade 

svårigheter för varje förvaltning att själv - som regelsystemet förutsätter 

- klara av sina arkivfrågor. Jag vill i detta sammanhang påpeka att ett ökat 

utnyttjande av tekniska medier i den statliga arkiv hanteringen i och för sig 

bör kunna leda till besparingar och rationaliseringsvinster för statsverket 

(jfr prop. 1977/78: 100 bil. 12 s. 97-98). 

Liksom arbetsgruppen anser jag att det gällande regelsystemet för arkiv

verksamheten på ett tillfredsställande sätt beaktar de hänsyn som bör tas 

till offentlighetsprincipen, den enskildes rättssäkerhet samt forskningens 

intresse. Som arbetsgruppen föreslår hör det dock finnas möjlighet att 

inom ramen för detta regelsystem vidta förändringar i syfte att dels mot

verka de ökande arkivkostnaderna, dels förbättra effektiviteten i statsför

valtningen. 

Arbetsgruppen anger, att utvecklingen f. n. går i riktning mot ett väx

ande gap mellan ambitionsnivå och uppnådd nivå på arkivområdet. Vidare 

anser arbetsgruppen att en ökad gallring bör kunna ske utan väsentliga 

inskränkningar i de hänsyn som nuvarande regelsystem uppställer. Dess

utom konstaterar arbetsgruppen att en god ordning på arkivsidan medför 

lägre kostnader och högre effektivitet. Inte minst de ekonomiska konse

kvenserna av nuvarande arkiv hantering betonas. Jag delar, liksom remiss

instanserna, dessa synpunkter och de ligger till grund för mina ställningsta

ganden i det följande. 

Jag vill därvid först framhålla att flertalet av de åtgärder som arbetsgrup

pen har föreslagit kan vidtas av regeringen eller av myndigheterna utan 

godkännande av riksdagen. Arbetsgruppen har emellertid påpekat att det 

är lämpligt att statsmakterna principiellt tar ställning till gruppens förslag 

till åtgärder. Jag delar den uppfattningen och föreslår därför att regeringen 
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begär riksdagens godkännande av de riktlinjer för den statliga arkivverk

samheten som jag senare kommer att redovisa i sammanfattande punkter. 

Först vill jag dock relativt utförligt redogöra för arbetsgruppens förslag och 

hur jag ser på dessa. I" frågor som rör den statliga arkivverksamheten i 

allmänhet har jag samrått med chefen för det blivande civildepartementet. 

Synpunkter pä arbetsgruppens .förslag 

Arbetsgruppen har funnit att iikad restrikti1·itet i be\'{/randet a1· hand

lingar bör åstadkommas. Jag delar denna uppfattning. 

Detta önskemål kan tillgodoses genom flera åtgärder. Bl. a. bör myndig

heterna ägna större uppmärksamhet åt att gällande ga\lringsbestämmelser 

efterlevs. Nuvarande gallringsförordning ( 1953: 716. omtryckt 1978: 182) är 

dock i flera avseenden föråldrad och delvis svår att tillämpa. Den bör 

därför ses över. Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt 

riksarkivet att göra denna översyn. 

Vidare bör gallringsarbetet hos myndigheterna uppmärksammas mer i 

arkivmyndigheternas fältarbete och särskilt riktas in mot de stora informa

tionsalstrarna. Särskilt sektorer med central. regional och lokal förvaltning 

bör därvid ges hög prioritet. Det är där som man kan göra de största 

vinsterna i förhållande till insatta resurser. 

Gallringsbart material får utgallras först sedan den s. k. gallringsfristen 

har gått ut. dvs. en viss tid måste förflyta innan gallringen verkställs. 

Flertalet gallringsfrister fastställs av riksarkivet. De bestäms normalt med 

hänsyn till administrativa och rättsliga behov. Arbetsgruppen har betonat 

nödvändigheten av att gallringsfristerna är så korta som möjligt. Varje 
extra år. som gallringsbara handlingar bevaras. förorsakar kostnader. Någ

ra remissinstanser. bl. a. från forskningssidan. uttalar tveksamhet inför 

vad som uppfattas som strävan efter ett låst system styrt enbart av ekono

miska överväganden. Man påpekar att många materialtyper såsom patient
journaler behöver bevaras under flera decennier för studier av yrkessjuk

domar m. m. För egen del uppfattar jag arbetsgruppens förslag som en 

rekommendation att göra gallringsfristerna så korta som möjligt med beak

tande av rättssäkerhetens. förvaltningens och forskningens krav. Det bör 

närmast ankomma på riksarkivet att. i anslutning till att verket tar ställning 

till gallring i olika arkiv, noga pröva möjligheten av att sätta korta gallrings

fristcr. Detsamma bör givetvis gälla när regeringen eller annan myndighet 

än riksarkivet. t. ex. datainspektionen, har att fatta beslut om gallringsfris

ter. 
Arbetsgruppen har också framhållit att höt:re kunskapsni1·ä hos arkii·hil

dama och st öre disciplin hör t:fterstrii\'{/s. 

Varje myndighet ansvarar själv för att dess arkiv gallras. förtecknas, 

förvaras m. m. på ett ändamålsenligt sätt. Brister i dessa avseenden medför 

ökade kostnader för både myndigheterna själva och statsvcrket och kan 

leda till minskad effektivitet. Det är dä1för synnerligen angeläget att myn-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 63 

digheterna fullgör de skyldigheter som de är ålagda enligt gällande bestäm

melser. Arbetsgruppen har bl. a. föreslagit att insatser görs för att öka 

kunskapsnivån hos de tjänstemän hos myndigheterna som handhar arkiv

frågorna. Gruppen framhåller att inte minst verkschefer och administrativa 

chefer bör få ett ökat medvetande och ökad insikt i dessa frågor. Statsrådet 

Holmberg kommer senare denna dag att föreslå att arkivfrågorna upp

märksammas i anslutning till administrativ utbildning av generell karaktär. 

exempelvis hos statens institut för personalutbildning. 

Jag förutsätter att samarbete skall ske med riksarkivet i dessa frågor. 

Frågan om andra åtgärder kan behövas för att skärpa myndigheternas 

medvetande tas upp av remissinstanserna. För egen del anser jag emeller

tid att man först bör avakta effekten av de insatser som nu sätts in. 

Arbetsgruppen har föreslagit en rad åtgärder för att förstärka ar/.:im1yn

digheternas möjligheter att agera. Enligt arbetsgruppen bör fältarbetet 

och myndighetsservicen ges högre prioritet så att en ökad gallring och 

därmed minskade kostnader kan åstadkommas. Arkivmyndigheternas re

surser bör utnyttjas så effektivt som möjligt. Arbetsgruppen anser att flera 

åtgärder av planerings-. styrnings- och samordningskaraktär kan företas 

för att förbättra resursanvändningen. Ökade utbildningsinsatser föreslås 

också. 

Arbetsgruppen har även lagt fram förslag om hur arkivmyndigheternas 

insatser skall finansieras. Gruppen har angett att en minskad resurstilldel" 

ning - exempelvis genom tillämpning av huvudförslaget - till arkivmyn

digheterna får negativa ekonomiska konsekvenser totalt sett för statsver

ket. Gruppen har visserligen förutsatt att resurserna för fältarbetet bör 

kunna förstärkas genom omprioriteringar inom arkivverksamheten. Enligt 

gruppens bedömning kan det ändå bli svårt att med de medel, som arkiv

myndigheterna kommer att kunna förfoga över, uppnå önskvärda förbätt

ringar på arkivområdet. Gruppen har därför pekat på olika möjligheter att 

vidga finansieringen. Härvid har man bl. a. anfört arkivens betydelse som 

basresurs för forskningen och att arkivverksamhetens långsiktiga villkor 

även bör bedömas i ett forskningspolitiskt perspektiv. Gruppen pekar 

också på möjligheten av att överföra medel från de myndigheter som kan 

komma att erbjudas förtida leveranser till arkivmyndigheterna. Arbets

marknadspolitiskt motiverade resurser anförs också som ett möjligt resurs

tillskott. 

Jag delar. liksom många remissinstanser. uppfattningen att olika åtgär

der bör sättas in för att förstärka arkivens myndighetsscrvice. Redan inom 

ramen för arkivmyndigheternas befintliga resurser bör denna uppgift ges 

högre prioritet än f. n. Det kan givetvis ske endast på bekostnad av andra i 

och för sig angelägna uppgifter. bl. a. forskarservicen i depån. Det 

bör ankomma på riksarkivet att göra avvägningen mellan de olika ändamå

len. Bl. a. från den utgångspunkten är det ändamålsenligt att riksarkivets 

och tandsarkivens resurser bedöms och disponeras som en enhet. Jag 
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föreslår därför att medelsbehovet för arkivmyndigheterna fr. o. m. budget

året 1983/84 skall beräknas under ett anslag. Jag vill i detta sammanhang 

erinra om att regeringen redan på hösten 1981 lät inrätta en administrativ 

byrå vid riksarkivet. Den åtgärden, som min företrädare berörde i 1982 års 

budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 78-79) kan också ses som 

ett led i strävan att förstärka arkivsektorns verksamhets- och resursplane

ring. 
Jag delar arbetsgruppens uppfattning att en tillämpning av huvudförsla

get på arkivmyndigheterna får negativa ekonomiska konsekvenser totalt 

sett för statverket. Vid min beräkning av anslagsbehovet har jag därför 

räknat med en lindring av huvudförslaget. 

De resurser som kan tillföras arkivverksamheten av arbetsmarknadspo

litiska skäl har erfarenhetsmässigt visat sig vara svåra att utnyttja för de 

ofta kvalificerade arbetsuppgifter som myndighetsservicen omfattar. Jag 

förutsätter att riksarkivet och arbetsmarknadsstyrelsen kommer att disku

tera i vilken omfattning och på vilka villkor arbetsmarknadspolitiskt moti

verade och finansierade resurser skall kunna disponeras framöver. 

Varje myndighet skall när den ändrar sin organisation eller sitt arbetssätt 

beakta den inverkan som detta kan få på arkivbildningen och på förutsätt

ningarna för gallring. l sådana sammanhang bör speciell uppmärksamhet 

ägnas frågor rörande lagring på ADB-medier. Enligt min uppfattning finns 

det anledning att skärpa gällande bestämmelser och nu föreskriva att en 

myndighets arkivorganisation skall ses över vid varje omorganisation eller 

flyttning. Jag avser att senare återkomma till regeringen med närmare 

förslag i denna fråga. 
Regeringen uppdrog år 1978 åt statens planverk att utarbeta normer för 

förvaring av arkivhandlingar. Uppdraget föranleddes i första hand av bris

ten på normer för förvaringen av de nya tekniska medierna. Jag har erfarit 

att planverket kommer att meddela sådana normer inom kort. 

Enligt min bedömning är dock de åtgärder som jag här har redovisat 

otillräckliga. Som har framgått av vad jag tidigare har angett bör arkivmyn

digheternas fältarbete särskilt riktas in mot de stora informationsalstrarna, 

såsom sektorer med central, regional och lokal förvaltning. Där kan de 

största vinsterna göras i förhållande till insatta resurser. 

Mot den bakgrunden har regeringen på mitt förslag uppdragit åt riksarki

vet att utreda förutsättningarna för engångsinsatser på arkivområdet vid 

vissa större myndigheter med start budgetåret 1983/84. I uppdraget ingår 

att redovisa lämpliga projekt och bedöma kostnader och tidsåtgäng. Riks

arkivet skall också föreslå olika former för projektens finansiering. Resul

tatet av riksarkivets utredning kan inte vara tillgängligt förrän under våren 

1983. Då det enligt min uppfattning är angeläget att projekten kommer i 

gång så snart som möjligt bör regeringen inhämta riksdagens bemyndi

gande att få besluta om hur dt:ssa engångsinsatser skall finansieras. 

Arkiven är en basresurs för forskningen. I den meningen får alla åtgärder 
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soin vidtas på arkivområdet forskningsmässiga konsekvenser. De åtgärder 

som jag förordat bör kunna utföras utan mer väsentliga inskränkningar i 

hänsynen till forskningens intresse. 

I arbetsgruppens rapport diskuteras det från bl. a. forskarna framförda 

önskemålet om inrättande av s. k. intensivdataområden. Bakgrunden till 

detta förslag är en till regeringen ingiven rapport från forskningsrådsnänin

den <FRNl. Förslag till intensivdataområden. i vilken förordas att ett 

jämförelsevis rikligt - dock inte allt - material sparas inom vissa områ

den. Detta skall åstadkommas genom en minskad gallring i statliga arkiv 

och ett ökat bevarande av kommunala och enskilda arkiv. Behovet av 

intensivdataområden motiveras av de allt vanligare longitudinella stu

dierna, dvs. studier där individen följs över tiden. Enligt FRN borde 

Malmöhus, Östergötlands, Gotlands och Västerbottens län, samt eventu

ellt ett västsvenskt län, utses till intensivdataområden. En sådan lösning 

bör enligt FRN ses som en bevarandeinsats för att tillgodose forskningens 

intresse. 

FRN har själv remissbehandlat sin rapport. Drygt 70 remissinstanser har 

yttrat sig. En betydande majoritet uttalar sig för att intensivdataområden 

införs. Bland de positiva återfinns bl. a. universitet och högskolor samt 

forskningsråden. 

Arbetsgruppen ansluter sig till iden med intensivdataområden men har -

med hänvisning till den statsfinansiella situationen - förutsatt att det 

ökade bevarandet skall vägas upp av en minskad bevarandeambition i 

landet i övrigt, dvs. ökad gallring av statligt material och minskat stöd för 

icke statligt material. Eventuella avsteg från en sådan linje bör enligt 

arbetsgruppen bedömas i ett forskningspolitiskt sammanhang. 

Ett antal remissinstailser. bl. a. på forskningssidan. har reagerat negativt 

på detta förslag. 

Behovet av att få data bevarade även enligt en geografisk urvalsprincip 

har framförts av forskarna. Det är därför rimligt att de lösningar som kan 

komma till stånd i denna fråga även beaktar forskarnas önskemål. Arbets

gruppens förslag till intensivdatamodell bör därför primärt ses som ett 

urvals- och samordningsinstrument vid sidan av och som komplement till 

andra urvalsmetoder. En sänkning av bevarandenivån i andra delar av 

landet bör från dessa utgångspunkter ske endast om det är forskningspoli

tiskt motiverat. Det bör ankomma på riksarkivet att i samråd med FRN 

bedöma i vilken utsträckning intensivdatamodellen bör tillämpas. 

I arbetsgruppens rapport liksom i ett antal remissyttranden diskuteras 

vilket an.1·1·ar staten har Ji'ir arkii·hildningcn hos kommuner och enskilda. 

För egen del anser jag det självklart att dessa arkivbildare själva har det 

primära ansvaret för sin arkivbildning. Statens intresse av att bidra till 

bevarandet av kommunal! och en.skilt material knyter framför allt an till 

statens ansvar för forskningspolitiken och forskarnas behov av data. Det 

nuvarande regelsystemet ger också uttryck för detta genom att riksarkivet 

5 Riksdagl'n 1982183 I saml. Nr 100. Bilaga /() 
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och landsarkiven inom ramen för sina resurser får ta emot arkiv från 

kommuner och enskilda. Det ankommer således på dessa arkivmyndighe

ter att bedöma hur stora resurser som kan avsättas för detta ändamål. Det 

finns enligt min mening ingen anledning att föreslå några ändringar i detta 

avseende. 

Riktlinjer m. m. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört föreslår jag att regeringen föreslår 

riksdagen att godkänna följande riktlinjer för den statliga arkivverksamhe

ten. 

I. Högre kompetensnivå och större disciplin hos de statliga arkivbil

darna bör eftersträvas i syfte att motverka ökade arkivkostnader och 

förbättra effektiviteten i statsförvaltningen. 

2. Inom ramen för gällande regelsystem för arkivverksamheten bör ökad 

restriktivitet i bevarandet av handlingar åstadkommas. 

3. I arkivmyndigheternas verksamhet bör deras service gentemot myn

digheterna prioriteras. 

Jag vill avslutningsvis ·nämna att en översyn av vissa frågor som rör 

landsarkiven bör komma till stånd. Landsarkivens nuvarande organisation 

och lokalisering är nämligen av äldre datum och inte fastställd på grundval 

av överväganden om vad som kan vara rationellt för arkivbildarna och 

forskningen eller från kostnadssynpunkt. Av intresse i detta sammanhang 

är att utreda bl. a. om det är mer rationellt att låta myndigheternas leveran

ser av arkivmaterial till tandsarkiven ske tidigare än f. n. och om hur 

information på nya medier bör bevaras. Vidare bör inom ramen för detta 

utredningsarbete studeras möjligheterna att avgiftsbelägga delar av de 

statliga arkivmyndigheternas service till kommuner och landstingskommu-· 

ner. 

llemstäl/an 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för den statliga arkivverksamheten som 

jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att besluta om finansieringen av vissa 

insatser av engångskaraktär i enlighet med vad jag har förordat. 
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B 24. Riksarkivet och landsarkiven 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

431154801 

45 126000 1 

57305000 
1 Anslagen Riksarkivet och Landsarkiven. 

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och chefs

myndighet för landsarkiven. I riksarkivets uppgifter ingår att vara arkiv

depå och att understödja forskning. 

Riksarkivet leds av en styrelse. statens arkivstyrelse. Chef för riksarki

vet är en riksarkivarie. Riksarkivet har tre byråer samt en fristående 

heraldisk sektion. Till riksarkivet är knutna en nämnd för enskilda arkiv, 

en nämnd för Svenskt diplomatarium samt statens heraldiska nämnd. Till 

riksarkivet har vidare förlagts ett revisionskontor. Riksarkivets kansli 

lämnar administrativt biträde åt myndigheten dialekt- och ortnamnsarki

ven samt svenskt visarkiv. 

De sju landsarkiven i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund. Göteborg. Här

nösand och Östersund är regionala arkivmyndigheter. I landsarkivens 

uppgifter ingår att vara arkivdepåer och att understödja forskning. Till ett 

landsarkivs verksamhetsområde hör ett eller flera län. 

Personal 

Anslag 

U1gif1er 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Revisionskontor 

särkostnadcr 
Riksarkivets nämnd 

för enskilda arkiv 
Vissa transport

kostnader m. m. 
Stockholms stadsarkiv2 

Inkomster 
Publikations-. 

reproduktions- och 
konsultverksamheten 

Neuoulgift 

1982/83 1 

187,5 

26993000 
(25 150000) 
17 l09000 

484000 

796000 

100000 

45482000 

356000 

45126000 

Beräknad ändring 1983/84 

Riks
arkivet 

of. 

+ 674000 
(of.) 

+ lO 193 000 

+ 11000 

+ 1000 

+ 10000 

+10889000 

of. 

+10889000 

Före
draganden 

-3 

+ 1295000 
(- 25 000) 
+ 8995000 

484000 

of. 

+ 10000 
+ 2416000 

+12232000 

+ 53 000 

+12179000 

1 Avser summan av beloppen under anslagen Riksarkivet och Landsarkiven. 
2 Medlen anvisas för budgetåret 1982/83 under anslaget Bidrag till vissa arkiv. 
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Riksarki1·et 

I. Prisomräkning m. m. 10889000 kr. 

2. De besparingar som har redovisats enligt huvudförslaget innebär en 

minskning av lönekostnaderna. Riksarkivet menar att reduceringen måste 

göras genom vakantsättning av tjänster, minskat utrymme för vikariatser

sättning samt friställning av personal ( - 975 000 kr.). 

3. Riksarkivet begär, med bänsyn till arkivmyndighetens möjligheter att 

fullgöra sina uppgifter, att riksarkivet och landsarkiven undantas från 

besparing enligt huvudförslaget. 

4. Riksarkivet föreslår att engångsanvisningarna om 300000 kr. för an

skaffning av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar samt 

25 000 kr. och 60000 kr. för inredning och utrustning m. m. vid riksarkivet 

och tandsarkiven förnyas. 

5. Riksarkivet har utrett frågan om den heraldiska verksamheten vid 

riksarkivet och i skrivelse den 24 juni 1982 redovisat förslag till ändrad 

organisation av denna verksamhet. Förslagets huvudsakliga innebörd är 

att den heraldiska sektionen avskaffas som självstämlig enhet och att 

verksamheten förs över till riksarkivets medeltidssektion. Statens heral

diska nämnd omvandlas samtidigt till en rådgivande nämnd inom riksarki

vet. Tjänsten som statsheraldiker dras in medan funktionen och benäm

ni.ngen statsheraldiker föreslås tillagd innehavaren av tjänsten som chef för 

medeltidssektionen. Det hittillsvarande kravet på fullständig självfinansie

ring av den heraldiska verksamheten tas bort, men tjänster av uppdrags

karaktär avgiftsbeläggs även i fortsättningen. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående utförligt redovisat mina stiillningstaganden till 

rapporten WsU 1981: 21 l om samhällets arkivproblem och därvid angivit 

vissa riktlinjer som bör gälla för den statliga arkivverksamheten. 

Som framgått av min tidigare redovisning anser jag det mest ändamåls

enligt att riksarkivets och landsarkivens resurser bedöms och disponeras 

som en enhet. Jag förordar därför att medelsbehovet för arkivmyndighe

terna fr. o. m. budgetåret 1983/84 skall beräknas samlat under förevarande 

anslag. Huvudförslaget har tillämpats med beaktande av arkivmyndighe

ternas lokalkostnader samt landsarkivens begränsade förutsä\tningar att 

rationalisera. 
För inredning och utrustning m. m. hos arkivmyndigheterna har jag 

beräknat en engångsanvisning om 85 000 kr. under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål. 

Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag utrett den nuvarande 

organisationen av revisionskontor och därvid föreslagit att nuvarande 23 

kontor sammanförs till tolv fr. o. m. den I juli 1983. Enligt förslaget skall 

revisionsverksamheten vid riksarkivet föras över till kammarkollegiet. Jag 
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delar denna uppfattning och har i frågan samrått med statsrådet Holmberg. 

Vid min beräkning av förevarande anslag har jag med anledning härav 

minskat anslaget med totalt 504000 kr. Minskningen innebär att totalt tre 

tjänster dras in och vidare att medlen för övriga förvaltningskostnader 

begränsas. 

Riksarkivet har i skrivelse den 24 juni 1982 kommit in med förslag till 

ändrad organisation av den heraldiska verksamheten vid arkivet. Förslaget 

har remissbehandlats. Jag vill i denna fråga upplysningsvis anföra följande. 

Förslaget innebär i korthet att den heraldiska sektionen avskaffas som 

självständig enhet och att verksamheten förs över till riksarkivets mcdel

tidssektion. Statens heraldiska nämnd omvandlas samtidigt till en rådgi

vande nämnd inom riksarkivet. 

Jag delar riksarkivets uppfattning att en sådan omorganisation. utan att 

försämra förutsättningarna för den heraldiska verksamheten. innebär bety

dande fördelar för riksarkivet som helhet. All inordna den heraldiska 

verksamheten i medeltidssektionen framstår som ändamålsenligt inte blott 

med hänsyn till det innehållsliga sambandet mellan de båda verksamhets

grenarna utan också på grund av att vissa resurser därined frigörs för andra 

arkivändamål. Jag avser att senare föreslå regeringen att vidta de åtgärder 

som föranleds av riksarkivets förslag. 

Bidraget till Stockholms stadsarkiv har hittills anvisats över anslaget 

Bidrag till vissa arkiv. Med- hänsyn till att bidraget utgör ersättning för 

stadsarkivets funktion som tandsarkiv förordar jag att bidraget anvisas 

över förevarande anslag. 

Enligt ett den 25 april 1980 träffat avtal mellan staten och Stockholms 

kommun utgår bidrag till kommunen som ersättning för Stockholms stads

arkivs uppgift att vara arkivmyndighet för regionala och lokala statliga 

myndigheter. Det system för ersättning som regleras i gällande avtal möj

liggör i budgetpropositionen endast en preliminär beräkning av medelsbe

hovet. Det bör ankomma på regeringen att slutligt fastställa bidragsbelop

pet. 

Jag avser att i mitt förslag till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för 

budgetåret 1982/83 föreslå regeringen slutlig reglering och därmed en ök

ning av bidraget till Stockholms stadsarkiv avseende budgetåren 1981/82 

och 1982/83. Vid min beräkning av medelsbehovet för budgetitret 1983/84 

har jag tagit hänsyn till detta. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för nästa 

budgetår förs upp med 57 305 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksarkivet och landsarkin•n för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 57 305 000 kr. 
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B 25. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

9533045 1 

9955000 

10631 000 
1 Tidigare anslagsbetcckning Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svensk! visarkiv: 
Förvaltningskostnader. 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

<DOV AJ ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. ortnamnsarkivet i 

Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. dialekt-, ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Göteborg. dialekt-. ortnamns- och folkminnesarkivet i 

Umeå samt svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift att samla in. 

bevara och publicera material om svenska. samiska och finska dialekter 

och folkminnen samt ortnamn i riket. ombesörja statliga ortnamnsunder

sökningar. handlägga ärenden om fastställande av ortnamn m. m. samt 

insamla och sammanställa material om svensk vis- och folkmusik. Myndig

heten leds av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen. Hos myn

digheten finns också en nämnd för bl. a. samordning av verksamheten. 

Även nämnden förordnas av regeringen. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

DOVA 

Personal 48 +I 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 7 298 700 + 141000 
(därav lönekostnader) (7046000) (+111000) 

Lokalkostnader 2440300 +526000 
Engångsanvisning 216000 +225000 

9955000 +892000 

Dialekt- och ortnamnsarki1·en samt svenskt l'isarkii· (DO\/AJ 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 556000 kr. 

Före-
dragandcn 

of. 

+267000 
(+ 82000) 
+259000 
+ 150000 

+676000 

2. Huvudförslaget kommer att innebära en minskning av den fast anställ

da personalen och en begränsning av arkivens möjligheter att anställa 

tillfälliga vetens.kapliga medarbetare. 

3. Arbetet med att liigga upp ett nytt fastighctsregister beräknas pågå 

. under en följd av år. Den särskilda anvisning om 216000 kr. som DOVA 

tilldelats för bµdgetåret 1982/83 för namngranskning i samband med fas

tighetsbeteckningsreformen föreslås förnyad och utökad med 225 000 kr. 

4. DOVA framhåller liks~m föregående år att bristen på kansliresurser 

är ett mycket allvarligt problem speciellt för de mindre arkiven och begär 
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medel för två halva kansliskrivare-/assistenttjänster till arkiven i Göteborg 

och Umeå. 
5. DOVA anser att frågan om en fast organisation för fortsatt dokumen

tering och undersökning av Sveriges personnamn bör prövas i årets bud

getarbete. 

Föredragandens öl·erväganden 

Jag förordar att resurserna vid dialekt- och ortnamnsarkivcn samt 

svenskt visarkiv (DOVA) förstärks för arbetet i samband med fastighetsbe

teckningsreformen. 
I februari 1980 tillkallade regeringen en särskild utredare 1 för att utreda 

frågor rörande ortnamnsverksamheten i riket. Utredaren har nyligen av

lämnat ett betänkande (SOU 1982: 45) Ortnamns värde och vård. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

10631000 kr. Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag 

tillämpats. Konsekvenserna av tillämpningen har fördelats mellan föreva

rande anslag och anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ortnamnsarki1·en samt svenskt visarkiv för bud

getåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 10631000 kr. 

B 26. Svenskt biografiskt lexikon 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1577199 

1689000 
J 779000 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt
linjer som angetts i prop. 1962:86 (SU 1962:74, rskr 1962: 194). 

Myndigheten leds av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen. 

Hos myndigheten finns också en nämnd för bl. a. samordning av verksam

heten. Även nämnden förordnas av regeringen. 

1 F. d. riksarkivarien Åke Kromnow 
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Personal 

Anslag 

Ut~ifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

lnkom.Her 
Publikationer 

Nettoutgift 

Sl'enskt biot:mfiskt lexikon 

1982/83 

8 

I 768000 
(1450000) 

l 16000 

1884000 

195000 

1689000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 159000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Svenskt biogra- Före-
fiskt lexikon draganden 

of. of. 

+ 159000 + 94000 
(+121000) (+ 77000) 
+ 25000 + 25000 

+184000 +119000 

+ 48000 + 29000 

+136000 + 90000 

2. En besparing enligt huvudförslaget innebär minskning av registre

ringsarbete och forskning utanför redaktionen. vilket drabbar utgivnings

takten. 
3. En höjning av författararvodet föreslås för att ersättningen skall 

motsvara de nuvarande minimirekommendationerna från fackförfattarsek

tionen inom Sveriges författarförbund. 

4. Inkomsterna av försäljning av publikationer beräknas öka med 48000 

kr. 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag tillämpats. 

Vartannat år erfordras särskilda medel för bindning av utgivna häften till 

ett lexikonband. Jag har under anslll.get Bidrag till särskilda kulturella 

ändamål räknat med en engångsanvisning om 29000kr. för detta ändamål. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av I 779 000 kr. 
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B 27. Arkivet för ljud och bild 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5 290076 1 

5438000 

6062000 
1 Anslaget Arkivet för ljud och bild: Förvaltning5kostnadcr. 

Arkivet för ljud och bild (ALB> har bl.a. till uppgift att bevara och 

tillhandahålla sådana ljud- och bildupptagningar som anges i lagen 

( 1978: 487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar. 

Myndigheten leds av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen. Hos 

myndigheten finns också en nämnd för bl.a. samordning av verksamheten. 

Även nämnden förordnas av regeringen. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Bandkostnadcr 

Arki1·et för ljud och hi/d !ALB) 

1982/83 

22 

3 275 000 
(2 836000) 

786000 
I 377 000 

5438000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 854000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Arkivet för 
ljud och bild 

+I 

+1947000 
(+ 118000) 

+ 498000 
+ 271 000 

+2716000 

Före
draganden 

of. 

+ 119000 
(+ 19000) 
+409000 
+ 96000 

+624000 

2. En besparing enligt huvudförslaget innebär enligt ALB att en minsk
ning måste ske av arkivets informations verksamhet (- 25 000 kr.i. Huvud

delen av besparingen bör tas från anslaget för samlingar och materiel m. m. 

3. Intag och katalogisering av pliktexemplar kräver ökade personalresur-

ser bl. a till följd av videogramutbudets omfattning. Arkivsektionen bör 

därför förstärkas med en byråassistent ( + 118 000 kr.). 

4. I samband med att beslut togs om inrättandet av ALB uttalade 

riksdagen att frågan om kvaliteten hos de upptagningar av TV-program 

som bevaras hos ALB borde prövas ytterligare (prop. 1977178: 97, KrU 

1977178: 27, rskr 1977178: 375). ALB har i en särskild utredningsrapport i 

samråd med Sveriges Television AB (SVT) redovisat vissa förslag. Ut

gångspunkten är att tillverkningen av nuvarande system för bandning av 

TV-program har lagts ned. Strävan har bl. a. varit att skapa ett nytt system 

med större livskraft och bättre återgivningskvalitet så att det hos ALB 

bevarade TV-materialet i princip skall kunna användas för återutsändning, 

vilket inte är möjligt f.n. Besparingar kan härigenom göras i SVT:s arkiv

verksamhet och SVT är. berett att bidra till projektet. Det är enligt ALB 
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ytterst angeläget att arkivbeständigheten och kvaliteten kan höjas hos de 

TV-upptagningar som ALB skall bevara för framtiden. Den på ALB fal

lande investeringskostnaden för ny videobandspelarutrustning uppgår till 

totalt 1950000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Arkivet för ljud och bild (ALBJ har redovisat ett förslag till ett nytt 

system för bevarande av TV-program. Förslaget innebär att kvaliteten på 

upptagningarna höjs så att materialet som bevaras hos ALB skulle kunna 

utnyttjas även för reprissändningar. ALB har utarbetat sitt förslag i samråd 

med Sveriges Television AB, som har förklarat sig berett att delfinansiera 

övergången till det nya systemet. Förslaget kräver inte någon ändring i 

lagen ( 1979: 487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptag

ningar. 

Det föreslagna systemet innebär påtagliga samhällsekonomiska vinster. 

Under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 

m. m. har därför beräknats medel för inköp av utrustning. 

Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag tillämpats. 

Konsekvenserna av tillämpningen har i enlighet med ALB:s önskemål 

fördelats mellan förevarande anslag och anslaget Statliga arkiv: Vissa 

kostnader för samlingar och materiel m.m. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen föreslår jag att anslaget 

för nästa budgetår förs upp med 6 062 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arkivet för ljud och hild för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 6062000 kr. 

B 28. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel 
m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1823 7841 

2831000 

3050000 

Reservation 1 5566701 

1 Anslagen Riksarkivet: Datamediekontroll m. m .. Riksarkivet: Inköp av arkivalier 
och böcker m. m .. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: lnsamlings
verksamhet m. m. samt Arkivet för ljud och bild: lnsamlingsverksamhet. 

Från anslaget betalas kostnader för följande arkiv och ändamål. 

Riksarkivet och landsarkiven i samband med datamediekontroll m. m. 

för undersökning och kontroll av tekniska medier (ADB-band. ljud- och 

videoband, mikrofilm m. m.) och för anskaffning av teknisk utrustning. 

Riksarkivet för inköp av arkivalier och böcker samt publicering av 
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källskriftcr. Landsarkiven för konservering av arkivalier. bokbindning 

samt reproduktion av arkivhandlingar. 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) för arvo

den för tillfälliga vetenskapliga medarbetare, kostnader för forskningsar

bete rörande den svenskajazzens historia, inlösen av samlingar, resor och 

expenser. 

Arkivet för ljud och bild (ALB) för verksamhet med förvärv av äldre 

ljud- och bildmaterial samt andra ljud- och bildupptagningar som ALB 

införlivar i sina samlingar samt för materielunderhåll och ersättningsan-

skaffning av viss apparatur. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Myndig- Före-
heten draganden 

Riksarkivet 
Datamediekontroll m. m. 763000 + 74000 + 44000 

Dialekt- och ortnamns-
arkiven samt svenskt 
visarkiv 1632000 +!08000 + 73000 

Engångsanvisning +125000 + 125 000 
Arkivet för ljud och 

bild 436000 + 73000 - 23000 

2831000 +380000 +219000 

Riksarki1·et 

I. Prisomräkning m. m. 89000 kr. 

2. Den besparing som har redovisats enligt huvudförslaget medför för

dyringar på sikt genom otillräckligt utvecklingsarbete på datamediesidan 

(-15000 kr.). 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 103000 kr. 

2. Huvudförslaget kommer att medföra en begränsning i arkivens möjlig

heter att utnyttja tillfälliga vetenskapliga medarbetare samt minska möjlig

heterna till inspelningar i fält. 

3. För utbildning av personalen vid arkiven föreslås en uppräkning av 

anslaget med 5 000 kr. 

4. DOVA föreslår att den engångsanvisning om 20000 kr. för anskaffan

de av inredning och utrustning m. m. som DOVA tilldelats under anslaget 

Bidrag till särskilda kulturella ändamål förnyas. 

5. Utrustningsnämnden för universitetet och högskolor föreslår i en 

särskild skrivelse att en kostnadsram om 125 000 kr. förs upp i utrustnings

planen för dialekt-. ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå CDAUM) i 

samband med att arkivet flyttar till nya lokaler. Vidare har DOVA föresla-
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git att 30000 kr. anvisas för anskaffning av ytterligare utrustning m. m. till ' 

DAUM. 

Arkil'et för ljud och bild 

I. Prisomräkning m. m. 43 000 kr. 

2. De besparingar som har redovisats enligt huvudförslaget kommer att 

innebära inskränkningar i arkivets förvärv av sådant ljud- och bildmaterial 

som kan ha intresse för forskningen men som inte faller under lagen om 

pliktexemplar (- 110000 kr.). 

3. Om det system för bevarande av TV-program införs som ALB före

slår i den tidigare under anslaget Arkivet för ljud och bild nämnda rappor

ten, beräknas ett ökat medelsbehov för reservdelar m. m. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget har tillämpats på anslagsposten Riksarkivet. 

Sedan budgetåret 1978/79 har tandsarkiven disponerat medel för anskaf

fande av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar m. m. 

Då skyddskopieringen av kyrkoskrivningshandlingar ännu inte är avslutad 

har jag därför för nästa budgetår beräknat en ny engångsanvisning om 

300_()00 kr. för ifrågavarande ändamål. Medlen har beräknats under ansla

get Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Vid beräkning av anslagsposten Dialekt- och ortnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv !DOV Al har ett begränsat huvudförslag tillämpats. Kon

sekvenserna av tillämpningen har fördelats mellan förevarande anslag och 

förvaltningskostnadsanslaget. 

För anskaffande av inredning och utrustning till DOVA har jag under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat en engångsan

visning om 50000 kr. 

Jag har vidare beräknat en engångsanvisning om 125 000 kr. för kostna

der i samband med dialekt-. ortnamns- och folkminnesarkivets i Umeå 

flyttning till nya lokaler. 

Vid min beräkning av arkivets för ljud och bild IALB) förvaltningskost

nadsanslag och förevarande anslag har jag, som jag har redovisat under 

arkivets förvaltningskostnadsanslag, utgått från ett begränsat huvudför

slag. Konsekvenserna av tillämpningen har i enlighet med ALB:s önske

mål fördelats mellan förevarande anslag och förvaltningskostnadsanslaget. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Statliga arki1•: Vissa kostnader för samlingar och materiel 

m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

3050000 kr. 
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B 29. Bidrag till vissa arkiv 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3635000 

3 845000 

2056000 

Ur anslaget utgår bidrag till Emigrantregistret i Karlstad, Stiftelsen 

Emigrantinstitutet, Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv. Genealogiska för

eningen, Föreningen Värmlandsarkiv, Folkrörelsernas arkivförbund, 

Ruotsinsuomalaisten Arkisto (Arkiv för Sverigefinnar och Finlandssvens

kar i Sverige) och Stockholms stadsarkiv. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Institu- Före-
tionen draganden 

I. Emigrantregistret i 
Karlstad 76000 + 174000 + 2000 

2. S!iftelsen Emigrant-
institutet 312000 + 113000 + 9000 

3. Stiftelsen Arbetar-
rörelsens arkiv 1263000 + 503 000 + 197000 

4. Genealogiska föreningen 27 000 + 22000 + 1000 
5. Föreningen Värmlands-

arkiv 56000 + 4000 + 2000 
6. Folkrörelsernas arkiv-

förbund 57000 + 6000 + 2000 
7. Ruotsinsuomalaisten 

Arkisto !Arkiv för 
Sverigefinnar och Finlands-
svenskar i Sverige) 50000 + 78000 + 2000 

8. Stockholms stadsarkiv 1 2004000 -2004000 

3845000 + 900000 -1789000 

' Anslagsposten flyttad till anslaget Riksarkivet <lCh landsarkiven. 

I. Emigrantregistret i Karlstad anhåller om att bidraget skall 

höjas med 174000 kr. till 250000 kr. för att det skall bli möjligt att anställa 

en föreståndare på heltid och knyta en stilistiskt språkkunnig person till 

ledningen för verksamheten. 

Riksarkivet förordar oförändrat statsbidrag med tillägg för beräknade 

pris- och löneförändringar. 

2. Stiftelsen Emigrantinstitutet i Växjö begär en höjning av 

bidraget med 113 000 kr. till 425 000 kr. för löneökningar och ökade drift

kostnader. Riksarkivet tillstyrker oförändrat statsbidrag förutom kompen·

sation för pris- och löneökningar. 

3. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv begär att bidraget höjs 

med 503000 kr. till I 766000kr. för hyra för ny arkivdepå. en a·rkivarie. 

lönekostnader för lönebidragsanställda samt allmiinna kostnadsökningar. 

Riksarkivet tillstyrker ökat anslag för att Hicka hyreskostnaderna för den 
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nya arkivdepån på Runö. I övrigt förordar riksarkivet oförändrat statsbi

drag förutom kompensation för pris- och lönehöjningar. 

4. Gen e a I o g is k a föreningen anhåller att bidraget höjs med 22 000 

kr. till 49000 kr. för ökade hyreskostnader. Riksarkivet tillstyrker ett 

belopp som motsvarar höjningen av hyreskostnaderna för budgetåret 

1983/84. 

5. Föreningen Värmlandsarkiv begär att bidraget höjs med 

4000 kr. till 60000 kr. för pris- och lönehöjningar. Riksarkivet tillstyrker 

oförändrat bidrag förutom kompensation för beräknade pris- och löneför

ändringar. 

6. Folkrörelsernas arkivförbund anhåller om att bidraget höjs 

med 6 000 kr. till 63 000 kr. för kostnad sökningar. Riksarkivet tillstyrker 

oförändrat bidrag förutom kompensation för beräknade pris- och löneför

ändringar. 

7. Ruotsinsuomalaisten Ark i sto (Arkiv för Sverigetinnar och 

Finlandssvenskar i Sverige) anhåller om att bidraget höjs med 78 000 kr. till 

128 000 kr. bl. a. för att utvidga verksamheten samt för att kunna anställa 

en föreståndare på heltid. 

Riksarkivet tillstyrker en ökning av bidraget med 25 000 kr., under 

förutsättning att finska staten bidrar med lika stor summa som hela det 

svenska statsbidraget, jämte pris- och fönetillägg. 

8. I särskild skrivelse har Baltiska arkivet anhållit om ett statligt bidrag 

om 65 000 kr. Arkivet har hittills finansierat sin verksamhet med medel 

som Estniska kommitten erhållit från statens invandrarverk. På grund av 

ändrade bidragsregler kommer Baltiska arkivet inte längre att få detta 
bidrag. 

Riksarkivet tillstyrker bidraget. 

Föredragandens överväganden 

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv har under år 1982 kunnat ta i bruk en 

ny arkivdepå på Runö. Mot bakgrund av de ökade hyreskostnader detta 

medför har jag under förevarande ansiag beräknat en ökning med 160000 

kr. 
Bidraget till Stockholms stadsarkiv bör i fortsättningen beräknas under 

anslaget Riksarkivet och landsarkiven. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag til/ l'issa arkii· för budgetåret 1983/84 anvisa ett anslag 

av 2056000kr. 
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Kulturminnesvård 

B 30. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

44520247 

35618000 

36992000 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer om

fattar riksantikvarieämbetet IRAÄ). historiska museet. kungl. myntkabi

nettet. medelhavsmuseet, en teknisk institution och Vitterhetsakademiens 

bibliotek. Myndighetens fö~valtningskostnader upptas under två anslag på 

statsbudgeten. Från detta anslag bestrids förvaltningskostnaderna för 

RAÄ och Vitterhetsakademiens bibliotek. 

RAÄ svarar för myndighetens kulturminnesvårdande uppgifter. Det 

åligger ämbetet särskilt att verka för en övergripande planering av kultur

minnesvården. bevaka kulturminnesvårdens intressen vid bebyggelse- och 

annan samhällsplanering. leda arbetet med att planmässigt inventera och 

dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer samt handlägga frågor om 

vård och bevarande av kulturminnen och kulturmiljöer. Ämbetet skall 

också utarbeta råd och anvisningar, främja utbildning och information 

rörande kulturminnesvården samt följa den regionala kulturminnesvården 

och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna. Ämbetet är indelat i 

fyra byråer. nämligen kulturminnesbyrån, dokumentationsbyrån. byrån 

för vård av kulturminnen m. m. samt administrativa byrån. 

Vitterhetsakademiens bibliotek skall svara för biblioteksservice åt myn
digheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forskning 

och studier inom myndighetens verksamhetsområde. 

1982/83 

Personal 130 

Anslag 

Förvaltningskostnader 23 929000 
(därav lönekostnader) (19672000) 

Lok.al kostnader 6014000 
Fornminnesinvenlering 5 392000 
Bidrag till organisa-

tioner och föreningar 283 000 

35618000 

Beräknad ändring 1983/84 

Riksantikva
rieämbetet och 
statens histo
riska museer 

or. 

+ 820000 
(of.). 

+ 915 000 
+ 160000 

+ 112000 

+2007000 

Före
draganden 

or. 

+ 1270000 
(+ 421000) 
+ 319000 
- 223000 

+ 8000 

+I 374000 
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Riksantikl'llrieiimbetet och statens historiska museer 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 407 000 kr. 

2. Besparingarna enligt huvudförslaget fördelar sig med I !0000 kr. på 

anslagsposten till förvaltningskostnader samt 400000 kr. på anslagsposten 

till fornminnesinvemering. Resterande del 250000 kr. tas ut genom bespa

ringar på anslaget Kulturminnesvård. anslagsposten till utrednings- och 

utvecklingsarbete. Med hänvisning till de för landets kulturminnesvård 

negativa effekterna av tillämpningen av huvudförslaget önskar RAÄ att 

regeringen undantar ämbetet från ytterligare besparingsåtgärder. Speciellt 

framhålls de för den långsiktiga verksamheten negativa effekterna av 

krympt utrymme för information och för utrednings- och utvecklingsarbe

te. Vakanthållningen av tjänster minskar på ett drastiskt sätt möjligheterna 

till kompletterande insatser som förutsatts vara nödvändiga för att bygg

nadsvårdsreformens bidragsgivning skall kunna bli effektiv och kunna· 

kontrolleras och utvärderas. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget har tillämpats. Konsekvenserna av tillämpningen har i 

enlighet med riksantikvarieämbetets önskan fördelats mellan förevarande 

anslag och anslaget Kulturminnes vård. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för nästa 

budgetår förs upp med 36992000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksantikvarieämbetet: Förl'liltningskostnader för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 36992000 kr. 

B 31. Kulturminnesvård 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

17436317 1 

22457000 

22882000 

Reservation 214334702 

1 Tidigare anslagsbeteckning Riksantikvarieämbetet: Vård och underhåll av forn
lämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
2 Genom regeringsbeslut den 21 maj 1981 och den 13 maj 1982 har för vissa syssel
sättningsskapande åtgärder inom kulturminnesvården totalt 18 600 000 kr. tillförts 
detta anslag. 

Från anslaget utgår bidrag i enlighet med vad som föreskrivs i förord

ningen ( 1981: 447) om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse. Medel får även utgå till vård och underhåll av vissa kyrkliga 

inventarier. 
Från anslaget utgår vidare ersättning enligt 5 och 7 9* lagen (1960: 690) 

om byggnadsminnen (omtryckt 1976:440, ändrad 1981:857) samt bidrag 
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enligt de regler som finns i 9 § lagen ( 1942: 350) om fornminnen (omtryckt 

1976: 442. ändrad senast 1981: 854) och medel för täckande av kostnader 

föranledda av förundersökningar av fornminnesplatser. 

Anslaget skall dessutom användas för vård och underhåll av de fastighe

ter som står under riksantikvarieämbetets (RAÄJ förvar'tning och för vård

arbeten på fornlämningar. 

Anslag 

I. Vård <1v kulturhisto
riskt värdefull 
hebyggelsc 

2. Bidrag till 
restaurering av kyrkor
na m. m. på Gotland 

3. Ersättning enligt 
byggnadsminneslagen 

4. Undersökning av fasc 
fornlämning och v;ird 
av fornlämningar 

5. Fastighetsförvaltning 
6. Utrednings- och 

ut v.:c klingsarbcte 

1982/83 

15 500000 

900000 

750000 
3 700000 

.1607000 

22457000 

Beräknad ändring 1983/84 

Riksancik varie
ämbecet och 
statens histo
riska museer 

+2229000 

+2 500000 

or. 

+ 825 000 
- 408000 

+ 161000 

+5.,07000 

Före
draganden 

-2 035 000 

+2500000 

of. 

+ 773 000 
- 639000 

·- 174000 

+ 425000 

Riksantikvarieiimhctct och statens historiska museer 

I. Prisomräkning m. m. 2 407 000 kr. 

2. Den del av besparingen enligt huvudförslaget på anslaget Riksantikva

rieämbetet: Förvaltningskostnader som tas på förevarande anslag. 250000 

kr.. innebär minskade resurser för utrednings- och ut vecklingsarbete. Med 

hänvisning till de för landets kulturminnesvård negativa effekterna som de 

successivt minskade resurserna innebiir. önskar RAÄ att regeringen un

dantar ämbetet från ytterligare besparingsåtgärder. 

Kraftiga kostnadshöjningar samt växande anspråk på bidragsmedel för 

vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse föranleder ämbetet att begära 

att hesparingarna på 400000 kr. enligt huvudförslaget på anslaget Riksanti

kvarieämbetet: Förvaltningskostnader. anslagsposten Fornminnesinven

tering återläggs till förevarande anslag. anslagsposten Vård av kulturhis

coriskt värdefull bebyggelse. 

3. RA.Ä har i samråd med berörda intressenter gjort en utn:dning om 

bildandet av en byggnadshytta på Gotland. I utredningen, som redovisas i 

särskild skrivelse till regeringen, framläggs förslag att en siirskild stiftelse 

Byggnadshyttan på Gotland bildas med RAÄ. Gotlands kommun, För

eningen Gotlands fornvänner samt en partiell kyrklig samfällighet som 

6 Rik.1d11gt!n 1982183 I sam/. Nr l!JO. Bilaga JO 

Rä11e/Ie: S. 95, i hemställan Står: reservationsanslag RäHat till: förslagsanslag 
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stiftare. Stiftelsens främsta uppgift skall vara att utföra vård och underhåll 

av de medeltida kyrkorna. Visby ringmur och ruiner samt kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse i övrigt på Gotland. 

För detta ändamål anhålkr RAÄ att särskilda medel förs upp på en ny 

anslagspost under förevarande anslag ( + 2 500000 kr.). 

4. RAÄ disponerar för bidrag till arkeologiska undersökningar m:h för 

fornlämnings vård delar av de två anslagsposterna Bidrag till undersökning 

av fast fornlämning samt Fastighetsförvaltning och vård av fornlämningar. 

Erfarenheten har visat att en mer praktisk ärendehantering skulle åstad

kommas om medlen för fornlämningar sammanfördes till anslagsposten 4 

med ny benämning: Bidrag till undersökning och vård av fasta fornläm

ningar. De medel som under anslagsposten 5. Fastighetsförvaltning och 

viird av fornlämningar har avsatts för fornlämningar, 750000 kr., förcshis 

därför övcd'örda till anslagsposten 4. 

Föredragandens överväganden 

Med hiinsyn till vad riksantikvarieiimbetet ( RAA) har föreslagit finns det 

anledning att särredovisa kostnaderna för statens insatser för restaurering 

av kyrkorna m. m. pft Gotland. RAÄ har beräknat kostnaderna för statens 

in~.atser till 25 milj. kr. Jag bedömer att detta belopp är väl avvägt med 

hänsyn till föreliggande behov. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslf1r jag att anslaget för nästa 

budgetår förs upp med 22 882 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till K11lt11r111i1111e.1·1·ärd för budge\{1rel 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag <iv 22 882 000 kr. 

B 32. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsvcrksamhct 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

15367899 

10587000 

I 000 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. för sådana 

undersökningar och utredning:ff som föranl_eds av lagen ( 1942: 350) om 

fornminnen (omtryckt 1976: 442, ändrad senast 198 l: 854l och ~om på 

uppdrag av statlig eller kommunal myndighet eller enskild utförs av riksan

tikvaricämbet.ct (RAÄJ mot avgift. 
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Personal 

Plan 

Kostnader 

Intäkter 

1982/83 

126 

10 587 000 

10 587 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Riksantikvarie- Före-
ämbetet och sta- draganden 
tens historiska 
museer 

of. 

of. 

of. 

of. 

of. 

of. 

Riksantikvarieämhetet och statens historiska museer 

Regeringen gav i beslut den 18 mars 1982 RAÄ i uppdrag att se över 

formerna för finansieringen av undersökningsverksamheten. Möjligheter

na att anpassa regleringen av verksamheten till den praxis som numera 

gäller för huvuddelen av statlig uppdragsverksamhet skulle därvid beaktas. 

Utredningen har inlämnats till regeringen i anslutning till anslagsframställ

ningen för budgetåret 1983/84. 

Utredningens slutsatser är följande. 

Ämbetet accepterar en övergång till s. k. I 000-kronorsanslag. varvid 

hänsyn dock bör tas till de speciella svårigheter som kan uppstå vid 

beräkningen av kreditbeloppets storlek på grund. av att det är svårt att 

överblicka fluktuationer i grävningsvolymen. En ytterligare förutsättning 

för genomförande av omläggningen är att uppdragsverksamhetens ekono

mi nollställs vid bytet av finansieringssystem. Detta kan delvis göras 

genom att det i utredningen redovisade underskottet på drygt 3 milj. kr. 

avskrivs. Även den s. k. rapportskulden bör likvideras i sammanhanget. 

För att lösa detta problem begär ämbetet ett engångsbelopp på I milj. kr. 
I utredningen har vidare en rad problem och brister kartlagts. Flera av 

dessa problem kan behöva tas upp i ett större sammanhang. förslagsvis i 

den tillsatta utredningen om arbetsföretagens möjligheter att finansiera de 
arkeologiska undersökningarna. Dock finner ämbetet det nödvändigt att på 

två punkter, antikvariska utredningar för länsstyrelserna och forsknings

och utredningsverksamheten vid uppdragsverksamheten. omedelbart lösa 

finansieringsfrågan. Den enda väg som står till buds är ett taxepåslag som 

således kommer att aktualiseras av ämbetet. 

Utredningen behandlar även mer principiellt kostnadsansvaret för ar

keologiska undersökningar. orsakade av exploateringar eller ändrad mark

användning. Härvid framhålls bl. a. att det bör vara samhällets ansvar att 

hålla en basorganisation för arkeologisk undersökningsverksamhet. vilken 

enligt ämbetets mening bör tillskapas snarast för att ge service och fungera 

som expertorgan inom ansvarsområdet samt ha ansvar för att vunna erfa

renheter tillvaratas, forsknings- och utvecklingsarbete m. m. Det sist

nämnda skulle innebära en lättnad för arbetsföretagen samt främja perso-
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nalens utveckling och samtidigt underlätta_ det statliga arbetsgivaransvaret. 

För att ytterligare avlasta arbetsföretagen vissa kostnader föreslås en viss 

resursförstärkning för subventionering och billighetspiövning av arkeolo

giska undersökningar liksom för prospekteringsverksamhet. Vidare före

slås att förstärkningarna på den statliga sidan tillförs kulturminnesvården 

genom omprioritering från de samhällssektorer för vilka undersökningarna 

sker. 

Föredragandens överväganden 

Principerna för regleringen av riksantikvarieämbetets (RAÄ) uppdrags

verksamhet har varit oförändrade sedan år 1967. Samtidigt har formerna 

för uppdragsverksamhet på andra statliga områden successivt förändrats. 

Statlig uppdragsverksamhet präglas i dag av självfinansiering till alla delar. 

Med detta menas att uppdragsgivarna löpande finansierar alla kostnader 

som uppkommer på grund av uppdraget. Anslagstekniskt kommer detta till 

uttryck genom att uppdragsverksamheten anvisas över ett I 000-kronors

anslag med en rörlig kredit hos riksgäldskontoret. Den löpande debitering

en gentemot uppdragsgivarna innebär bl. a. att staten undviker ränteförlus

ter. 

Regeringen gav mot bakgrund härav i mars 1982 RAÄ i uppdrag att se 

över formerna för finansieringen av uppdragsverksamheten och därvid 

beakta möjligheterna att anpassa regleringen av verksamheten till den 

praxis som numera gäller för huvuddelen av statlig uppdragsverksamhet. 

RAÄ har nµ redovisat sin uppfattning i frågan och anser att det är möjligt 
att föra upp anslaget med ett formellt belopp om I 000 kr. Jag har därför 

räknat med att uppdrags verksamheten vid RAÄ fr. o. m. budgetåret 

1983/84 skall ha samma finansieringsform som huvuddelen av övrig statlig 

uppdragsverksamhet. Till anslaget bör kopplas villkor av samma slag som 

gäller övrig uppdragsverksamhet. Till den .del löpande utbetalningar inte 

kan bestridas med löpande inbetalningar bör RAÄ hos riksgäldskontorct få 

disponera en rörlig kredit. Det bör ankomma på regeringen att senare 

fastställa omfattningen av den rörliga krediten och övriga omständigheter 

kring uppdragsverksamhetens utformning. 

De taxor som tidigare tillämpats har inte inneburit total kostnadstäck

ning. Ett ackumulerat underskott har uppstått i verksamheten. I fortsätt

ningen bör taxorna utformas så att de dels täcker de totala kostnaderna för 

nya undersökningar. dels successivt finansierar en avveckling av det upp

komna underskottet. Det ankommer på RAÄ att i samråd med riksrevi

sionsverket fastställa taxan. 

I undersökningsverksamheten har vidare uppstått en betydande efter

släpning i vad avser rapporter över slutförda undersökningar. Jag räknar 

med att dennas. k. rapportskuld får likvideras i takt med att RAÄ förfogar 

över resurser för detta ändamål. Jag har för budgetåret 1983/84 under 
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anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat en engångsan

visning om 150000 kr. för rapportskrivning. 

Jag vill avslutningsvis erinra om att regeringen tillkallat en särskild 

utredare (U 1982: 04) med uppdrag att utreda formerna för statens stöd till 

arkeologiska undersökningar och möjligheterna att underlätta för arbets

företag att finansiera sådana undersökningar. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen· 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört rörande grunderna för uppdrags

verksamhetens taxesättning, 

2. till Riksantikl'arieiimbetet: Uppdrags1oerksamhet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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Museer och utställningar 

Föremålssamlingarnas tillväxt - några synpunkter och förslaR riirande 

un·a/shegränsning och gallring 

Inom utbildningsdepartementet har utarbetats en promemoria (Ds U 

1982: I) Föremålssamlingarnas tillväxt - några synpunkter och förslag 

rörande urvalsbegränsning och gallring. En sammanfattning av promemo

rian bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga JO. I 0. 
Yttranden över promemorian ·har avgetts av justitiekanslern. kammar

kollegiet. statskontoret. riksrevisionsverket (RRV), statens kulturråd,· 

riksantikvarieämbetet och statens historiska museer <RAÄ och SHMM). 

statens försvarshistoriska museer, statens konstmuseer. livrustkammaren, 

Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH), naturhistoriska riksmu

seet, etnografiska museet, statens sjöhistoriska museum, statens musik

samlingar. Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Tekniska museet. Svens

ka museiföreningen, Länsmuseernas samarbetsråd, Göteborgs museer. 

Jämtlands läns museum samt Stockholms kulturförvaltning. 

Yttrande har även kommit in från Centralorganisationen SACO/SR. 

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga JO.I I. 

Föredragandens överväganden 

Syftet med promemorian (Os U 1982: 1) Föremålssamlingarnas tillväxt 
har varit att ge synpunkter på möjligheterna att begränsa samlingarna i de 

statliga och statsunderstödda museerna med tyngdpunkten lagd på frågan 
om gallring i befintliga samlingar. Remissinstanserna är i allmänhet posi

tiva till förslagen i promemorian. 
Jag vill framhålla att förslagen som tas upp i promemorian kan effektue

ras av regeringen eller av myndighe< men jag anser att förslagen är av så 

stor principiell vikt att regeringen bör informera riksdagen om de väsentli

gaste punkterna i promemorian. 

Det är enligt min mening viktigt att en bättre balans uppnås mellan 

bevarandeambitionerna å ena sidan och konserverings- och lokalresurser å 

andra sidan. Den obalans som nu råder på många håll kan delvis bearbetas 

på det sätt som framhålls i promemorian, nämligen genom ett strängare 

urval vid insamlandet och genom gallring av föremål i redan befintliga 

samlingar. 

I promemorian redovisas bl. a. synpunkter på gallringskriterier. Som 

sådana anförs: 

1. Föremålet är främmande för museets insamlingsområde. 
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2. Föremålets tillstånd är sådant att konservering inte är möjlig och 

föremålet bedöms även i övrigt vara oanvändbart. 

3. Föremålets tillstånd är sådant att varken rekonstruktion eller identifi

ering är möjlig. 

4. Föremålet är lösryckt ur sitt sammanhang. 

5. Föremålet saknar dokumentation och har förlorat sitt kulturhistoriska 

värde. 

6. Föremålet är överrepresenterat. Det finns i vissa fall en mängd före

mål, där de individuella variationerna är små eller obefintliga. 

Promemorian tar också upp frågan om behandlingen av utgallrat materi

al. Där diskuteras sådana möjligheter som byten, gåvor, försäljning och 

kassation. 

Enligt min mening utgör förslagen och synpunkterna i promemorian en 

god grund för de ställningstaganden som varje museum har att fatta i dessa 

frågor. 

Jag avser därför att senare föreslå regeringen att meddela bestämmelser i 

ämnet med i huvudsak angivet innehåll. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört i det föregående om principer för 

_begränsning av de statliga museernas samlingar. 

B 33. Statens historiska museer 

1981/82 Utgift 

1982/83 .Anslag 

1983/84 Förslag 

14519713 1 

22865000 

26722000 
1 Anslagen Statens historiska museer: Förvaltningskostnader samt Riksantikvarie
ämbetet och statens historiska museer: Tekniska institutionen. 

Historiska museet, kungl. myntkabinettet. medelhavsmuseet och tek

niska institutionen ingår i myndigheten riksantikvarieämbetet och statens 

historiska museer. 

Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige. företrädesvis under 

förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet skall belysa penning

väsendets historia från förhistorisk tid till nutid. Medelhavsmuseet skall 

belysa de antika kulturerna kring Medelhavet och i Främre Orienten. 

Tekniska institutionen skall inom myndighetens verksamhetsområde utfö

ra uppdrag som rör analys, konservering och fotografering. 

Det åligger de tre museerna särskilt att inom sina resp. samlingsområden 

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sam

lingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samlingarna tillgängligt 
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för allmänheten, driva och stödja utställningar och annan pedagogisk verk

samhet samt lämna råd och information till regionala och lokala museer. 

Medelhavsmuseet har flyttat in i nya lokaler vid Gustaf Adolfs torg i 

Stockholm. Upplåtelsen är provisorisk i avvaktan på beslut om permanen

ta åtgärder för kvarterets framtida användning. Museet öppnades för all

mänheten i september 1982. 

1982183 Beräknad ändring 1983184 

Personal 

Anslag 

VtKifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Uppdragsverksamhet vid 

tekniska institutionen 

Nettoutgift 

94 

16627000 
( 14 865 000) 

6517000 

23144000 

279000 

22865000 

Riksantikvarie
ämbetet och 
statens histo
riska museer 

of. 

+ 284000 . 
(of.J 

+3873000 

+4157000 

49000 

+4206000 

Riksantikrnrieämbetet och statens historiska museer 

I. Huvudförslag 3 665 000 kr. 

2. Pris· och löneomräkning m. m. 4206000 kr. 

Före
draganden 

of. 

+ 762000 
(- 158000) 
+3137000 

+3899000 

+ 42000 

+3857000 

3. Huvudförslaget innebär en besparing om 541000 kr. Historiska mu
seet tar ut besparingen genom vakantsättning av två tjänster i samband 

med personalavgång. Båda vakantsättningarna innebär reella resursminsk

ningar. Även vid den tekniska institutionen kan hel eller delvis vakant

sättning av tjänst bli aktuell för att uppfylla besparingen. För kungl. mynt

kabinettet och medelhavsmuseet kommer inskränkningar att göras av ut

ställnings- och informations verksamheten. 

4. I skrivelse till statens kulturråd under våren 1982 har riksantikvarie

ämbetet och statens historiska museer redovisat vissa angelägna resursbe

hov för framför allt medelhavsmuseet. Myndigheten hemställer att rege

ringen prövar alla möjligheter att genom omfördelning inom det samlade 

kulturområdet eller inom en vidare sektor omfördela medel så att de 

historiska museerna och tekniska institutionen i första hand får arbeta 

vidare med oförändrade anslag. dvs. att ingen ytterligare procentuell ned

skärning görs av hittills beviljade medel. Om möjligt bör denna prövning 

utsträckas till att även gälla någon del av de behov av förstärkta resurser 

som anmälts i skrivelsen till kulturrådet. 
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5. Inkomsterna från uppdragsverksamheten vid tekniska institutionen 

har räknats ner med 49000 kr. på grund av minskade ekonomiska resurser 

hos uppdragsgivarna. 

Statens k11/t11rråd 

Kulturrådet tillstyrker en ökning av anslaget med 2 223 000 kr. Rådets 

förslag innebär att besparingen enligt huvudförslaget till största delen 

återtagits. Vidare föreslår kulturrådet att engångsanvisningar om 856000 

kr. för ombyggnad av basutställningar m. m. omsätts även under nästkom

mande budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

26 722 000 kr. Huvudförslaget har därvid tillämpats med beaktande av 

institutionernas lokalkostnader. 

Jag har för medelhavsmuseets konserveringsverksamhet beräknat 50000 

kr. Medlen har tidigare beräknats i form av engångsanvisning. 

För att möjliggöra för historiska museet att fortsätta ombyggnaden av 

museets basutställningar har jag beräknat en fortsatt engångsanvisning om 

300000 kr. Kungl. myntkabinettet har påbörjat en fullständig registrering 

av samlingarna med beskrivning och fotografering. Detta har ansetts nöd

vändigt för att verksamheten skall fungera tillfredsställande. Jag har för 

ändamålet under nästa budgetår beräknat en engångsanvisning om 75 000 

kr. Vidare har jag för medelhavsmuseet beräknat en fortsatt engångsan

visning om 325 000 kr. för täckande av vissa kostnader i anslutning till 

museets utställningsverksamhet. Jag tiar beräknat medlen till engångsan

visningar under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksd~tgen 

att till Statens histori.1·ka m11seer för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 722 000 kr. 

B 34. Statens konstmuseer 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

29440828 1 

28 718000 

31 789000 
1 Tidigare anslagsbeteckning Statens konstmuseer: Förvaltningskostnader. 

Myndigheten statens konstmuseer omfattar nationalmuseet, moderna 

museet, östasiatiska museet och en förvaltningsenhet. 

Statens konstmuseer skall främja konsten, konstintresset och konstve

tenskapen. Statens konstmuseer skall levandegöra äldre och nutida konst-
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former och deras samband med samhällets utveckling samt verka för 

konstnärlig och kulturell förnyelse. 

Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör 

äldre måleri och skulptur. företrädesvis från tiden före år 1900. samt 

teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid. 

Moderna museet skall fullgöra de uppgifter som rör nutida måleri och 

skulptur samt fotografi. 

Östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre tid 

till nutid. 

Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom myn

digheten samt fullgöra tekniska serviceuppgifter. 

Statens konstmuseer leds av en styrelse som utses av regeringen. 

Personal 

Anslag 

UtRifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Tavelkonservering 

Nettoutgift 

Statens konstmusl'er 

1982/83 

148,5 

17649000 
(16937000) 
11095000 

28744000 

26000 

28718000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
konstmuseer 

of. 

+ 988000 
(of.) 

+2213000 

+3201000 

of. 

+3201000 

Före
draganden 

of. 

+ 967000 
(- 20000) 
+2 109000 

+3076000 

+ 5000 

+3071000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 788000 kr. 

2. De besparingar som redovisas enligt huvudförslaget innebär att medel 

till 2,5 tjänster dras in (- 341000). 

3. Statens konstmuseer begär att ingen besparing enligt huvudförslaget 

tas ut på myndigheten. 

4. Myndigheten begär vidare att få omsätta engångsanvisade medel om 

172 000 kr. under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål för 

konservering av fotografiska bilder vid moderna museets fotografiska av

delning samt för underhåll och ökande av moderna museets fotografiska 

avdelnings samlingar. 

5. För att initiera en omläggning av depositionsverksamheten genom 

ADB-registrering begärs ett engångsbelopp av 100000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 2 809 000 kr. Rådets 
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förslag innebär att besparingen enligt huvudförslaget till största delen 

återtas. En engångsanvisning om 75 000 kr. tillstyrks för omläggning av 

rutiner för depositionsver~samhet m. m. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

31 789000 kr. Huvudförslaget har tillämpats med beaktande av myndighe

tens lokalkostnader. Konsekvenserna av tillämpningen av huvudförslaget 

har fördelats mellan förevarande anslag och anslaget Statliga museer: 

Vissa kostnader för utställningar och samlingar m. m. 

För moderna museets fotografiska avdelning har jag räknat med omsätt

ning av en engångsanvisning på 112000 kr. för konservering av fotogra

fiska bilder. Jag har beräknat dessa medel under anslaget Bidrag tiil sär

skilda kulturella ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstmuseer för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 31 789000 kr. 

B 35. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1981182 utgift 

1983/84 Anslag 

1983/84 Förslag 

942398 

985000 

I 029000 

Reservation 32464 

Nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet (NUNSKU) har 

till uppgift att anordna utställningar i utlandet av nutida svensk konst samt 

att vara det organ som enligt stadgarna för nordiskt biennalråd har att 

planlägga och genomföra svenskt deltagande i biennalutställningarna i 

Venedig. Anslaget används av nämnden för direkta utställnings- och ad

ministrationskostnader. 

Nämnden för utställningar m• svensk konst i utlandet 

Nämnden föreslår en ökning av anslaget för nästa budgetår med totalt 

210 000 kr. Förutom kompensation för automatiska kostnad sökningar före

slår nämnden ökade medel till publikationer. material för utställningar 

samt utställningsersättning till konstnärer(+ 19000 kr.). Vidare föreslår 

nämnden 92 000 kr. till ett statligt stipendium. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 99000 kr., som utgör 

pris- och löneomräkning. Besparingen enligt huvudförslaget I -22 000 kr.) 

föreslås åtenas ( + 22 000 kr.). 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med I 029 000 kr. Jag har 

därvid beräknat viss kompensation för den nyligen genomförda devalve

ringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utställningar m· nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 029000 kr. 

B 36. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11889880 

11728000 

12784000 

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är en myn

dighet under en gemensam styrelse. 

Livrustkammaren. som är landets äldsta museum, skall belysa kulturhis

toria med anknytning till den forna arsenalen. de kungliga livrust-, kläd

och skattkamrarna och hovstallet. 

Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med 

slottsbyggnaden. dess användning och samlingar. Samlingarna omfattar 

främst konst. konsthantverk. vapen. möbler och annan inredning samt 

bibliotek. 
Hallwylska museet skall belysa den kulturhistona som har samband med 

Hallwylska palatset, dess användning och samlingar. Museets samlingar 

omfattar företrädesvis konst, konsthantverk. vapen. möbler och annan 

inredning samt bibliotek och arkiv. 

Personal 

Anslag 

Utgijier 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Konserverings verksamhet 

Inkomster 
Konserververings

verksamhet 

Nettoutgift 

1982/83 

45,75 

6143000 
(5 627 000) 
5 585000 

11728000 

11728000 

Beräknad ändring 1983/84 

Livrustkamma
ren, Skoklos
ters slott 
och Hallwylska 
museet 

of. 

+ 165000 
(+ 66000) 
+I 073000 
+ 130000 

+I 368000 

+ 130000 

+I 238000 

Före
draganden 

of. 

+ 517000 
(- 69000) 
+ 539000 
+ 130000 

+I 186000 

+ 130000 

+ 1056000 
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Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1238000 kr. 

2. De besparingar som myndigheten har redovisat enligt huvudförslaget 
innebär vakanssättning av en heltidstjänst och två halvtidstjänster inom 

den del av verksamheten som omfattar vård och konservering, minskning 

av budgeterade medel till styrelsens disposition samt i övrigt besparingar 

inom ramen för tillgängliga lönemedel. 

3. För att fullfölja ADB-registreringen av samlingarna samt för personal

utbildning behövs fortsatta engångsanvisningar om sammanlagt 35 000 kr. 

4. Under budgetåren 1969/70-1979/80 redovisades livrustkammarens 

inkomster av konserveringsverksamhet i en särskild inkomststat. När den 

nya organisationen trädde i kraft den I juli 1980 utgick denna redovisning. 

Myndigheten föreslår att en inkomststat för konservering åter förs upp och 

att medel motsvarande inkomsterna anvisas under utgiftsstaten. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med I 173 000 kr.. som utgör 

kompensation för löne- och prisökningar. I rådets förslag ingår att bespa

ringen enligt huvudförslaget har kompenserats. En engångsanvisning om 

30000 kr. tillstyrks. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

12 784 000 kr. 

Huvudförslaget har tillämpats med beaktande av myndighetens lokal
kostnader. 

Jag har även för nästa budgetår beräknat ett belopp av 20000 kr. för 
ADB-kostnader för registrering av samlingarna. Jag har fört upp beloppet 

under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamäl. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Li1n1stkammaren, Skoklosters s/011 och Hallwylska museet 

för budgetåret I 983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 2 784 000 kr. 
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B 37. Naturhistoriska riksmuseet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

26359061 1 

26895000 

28513000 
1 Tidigare anslagsbeteckning Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader. 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- och djurvärlden, 

jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö. 

Inom museet finns två avdelningar, en museiavdelning och en forsknings

avdelning. Museiavdelningen handlägger även administrativa ärenden. 

Inom forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotopgeologi. 

Museet leds av en styrelse, som utses av regeringen. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Naturhisto- Före-
riska riks- draganden 
museet 

Personal 112 of. of. 

Anslag 
Förvaltningskostnader 15 738 000 + 1697000 + 1383 000 

(därav lönekostnader) (15 277 000) (+ 415000) (+ 32 000) 
Lokalkostnader 9844000 + 180000 + 200000 
Laboratoriet för 

isotopgeologi 1313000 + 35000 + 35000 

26895000 +1912000 +1618000 

Naturhistoriska riksmuseet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1641000 kr. 

2. De besparingar som naturhistoriska riksmuseet enligt huvudförslaget 

har redovisat innebär en minskning av lönebeloppet motsvarande tre tjäns

ter ( - 434 000 kr.). 

3. Museet föreslår att fyra av de tjänster som har vakantsatts eller som 

nu föreslås för vakantsättning, återbesätts ( + 517 000 kr.). 

4. Museet föreslår överföring av medel för en tjänst från naturvetenskap

liga forskningsrådet till museet ( + 138 000 kr.). 

5. Museet föreslår överföring av medel från anslaget Ersättning åt vissa 

ledamöter i tjänsteförslags nämnder m. m. till museet ( + 50000 kr.). 

6. Museet begär en engångsanvisning för extra personal som skall med

verka i uppordning av samlingar inför planerad omflyttning ( + 272 000 kr.). 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet föreslår att besparingen enligt huvudförslaget kompen

seras. 
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2. Rådet tillstyrker överföring av medel från n~turvctcnskapliga forsk

ningsrådet(+ 154000 kr.J. 

3. Rådet tillstyrker även en engångsanvisning om 272000 kr. fiir genom

gång av samlingarna inför flyttning av sektionen för paleozoologi. 

Fiircdragandens övenäganden 

.Jag biträder museets förslag om att vissa kostnader för radiometrisk 

datering i fortsättningen skall beräknas under detta anslag. Vid beräkning

en av anslaget Naturvetenskapliga 'forskningsrådet m. m. har därför hän

syn tagits till att 138 000 kr. fr. o. m. nästa budgetår skall bestridas från 

förevarande anslag. 

Vidare har jag för ersättning åt vissa sakkunniga i ärenden om tjänstetill

sättning för niio;ta budgetår beräknat 40000 kr. under detta anslag. 

Som närmare kommer att redogöras för under anslaget Byggnadsarbeten 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde har regeringen i pro

positionen lprop. 1982/83: 50) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder rn. m. 

föreslagit att den första etappen av om- och tillbyggnad av naturhistoriska 

riksmuseet tidigarelägg~. l samband hiirmed behöver samlingarna vid pa

leozoologiska sektionen uppordnas. Jag har för budgetåret 1983/84' beräk

nat 200 000 kr. för detta ändamål under anslaget Bidrag till siirskilda 

kulturella ändamål. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen föreslilr jag att anslaget 

för nästa budgetår förs upp med 28 513 000 kr. Huvdförslaget har tillämpats 

med beaktande av myndighetens lokalkostnader. Konsekvenserna av till

lämpningen av huvut1förslaget.har fördelats mellan förevarande anslag och 

an~laget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar 

m.m. 

Jag heniställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Naturhistoriska riksmuseet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 28513000 kr. 

B 38. Statens sjöhistoriska museum: I<'örvaltningskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

! 983/84 Förslag 

12 725904 
13160000 

13971000 

Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen om 

det svenska sjöförsvarets, den svenska handelssjöfartens och det svenska 

skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna. Inom museet 

finns sex avdelningar, nämligen en administrativ avdelning. en konserve-
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ringsteknisk avdelning, en informations- och undervisningsavdelning. en 

fältundcrsökningsavdelning. en dokumentationsavddning samt en \Vasa

och utställningsavdelning. 

Museet leds av en nämnd som utses av regeringen. 

1982/83 Beräknad iindring 1983/84 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

<därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Statens .1jiilzistoriska museum 

-1. Huvudförslag 746 000 kr. 

59 

7861000 
(7 485 000) 
·' 299000 

13 160000 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

of. 

+ 810000 
(+ 415000) 

"· 506 000 

+ 1316000 

Före
draga mle n 

of. 

+~05 000 
(- (,()()()0) 

+506000 

+811000 

2. De besparingar som museet redovisat enligt huvudförslaget innebär 

reducering av medlen till lönekostnader. 

3. Pris- och löneomräkning m. m. 985 000 kr. 

4. Återföring av besparing enligt huvudförslaget som påförts museet för 

budgetåret 1981 i82 ( + 331 000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 1 026000 kr. Rådet 

förordar dock att huvudförslaget tillämpas pil en bas diir lokalkostnaderna 

har exkluderats. 

}-öredragandcns Ö\'erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 971 000 kr. Huvudförslaget har därvid tillämpats med beaktande av 

institutionens lokalkostnader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens .1jåhistoriska 111uscw11.· Fiifl'a/111i11gsko.11111uler för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 13 971 000 kr. 
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B 39. Statens sjöhistoriska museum: Underhållskostnader m. m. 

1981/82 Nettoinkomst 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

379961 

1000 

1000 

Reservation I 268057 1 

1 Tidigare anslagsbetcckning Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande 
av samlingarna. 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster av 

inträdesavgifter. försäljningsmedel. gåvomedel och övriga inkomster vid 

museer och Wasavarvet tillgodoförs anslagel som upphördsmedel. 

Regeringen har genom beslut den 23 juli 1981 uppdragit åt byggnadssty

relsen att bl. a. utföra fortsatt planering och förbereda projektering av 

permanenta lokaler för utställning av regalskeppet Wasa. 

Personal 

Anslag 

Uri:ifrer 
I. Dokumentation. före

målsvård, försälj
ningsverksamhet m. m. 

lnkomsrer 
2. Inkomster vid 

Wasavarvet 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

1982/83 

18 

3 797000 

3796000 

1000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

of. 

+303000 

+303000 

of. 

Före
draganden 

of. 

+ 266000 

+ 266000 

of. 

Av anslagsframställningen framgår att museet nu koncentrerar sina re

surser på att genomföra dokumentationen inom Wasaprojektet samt förbe

reda utställningarna i det planerade nya Wasamuseet. Museet har reser

verat medel under förevarande anslag för att kunna finansiera denna doku

mentationsverksamhet. Jag utgår från att denna reservation skall täcka 

kostnaderna för nämnda arbete. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska museum: Underhållskostnader m. m. 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett rescrvationsanslag av I 000 kr. 

7 Riksda11en 1982183 I sam/. Nr /00. Bila11a /0 
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B 40. Etnografiska museet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11468621 

12082000 

12 254000 

Etnografiska museet skall främja kunskapen om främmande kulturer, 

framför allt utomeuropeiska. Museet leds av en styrelse som utses av 

regeringen. 

Personal 

Anslag 

Ur Riff er 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Etnograjlska museet 

1982/83 

26 

4 :!08000 
(3 777000) 
7 874 000 

12 082000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 45 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Etn1•grafiska 
museet 

+4 

+1155000 
(+ 434000) 
+. 156000 

+ 1311000 

Före
draganden 

of. 

+456000 
(+ 3000) 
-284000 

+172000 

2. Besparingen enligt huvudförslaget (- 84 000 kr.), fördelad på löner 

och expenser. återtas ( + 84 000 kr.). 
3. För att kunna fullfölja den ursprungliga planerade verksamheten i 

museets Verkstad för tre generationer begärs medel för en ny tjänst och 

driften ( + 196000 kr.). 
4. För ökade kostnader till följd av överföring till annan redovisnings

central begärs ytterligare medel ( + 9 000 kr.). 
5. Snickeriet behöver förstärkas med en snickare ( + 116 000 kr.). 

6. Museet föreslår inrättande av två tjänster som museitekniker 

( + 202 000 kr.) genom permanentning av engångsanvisade medel under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

7. Museet begär att få omsätta och utöka engångsanvisade medel under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål ( + 440000 kr.) för konser

vering. informationsprogram m. m. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med I 520000 kr. Rådets förslag 

innebär att besparingen enligt huvudförslaget kompenserats samt att medel 

därutöver tillstyrks för en tjänst och verksamheten vid museets Verkstad 

för tre generationer(+ 196000 kr.) samt för en hantverkare till snickeriet 
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( + 116 000 kr.). Därutöver tillstyrker kulturrådet engångsanslag med 

600000 kr. även för budgetåret 1983/84 för fortsatt basutställnings- och 

konserveringsarbete. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget har tillämpats med beaktande av myndighetens lokal

kostnader. 

Etnografiska museet har under en följd av år förfogat över engångsanvis

ningar för olika insatser inför uppbyggnaden av utställningarna i de nya 

museilokalerna. Museet bör även för nästa budgetår förfoga över engångs

anvisningar för vård- och konserveringsändamål m. m. Jag har därför 

under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat 575 000 kr. 

till etnografiska museet. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Etnografiska museet för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 12 254 000 kr. 

B 41. Arkitekturmuseet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 188531 

I 204000 

I 278000 

Arkitekturmuseet skall belysa byggnadskonsten, samhällsplai1eringen 
och bebyggelseforskningen. Museet skall därvid särskilt levandegöra den 

byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen. 
Museet leds av en styrelse som utses av regeringen 

Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

1982/83 

5,5 

I 035000 
(814000) 
169000 

1204000 

Beräknad ändring 1983/84 

Arkitektur
museet 

-0,2 

+ 81500 
(+ 35000) 
+ 98000 

+179500 

Före
draganden 

of. 

+82000 
(+38000) 
- 8000 

+74000 
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Arldtekt11rm11seet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 86 500 kr. 

2. Besparing enligt huvudförslaget ( - 26 500 kr.) återtas ( + 26 500 kr.). 

3. Museet begär medel för ökade lokalkostnader i samband med att 

lokaler som museet delat med andra institutioner kommer att disponeras 

av museet ensamt ( + 58 000 kr.). 

Museet framhåller lokalsituationen som otillfredsställande och begär en 

temporär lösning för den utåtriktade verksamheten i avvaktan på att per

manenta lokaler kommer till stånd. 

Statens kulturråd 

Arkitekturmuseets anslag föreslås öka endast med pris- och löneom

räkning. 120000 kr. I rådets förslag ingår att besparingen enligt huvudförs

laget har kompenserats. 

Kulturrådet framhåller att arkitekturmuseets lokalsituation är otillfreds

ställande och inte medger en nöjaktig presentation av svensk bebyggelse

miljö och arkitektur. 

Kulturrådet anser att medel bör anvisas för provisoriska lokaler i avvak

tan på en permanent lösning av museets lokalproblem. 

Föredragandens överväganden 

Vad gäller arkitekturmuseets lokalsituation har jag erfarit att byggnads

styrelsen f.n. utreder denna fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar _;ag anslaget till 

I 278 000 kr. Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag 

tillämpats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arkitekt11r11111seet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av I 278 000 kr. 

B 42. Statens musiksamlingar 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

9134923 

9156000 

JO 125000 

Myndigheten statens musiksamlingar, som bildades den I juli 1981 ge

nom en sammanslagning av Musikaliska akademiens bibliotek. Musikhis

toriska museet och Svenskt musikhistoriskt arkiv. omfattar institutionerna 

musikbiblioteket och musikmuseet. en enhet för dokumentation samt ett 

gemensamt kansli. 
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Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område 

och skall främja musiken, musikintresset och musikvetenskapen. 

Musikbiblioteket skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som sär

skilt rör musikalier, musiklitteratur samt annat som hör till biblioteksverk

samheten. 

Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter som särskilt rör_ musikinstru

ment, musikalisk uppförandepraxis samt folklig musikkultur. 

Enheten för dokumentation skall fullgöra de uppgifter som rör dokumen

tations- och informationsverksamhet avseende svensk musik och svenskt 

musikliv. 

Statens musiksamlingar leds av en styrelse som utses av regeringen. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens musik- Före-
samlingar draganden 

Personal 34,5 +0,5 of. 

Anslag 

Förvaltningskostnader 5 162 000 +I 039000 +693000 
(därav lönekostnader) (4777000) (+ 209000) ( + 135 00()) 

Lokalkostnader 3994000 + 352 000 +276000 

9156000 +1391000 +969000 

Statens m11siksamlingar 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 045 000 kr. 

2. De besparingar som redovisas enligt huvudförslaget innebär minskade 

medel för utställningar och samlingar under anslaget Statliga museer: 

Vissa kostnader för utställningar och samlingar m. m. 

3. Statens musiksamlingar föreslår att 64 000 kr. för Svenska RldIM

kommitten (Repertoire International d'konographie Musicale) förs över 

från humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet till statens musik
samlingar. 

4. För ökning av forskningsresurserna begärs 177 000 kr. 

5. För vikariatsersättningar begärs 50000 kr. och för förstärkning av 

expenserna 30000 kr. 

Statens k11/turråd 

I. Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 916000 kr. I rådets 

förslag ingår att besparingen enligt huvudförslaget har kompenserats 

(±210000 kr.). 

2. Vidare tillstyrker rådet 50000 kr. för vikariatsersällningar och 14 OOÖ 

kr. för expenser. 

3. Kulturrådet anser att medel bör föras över från humanistisk-samhälls

vetenskapliga forskningsrådet till statens musiksamlingar för att garantera 

kontinuiteten i projektet för inventering av äldre musiksamlingar. 
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Föredragandens överväganden 

Jag biträder statens musiksamlingars förslag att medel för svenska RI

dIM-kommitten (Repertoire International d'lconographie Musicalel skall 

beräknas under detta anslag. Vid beräkningen av anslaget Humanistisk

samhällsvetenskapliga forskningsrådet har hänsyn därför tagits till att 

65 000 kr. fr. o. m. budgetåret 1983/84 skall bestridas från förevarande 

anslag. 

Huvudförslaget har tillämpats med beaktande av myndighetens lokal

kostnader. Konsekvenserna av tillämpningen av huvudförslaget kommer 

att redovisas under anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställ

ningar och samlingar m. m. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

10 125 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens musiksam/in~ar för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av I 0 125 000 kr. 

B 43. Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och sam
lingar m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3942561 1 

5510000 

5410000 

Reservation 

1 Anslagen Statens konstmuseer: L!tställningar samt undcrhiill o..:h ökande av sam
lingarna m. m .. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. samt Statens musiksam
lingar: Bokinköp. utställningar samt underhåll och ökande av samlingarna. 

Från anslaget betalas kostnader för följande museer och ändamål. 

Statens konstmuseer för utställningar och allmänkulturell verksamhet 

samt underhåll och ökande av samlingarna samt för inköp av konst av nu 

levande svenska konstnärer. 

Naturhistoriska riksmuseet för materiel m. m. 

Statens musiksamlingar för bokinköp, utställningar. allmänkulturell 

verksamhet samt underhåll och ökande av samlingarna. 

Statens konstmuseer 
Naturhistoriska riksmuseet 
Statens musiksamlingar 

198~/83 

3 501 000 
I 271 000 

738 000 

55!0000 

Beräknad ändring 1983/84 

Myndig
heten 

+587000 
- 74000 
+ 154000 

+667000 

Före
draganden 

+ 7000 
- 35 000 
- 7"2000 

-100000 
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Statens konstmuseer 

I. Prisomräkning m. m. 587000 kr. 
2. De besparingar. som myndigheten enligt huvudförslaget har gjort, 

innebär att medlen till utställningar och allmänkulturell verksamhet mins

kar (- 294000 kr.). 

3. Myndigheten anser att den besparing. som redovisats enligt huvud

förslaget, inte kan avvaras och begär därför 294000 kr. i kompensation. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Museet föreslår att prisomräkning sker med 63000 kr. samt att 137000 

kr. av besparingen enligt huvudförslaget frånräknas detta anslag då mot

svarande besparing inte kan ske inom museets förvaltningskostnadsanslag. 

Statens musiksamlingar 

I. Prisomräkning m. m. 254 000 kr. 

2. De besparingar. som myndigheten enligt huvudförslaget har gjort, 

innebär att medlen under denna anslagspost minskar med 159000 kr. 

Myndigheten begär att besparingen återtas. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en prisomräkning av hela anslaget med 551 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Medel för Tessininstitutet i Paris har för innevarande budgetår beräknats 

under anslaget Bidrag till svenska institut i utlandet. Jag har för budgetåret 

1983/84 beräknat 27 000 kr. för tillsyn och vård av institutets samlingar 

under förevarande anslag anslagsposten Statens konstmuseer. 

I enlighet med statens konstmuseers och naturhistoriska riksmuseets 

önskemål har konsekvenserna av huvudförslaget fördelats mellan föreva

rande anslag och resp. myndighets förvaltningskostnadsanslag. När det 

gäller statens musiksamlingar har konsekvenserna av huvudförslaget i 

enlighet med myndighetens förslag enbart beräknats under förevarande 

anslag. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Statliga museer: Vissa kostnader fiir utstiillnin1uir och sam

lin1:tir m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag 

av 5410000 kr. 
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B 44. Bidrag till Nordiska museet 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

29750156 

29417000 

31602000 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlingsom

råde som - med undantag av vissa specialområden som bevakas av andra 

museer - omfattar arbete och liv i Sverige från 1500-talet till nutid. samt 

jämförande material från andra länder. främst de nordiska. 

Museet är en stiftdse till vilken utgår statligt driftbidrag. Ledamöterna i 

stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, utses av regeringen. 

Nordiska museet har. enligt stadgar som fastställts av regeringen den 14 

maj 1981. sju avdelningar. Till museet hör institutet för folklivsforskning 

och Julita gård. 

Personal 

Anslag 

Nordiska museet 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

lnkomJter 
Entre- och visnings

avgifter. försäljning 
m.m. 

Fondavkastning och hyror 

Nettoutgift 

Nordiska museet 

1982/83 

136 

18559000 
()6298 000) 

12 608 000 

31167000 

I 010000 
740000 

1750000 

29417000 

Beräknad ändring 1983/84 

Nordiska 
museet 

-2 

+ 16000 
(- 41000) 
+2192000 

+2208000 

of. 
of. 

of. 

+2208000 

Före
draganden 

of. 

+ 1293000 
(+ 1010001 
+1117000 

+2410000 

+ 151000 
+ 74000 

+ 225000 

+2185000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 853 000 kr. 

2. Besparing enligt huvudförslaget ( - 545 000 kr.) innebär minskade 

lönekostnader genom vakantsättning av tjänster, minskade expenser. ra

tionellare utställningsproduktion och minskade lokalkostnader genom av

veckling av kontorslokaler och magasin. 
3. Som kompensation för förlorad tjänste brevsrätt begär museet 265 000 

kr. 
4. Museet begär ett engångsanslag för upprustning av basutställningar 

(+ 540000 kr.) samt att få omsätta engångsanvisade medel för samordning 
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av dokumentationsfrågor vid museerna ( + 100000 kr.) under anslaget Bi

drag till särskilda kulturella ändamål. 

Museet har tidigare föreslagit att en avgift införs för exportärenden och 

föreslår att museet får fastställa sådan avgift efter samråd med riksrevi

sionsverket. 

Statens kulturråd 

Nordiska museet har ej tillställt kulturrådet anslagsframställningen. var

för rådet utgår från att museet accepterat huvudförslaget. Kulturrådet 

föreslår en ökning av anslaget med 2 295 000 kr. I förslaget ingår besparing

en (-647000 kr.) som rådet dock anser bör reduceras med hänsyn till 

lokalkostnaderna. 

Föredragandens överväganden 

Jag har under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat 

en engångsanvisning om 200000 kr. för upprustning av Nordiska museets 

basutställningar. 

Jag har för nästa budgetår räknat med omsättning av en engångsanvis

ning om 100000 kr. avseende kostnader för utveckling av ett gemensamt 

dokumentationssystem för museerna. Medlen är beräknade under anslaget 

Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Regeringen har den 6 maj 1982 givit riksantikvarieämbetet (RAÄ) i 

uppdrag att i samråd med bl. a. Nordiska museet komma med förslag när 

det gäller utförselfrågor. Frågan om avgift för exportärenden bör behand

las i anslutning till RAÄ:s förslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

33424000 kr. Huvudförslaget har tillämpats med beaktande av institutio

nens lokalkostnader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret I 983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 31 602 000 kr. 

B 45. Bidrag till Tekniska museet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5730899 

6400000 

6889000 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och 

dess grundvetenskaper samt inom industrin. 
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Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. Enligt 

den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetår täcker 

statsbidraget 75 % av utgifterna för driften. Inkomsterna i övrigt härrör 

främst från bidrag från näringslivet och museets vänförening. I stiftelsens 

styrelse. som består av högst 20 ledamöter. utses tre ledamöter av rege

ringen. 

Televerkets samlingar av historiska föremål och arkivalier är deponera

de hos Tekniska museet i Telcmusect. Kostnaderna för skötseln av Tele

museet täcks av ett anslag från televerket. 

Personal 

Tekniska museet 
Telemuseet 

Stat 

Tekniska museet 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för T elemuseet 

Inkomster 
Entre- och visningsav

gifter samt försäljning 
m.m. 

Bidrag från näringslivet. 
museets vänförening m.m. 

Ersättning från Telemuseet 

Telemuseet 
Utgifter 

Inkomster 

Nettoutgift 

Anslag från' televerket för 
driften av Telemuseet 
Övriga inkomster 

Tekniska museet 

1982/83 

30 
13 

43 

6988000 
(4 792000) 
1297000 

275000 

8560000 

485000 

1400000 
275000 

2160000 

6400000 

4601000 

4 501 000 
100000 

4601000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 361 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Tekniska 
museet 

of. 
of. 

of. 

+422000 
(+ 41000) 
+ 59000 

of. 

+481000 

+ 30000 

of. 
of. 

+ 30000 

+451000 

+358000 

+358000 
of. 

+358000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+742000 
(- 14000) 
-180000 

of. 

+562000 

+ 73000 

of. 
of. 

+ 73000 

+.489000 

+864000 

+849000 
+ 15000 

+864000 

'.!.Besparingar enligt huvudförslaget innebär bl. a. att en befattning för 

den utåtriktade verksamheten dras in samt att medlen till särskilda utställ

ningar skärs ned ( - 135 000 kr.). 
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3. Museet begär ett engångsbelopp om 120000 kr. för omkopiering av 

brandfarlig nitratfilm. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet föreslår att Tekniska museet får återta den ålagda bespa

ringen enligt huvudförslaget(+ 140000 kr.). 

2. Kulturrådet tillstyrker en engångsanvisning om 60000 kr. för omko

piering av nitratfilmer. 

Föredragandens överväganden 

I förordningen den 12 maj 1977 om statligt reglerad anställning hos 

stiftelsen Tekniska museet föreskrivs att museet skall besluta i olika frågor 

som rör tillsättning av tjänst och andra anställningsförhållanden vid mu

seet. 

1967 års riksdag fattade beslut om statlig medverkan vid fastställande av 

anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbetstagare hos kommun eller 

annan allmän inrättning (prop. 1967: 131. SU 1967: 134. rskr 1967: 327). Av 

beslutet följer att sådana anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare 

hos Stiftelsen Tekniska museet som får bestämmas genom avtal skall 

fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer. Lagen (1976: 600) om offentlig anställning är enligt I kap. I § 

tredje punkten tillämplig på Tekniska museet. Verkställandet av de nyss

nämnda uppgifter som tilldelats Tekniska museet avser därför offentliga 

tjänster och får enligt min mening anses innebära en form av myndighetsut

övning. Efcersom Tekni.ska museet är att anse som ett enskilt rättssubjekt, 

skall enligt 11 kap. 6 § tredje stycket regeringsformen Tekniska museets 

befogenhet att utöva myndighetsuppgifter ha stöd i lag. Jag avser att 

återkomma till denna fråga under anslaget Bidrag till Svenska språknämn

den. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6889000 kr. Huvudförslaget har tillämpats. Jag har under anslaget Bidrag 

till särskilda kulturella ändamål beräknat en engångsanvisning om 60000 

kr. for omkopiering av nitratfilm. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraJ: till Tekniska museet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 6 889 000 kr. 
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B 46. Bidrag till Skansen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7842000 

11 287000 

8214000 

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksamhet 

levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av kulturmin

nen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Till Skansen hör 

Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordföranden i stiftelsens sty

relse utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av regeringen. tre 

av Stockholms kommun och två av Stiftelsen Nordiska museet. 

I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad <prop. 

1968:46. SU 1968:84, rskr 1968:202) regleras frågor om bidrag till Skansen 

under femårsperioden I 966-1970. Avtalet innebär att det underskott som 

uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verksamhet vart och ett 

av åren 1966-1970 täcks till 40% av staten och till 60% av kommunen. 

A vtalct är efter år 1970 förlängt och gäller även under år 1983 samt följande 

år så länge det inte sagts upp. Förutom driftbidrag utgår även särskilda 

investeringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden för investeringar i 

kulturhistoriska byggnader och för 40% av kostnaden för investeringar i 

vissa gemensamma anläggningar såsom vägar, parkanläggningar. vatten

och avloppsledningar, elektriska installationer m. m. Kommunen svarar 

för resterande 60% av kostnaderna för dessa investeringar. Dessutom 

täcker kommunen hela kostnaden för investeringar i andra anläggningar än 
kulturhistoriska byggnader och gemensamma anläggningar. 

På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst- och 

utgiftsstat för år 1983. Enligt denna erfordras ett driftbidrag från statens 

sida som uppgår till 6 213 000 kr .. medan tillskottet från Stockholms kom

mun beräknas till 9 320 000 kr. Av det statliga bidraget har 3 615 000 kr. 

anvisats för första halvåret 1983. 

Beräkning av driftunderskott för Skansen 

Egna inkomster 
Utgifter 

därav löner. pensioner 
m.m. 

Driftunc.lerskott 
därav staten 
därav Stockholms kommun 

1982 
Stat 

13 742 000 
30203000 

(22 183000) 
16461000 
(6584000) 
(9877000) 

1983 
Stat 

15803000 
31336000 

122736000) 
15 533 000 
(6213000) 
(9320000) 

1984 
Skansens 
förslag 

16050000 
32511000 

122960000) 
16461000 
16584000) 
19877000) 
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Statsbidragsheräkning 

Driftunderskott 
därav andra halvåret 1983 
därav första halvåret 1984 

Investeringsbidrag till 
kulturhistoriska byggnader 

Investeringsbidrag för 
upprustning av Cirkus 
för dansverksamhet 

Investeringsbidrag till övriga 
gemensamma anläggningar 

Statsbidrag 1983/84 
Stat~bidrag 1982/83 

Skansen 

Andra halvåret 1983 och första 
halvåret 1984 

Skansens förslag 

6584000 
<3292000) 
(3 292000) 

717000 

930000 
8231 000 

11287000 

-3056000 

Föredraganden 

5669000 
<2598000) 
(3 071 000) 

565000 

1600000 

380000 
8214000 

11287000 

-3073000 

Skansen beräknar att antalet besök under år 1982 kommer att något 

överstiga 2 miljoner, vilket innebär en ökning med ca 100 000 jämfört med 

år 1981. De egna inkomsterna har av Skansen räknats upp med I 228 000 

kr. motsvarande en ökning med närmare 9%. 

Skansen begär ingen ökning av driftstaten utöver kompensation för 

automatiska kostnadsökningar. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader framhåller 

Skansen att kostnadsutvecklingen varit bekymmersam. Hittills har anvi

sade medel behövt tas i anspråk för yttre reparationer, framför allt tak. 

Under tiden har skadorna på vissa interiörer. som länge väntat på konser

vering. blivit allt allvarligare. 

Medel för investeringar i gemensamma anläggningar bör räknas upp med 

hän5yn till en fortsatt upprustning av vatten- och avloppssystemet, utbyte 

av yttre staket, ny vaktbyggnad vid Sollidenporten. ny huvudentre samt 

uppförande av en förråds- och garagebyggnad. 

Statens kulturråd 

Rådet föreslår inga ökningar utöver kompensation för automatiska kost

nad~ökningar. 

Beredningenji'ir Stor-Stockl10/m.1frågor inom Stockho/111s ko11111111n har i 

skrivelse hemställt att staten bl. a. godkänner att Stockholms läns lands

ting inträder i Stockholms kommuns ställe i det mellan staten och kom

munen den 14 februari 1968 träffade avtalet om bidrag till Skansen. Av 

handlingarna framgår att kommunen och landstinget den 5 maj 1982 under

tecknat ett avtal i frågan. Frågan om godkännande för statens del av det 

avtal som har slutits mellan Stockholms kommun och Stockholms läns 

landsting är f. n. under beredning. 
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Föredragandens överväganden 

Vid godkännandet av inkomst- och utgiftsstat för Skansen för år 1983 

har inkomstsidan i denna räknats upp med totalt 2 061 000 kr. På utgiftssi

dan har beräknats kompensation för löne- _och kostnadsutvecklingen med 

1133000 kr. Statsbidraget för att täcka väntat underskott för år 1983 har 

beräknats till 6213000 kr., en minskning med 371000 kr. i förhållande till 

1982 års stat. 

I fråga om investcringsbidrag till kulturhistoriska byggnader för budget

året 1983/84 har jag beräknat 565 000 kr., en ökning med 35 000 kr. 

Cirkusbyggnaden förhyrs av Sveriges Television AB CSVTJ som är be

rett att under viss tid årligen upplåta Cirkus för dansverksamhet. Byggna

den upprustas f. n genom Skansens och SVT:s försorg. För att möjliggöra 

dansverksamhet i Cirkus har jag beräknat 1,6 milj. kr. som bidrag till 

upprustningen. För investeringsbidrag till gemensamma anläggningar i öv

rigt till Skansen har jag för statens del beräknat 380000 kr., en ökning med 

20000 kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 8 214 000 kr. 

B 47. Bidrag till vissa museer 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3 975 000 

5085000 

6 783000 

Ur anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Dansmuscet, Drott

ningholms teatermuseum, Carl och Olga Milles Lidingöhem. Thielska gal

leriet. Strindbergsmuseet och Kulturarvet i Falun. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Museet resp. Före-
statens kul-
turråd' 

draganden 

I. Dansmuseet 1451000 + 252000 +232000 
2. Drollningholms 

teatermuseum 2 105 000 + 450000 + 123000 
3. Carl och Olga 

Milles Lidingöhem 230000 + 20000 + 7000 
4. Thielska galleriet 296000 + 328000 + 79000 
5. Strindbergsmuseet 103000 + 103 000 + 85000 
6. Kulturarvet i Falun 900000 + 90000 +922000 
7. Vårda! Bevara! 

Museerna och före-
målsvården + 500000 

8. Dokumentera! 
Museernas dokumen-
tation av föremål 
och bilder + 150000 

9. Marionelleatern + 885000 + IOOOOO 
JO. Bruksgrafiskt museum 
11. Zorn samlingarna + 300000 + 150000 

5085000 +3078000 +1698000 

1 Statens kulturråd beträffande p. 6-8. 
2 300 000 kr. anvisat från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
3 100000 kr. anvisat från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Thielska galleriet har förutom bidrag från detta anslag budgetåret 

1981/82 erhållit bidrag av behållningen från de särskilda lotterier som 

anordnats till förmån för konst, teater och andra kulturella ändamål med 

40000kr. för anskaffande av en ångfuktare. Dessutom har under inneva

rande budgetår följande institutioner erhållit bidrag från anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål, nämligen Dansmuseet med 100000 kr. för 

uppbyggande av basutställningar m. m. och Stiftelsen Thielska galleriet 

med 50 000 kr. för täckande av underskott i tidigare års verksamhet. 

I. Stiftelsen Dansmuseifonden 

Stiftelsen framhåller att museet behöver ett ökat bidrag med 242 000 kr. 
Därvid har 152 000 kr. beräknats för automatiska kostnadsökningar och 

90000 kr. för bl. a. förstärkning av den handläggande personalen. Ett 

engångsbidrag om 100000 kr. för samlingarnas vård som utgår under 

innevarande budgetår förutsätts utgå även under nästa budgetår. 

Statens kulturråd föreslår att Dansmuseet erhåller en fortsatt engångs

anvisning om 150000 kr. för bl. a. samlingarnas vård. Därutöver beräknar 

rådet en ökning av bidraget med 145 000 kr. med hänsyn till inträffade pris

och löneökningar. 

2. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottsteater, ett 

bibliotek och ett bildarkiv. För föreställnings verksamhet en vid teatern 
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utgår innevarande budgetår bidrag från anslaget Vissa bidrag till teater-, 

dans- och musikverksamhet. 

Stiftelsen begär bl. a. en ökning av bidraget med 450000 kr. För musei

verksamheten har därvid beräknats ytterligare två tjänster och för biblio

teksverksamheten en tjänst. 

Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 211 000 kr., vilket 

avser kompensation för pris- och löneökningar. 

3. Carl och Olga Milles Lidingöhem anhåller om kompensation med minst 

20000 kr. för inträffade kostnadsökningar. Statens kulturråd beräknar en 

ökning av bidraget med 23 000 kr. för inträffade kostnad sökningar. 

4. Stiftelsen Thielska galleriet 

Genom beslut den 16 september 1982 godkände regeringen ett avtal 

mellan byggnadsstyrelsen och Stiftelsen Thielska galleriet om överföring 

av stiftelsens fastigheter på Djurgården till staten och uppdrog åt bygg

nadsstyrelsen att vårda och förvalta byggnaderna med anläggningar. 

Stiftelsen Thielska galleriet begär för nästa budgetår ett anslag om 

364 000 kr. samt därutöver täckning för hyreskostnader med 260 000 kr. i 

samband med överförandet av stiftelsens fastigheter till staten. I förslaget 

om ökat anslag ingår ett extra anslag om 50000 kr. för restaurering av 

tavlor. 

Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 30000 kr.. som 

avser kompensation för prisutvecklingen. 

5. Stiftelsen Strindhergsmuseet. Statsbidraget avser medel för en veten

skapligt inriktad deltidstjänst. Museet framhåller att statsbidraget på intet 

sätt täcker museets lönekostnader för denna typ av verksamhet. Under

skottet har fått täckas av kommunala medel. vilket innebär att den publika 

verksamheten har fått skäras ned i motsvarande grad. Situationen kommer 

att bli än mer akut sedan Strindbergs boksamling blir tillgänglig för forskar

na. 

Statens kulturråd framhåller att den vetenskapligt inriktade tjänsten är 

av stor betydelse för museets möjligheter att fungera som forskningscen

trum för Strindbergs verk och diktning. Intresset för Strindberg ökar inom 

landet men också internationellt. Kulturrådet tillstyrker att bidraget ökas 

till att motsvara en vetenskapligt inriktad heltidstjänstjämte kompensation 

för prisutvecklingen. 

7. Vårda.' Bel'llra.1 Museerna ochföre11ull_1·1·ården 

För budgetåret 1982/83 utgår under anslaget Bidrag till särskilda kultu

rella ändamål ett engångsbelopp om 300000 kr. för att möjliggöra för 

centrala och regionala museer att utföra inventering och planering samt 

utarbeta handlingsprogram för sin föremåls vård. Medlen disponeras av 

kulturrådet, som har att fördela medlen efter ansökan frtm museerna. 
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Statens kulturräd föreslår att för nästa budgetår ett engångsanslag mot

svarande 500000 kr. ställs till kulturrådets förfogande för ändamålet. Rå

det räknar med att under budgetåret 1983/84 en andra krets av intresserade 

museer kommer att engagera sig och satsa resurser i arbetet som rör de 

egna museerna, men genom anslaget komma i åtnjutande av den gemen

samma utbildningen som ordnas från centralt håll för ett visst föremålsom

råde eller för metoder. Kulturrådet räknar med att det under nästa budget

år kommer att ske en särskild inriktning på konserveringsplanering för 

museernas fotosamlingar. 

8. Dokumentera.' Museernas dokumentation m· fiiremäl och bilder 

För budgetåret 1982/83 utgår ett engångsanslag om I 00 000 kr. för att 

genom ett utvecklingsarbete söka skapa ett gemensamt dokumentations

system för museerna. Medlen disponeras av Stiftelsen Nordiska museet 

som tillsammans med kulturrådet har ansvar för en särskild samordnings

grupp för ändamålet. 

Statens kulturråd beräknar för nästkommande budgetår en ny engångs

anvisning om 150 000 kr. för fortsatt utvecklingsarbete för museernas 

dokumentationsfrågor. Medlen avser att täcka lönekostnaderna för en 

kvalificerad datasystemkunnig persori. 

9. Marionetteatern 

Marionetteatern har ansökt om ett årligt statligt driftbidrag för Mario

nettmuseet. Verksamheten har hittills drivits med medel ur Stockholms 

kommuns budget för teaterdrift i Stockholm. Teatern utgår ifrån att kom

munen även i fortsättningen avser att delvis finansiera teaterns museiverk

samhet. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet anser att Marionetteaterns samlingar bör betraktas som en 

integrerad del av teaterverksamheten och att det är denna funktion som 

motiverar ett statligt driftbidrag. Rådet konstaterar att Marionetteatern 

står under huvudmannaskap av Stockholms stadsteater. till vilken statligt 

stöd utgår enligt stödsystemet för lokala och regionala teatrar. Kostna

derna för verksamheten vid Marionettmuseet kompenseras ej med statliga 

medel enligt denna ordning. Kulturrådet tillstyrker därför att ett särskilt 

statligt stöd inrättas för ändamålet. 

JO. Bruksgrqfiskt museum 

Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet, förening inom Centralor

ganisationen SALF, har i skrivelse framfört att det år 1983 är 500 år sedan 

den första svenska boken trycktes. Detta jubileum kommer att firas på 

olika sätt med utställningar o. d. För att bevara och för kommande genera

tioner kunna visa hur den gamla tryckerihanteringen fungerade bör ett 

8 Riksdagen 1982183 I .1aml. Nr 100. BiluKa 10 
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grafiskt museum inrättas i landet. Förbundet hemställer därför att rege

ringen snarast undersöker var i landet ett bruksgrafiskt museum lämpligast 

bör placeras och därefter förelägger riksdagen förslag i ärendet innebäran

de att ett sådant museum kan inrättas redan under år 1983. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet framhåller bl. a. att rådet vid handläggningen av tidigare 

framställningar om specialmuseer hänvisat till att den år 1977 beslutade 

regionmuseireformen behöver byggas ut ytterligare. Utbyggnaden av de 

regionala museerna syftar till att inom varje län skapa en basresurs på 

museisidan. Rådet anser att den fortsatta utbyggnaden av de regionala 

museerna bör prioriteras högst när det gäller nya satsningar på museisidan. 

Kulturrådet finner det emellertid angeläget att former skapas för att 

dokumentera specialområden. bl. a. inom den tekniska utvecklingen. De 

mål som fastställts av riksdagen för kulturpolitiken innebär bl. a. att insat

serna för att bevara och föra kulturtraditionerna vidare skall gälla hela 

samhällets historia. På grund av den vikt rådet lägger vid dessa frågor har 

det inom rådet tillsatts en grupp som avser att utarbeta förslag vad gäller 

fördelningen av ansvar mellan central och regional nivå vid dokumentation 

av specialområden som det här aktuella. Med hänsyn till bl. a. dessa 

synpunkter avstyrker kulturrådet skrivelsen från Grafiska faktors- och 

tjänstemannaförbundet. 

11. Zornsam/ingarna i Mora 

Zornsamlingarna i Mora är statlig egendom enligt Kungl. Maj:ts beslut 

den 11 juni 1943 om Zorndonationen. Donationsmedlen. som förvaltas av 

universitetet i Uppsala. ger en årlig avkastning om ca 500000 kr. som 

tillsammans med cntreavgifter täcker personalens löner jämte driften och i 

viss utsträckning underhåll av fastigheterna. Zornsamlingarnas stat fast

ställs årligen av regeringen. 

Zornsam/ingarna i Mora framhåller att fastighetsundcrhållet vid Zorn

samlingarna inte har kunnat upprätthållas i önskvärd omfattning. Samling

arnas inkomst- och utgiftsstat medger endast att behovet tillgodoses mar

ginellt. Byggnadsstyrelsen har gjort en uppskattning av underhållsbehovet. 

Det akuta behovet uppsbttas till ca 300000 kr.. medan kostnaderna för 

underhållet under de närmaste åren uppskattas till ca 100000 kr. per år. 

Zornsamlingarna hemställer att medel ställs till förfogande för ändamålet. 

Föredragandens överväganden 

För Dansmuseet beräknar jag en ökning av bidraget med 232 000 kr. Jag 

har därvid utgått från en total hyreskostnad av 678 000 kr. för museet samt 

räknat med att museet har ett permanent behov av de medel om 100000 kr. 

som under bl. a. innevarande budgetår utgått till museet i form av engångs

anv1snmg. 
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För Drottningholms teatermuseum har jag beräknat en ökning av ansla~ 

get med 123 000 kr. Jag har därvid beräknat bidrag för en total hyreskost

nad om 865 500 kr. för museet. Som jag tidigare har redovisat under 

anslaget Vissa bidrag till teater-, dans- och musik verksamhet bereds inom 

regeringskansliet frågan om verksamheten vid teatermuseet med anledning 

av betänkandet ( Ds U 1982: 8) Drottningholms teatermuseum. 

Thielska galleriet har numera fört över stiftelsens fastigheter till staten. 

Jag har därför beräknat medel för en hyreskostnad för galleriet om 260000 

kr. under nästa budgetår. Anslaget bör räknas upp med totalt 79000 kr. 

Som jag har anfört under Vissa gemensamma frågor är beredningen av 

frågan om huvudmannaskap m. m. för Kulturarvet i Falun ännu inte avslu

tad. För nästa budgetår har därför behovet av medel vid Kulturarvet 

beräknats under förevarande anslag. Jag har därvid beräknat ett belopp av 

I 822 000 kr. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag i 

huvudmannaskapsfrågan m. m. 

För Strindbergsmuseet har jag beräknat en ökning av bidraget med 

85000 kr. 

Jag är beredd att även under nästa budgetår föreslå regeringen att 

särskilda medel anvisas för utveckling av föremålsvården vid museerna 

samt för ett fortsatt utvecklingsarbete för att skapa ett gemensamt doku

mentationssystem för museerna. Jag har därför under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål beräknat engångsanvisningar för ändamålen 

med 300000 kr. resp. 100000 kr. Medlen för föremålsvården bör ställas till 

kulturrådets förfogande medan medlen för gemensamt dokumentations

system bör få disponeras av Nordiska museet. 

Jag anser att museiverksamheten vid Marionetteatern är värdefull och 

att ett särskilt statligt bidrag bör utgå för ändamålet. Jag har därför under 

detta anslag fört upp 100000 kr. för denna verksamhet. Jag vill i detta 

sammanhang nämna att regeringen i särskild ordning har anvisat IOOOOO 

kr. för inredning och utrustning för museiverksamhet vid Marionetteatern. 

I avvaktan på resultatet av den översyn som kulturrådet planerar att 

genomföra vad gäller fördelningen av ansvaret mellan central och regional 

nivå vid dokumentation av specialområden är jag inte beredd att nu lägga 

fram förslag till regeringen om ett särskilt bruksgrafiskt museum. 

För akuta underhållsåtgärder för Zornsamlingarnas fastigheter föreslår 

jag att 150000 kr. för nästa budgetår tas upp på statsbudgeten under detta 

anslag. Medlen bör disponeras av Zornsamlingarna efter samråd med 

byggnadsstyrelsen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

anslag av 6 783 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 116 

B 48. Bidrag till regionala museer 

1981/82 Utgift 

J 982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

25 398800 

26392000 

26568000 

Statsbidrag utgår enligt förordningen ( 1977:547) om statsbidrag till regio

nala museer !ändrad 1982: 388) till regionalt verksamt museum som rege

ringen har förklarat berättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår endast 

till museum som också får bidrag från landstingskommun eller kommun. 

Statsbidrag utgår i form av grund bidrag. Underlaget för beräkning

en är det antal grund be I opp som varje år fastställs för museerna. 

Enligt beslut av regeringen är 26 museer berättigade till bidrag. Antalet 

grundbelopp för budgetåret 1982/83 har fastställts till 457. Grundbeloppet 

för innevarande budgetår har preliminärt beräknats till 105 700 kr. Statens 

kulturråd fördelar grundbcloppen på de museer som regeringen har förkla

rat berättigade till statsbidrag. 

Bidragsundcrlaget för varje museum motsvaras i första hand av summan 

av de tilldelade grundbeloppen. Statsbidrag utgår med 55 % av bidragsun

derlaget. 

Stafl•ns k11/111rrådsfördelning tll" wundhe!'opp hudxetårl'l 1982183 

Museum 

Stockholms läns museum 
Upplandsmuscet 
Södermanlands museum 
Ö.;tergötlands och Linköpings stads museum 
Jönköpings läns museum 
Smålands museum 
Kalmar läns museum 
Gotlands fornsal 
Blekinge museum 
Kristianstads länsmuseum 
Kulturhistoriska museet i Lund 
Malmö museum 
Hallands länsmusecr 
Bllhusläns museum 
Göteborgs museer 
Älvsborgs länsmuseum 
Skaraborgs länsmuseum 
Värmlands museum 
Örebro läns museum 
Västmanlands läns museum 
Dalarnas museum 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Lansmuseet-Murberget 
Jämtlands läns museum 
Viisterbottens museum 
Norrbottens museum 

Beslutad fördelning 

12 
14 
18 
13 
15 
10 
14 
Il 
8 

20 
34 
'27 
14 
Il 
81 
16 
12 
8 

14 
JO 
17 
16 
9 

20 
18 
15 

457 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet har i sina tidigare anslagsframställningar argumenterat för 

ett fullbordande av den regionala museireformen. För innevarande budget

år har också 20 nya grundbelopp beviljats. Trots detta är reformen långt 

ifrån genomförd och rådet vill därför även i årets anslagsframställning föra 

fram förslag om förstärkningar av stödet. 

Alla aspekter på utjämning mellan landets olika delar har inte kunnat 

tillgodoses fullt ut vid den senaste fördelningen och någon geografisk 

rättvisa har inte uppnåtts. Fortfarande finns län där antalet grundbelopp är 

så litet att regionmuseet står långt från möjligheterna att agera utifrån den 

bas av personella resurser som kan täcka in museets verksamhetsområden 

och målgrupper. Den decentralisering av kulturlivet som de regionala 

museerna står för måste också innebära att samspelet och utbytet med 

omgivningen inte försvåras av brist på personal. 

Huvudmännen för de regionala museerna har på många håll kraftigt ökat 

sina satsningar både vad gäller personal och investering i byggnader. 

Delvis har man också mött ett gensvar från statens sida i och med bidrags

förstärkningen för innevarande budgetår. Fortfarande är dock statsbidra

gets andel av personalkostnaderna alltför liten i förhållande till vad som 

från början avsågs med reformen. 

Kulturrådet föreslår en ökning av bidragettill regionala museer med 30 

nya grundbelopp. 

Föredragandensövervägand~n 

Systemet för statligt stöd till regionala museer infördes fr. o. m. budget

året 1977/78. Bidragssystemet är konstruerat så att det skall trygga den 

fortsatta verksamheten vid ett antal regionala museer, för vilka landsting 
och kommuner tagit ett huvudansvar. Regeringen har förklarat 26 museer 

bidragsberättigade. Bidraget avser att tillgodose kravet på en kvalificerad 

kulturminnesvårdsexpertis i regionerna samt ett allmänt stöd till den regio

nala museiverksamheten. 

Jag är inte beredd att för nästa budgetår föreslå att andra institutioner än 

sådana museer som redan har förklarats berättigade till bidrag erhåller stöd 

från detta anslag. 

Jag är inte heller beredd att tillstyrka några fler grundbelopp för nästa 

budgetår utöver de 457 som utgår innevarande budgetår. Vid beräkning av 

medelsbehovet för nästa budgetår har jag utgått från ett preliminärt beräk

nat grundbelopp av 105 700 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet för bidrag till regionala museer beräk

nar jag till 26568000 kr., vilket innebär en ökning med 176000 kr. jämfört 

med innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala m11seer för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 568 000 kr. 
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B 49. Riksutställningar 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

14402 169 

16 288000 

16855000 

Reservation 327 361 

Stiftelsen Riksutställningar har till uppgift att främja utställnings- och 

konstbildningsverksamheten genom att förmedla och anordna utställning

ar. biträda med rådgivning och annan service samt i övrigt utveckla och 

förnya utställningen som medium för kunskapsförmedling. debatt och upp

levelse. 

Riksutställningar skall samarbeta och samråda med statliga och kommu

nala myndigheter, kulturinstitutioner. organisationer och enskilda som är 

verksamma i samhälls- och kulturlivet. 

Riksutställningars styrelse består av nio ledamöter, som utses av rege

ringen. 

Riks11ts täl/11inf?ar 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 785000 kr. 

2. De besparingar enligt huvudförslaget som redovisas innebär en ytterli

gare försvagning av de rörliga resurserna. 

3. För att kunna öka konstnärers medverkan i utställningsprojekt begärs 

350000 kr. 
4. För att stimulera den uppsökande verksamheten genom regional kurs

verksamhet begärs 250 000 kr. 
5. Riksutställningar begär vidare 50000 kr. för att förstiirka utvecklings

arhetet. 
6. För utbyggd verksamhet bland barn och ungdom begärs en resursför

stärkning av 250000 kr. 

7. Riksutställningar betonar vikten av en lindring av huvudförslaget för 

små kulturinstitutioner. 

Statens k11/t11rråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 1 629000 kr. I förslaget 

ingår att besparingen enligt huvudförslaget helt återtagits. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med 16855 000 kr. Huvudförslaget har tillämpats 

med beaktande av institutionens lokalkostnader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riks11tstiillningar för budgetåret 1983/84 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 16855000 kr. 
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B 50. Inköp av vissa kulturföremål 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

60000 

100000 
100000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål för vilka risk 

föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant konst

närligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att 

de behålls inom landet. Anslaget kan belastas med högre belopp än det 

som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen i efter

hand anmäler medelsförbrukningen för riksdagen (prop. 1965: 58. SU 

1965: 76, rskr 1965: 204). 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av l'issa kulturfiirem/11 för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av I 00 000 kr. 
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Ungdoms- och nykterhetsorganisationei" 

B 51. Statens ungdomsråd 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2809536 1 

2943000 

3044000 

Reservation 202652 

1 Anslagen Statens ungdomsråd: Förvaltningskostnader och Statens ungdomsråd: 
Utrednings- och informationsverksamhet. 
2 Anslaget Statens ungdomsråd: Utrednings- och informationsverksamhet. 

Statens ungdomsråd har till uppgift att inom ramen för samhällets kultur

och fritidspolitik främja ungdomens sociala och personliga utveckling. 

Rådet skall handlägga och utreda frågor orri samhällets stöd till ungdoms

organisationerila och verka för en samordning av statliga insatser som 

avser verksamhet bland barn och ungdom. 

Rådet består av högst 15 ledamöter. som utses av regeringen. Ordföran

de, vice ordförande och två andra ledamöter ingår i rådets arbetsutskott. 

Från anslaget bestrids kostnader även för ungdomsrådets utrednings

och informationsverksamhet. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Statens ungdomsräd 

1982/83 

8,5 

2611000 
(1411000) 

332 000 

2943000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 294 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
ungdomsråd 

of. 

+261000 
(+141000) 
+ 33000 

+294000 

Före
draganden 

of. 

+128000 
(+ 18000) 
- 27000 

+101000 

2. Med anledn.ing av uppdraget som berednings- och ledningsorgan inför 

världsungdomsåret 1985 anhåller rådet om att vad beträffar huvudförslaget 

få tillämpa ett tilläggsalternativ. 
3. Rådet hemställer om att tidningen UNG befrias från kravet på prenu

merationsavgift. 
4. Inför världsungdomsåret vill rådet få ett uppdrag från regeringen att 

initiera en försöksverksamhet i närmiljöerna. 

5. Med hänsyn till de krav som ställs på rådet i samband med världsung

domsåret begär rådet medel ur kommitteanslaget för en handläggartjänst 

och en halv assistenttjänst. 
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6. I andra hand föreslår rådet att förslagen enligt tilläggsalternativet skall 

kompletteras med ytterligare åtgärder. nämligen att 300000 kr. anvisas för 

projektet Forskning i ungdomsfrågor samt att ytterligare 50000 kr., varav 

40000 kr. för utrikes resor. anvisas för rådets reseverksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag tillämpats. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 3 044 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens tmRdomsråd för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 3 044 000 kr. 

B 52. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 
m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

42 184 254 

43195000 

44670000 

Från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten inom de ung

domsorganisationer som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag 

enligt förordningen· O 971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 

(omtryckt 1981: 502. ändrad 1982: 293). Vidare utgår bidrag till vissa sam

arbetsorgan samt bidrag i särskild ordning till den centrala verksamheten 

inom vissa ungdomsorganisationer. · 

Statsbidrag till central verksamhet utgår enligt nyssnämnda förordning , 

endast till organisation som bedriver verksamhet huvudsakligen bland 

barn och ungdom och som har minst 3 000 medlemmar i åldern 7- 25 år 

samt lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. 

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grundbidraget 

utgör 295 000 kr. Det rörliga bidraget uppgår budgetåret 1982/83 till 25 kr. 

per medlem i intervallet 3 001-40000 medlemmar och till 21 kr. per med

lem över 40000. Vid beräkningen av bidraget till vissa organisationer med 

verksamhet bland handikappade barn och ungdomar gäller att bidrag utgår 

om organisationen har mer än 1500 medlemmar i åldern 7-25 år. Utöver 

grundbidrag utgår därvid rörligt bidrag även för antalet medlemmar i 

intervallet 1 501- 3 000 varvid bidraget per medlem är I 04 kr. I övrigt utgår 

bidrag enligt de generella bestämmelserna. För organisation som första 

gången erhåller bidrag till central verksamhet samt för organisation som 

inte längre uppfyller villkoren i fråga om antalet medlemmar och lokalav

delningar gäller särskilda bestämmelser om statsbidragets storlek. 
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I. Grundbidrag till ung
domsorganisationer 

2. Rörligt bidrag till 
ungdomsorganisationer 

3. Bidrag till vissa sam
arbetsorgan 

4. Särskilda bidrag till 
vissa ungdomsorganisa
tioner 

5. Politiska ungdomsförbund 

Statens ungdomsråd 

1982i83 

19550000 

21030000 

1180000 

710000 
725000 

43195000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
ungdomsråd 

+ 550000 

+3329000 

+ 20000 

+ 20000 
+ 139000 

+4058000 

Före
draganden 

+ 592500 

+ 855 000 

of. 

+ 27 500 

+1475000 

Statens ungdomsråd prioriterar i första hand förslagen under punkterna 

1-7. 
I. Ungdomsrådet föreslår att grundbidraget höjs från 295000 kr. till 

300000 kr. per statsbidragsberättigad organisation. 

2. Rådet föreslår vidare att Elevorganisationen i Sverige inte längre får 

stöd i särskild ordning utan i enlighet med förordningens bestämmelser. 

3. Även Skytterörelsens ungdomsorganisation bör beviljas stöd enligt 

förordningens bestämmelser. Detta föreslås ske genom intrappning under 

två år. varvid grundbidrag och halvt rörligt bidrag utgår under första året 

samt grundbidrag och helt rörligt bidrag under andra året. 
4. Elva nya organisationer begär att få bli statsbidragsberättigade. Ung

domsrådet föreslår att fyra av dem. nämligen Assyriska. riksförbundet. 

Grekiska riksförbundet, Syrianska riksförbundet och Turkiska riksförbun

det medges dispens från förordningens bestämmelser och beviljas bidrag i 

särskild ordning motsvarande ett grundbidrag. Gällande intrappningsbe

stämmelser skall tillämpas. Rådet föreslår vidare att två organisationer, 

nämligen Sveriges kommunistiska ungdomsförbund och Sveriges folk

högskoleelevers förbund godkänns för statsbidrag enligt gällande förord

ning. Kostnaden för samtliga dessa förslag uppgår till 550000 kr. 

5. Ungdomsrådet föreslår att tröskeln i det rörliga bidraget flyttas från 

40000 till 50000 medlemmar. Vidare föreslår rådet att det rörliga bidraget i 

intervallet 3001-50000 medlemmar höjs från 25 kr. till 26 kr. per medlem 

samt att det rörliga bidraget för medlems tal över 50000 bör sänkas. från 21 

kr. till 20 kr. Rådet föreslår att det rörliga bidraget i intervallet I 501-3 000 

medlemmar inom handikapporganisationerna förblir oförändrat 104 kr. per 

medlem. Kostnaden för dessa förslag uppgår till 3 329000 kr. 

6. Ungdomsrådet föreslår att bidraget till vissa samarbetsorgan höjs med 

20000 kr. Rådet föreslår vidare att bidraget till Riksförbundet Sveriges 

fritids- och hemgårdar (RSFHl höjs med 10000 kr. och att bidraget till 

Svenska samernas riksförbund likaledes ökar med 10000 kr. 
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7. Ungdomsrådet föreslår slutligen att det särskilda stödet till de poli

tiska ungdomsförbunden i samband med valen ersätts av ett reguljärt stöd. 

Rådet föreslår att stödet utgår i form av ett grund bidrag på 50 000 kr., ett 

rörligt bidrag på I 000 kr. per riksdagsmandat för resp. ungdomsförbunds 

moderparti samt ett rörligt bidrag på I kr. och 25 öre per statsbidragsberät

tigad medlem. ( + 139 000 kr.) 

8. I .andra hand föreslår rådet att förslagen enligt huvudförslaget skall 

kompletteras med ytterligare åtgärder. Grundbidraget föreslås höjt från 

295 000 kr. till 330 000 kr. ( + 2 560 000 kr.) 

9. Ungdomsrådet föreslår att det rörliga bidraget i intervallet 3001-

50 000 medlemmar höjs från 25 till 31 kr. per medlem samt att det rörliga 

bidraget i intervallet I 50 I - 3 000 medlemmar inom handikapporganisatio

nerna ökar från 104 till 115 kr. per medlem<+ I 012000 kr.). 

10. Vidare föreslår rådet att bidraget till vissa samarbetsorgan ökar till 

1320000 kr.(+ 140000 kr.) och att bidraget till RSFH och samerna utgår 

med 900000 kr. ( + 205 000 kr.) 

Föredragandens överväganden 

För grundbidrag till ungdomsorganisationerna beräknar jag ett medels

behov av 20 142 500 kr. 

För nästa budgetår bör helt grundbidrag till statsbidragsberättigad orga

nisation utgå med 295 000 kr., dvs. oförändrat belopp. För Elevorganisa

tionen i Sverige beräknar jag I milj. kr. och för Skytterörelsens ungdoms

organisation 410000 kr. 

Jag har under detta anslag beräknat medel för tre nya organisationer, 

nämligen Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Grekiska riksförbun

det och Turkiska riksförbundet. 
För rörligt bidrag beräknar jag för nästa budgetår ett medelsbehov av 

21 885 000 kr. 
Rörligt bidrag bör utgå med 26 kr., dvs. en ökning med 1 kr.. per medlem 

i intervallet 3001-40000 medlemmar och med oförändrat belopp. dvs. 21 

kr. per medlem över 40000 medlemmar. Till handikapporganisationerna 

bör bidrag utgå med 106 kr .. dvs. en ökning med I kr.. per medlem i 

intervallet 1501-3000 medlemmar. 

Bidraget till de tre samarbetsorganen Föreningen Nordens ungdomsre

presentantskap. Sveriges kristna ungdomsråd och Sveriges ungdomsorga

nisationers landsråd beräknar jag till sammanlagt 1 180000 kr.. dvs. oför

ändrat belopp. Det bör ankomma på regeringen att bestämma bidragets 

storlek för resp. samarbetsorgan. 
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För Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar har jag beräknat 

637 500 kr. samt för Svenska samernas riksungdomsförbund 100000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de förändrade regler för bidrag till ungdomsorganisa

tionernas centrala verksamhet som jag har förordat. 

2. godkänna att bidrag utgår till tre nya organisationer enligt vad jag 

har förordat, 

3. till Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 1·erksamhet 

m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

44670000 kr. 

B 53. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

85 518279 

89610000 

89610000 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår enligt 

förordningen () 971 :388) om statsbidrag tiH ungdomsorganisationcr (om

tryckt 1981:502, ändrad 1982: 293). 

Berättigad till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdomsorga

nisationer som enligt I § nämnda förordning förklarats berättigade att 

erhålla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas cen
trala verksamhet m. m., dels Sveriges riksidrott.,förbund och övriga orga

nisationer med organisationsstöd under jordbruksdepartementets huvudti

tel, dels de ungdomsorganisationer som erhåller stöd i särskild ordning 

under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 

m.m. 

Statsbidrag utgår under budgetåret 1982/83 med 10 kr. för varje bidrags

berättigad sammankomst. Med sådan sammankomst förstås en av lokalav

delning planerad och anordnad sammankomst som varat minst en timme 

och med minst fem deltagare i åldern 7-25 år. 

Statens ungdomsräd 

I. Statens ungdomsråd föreslår som huvudförslag oförändrat 10 kr. per 

bidragsberättigad sammankomst. Rådet föreslår vidare att den nedre ål

dersgränsen vid 7 år avskaffas (+ 2500000 kr.). Rådet räknar med att 

kostnaden för detta förslag kan finansieras inom ramen för ett oförändrat 

anslag. 
2. Ungdomsrådet framhåller vidare att behovet av särskilda medel för 

utvecklingsinsatser är stort, inte minst inför världs ungdomsåret 1985. Så

dant utvecklingsarbete kan t. ex. gälla försök med uppsökande verksam-
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heter, metodutveckling, experiment- och utvecklingsinsatser närmil

jöerna. projekt som syftar till att öka samverkan mellan och med minorite

ter. generationer, pojkar och flickor. skola-hem-arbetsplatser. olika typer 
av föreningar etc. 

Ungdomsorganisationerna är positiva till ett särskilt utvecklingsstöd. 

Medel till ett sådant stöd får dock inte skapas genom neddragningar av 

befintliga stöd. 

Ungdomsrådet föreslår att de ungdomsorganisationer som så önskar 

skall kunna begära dispens hos rådet för att kunna använda det statliga 

lokala aktivitetsstödet för gemensamma utvecklingsinsatser. 

3. I andra hand föreslår ungdomsrådet att anslaget per bidragsberättigad 

sammankomst höjs till 14 kr.(+ 34990000kr.). 

4. Rådet föreslår också att en fond inrättas för utvecklingsinsatser inom 

ungdomsorganisationerna. Finansieringen skall ske dels med medel från 

Lotto, motsvarande 1/52-del av årsvinsten, dels med ett anslag ur statsbud

geten(+ 14000000 kr.). Rådet föreslår vidare att rådet får i uppdrag att 

handlägga administrationen av fonden. 

5. I tredje hand föreslår rådet att anslaget per bidragsberättigad samman

komst höjs till 11 kr. ( + 8 290000 kr.). 

6. Rådet föreslår vidare att fonden för utvecklingsinsatser inom ung

domsorganisationerna tillförs ytterligare medel ( + 36000000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Bidrag till lokal verksamhet bör utgå med oförändrat 10 kr. per.bidrags

berättigad sammankomst. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till unf.?domsorganisationerna.1· lokala 1·erk.rnmhet för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 89610000 kr. 

B 54. Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6987 000 

8000000 

8 800000 

Reservation 13000 

Bidrag ur detta anslag utgår enligt förordningen ( 1981: 503) om statsbi

drag till fcrieverksamhet inom ungdomsorganisationer. Frågor om bidrag 

prövas av statens ungdomsråd efter ansökan. 

Statens ungdomsråd 

Sedan år 1973 har regeringen beviljat medel ur allmänna arvsfonden till 
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försöksverksamhet med sommaraktiviteter företrädesvis för åldersgrup

pen 7-12 år. 
Riksdagen beslutade mot bakgrund av de erfarenheter som kom fram 

under försöksverksamheten att inrätta ett anslag till ferieverksamhet med 

?milj.kr. fr.o.m. budgetåret 1981/82. Verksamheten skall stå öppen för 

alla barn utan krav på medlemskap i en organisation och i första hand 

omfatta barn i åldern 7-12 år men kan även omfatta ungdomar i grundsko

lans högstadium. Bidraget kan förutom till sommaraktiviteter också utgå 

till föreningsledd verksamhet under sportlov. ferier i samband med de 

stora helgerna eller andra längre ledigheter under terminerna. Medel kan 

utgå till personalkostnader. kost och logi, resor. material. administration 

samt utvärdering och utbildning. 

Statens ungdomsråd har i uppdrag att under hösten 1982 utvärdera 

verksamheten och föreslå mer permanenta bidragskriterier. 

Ungdomsrådet föreslår att den pågående försöksverksamheten förlängs 

ytterligare ett år med ökade resurser. Rådet föreslår i första hand att 

anslaget höjs från 8 milj. kr. till 9 milj. kr. 

I andra hand föreslår rådet att anslaget höjs från 8 milj. kr. till 10 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Införandet av ett permanent bidrag till ferieverksamhet har gjort det 

möjligt för ungdomsorganisationerna att erbjuda fler barn och ungdomar 

meningsfull verksamhet framför allt under sommarlovet. Med hänsyn till 

det stora behovet av ferieaktiviteter för barn och ungdomar föreslår jag att 
anslaget räknas upp med 800000 kr. 

Liksom ungdomsrådet anser jag att verksamheten bör bedrivas yttt::rliga

re ett år innan den utvärderas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till feriei·erk.rnmhet inom 1111Rdom.1orRani.rntionerna 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett rest::rvationsanslag av 8 800 000 

kr. 

B 55. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp
lysning 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2170000 

2653000 

2555000 

Reservation 7910 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har som 

sin främsta uppgift att främja saklig upplysning om verkningar av alkohol-
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och narkotikabruk på individ och samhälle och därmed sammanhängande 

frågor. 

Till CAN är 40 olika organisationer anslutna. Förutom nykterhetsrörel

sens organisationer ingår bl. a. Landsorganisationen i Sverige, Tjänste

männens centralorganisation, Sveriges riksidrottsförbund, Riksförbundet 

Hem och Skola och Elevorganisationen i Sverige. Verksamheten som leds 

av en styrelse bestående av tolv ledamöter står under tillsyn av skolöver

styrelsen (SÖ) som också betalar ut statsbidraget. Sedan budgetåret 

1977/78 är personalen formellt anställd vid SÖ med tjänstgöringen förlagd 

tillCAN. 

Skolö1·erstyrelse11 

I. Prisomräkning m. m. I 19000kr. 

2. Med hänsyn till vad CAN redovisat samt till vad som framkommit i 

SÖ:s undersökningar föreslår SÖ en uppräkning av anslaget till CAN:s 

verksamhet med 511 000 kr. 

3. SÖ föreslår att medlen till lönekostnader för två tjänster vid dokumen

tationscentralen överförs till anslaget Skolöverstyrelsen. 

Föredragandens överväganden 

Det är ett väsentligt samhällsintresse att motverka uppkomsten av drog

problem. Att påverka ungdomars grundläggande attityder till alkohol och 

narkotika är därför viktigt. Jag vill erinra om att den av regeringen tillsatta 

narkotikakommisionen har fått i uppdrag att lägga fram förslag bl.a. röran

de opinionsbildning om droger i skolor, massmedia, frivilliga organisatio

ner m. m. Syftet är att engagera allt fler i kampen mot narkotika så att de i 

sina närmiljöer verkar för att narkotikan trängs ut. I detta sammahang kan 

centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning med sin nära an

knytning till folkrörelserna och sina breda kontakter med skola och mass

media fylla en viktig roll i fråga om informationsverksamheten bland harn 

och ungdomar och för dem viktiga opinionsbildare. 

Skolöverstyrelsen !SÖJ har föreslagit att medlen för lönekostnader för 

två tjänster vid dokumentationscentralcn i fortsättningen bör beräknas 

under anslaget Skolöverstyrelsen. Jag biträder SÖ:s förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till centra/förb1111de1för alkohol- och narkotikaupplys

ning för budgetåret 1983/84 anvisa ett rcservationsanslag av 

2555000 kr. 
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B 56. Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. tl. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

14029000 

14450000 

14880000 

Reservation 

Genom riksdagsbeslut år 1977 (prop. 1976/77: 108, KrU 1976/77: 40. rskr 

1976/77: 232) uppdrogs åt en särskild samarbetsnämnd att pröva frågor 

rörande statsbidrag till central verksamhet hos organisationer som bedri

ver nykterhetsarbete. 

Samarbetsnämnden består av sju ledamöter. Nämnden utses av rege

ringen för tre år i sänder och efter förslag från de bidragsberättigade 

organisationerna. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Samarbets- Före-
nämnden draganden 

I. Organisationsstöd till 
vissa nykterhetsorga-
nisationer m. fl. 14150000 +5 550000 +400000 

2. Nykterhetsrörelsens 
landsförbund 300000 of. + 30000 

14450000 +5550000 +430000 

Samarbetsnämnden 

Nämnden begär liksom föregående år att ans.laget till nykterhctsrörelsen 

skall räknas upp till sammanlagt 20 milj. kr. "vilket innebär en ökning av 

anslaget med 5 550 000 kr. 

Föredragandens överväganden · 

Jag beräknar en höjning av anslaget med 430000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Organisationsstöd till l'issa nykterhetsorganisativner m.jl. 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 14880000 

kr. 
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C. MASSMEDIER M. M. 

Vissa gemensamma frågor 

Föredragandens överväganden 

De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för massmediernas verk

samhet har under de senaste decennierna förändrats avsevärt och mycket 

tyder på att förändringarna i en framtid kommer att bli ännu större. 

Det råder allmän enighet om att staten inte skall styra innehållet i 

medierna. Detta får emellertid inte tas till intäkt för att staten skall låta 

utvecklingen inom området helt och hållet bestämmas av marknadskraf

terna. Det är viktigt att regering och riksdag noga följer den tekniska och 

ekonomiska utvecklingen inom medieområdet. Detta är en förutsättning 

för att staten skall kunna värna om mångfald och integritet i medierna och 

verka för en balanserad mediestruktur. 

Det statliga utredningsväsendet är ett viktigt instrument när det gäller att 

skaffa kunskap och underlag för ställningstaganden. Många kommittcer är 

verksamma på medieområdet. Vissa behandlar situationen för våra etable

rade medier medan andra har att ta ställning till nya medieformer. Några 

kommitteer har. i uppgift att utröna möjligheterna för särskilda grupper, 

t. ex. invandrare och handikappade. att ta del av olika mediers utbud. 

Jag vill i detta sammanhang särskilt nämna massmediekommitten ( U 

1982: 07). Denna kommitte tillsattes för ungefär ett halvår sedan. Enligt · 

direktiven (Oir. 1982: 62) kan arbetsuppgifterna hänföras till tre större 

områden. Dessa är IJ att belysa vilka effekter den tekniska utvecklingen 
kommer att få på den nuvarande massmediestrukturen och mot bakgrund 

av en sådan analys överväga olika mediers roll och funktioner, 2) att 

undersöka olika användningsområden för ny teknik, främst kabel-TV-sys

temen, 3) att överväga vilka förändrade regler och andra åtgärder som 

erfordras med hänsyn till ny teknik och nya användningsområden. Dessut

om har utredningen fått i uppdrag att särskilt behandla vissa angivna 

frågor, nämligen betal-TV. när-TV. text-TV och teledata samt formerna 

för Sveriges Radio-koncernens distribution av videogram. 

Arbetsområdet är viktigt och arbetet bör bedrivas skyndsamt. Kommit

ten har nyligen fått en ändrad och utökad sammansättning. Jag avser att 

inom kort återkomma till regeringen med förslag om tilläggsdirektiv. 

Jag övergår nu till att översiktligt beröra mina förslag rörande medelstill

delning m. m. för budgetåret 1983/84. 

De planeringsförutsättningar som S1·erige.1· Radio-koncernen har haft att 

arbeta utifrån fortsätter att gälla. Detta innebär ett resurstillskott motsva

rande 2.3 % av medelstilldelningen och ett rationaliseringskrav motsvaran-

9 RikidaNen !982!X31 sam/. Nr /IJO. Bi/agu JO 
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de en årlig medelsminskning med 2 % . Kompensationen för kostnad sök

ningar bestäms av ett särskilt indexsystem. 

I ett avseende görs en revidering i förhållande till tidigare planer. Plane

ringen har hittills varit inriktad på att Västerbottendistriktet skall bli nästa 

regional-TV-område. Sveriges Radio föreslår emellertid i årets anslags

framställning att Örebro-Karlstad skall komma först i tur. med Örebro som 

sändningsort. Det skulle innebära att samtliga distrikt utom ABC-län får 

regionala nyhetssändningar före avtalsperiodens utgång. Enligt min me

ning finns det starka skäl för den modell som Sveriges Radio har presente

rat. 

Lokalsituationen i Stockholm för televisionen. riksradion och utbild

ningsradion har länge varit problematisk. Byggnadsstyrelsen har nyligen 

redovisat ett förslag till utbyggnad för kvarteret Förrådsbacken i Stock

holm som skulle avhjälpa dessa problem. Regeringen bör därför inhämta 

riksdagens bemyndigande att påbörja byggnadsarbetena. Dessa beräknas 

kosta 320 milj. kr. Vidare planeras f. n. tillbyggnader för att möjliggöra en 

utökad regional-TV-verksamhet i Sundsvall och Norrköping. 

Tele1·erkets medelstilldelning för rundradioverksamheten följer i huvud

sak tidigare planeringsförutsättningar. 

För att täcka Sveriges Radios, televerkets, byggnadsstyrelsens och ra

dionämndens kostnader för radio- och TV-verksamheten bör inför budget

året 1983/84 mottagaral'giften höjas med 40 kr. De kampanjer mot av

giftsskolk som televerket har genomfört. bl. a. med hjälp av s. k. pejling, 

har varit framgångsrika. Ansträngningarna bör fortsätta. 

Under lång tid har önskemål framförts från olika håll om att TV-program 
skall bli tillgängliga i form av 1·ideogram. Förhandlingar har förts mellan 

Sveriges Television AB och SlF-klubben inom Sveriges Radio-koncernen 

om företagets rätt att utnyttja de anställdas prestationer, bl. a. i form av 

videogram. Dessa förhandlingar strandade i slutet av år 1981. Förhandling

arna fortsatte senare under ledning av en förlikningskommission, vars 

förslag till uppgörelse i mars 1982 godtogs av TV-bolaget men avvisades av 

SIF-klubben. På uppdrag av dåvarande chefen för utbildningsdepartemen

tet lade en arbetsgrupp inom departementet fram förslag om en lag om rätt 

för programföretag att förfoga över innehållet i telcvisionsutsändningar. 

Lagförslaget. som presenterades i promemorian (Ds U 1982: 9) Videorät

tigheterna till TV-programmen, har remissbehandlats. 

Vid kontakter med representanter för parterna har jag förstått att dessa 

är intresserade av att göra ännu ett försök att lösa frågan förhandlingsvä

gen. Jag har nu erfarit att förhandlingarna har återupptagits. Så länge det 

finns utsikter att i en förhandlingsuppgörelse lösa frågan finns det enligt 

min mening inte anledning att tillgripa lagstiftning. 

1982 års film- och videoavtal trädde i kraft den I juli 1982. Det är ännu 

för tidigt att dra några vittgående slutsatser om avtalets effekter i olika 

avseenden. Statsbidrag tillfilmverksamlzet bör därför utgå i stort sett enligt 
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samma principer som för innevarande budgetår, med en viss uppräkning 

på grund av kostnadsstegringar. 

Vid min anmälan till tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande år 

(prop. 1982/83: 25, s. 25-27) har jag beträffande presstödet föreslagit att 

produktionsbidraget för storstadstidningar, inkl. maximibeloppet, höjs 

med 15 % räknat från innevarande budgetår. Riksdagen har inte haft något 

att erinra mot detta förslag (KU 1982/83: 16. rskr 1982/83: 113). I enlighet 

med vad jag anförde i samband med nämnda anmt.lan föreslår jag nu en 

allmän höjning av produktionsbidragen med 15% fr. o. m. budgetåret 

1983/84. 

Jag vill i detta sammanhang upprepa vad jag anförde vid min anmälan till 

tilläggsbudget I, nämligen att statens möjligheter att bidra till att lösa 

tidningsbranschens svårigheter är begränsade och att den hittillsvarande 

snabba ökningen av det statliga presstödet ger anledning till oro. I första 

hand måste branschen klara kostnadsökningarna genom egna åtgärder. 

Det naturliga sättet att förbättra branschens villkor på längre sikt är 

samverkan i olika led. Efter vad jag har inhämtat görs f. n. ansträngningar i 

sådan riktning. Jag välkomnar sådana initiativ. Reglerna för det statliga 

presstödet bör enligt min mening utformas så att de stimulerar till ökat 

samarbete. 

Mot bakgrund av de begränsade ekonomiska resurser, som kan bedömas 

stå till förfogande för detta ändamål under de närmaste åren, kommer en 

kommitte att få i uppdrag att bl. a. överväga det statliga presstödets ända

målsenlighet för att främja en ökad teknisk samverkan inom dagspressen. 

På litteratur- och hihlioteksområdet arbetar två utredningar, folkbiblio

teksutredningen <U 1979: 17) och 1982 års bokut,redning (U 1982:02). I 

avvaktan på resultaten av deras arbete framför jag endast förslag till 

smärre förändringar. 

En reform föreslås på handikappområdet, där statens bidrag till produk

tionen av videogram för döva ökar med drygt 0,6 milj. kr. Reformen 

finansieras genom omprioriteringar. Jag avser att senare föreslå regeringen 

att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om utform

ningen av framtida statliga insatser för denna verksamhet. 

Jag avser vidare att föreslå regeringen att tillkalla en särskild utredare 

för att utreda frågan om nyhetstidning för utvecklingsstörda. 

På invandrarområdet ges litteraturstödet genom omprioriteringar en 

förstärkning med 200000 kr. Enligt min mening bör invandrarpolitiska 

kommitten (A 1980: 04) få i uppdrag att utarbeta förslag om en framtida 

stödordning på detta område. Samma kommitte bör se över stödet till 

tidningar på andra språk än svenska. Statsrådet Gradin avser att ta upp 

dessa frågor i regeringen. I avvaktan på den nämnda översynen görs nu 

vissa mindre justeringar i stödet till tidningar på andra språk än svenska i 

syfte att göra det mer ändamålsenligt. 
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Film 

C 1. Statens biografbyrå 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2616356 

2691000 

2845000 

Statens biografbyrå har enligt sin instruktion ( 1965: 748, ändrad senast 

1980: 323, 1981: 446, och 1982: 503) som huvuduppgift att pröva frågor om 

godkännande av film avsedd för offentlig biografföreställning. Som rådgi

vande organ i denna verksamhet är till biografbyrån knutna statens film

granskningsråd och statens barnfilmnämnd. 

Biografbyrån svarar vidare fr. o. m. budgetåret 1978/79 för en försöks

verksamhet i vissa områden med fraktstöd för film. Syftet är att undersöka 

om fraktstöd till kvalitetsfilm kan bidra till att förbättra repertoaren på 

biograferna. Bestämmelserna om försöksverksamheten återfinns i förord

ningen ( 1978: 223) om försöksverksamhet med fraktstöd för film (ändrad 

1982: 504). 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Fraktstöd för film 

1982/83 

10 

1562000 
(I 507 000) 

649000 
480000 

2691000 

Beriiknad ändring 1983/84 

Statens bio
grafbyrå 

of. 

+261 134 
(+ 60400) 
- 21860 
+ 40000 

+279274 

Före
draganden 

of. 

+145000 
(+ 65000) 
- 20000 
+ 29000 

+154000 

Avgifterna för granskning av biograffilm, som redovisas på statsbudge

tens inkomstsida under rubriken 2 500 Offentligrättsliga avgifter. är i stats

budgeten för innevarande budgetår upptagna till 2,2 milj. kr. 

Statens biografbyrå 

I. Pris- och löneomräkning 171 440 kr. 
2. En besparing med 2 % är inte_ möjlig utan att personalen reduceras. 

Detta skulle medföra försämrad service för filmdistributörerna som genom 

granskningsavgifterna betalar för verksamheten. Biografbyrån framhåller 
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att avgifterna fr. o. m. budgetåret I 983/S4 kommer att täcka samtliga kost

nader för byråns granskning. Byrån hemställer därför att något bespa

ringskrav inte skall ställas för budgetåret 1983/84. 

3. Biografbyrån föreslår att ytterligare 6000 kr. anvisas för personalut

bildning. 4 500 kr. för försäkrings premier och 11 000 kr. som en allmän 

förstärkning av medlen för omkostnader. ( + 21 500 kr.) 

4. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 skall kostnaderna för biografbyråns 

granskningsverksamhet täckas genom avgifter. I dessa kostnader ingår 

förutom driftkostnader också kostnader för avskrivning och förräntning av 

utrustningskapital. Byrån föreslår att medel motsvarande avskrivnings

kostnaden tillförs byrån för att användas till ersättningsinvesteringar 

( + 101 000 kr.). 

5. Biografbyrån föreslår att avgifterna för granskning av biograffilm höjs 

med 16% fr. o. m. den I juli 1983. Därmed beräknas avgiftsintäkterna 

motsvara driftkostnaderna för byråns verksamhet. exkl. fraktstödet, samt 

kostnader för avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet. Genom 

höjningen skapas också en viss marginal för förväntade lönehöjningar. 

Föredragandens överväganden 

För granskning av biograffilm hos statens biografbyrå utgår avgifter som 

fastställs av regeringen. Inkomsterna tillförs ett särskilt konto på statsbud

getens inkomstsida. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 bör granskningsavgif

terna bestämmas på sådant sätt att inkomsterna kan beräknas täcka dels 

förvaltnings- och lokalkostnader för biografbyrån. dels kostnader för ränta 

på och avskrivning av utrustningskapital. Kostnader för fraktstödet har 

däremot inte räknats in i det belopp som skall täckas av avgifter. 

Vid min medelsberäkning har jag inte tillämpat huvudförslaget. Jag vill 

emellertid understryka vikten av att verksamheten bedrivs rationellt och 

till så låga kostnader som är möjligt med hänsyn till biogralbyråns upp

gifter. Att så sker bör i hög grad vara ett avnämarintresse så att de framtida 

avgiftshöjningarna kan begränsas (2). 

Jag räknar med att lokal- och förvaltningskostnaderna för biografbyrån 

kommer att uppgå till sammanlagt 2 336000 kr. Utöver pris- och löneom

räkning ingår i beloppet en höjning med 5 000 kr. av medlen för omkost

nader (I, 3). 

Avskrivningskostnaderna beräknas till 101000 kr. och räntan på oav

skrivet utrustningskapital till 88000 kr., efter en räntesats av 12 % (4). 

Jag har för avsikt att i annat sammanhang föreslå regeringen att fr. o. m. 

den I juli 1983 höja avgiften för granskning av biograffilm med ca 15%. 

Inkomsterna kan beräknas till 2 530 000 kr. De beräknas då täcka också en 

del av de lönekostnadsökningar som kan väntas för budgetåret 1983/84 (5). 
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För fraktstödet räknar jag med en ökning om 29000 kr. med hänsyn till 

kostnadsstegringar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens biografbyrå för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 2 845 000 kr. 

C 2. Filmstöd 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

24044333 

32215000 

33 045 000 

Reservation 329474 

För stiftelsen Svenska Filminstitutets verksamhet gäller 1982 års film

och videoavtal, som trädde i kraft den I juli 1982. Avtalet. vilket godkän

des av regeringen genom beslut den 3 juni 1982, är slutet mellan staten 

samt filmbranschens och videobranschens organisationer. Enligt avtalet 

skall en biografavgift som uppgår till I 0 % av bruttobiljettintäkterna. erläg

gas till stiftelsen av biografer med mer än fem föreställningar i veckan. 

Videogramuthyrare skall till stiftelsen erlägga videoavgift för de videogram 

som förs i handeln för uthyrning för enskilt bruk. A vgiftcrna tillförs en 

filmfond. vars medel enligt bestämmelser i avtalet används för produktion 

av svensk film. för att främja spridning och visning av värdefull film. för 

branschfrämjande ändamål samt för övriga filmkulturella ändamål. 

För budgetåret 1981/82 uppgick biograf::i.vgifterna till 39,I milj. kr. I 

prop. 1981/82: I I.I om vissa filmfrågor m. m. beräknade föredraganden (s. 

33) biografavgifterna till ca 40 milj. kr. för ett budgetår. Videoavgifterna 

beräknades komma att inbringa 17- 21 milj. kr. 

Från anslaget Filmstöd utgår dels bidrag till filmfonden. dels bidrag till 

Svenska Filminstitutet för produktionsgarantier till svenska kortfilmer och 

för främjande av spridning och visning av viirdefull film. Vidare anvisas 

medel till konstnärsnämnden för bidrag till projekt på filmområdet. Över

gångsvis under budgetåret 1982/83 betalas från anslaget också vissa kost

nader för granskning av barnfilm m. m. hos statens ungdomsråd. 
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1982/83 

I. Bidrag till film-
fonden 24500000 

2. Produktionsgarantier 
till svenska kon-
filmer 2000000 

3. Främjande av sprid-
ning och visning av 
värdefull film 5000000 1 

4. Bidrag till projekt 
på filmområdet 315000 

5. Bidrag för film-
kulturella ändamål 4000002 

32215000 

Beräknad ändring 1983/84 

Svenska Film
institutet. 
konstnärs
nämnden 

+ 2450000 

+ 200000 

+ 500000 

+ 315000 

+ 400002 

+ 3505000 

Före
draganden 

of. 

+ 50000 

of. 

+ 10000 

+ 770000 

+830000 

1 Därav högst 2 milj. kr. för försöksverksamhet med lokalt arbete med video. 
2 Avser lönekostnader m. m. för granskning av barnfilm m. m. 

Svenska Filminstitutet 

För budgetåret 1983/84 föreslår Filminstitutet att anslaget räknas upp 

med hänsyn till ökade kostnader(+ 3190000 kr.). 

Konstnärsnämnden 

Det anslag som konstnärsnämnden erhåller för bidrag till projekt inom 

filmområdet är enligt nämnden helt otillräckligt. Nämnden föreslår en 

fördubbling av belopp~! ( + 315 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

1982 års film- och videoavtal godkändes av regeringen den 3 juni 1982. 

Samma dag meddelades genom regeringsbeslut ytterligare riktlinjer för 

Svenska Filminstitutets verksamhet med främjande av spridning och vis
ning av värdefull film. Det är ännu för tidigt att dra några vittgående 

slutsatser om verkan av den nya ordningen. På en punkt är emellertid 

enligt min mening gällande riktlinjer mindre ändamålsenliga. Stöd till Film

institutets egen filmimport utgår f. n. på samma villkor som för övriga 

filmimportörer, dvs. institutet skall söka importstöd hos sin egen visnings

nämnd eller nämnd för barn- och ungdomsfilm. Jag finner att denna ord

ning är administrativt otymplig och att den också kan få andra negativa 

konsekvenser. Fr. o. m. nästa budgetår bör i stället institutets möjligheter 

att bedriva filmimport förstärkas genom att institutet får ett eget statsbi

drag för filmkulturella ändamål. Självklart skall då inte längre bidrag till 
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institutets importverksamhet kunna utgå ur de medel som de båda nämn

derna disponerar. Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att göra 

erforderliga ändringar i riktlinjerna. 

För budgetåret 1983/84 bör 1170000 kr. anvisas till Svenska Filminstitu

tet som bidrag för filmkulturella ändamål. Jag har vid beräkningen tagit 

hänsyn till dels att medel motsvarande vad som under innevarande budget

år övergångsvis anvisades till statens ungdomsråd för lönekostnader m. m. 

för granskning av barnfilm m. m. fr. o. m. nästa budgetår bör anvisas till 

institutet, dels att institutet enligt vad jag nyss anförde inte längre bör 

kunna erhålla stöd till sin importverksamhet ur de medel som disponeras 

av visningsnämnden och nämnden för barn- och ungdomsfilm. 

hg räknar med att bidraget till filmfonden för nästa budgetår skall uppgå 

till oförändrat 24.5 milj. kr. För produktionsgarantier till svenska kort

filmer räknar jag med 2 050000 kr. I likhet med innevarande budgetår bör 5 

milj. kr. anvisas som bidrag till Svenska Filminstitutets verksamhet med 

främjande av spridning och visning av värdefull film. Högst 2 milj. kr. av 

dessa medel bör få användas till försöksverksamhet med lokalt arbete med 

video. Bidragen till Folkets Husföreningarnas Riksorganisation för sprid

ning av kvalitetsfilm och till Sveriges Förenade Filmstudios bör för budget

året 1983/84 inte understiga I 070000 kr. resp. 820000 kr. 

Bidraget till konstnärsnämnden för bidrag till projekt på filmområdet bör 

uppgå till 325 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Filmstöd för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag 

av 33045000 kr. 
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Radio och television 

C 3. Nordiskt radio- och TV-samarbete via satellit m. m. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen anvisade våren 1982 medel för Sveriges medverkan under 

hösten 1982 i studiefasen rörande det nordiska radio- och TV- samt tele

samarbetet (prop. 1981/82:200. KrU 1981/82:27. rskr 1981182:340). För

slag om medel för våren 1983 avser jag att lägga fram vid min anmälan till 

tilläggsbudget III till statsbudgeten för innevarande budgetår, medan för

slagen för budgetåret 1983/84 bör presenteras i nästa särskilda proposition 

om nordiskt kultursamarbete m. m. I avvaktan på den särskilda propositio

nen bör anslaget för budgetåret 1983/84 beräknas med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

atc i avvaktan på särskild proposition om nordiskt kultursamarbete 

m. m .. till Nordiskt radio- och TV-samarbete 1·ia satellit m. m. för 

budgetåret 1983/84 beräkna ett anslag av 1650000 kr. 

Avgiftsfinansierad radio- och TV-verksamhet 

Allmänna riktlinjer 

Riktlinjerna för radio- och TV-verksamheten lades fast av riksdagen år 

1978 (prop. 1977178: 91. KrU 1977178: 24, rskr 1977178: 337). 

Verksamheten regleras främst genom radiolagen ( 1966: 755, omtryckt 

1972: 240. ändrad senast 1980: 135. 1981: 507 och 1982: 458) och radioan

svarighetslagen ( 1966: 756) med förordningen ( 1967: 226) om tillämpningen 

av radioansvarighetslagen. Av betydelse i sammanhanget är också lagen 

( 1978: 478) om avgift för innehav av televisionsmottagare (ändrad senast 

1980: 134. 1981: 169 och 199) och förordningen (1978: 482) med instruktion 

för radionämnden. 
Sändningsrätt enligt radiolagen tillkommer f. n. de fyra programföreta

gen Sveriges Television AB. Sveriges Riksradio AB. Sveriges Lokalradio 

AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Närmare bestämmelser om rättig

heter och skyldigheter beträffande sändningsrätten och programverksamc 

heten finns i avtal mellan staten och programföretagen träffade år 1979. I 

samma år träffade avtal mellan staten och Sveriges Radio AB regleras dels 

detta bolags uppgifter som moderbolag i en koncern i vilken de nämnda 

programföretagen ingår. dels koncernens verksamhet under krig eller vid 

krigsfara. Samtliga avtal omfattar perioden fram t. o. m. den 30 juni 1986. 
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Radionämndcn övervakar genom efterhandsgranskning att programföre

tagen iakttar föreskrifterna i radiolag och avtal. 

Finansiering och ansmrsfördelning 

Radio- och TV-verksamhetens drift- och investeringskostnader har se

dan starten huvudsakligen finansierats med mottagaravgifter. Undantagna 

från avgiftsfinansiering är utbildningsprogramverksamheten och program

verksamheten för utlandet. Medelsbehoven för dessa verksamheter redo

visas under anslaget Sveriges Utbildningsradio aktiebolag under utbild

ningsdepartementets huvudtitel resp. anslaget Sveriges Radios program

verksamhet för utlandet under utrikesdepartementets huvudtitel. 

Radionämndens verksamhet finansieras med mottagaravgifter. 

Televerket svarar för distribution av program, avstörningsverksamhet 

inom hela radioområdet och uppbörd av mottagaravgifter. Avgiftsuppbör

den är samordnad med inkasseringen av telefonavgifter. Avgiftsmedlen 

fonderas hos riksgäldskontoret. 

Byggnadsstyrelsen har ansvar för projektering och byggande av större 

byggnader för Sveriges Radio-koncernen. Denna får utan särskilt bemyn

digande göra byggnadsinvcsteringar i de fall då byggnadskostnaderna inte 

överstiger 2 milj. kr. 

Televerkets drift- och investeringsutgifter samt byggnadsstyrelsens 

investeringsutgifter i samband med den allmänna programverksamheten 

bekostas med avgiftsmedel. Investeringarna avskrivs omedelbart i sin 

helhet. 

Riksdagen fattar beslut om såväl mottagaravgifter som drift- och inve
steringsanslag till den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Kostnader för budgetåret 1981182 för den avgiftsfinansierade l'erksamhe

ten 

För ljudradio- och televisions verksamheten togs I 960 milj. kr. i anspråk 

under budgetåret 1981/82. Sveriges Radio-koncernen disponerade I 599 

milj. kr. för programverksamheten. Televerket utnyttjade totalt 347 milj. 

kr .. varav 222 milj. kr. för programdistributionen och avgiftsuppbörden. 91 

milj. kr. för avskriv.ning av investeringar. samt 34 milj. kr. för utlagda 

räntekostnader. Byggnadsstyrelsens investeringskostnader uppgick till to

talt 13 milj. kr. för budgetåret. Kostnaderna för radionämndens verksam

het uppgick till 1.3 milj. kr. 

Under budgetåret uppgick de totala intäkterna i form av mottagarav

gifter och räntor på avgifter till 2065 milj. kr., vilket i förhållande till de 

avgiftsmedel som togs i anspråk innebär ett överskott på 105 milj. kr. 

Överskottet medförde att behållningen i rundradiofonden per den 30 juni 

1982 var 132 milj. kr. 

Den allmänna mottagaravgiften uppgår sedan I april 1981 till 508 kr. per 

år och tilläggsavgiften för färg-TV till 160 kr. per år. Antalet allmänna 
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avgifter uppgick den I juli 1982 till drygt 3 .2 miljoner och antalet tilläggsav

gifter för färg-TV till ca 2.8 miljoner. 

Medelsframställningar för den avgiftsfinansierade radio

och TV- verksamheten budgetåret 1983/84. 

Televerket 

För budgetåret 1982/83 har 99 milj. kr. anvisats för investeringar i 

rundradioanläggningar. 

Televerkets beräkningar i 1983/84 års kostnadsnivå av in ve st e rings

kos t n ad er för den avgiftsfinansierade rundradioverksamheten under 

budgetåren 1983/84-1987/88 redovisas i följande sammanställning, där 

även dispositionen av erhållna medel för 1982/83 anges. 

Byggnadsobjekt Milj. kr. i resp. budgetårs beräknade 
kostnadsnivå 

Disposition 
av erhållna 
medel för 
1982/83 

Beräknat invcstcringsmedelsbehov 
femårsperioden 1983/84-87/88 

Utbyggnad 111· sändarstationer för 
FM och TV 
Förbättrad täckning för FM 1-3 0,7 
Särskilda FM-lokalradiosändare 
Förbättrad täckning för TV 3.3 
Reservsändare för TV 2 4.4 
Stations tillbyggnader 5,0 
Flyttning av FM-TV-stationer 5,5 
Arbetsmiljö m. m. 1,9 

Summa 20,8 

Rl'im·estering för siindarstativner 
j(Jr FM och T\i 
Sändare 16.5 
Antenner 13,0 
Master 10.5 
Elkraftsutrustning m. m. 4.4 

Summa 44,4 

Siindarstationer för AM 
Sölvesborg MV nyanläggning 6.9 
Motala LV antennmodifiering 

Summa 6,9 

Radioliinklinjer och OB-utru.l"lning 
Utbyggnad 12.5 
Reinvestering 4,4 

Summa 16,9 

Rundradiocentraler m. m. 
Utbyggnad och reinvestering 10,0 

Summa 10,0 

Totalt 99,0 

1983/84 84/85 

3.1 2.2 
11.0 11.0 
3,7 6.2 

10.3 5,5 
0.9 0,2 

29,0 25,1 

14.1 13.3 
15.0 15.4 
5.9 6.3 
3.7 1.6 

38,7 36,6 

7.9 2.6 
1,1 

9,0 2.6 

3,9 6,9 
16,7 7,7 

20,6 14,6 

5,6 6,9 

5,6 6,9 

102,9 85,8 

85/86 86/87 

2.2 2.2 
11,0 7,7 

1.1 
5,5 3,6 
0.2 0.2 

20,0 13,7 

15.6 21.5 
15.4 15,4 
5.5 5.5 
1.7 1,0 

38,2 44,0 

10,5 7,6 
10,6 16,0 

21,1 23,6 

5,4 2,3 

5,4 2,3 

84,7 83,6 

87/88 

1.7 
6.6 

2.5 
0.2 

11,0 

20.9 
14,3 
5.5 
1,1 

41,8 

6.7 
17,9 

24,6 

6,2 

6,2 

83,6 
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Beträffande femårsplanen för investeringar framhåller televerket bl. a. 

följande. 

Ingen kompletterande utbyggnad av de tre F M-n äten eller sändare 

för förbättrad lokalradiotäckning har planerats inom investeringsramen för 

femårsperioden. 

Beträffande ett fjärde FM-nät avvaktar televerket i enlighet med 

riksdagens beslut med anledning av förslag i budgetpropositionen 1981 

(prop. 1980/81: 100, KrU 1980/81:22, rskr 1980/81: 175) att frågan prövas i 

det beredningsarbete som kommer att föregå ett nytt radioavtal. 

I enlighet med samma riksdagsbeslut har utbyggnaden av mindre 

TV-stationer för förbättrad TV-täckning halverats i förhållande till 

tidigare planer. Den föreliggande femårsplanen inrymmer således i genom

snitt 10- 15 nya TY-stationer per budgetår. Befolkningstäckningen beräk

nas uppgå till 99.6% för TY I och 99.5 % för TY 2. Vid utbyggnad enligt 

femårsplanen beräknas den vid femårsperiodens slut uppgå till 99, 7 % för 

TV I och 99,6% för TV 2. 

Klagomål avseende dåliga mottagningsmöjligheter för TY inkommer 

alltjämt till televerket. I en del fall har reaktioner mot det nyssnämnda 

riksdagsbeslutet noterats. 

Den huvudprincip som legat till grund för utbyggnaden av mindre 

TY-stationer innebär att områden med större antal hushåll med dålig 

mottagning har prioriterats framför sådana med ett färre antal hushåll. 

Ingen nämnvärd utbyggnad har gjorts för områden med mindre än 25 

hushåll med dålig mottagning. 

Det är angeläget att förse åtmim·tone alla större stationer med reserv
s ändar e även för TY 2. särskih som de befintliga TY 2-sändarna kom

mer att uppnå en ålder av 15 år under femårsperioden. Utbyggnaden 

fortsätter därför i tidigare planerad omfattning. 

Stationstillbyggnader uppförs främst för att inrymma TY 2-re

servsändare vid större stationer som inte har utrymme för sådan. 

Flyttning av vissa FM-TY-stationer krävs av flera skäl, t.ex. 

risk för nedfallande is från masterna, otillfredsställande täckning på grund 

av tillkommande omgivande bebyggelse samt krav från kommunerna att 

flytta till annan plats. 

De fortsatta utredningarna beträffande flyttning av Malmö FM-TY-sta

tion har visat att flyttning till den nuvarande radiolänkstationen vid Jä

gersro kan ske till en betydligt reducerad kostnad i jämförelse med tidigare 

planerad uppbyggnad av en helt ny station vid Arrie. Arbetet med denna 

flyttning kommer att påbörjas budgetåret 1982/83 och beräknas vara avslu

tat budgetåret 1983/84. 

Vidare har de fortsatta utredningarna beträffande flyttning av Uppsala 

FM-TY-station visat att kostnaderna för rundradions del kan reduceras i 

viss utsträckning genom att utbyggnaden samordnas med stationsutbygg-
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nad för radiolänk för telefoni. Uppförandet av en högmast på den nya 

stationsplatsen påbörjas budgetåret 1983/84. 

De FM- och TV-sändaranläggningar, som anskaffades i början av resp. 

näts utbyggnad, har nu varit i bruk i mer än 20 år och börjar därför bli 

förslitna. Reinvesteringar, främst i TV I-anläggningarna, behöver 

därför göras under hela femårsperioden. TV I-sändarna vid de större 

stationerna förses därvid med passiv reservutrustning i stället för nuvaran

de system med aktiv parallelldrift. Mot slutet av perioden måste ett utbyte 

av FM-sändarna för P 1-P 3 påbörjas. Även för TV 2-anläggningarna börjar 

ett reinvesteringsbehov uppkomma. 

Åtgärder för att minska riskerna för masthaverier vid höga vindstyrkor 

och vid överbelastning till följd av nedisning kommer att genomföras. 

Även andra anläggningsdelar i masterna, såsom vissa antenner som är 

utsatta för kraftig miljöpåverkan, kommer att bli föremål för reinvestering 

under femårsperioden. Härvid prioriteras utbyte av sådana antenner där 

driftinskränkande åtgärder nu måste vidtas. t. ex. genom att göra avbrott i 

sändningarna för att förhindra att personalen arbetar i masterna under 

riskabel strålningsintensitet. 

Medel har erhållits fr. o. m. budgetåret 1980/81 för att uppföra en ny 

mellanvågsstation, tidigare benämnd Skåne MV. avsedd att ersätta mellan

vågssändaren vid Hörby radiostation. Projektering pågår av stationen, 

som kommer att uppföras på Listerlandet och benämnas S ö I ve s borg 

MV. Den är kostnadsberäknad till 19,7 milj. kr., dvs. i enlighet med 

tidigare redovisade kostnadsberäkningar, uppräknade till aktuell kostnads

nivå, och beräknas kunna färdigställas under budgetåret 1984/85. Hälften 

av kapitalkostnaden under anläggningstiden bestrids av det under utrikes

departementets huvudtitel uppförda anslaget Sveriges Radios program

verksamhet för utlandet. 

För att på bästa sätt få anpassning till den nya inriktningen av landets 

lång- och mellanvågssändare, nämligen att främst ge täckning utanför 

landets gränser, bör antennsystemet vid Motala LV modifieras. I sam

råd med Sveriges Radio AB har fastställts lämplig utformning av antenn

systemet i avsikt att förbättra mottagningen främst i sydvästlig och nord~ 

ostlig riktning. Modifieringskostnaden uppgår till I, I milj. kr. och belastar 

budgetåret 1983/84. 

Hörby M V, som på grund av hög ålder samt brist på rör och reservde

. lar kan vara i drift längst till år 1985, läggs ned efter det att Sölvesborg MV 

tagits i bruk. Samma förhållande gäller Göteborg M V, där risk förelig

ger att driften måste upphöra redan före år 1985. 

När Sölvesborg MV har etablerats, Hörby MV och Göteborg MV har 

lagts ned samt Motala LV modifierats, kommer efter budgetåret 1984/85 

Sölvesborg MV och Motala LV att vara de enda kvarvarande lång- och 

mellanvågssändarna, båda med inriktningen att främst ge täckning av 
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närområdet kring Sverige. För täckning av områden på större avstånd 

finns kortvågssändarna i Hörby och Karlsborg. 

Investeringsutgifterna för radio I än kut rustning beräknas under 

den aktuella femårsperioden uppgå till ca 42,3 milj. kr., varav 39,0 milj. kr. 

ä.r reinvestering. Huvudsakligen erfordras medel för kompletterings· och 

moderniseringsarbeten. 

Med 0 B-u trust ni n g avses bl. a. terminalvagnar, mastbilar och tran

sportabla radiolänkutrustningar för etablering av förbindelser för program-

' överföring från tillfälliga produktionsplatser (s. k. OB-verksamhet). I 

planen för nu aktuell femårsperiod ingår återanskaffning av försliten mate

riel samt utökning av utrustning för OB-verksamheten, speciellt fasta 

inmatningsterminaler. Med hänsyn till de positiva resultat som verksamhe

ten med mobil utrustning för ljudöverföring till fasta terminaler hittills har 

gett kommer kompletteringar att ske de närmaste åren. Härigenom görs 

dessutom kostnadsbesparingar för anordnandet av tillfälliga trådförbin

delser. Komplettering kommer också att ske för stereoöverföring. Inve

steringsutgifterna för OS-utrustning beräknas under den aktuella femårs

perioden uppgå till ca 62.2 milj. kr.. varav 29,9 milj. kr. är reinvestering. 

Vid televerkets elva rundradiocentraler pågår successivt utbyte 

av den tekniska utrustningen. föranlett av att befintliga. äldre utrustningar 

inte svarar mot de krav som ställs med anledning av det ökade programut

budet och den ökade programinsamlingen. lnvesteringsutgifterna för rund

radiocentraler m. m. beräknas under den aktuella femårsperioden uppgå 

till ca 26.4 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 räknar verket med driftkostnader för den 

avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten om sammanlagt 270, I 

milj. kr. Härav avser 189.8 milj. kr. ersättning för programdistribution. 

66,6 milj. kr. ersättning för debitering och uppbörd av TV-avgifter samt 

13.7 milj. kr. ersättning för avgiftskontroll. 

I en skrivelse till regeringen den 5 oktober 1982 redovisar televerket 

erfarenheterna av de tre senaste budgetiirens kampanjer mot avgiftsskolk. 

Kampanjerna har bl. a. omfattat försöksverksamhet med kontroll av 

TV-innehav med hjälp av elektroniska mätinstrument, s. k. pejling. Enligt 

televerket har kampanjerna.varit framgångsrika och inneburit en ökning av 

antalet anmälda TV-innehav med 55 000 enheter utöver vad som beräknats 

som förväntad ökning. 

I skrivelse till regeringen den 9 november 1982 redogör televerket för 

sina planer för den fortsatta verksamheten när det gäller kampanjen mot 

avgiftsskolk. Televerket räknar med en verksamhet av minst samma om

fattning som under den treåriga försöksperioden. När det gäller pejlingen 

samordnas den med det ordinarie kontrollarbetet för att förstärka effekten 

av detta. Vidare planeras informationskampanjer i olika massmedier m. m. 

Slutligen föreslår televerket beträffande den fortsatta kampanj verksamhe

ten med hjälp av pejling att förordningen ( 1980: 287) om försöks verksam-
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het med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare förlängs med 

tre år t. o. m. den 30 juni 1986. 

Byggnadsstyrelsen 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 har byggnadsstyrelsen 

beräknat medelsbehovet till 70 milj. kr. för projektering och uppförande av 

radio- och TV-byggnader. Beloppet avser bl. a. tillbyggnad i kvarteret 

Förrådsbacken i Stockholm, tillbyggnader i Luleå, Sundsvall och Norrkö

ping, ombyggnad i Umeå, om- och tillbyggnad i Göteborg och nybyggnad 

av kontorshus i Malmö. 

Sveriges Radio 

För verksamheten 1978179-1982/83 lämnar Sveriges Radio följande re

dovisning: 

Utbyggnaden av radio- och TV-verksamheten enligt riksdagens beslut 

med anledning av 1978 års radioproposition har pågått i fem budgetår. 

Utbyggnaden skall vara genomförd med utgången av budgetåret 1988/89. 

För de fem gångna budgetåren 1978179-1982/83 utgör summan av de 

årliga medelstillskotten för utbyggnaden i de olika årens löpande penning

värden 232 milj. kr. Riksdagens målsättning för den fortsatta utbyggnaden 

innebär ett årligt tillskott om 2,3 %. Detta motsvarar 37 milj. kr. per år i 

dagens penningvärde eller totalt ca 220 milj. kr. för- perioden 1983/84-

1988/89. 

De olika regionaliseringsåtgärderna har krävt de största resurserna un

der perioden t. o. m. budgetåret 1982/83. Regionaliseringen av rikspro

gramproduktionen i radio och TV, utbyggnaden och permanentningen av 

regional-TV och konsolideringen och utvecklingen av lokalradion har tagit 

i anspråk 105 milj. kr. 

Insatserna har inneburit att huvuddelen av den planerade regionalise

ringen av riksprogramproduktionen har kunnat genomföras. Riksradion 

har ökat distriktens riksprogramproduktion från 62 till-90 timmar per vecka 

dvs. en ökning med 28 veckotimmar. Televisionens distrikt är budgetåret 

1982/83 utbyggda för att producera 38 % av riksprogrammen. 

Regional-TV-verksamheten har getts fastare form i de fyra försöksområ

dena. Norrköping startade regional-TV-sändningar i början av år 1980, 

Växjö kommer att starta sådana sändningar över Småland som sjätte 

regional-TV-distrikt våren 1983. 

Lokalradion har gjort väsentliga insatser för att konsolidera verksamhe

ten och genomföra utvecklingsplanerna för basstationer, glesbygd och 

storstäder. Detta har bl. a. inneburit en väsentlig decentralisering av verk

samheten. Lokalradion har nu 34 lokalredaktioner utanför huvudorterna 

med 94 medarbetare. 
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Stora insatser har vidare gjorts för kvalitetsförbättringar i programverk

samheten. Sammanlagt har över åren 74 milj. kr. motsvarande 1/3 av 

medelstillskotten använts för detta, vilket har varit klart märkbart i pro

gramutbudet. Televisionen har i det närmaste kunnat återställa utbudet av 

gestaltande produktion till samma nivå som i början av 1970-talet. Mot 

bottennivån ca 130 timmar för några år sedan har det nu kunnat höjas så att 

planeringsnivån är 180 timmar. Utbudet av svensk levande teater, musik 

och underhållning har härigenom ökat starkt. En egen teaterensemble med 

40 skådespelare tillkom fr. o. m. höstsäsongen 1980, Sändningstiden för 

frilansproduktioner var 98 timmar under budgetåret 1981/82 mot 54 under 

budgetåret 1977/78. 

Riksradion har ökat den levande musiken från 33 veckotimmar år 1979 

till 40 veckotimmar år 1981. Tidigare begränsningar i uppspelning av skyd

dad grammofonmusik har upphävts. Berwaldhallen togs i bruk år 1979. 

Detta har inneburit kraftigt förbättrade förhållanden för den levande musi

ken och ett väsentligt tillskott till musiklivet i Stockholm. Utrikesbevak

ningen har förbättrats genom nya korrespondenter i Oslo, Helsingfors, Rio 

de Janerio och Nairobi. Riksradion har numera fast bevakning på 13 

platser i världen. 

Insatserna för lokalradions utveckling har också haft en klart kvalitets

höjande effekt. Av ett programutbud budgetåret 1981/82 om 21 500 timmar 

var 4 000 timmar talad kultur och levande musik. Den levande musiken har 

ökat från 700 timmar budgetåret 1979/80 till I 200 timmar budgetåret 

1981/82. Lokalradiostationer har även engagerat sig i teaterproduktioner. 

Utnyttjandet av frilansare har ökat starkt. 
En påtaglig satsning har gjorts på minoritetsspråken. Riksradion har i 

det närmaste fördubblat sändningstiden för minoritetsspråken från 15 till 

28 veckotimmar under perioden 1978179-1982/83. Spanska har tillkommit 

som nytt språk och sändningarna har successivt ökats. Televisionen har 

startat ett egenproducerat finskt magasin. I år startar sändningar i TV på 

samiska och estniska. 
TV har ökat de textade programmen för hörselhandikappade. Text-TV

försöket har slutförts och permanentats. Redaktionen har byggts ut. F. n. 

sänds 110 sidor varav hälften förnyas dagligen. 

Repriserna i TV har ökat med ca 4 timmar per vecka. Ökningen avser 

särskilt gestaltande program. 

Hur resurstillskotten har fördelats på de olika ändamålen och på pro

gramföretagen framgår av följande sammanställning, 
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Total därav 
använd-
ning lokal- riks- te lev i-

radion radion sionen 

Vidgad regionalisering 48,5 17.3 31.2 
Regional-TV. lokalradio 56, l 40,3 15.8 
K valitetsförbättringar 74.1 19.9 54.2 
Minoritetsspråk m. m. 13.6 4 ~ 5.2 3.9 
Övrigt 40.1 2.3 14.8 23.0 

232,4 47,l 57,2 128,1 

Rationaliserinxar är 1981182 och 1982183 

Rationaliseringskravet med 2 o/r motsvarar årligen för Sveriges Lokalra

dio AB !LRABJ drygt 3.5 milj. kr.. för Sveriges Riksradio AB (RRJ ca 6.9 

milj. kr. och för Sveriges Television AB (SVTJ ca 19 milj. kr. För moder

bolaget utgör kravet 0.9 milj. kr. 

Med hänsyn till skillnader i organisation och verksamhetsformer mellan 

koncernföretagen drivs rationaliseringsarbetet på olika sätt i de olika bola

gen. Alla bolagen redovisar åtgärder som tillsammans för vart och ett av 

dem innebär att sparnivån uppnås. 

För LRAB sker den huvudsakliga besparingen genom reduktion av 

musiktapeten och genom samarbetsavtalet med RR. Under 1981/82 har 

besparingar genomförts inom den centrala verksamheten. Även för RR 

innebär samarbetsavtalet en viss rationaliserings vinst. I övrigt sker en viss 

minskning på tjänstestaten och på omkostnaderna. SVT redovisar rationel

lare produktionsmetoder inkl. effekter av rationaliseringsinvesteringar. 

Besparingar sker vidare inom olika grenar av administrativ servi.ce. bl. a. 

ändrad förrådshållning, rationalisering av transport verksamheten. ändrade 

städrutiner m. m. SR uppfyller besparingskravet genom främst indragning 

av vakanta tjänster. Inom företagen sker vidare en systematisering av 

vardagsrationaliseringen. 

\!crksamheten 1983184 

Planeringen för verksamheten förutsätter ett årligt reformtillskott om 

2.3 % under perioden t. o. m. budgetåret 1988/89. Programföretagen har 

utformat planer för den fortsatta utbyggnaden under perioden fram t. o. m. 

budgetåret 1985/86 inom ramen för denna förutsättning. Planerna utgår 

vidare från ett årligt rationaliseringskrav om 2 % . SR följer fortlöpande 

rationaliseringsarbetets genomförande och söker stödja detta på olika sätt. 

Förra budgetåret avsatte SR således särskilda medel för att underlätta 

finansieringen av större investeringar med rationaliseringssyfte. 

Den ändrade ordningen för att bestrida merkostnader för programdistri

bution och programinsamling enligt riksdagens beslut i år (prop. 

1981/82: 100 bil. 12 s. 72. KrU 1981182: 18. rskr 1981/82: 201) kan enligt SR 

leda till att verksamheten drabbas av merkostnader för.reformverksamhe

IO Rik.l'da!i<'n 1982183 I sam/. Nr /00. Bila!ia JO 
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ten som inte ligger inom ramen för reformtillskottet med 2·,3 %. SR föror

dar med hänsyn härtill att de kostnadshöjningar som televerket kan kom

ma att få som en följd av reformprogrammet linansieras genom successiva 

höjningar av televerkets driftanslag och inte genom överföring av medel 

mellan SR och televerket. SR förutsätter vidare att till den del sådana 

överföringar aktualiseras skall de kunna beslutas genom överenskommelse 

mellan SR och televerket, utan statsmakternas hörande. 

Den automatiska kompensationen för kostnadsstegringarna är. enligt 

SR. ett värdefullt element i den ekonomiska planeringen inom koncernen. 

Förändringen av indexkonstruktionen under de senaste åren leder emeller

tid undan för undan till att vissa kostnadsstegringar - bl. a. för det pro

grammaterial som SVT köper in - inte kompenseras. Kostnadsutveckling

en inger oro. i synnerhet beträffande sport och underhållning. Den kan 

leda till svårigheter att balansera mellan kraven på en utbyggnad av verk

samheten och att erbjuda publiken det nuvarande utbudet. 

Även utvecklingen av lokalkostnaderna inger bekymmer. Verksamheten 

bedrivs i många fall i förhyrda lokaler. Utvecklingen på hyresmarknaden 

innebär att kostnaderna för sådana lokaler stiger kraftigt när avtalen måste 

förnyas. Lokalkostnaderna har därför under senare år visat en tendens att 

ta en större del av medelstillskotten i anspråk än tidigare. SR överväger 

åtgärder för att möta denna utveckling och avser att återkomma till rege

ringen i denna fråga. 

I direktiven (Oir. 1982: 62) för massmediekommitten ( U 1982:07) uttalar 

departementschefen att SVT och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) t.v. 

bör fortsätta nuvarande begränsade försöksverksamhet med videogram

distrihution av sina program i avvaktan på kommittens förslag och ställ- · 

ningstagandena därtill. I likhet med SVT anser SR att programföretaget 

bör ha ett avgörande inflytande över den videogramverksamhet som grun

dar sig på programutbudet i TV. Erfarenheterna från försöksverksamheten 

kan ge vägledning om den lämpligaste organisationsformen. 

SVT:s plan för utbyggnaden av regional-TV bygger på att hela landet. 

med undantag av ABC-län, skall täckas innan egna sändningar påbörjas i 

de distrikt som samverkar inom Nordnytt och Mittnytt. Detta innebär att 

Örebro- Karlstad bör tillkomma som nästa regional-TV-distrikt i stället för 

Västerbotten. SR finner starka skäl tala för en sådan ordning för utbyggna

den och förordar att den läggs till grund för den fortsatta planeringen. 

Ra t iona I is er i ng s pi a ne ma 

Planerna för den fortsatta rationaliseringsverksamheten följer i stort sett 

samma mönster som de tidigare redovisade. redan genomförda rationalise

ringarna. 

För LRAB ligger tyngdpunkten i åtgärderna i en reduktion av tjänster i 

huvudsak på lokalradiostationerna. För att uppfylla rationaliseringskravet 

beräknar LRAB att det är nödvändigt att under perioden 1983/84-1985/86 
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dels minska lokalradiostationernas tjänster med 34 varav 7 under budget

året 1983/84, dels också minska antalet tjänster inom den centrala verk

samheten. Den därnäst största rationaliseringsposten utgör samarbetsavta

let med RR. Härutöver sker neddragningar inom administrativ verksam

het, bl. a. genom minskad städfrekvens. 

RR:s rationaliseringsarbete bygger på rationaliseringsplaner som på 

uppdrag har framlagts av samtliga avdelningar, redaktioner och distrikt. 

Huvuddelen av besparingarna beräknas ske genom indragning av tjänster 

och minskning av omkostnadsposter. 

SVT:s rationaliseringsplan omfattar fyra områden, nämligen rationellare 

produktionsmetoder, effektivare administration och service. reviderad 

plan för distriktsutbyggnaden samt vardagsrationalisering. 

Den största poste_n är rationaliseringsvinster genom rationellare produk

tionsmetoder. Denna beräknas svara för ca hälften av de möjliga ratio.nali

seringsvinsterna. Effektivisering av administration och service beräknas 

ge ca en tredjedel av det erforderliga resultatet. SVT:s rationaliserings

planer förutsätter att tjänsteantalet budgetåret 1982/83-1984/85 minskas 

med minst 100. 

SR planerar att nå rationaliseringsmålet genom indragning av vaktanta 

tjänster och minskning av omkostnader. 

Medelsbehovet för den avgiftsfinansierade verksamheten: 

Medelstilldelningen budgetåret 1982/83 är i 1981/82 års prisläge 1603,5 

milj. kr. 

I enlighet med riksdagens beslut beräknas medelstillskottet budgetåret 

1983/84 till 2.3 % vilket motsvarar 36,9 milj. kr. SR förutsätter att investe

ringsbehoven skall kunna tillgodoses inom medelsramen. 

Som framgår av det föregående bygger planeringen inom koncernen på 

att ett rationaliseringskrav om 2 % skall kunna uppfyllas även budgetåret 

1983/84. Kravet motsvarar 32,8 milj. kr. Beräknat på samma sätt som 

innevarande budgetår blir medelsbehovet därmed 1607,6 milj. kr. 

Mottagara1·gijierna 

De samlade kostnaderna för rundradiofonden för Sveriges Radio-kon

cernens, televerkets och byggnadsstyrelsens verksamhet beräknas budget

året 1983/84 till 2,3 miljarder kr. Oförändrade mottagaravgifter beräknas 

inbringa 2.1 miljarder kr. Underskott skulle således uppstå. SR föreslår 

därför att den allmänna mottagaravgiften höjs med 40 kr. från 508 till 548 

kr. fr.o.m. den 1 juli 1983. Färgtillägget bör vara oförändrat 160 kr. 

Avgiften för innehav av färg-TV skulle således höjas från 668 kr. till 708 kr. 

Radionämnden 

Medelsanvisningen till radionämnden för budgetåret 1982/83 uppgår till 

1470000 kr. För budgetåret 1983/84 har nämnden beräknat att ytterligare 
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40000 kr. behövs som kompensation för pris- och löneökningar, vilket 

innebär ett medelsbehov om sammanlagt I 510 000 kr. för nästa budgetår. 

Radionämnden har vidare i en skrivelse den 19 november 1982 begärt 

medel för inköp av ny teknisk utrustning, videokassettband m. m. med 

anledning av att Sveriges Television AB övergått till ett nytt tekniskt 

system. Kostnaden anges till 70000 kr. 

Föredragandens överväganden 

1978 års riksdagsbeslut (prop. 1977/78: 91. KrU 1977/78: 24, rskr 

1977/78: 337) om radions och televisionens verksamhet anger hur denna 

skall byggas ut och förbättras under perioden 1978/79-1985/86. 

Utbyggnaden gäller en ökning av distriktens andel av riksprogrampro

duktionen från 30% till 40%. De regionala nyhetssändningarna skall också 

byggas ut för att på sikt omfatta samtliga distrikt. Denna senare utbyggnad 

behöver dock inte vara slutförd vid avtalsperiodens slut. I övrigt innebär 

riksdagsbeslutet ett reformkrav som omfattar bl. a. kvalitetsförbättringar i 

form av ökad frilansmedverkan och en större andel gestaltande inslag. 

Ökad programverksamhet för vissa publikgrupper skall eftersträvas. Lo

kalradion (LRAB) skall tillföras resurser som gör det möjligt att förverkliga 

de· mål som sattes upp för lokalradion i 1975 års riksdagsbeslut (prop. 

1975: 13, KrU 1975: 6, rskr 1975: 82). 

Reformperioden har i enlighet med förslag i 1981 års budgetproposition 

(prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 84) förlängts t.o.m. budgetåret 1988/89 med 

reformkravet oförändrat. För att kunna genomföra d;:tta erhåller Sveriges 

Radio AB (SR) ett årligt resurstillskott motsvarande 2.3 % av medelstill

delningen för drift och investeringar. Förlängningen innebär att de avsedda 

reformerna förverkligas under en tre år längre period än vad som avsågs år 

1978. Om statens avtal med SR och dess programbolag förlängs efter 

budgetåret 1985/86 bör företaget kunna räkna med samma årliga reform

påslag t. o. m. budgetåret 1988/89. I anslutning till förslagen i 1981 års 

budgetproposition beslöts även att ålägga SR ett rationaliseringkrav mot

svarande en årlig anslagsminskning med 2 %. Detta rationaliseringskrav 

kvarstår oförändrat för nästa budgetår. 

Med dessa förutsättningar har SR enligt min mening mycket goda möjlig

heter att planera och genomföra reformerna enligt 1978 års beslut. SR har 

också inom de givna ramarna en betydande frihet att utforma verksamhe

ten och besluta hur reformerna skall förverkligas. Denna frihet förutsätter 

en fyllig information till statsmakterna om hur reformmedlen har använts, 

hur rationaliseringar har genomförts samt. givetvis, hur återstående re

formprogram skall genomföras. 

SR har i och med innevarande budgetår hunnit ungefär till mitten av 

reformperioden. I sin anslagsframställning lämnar företaget en relativt 

utförlig redovisning för perioden 1978179- 1982/83. Av redovisningen fram-
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går att av de olika verksamhetsområdena regionaliseringen hunnit längst 

och kostat mest. För LRAB:s del har det inneburit en väsentlig decentrali

sering av verksamheten. Riksradion (RRJ har uppnått 50 o/c av det uppsatta 

målet för regionaliseringen av riksprogramproduktionen och för Sveriges 

Television (SVTJ är motsvarande siffra 60 %. Regional-TV-verksamheten. 

dvs. de regionala nyhetssändningarna. har byggts ut och sändningar startar 

våren 1983 från Växjö. Det innebär regionala nyhetssändningar över åtta 

distrikt från sex sändningsorter: Malmö sänder Sydnytt. Göteborg Väst

nytt, Växjö Smålandsnytt och Norrköping Östnytt medan Falun-Sunds

vall samverkar i Mittnytt med Sundsvall som sändningsort och Umeå

Luleå i Nordnytt med Luleå som sändningsort. 

Även för övriga reformområden redovisar SR att man hunnit en god bit 

på väg när det gäller förverkligandet. Redovisningen skiljer sig inte i någon 

högre grad från den som lämnades föregående år. vilket förklaras med att 

redovisningen görs för hela perioden från budgetåret 1978179. Detta gäller 

också de besparingar som redovisas. 

Planerna för den kommande femårsperioden är relativt knapphändigt 

redovisade. För LRAB:s del anmäls att utbyggnaden kommer att begrän

sas till en ny lokalredaktion per år, med de givna planeringsförutsättning

arna. RR:s planering innebär. förutom en fortsatt utbyggnad av den regio

nala produktionen tills man uppnått 40 91:-målet. en kraftig satsning på höjd 

programkvalitet och åtgärder för bättre teknisk kvalitet. LRAB och RR har 

vidare utarbetat riktlinjer för ett samarbete som bl. a. omfattar gemensamt 

programutnyttjande. samordning av resurserna för minoritetsspråkspro

gram och visst samutnyttjande av tekniska resurser. 

För SVT:s del innebär planerna en fortsatt regionalisering av rikspro

gramproduktionen med 16 timmar per år för att uppnå 40%-målet inom 

planeringsperioden. När det gäller den fortsatta utbyggnaden av regio

nal-TV föreslår SR vissa förändringar i förhållande till nuvarande planer. I 

budgetpropo~itionen 1980 uttalade föredraganden att SR vid planeringen 

av utbyggnaden av den regionala TV-verksamheten särskilt borde upp

märksamma distrikten i norra Sverige och att det sjunde regional-TV-om

rådet borde utgöras av Västerbottendistriktet (prop. 1979i80: 100.bil. 12 s. 

84). Riksdagen instämde i dessa uttalanden men framhöll att "det i propo

sitionen förutsatts att Sveriges Radio i närmast kommande anslagsfram

ställning skall redovisa alternativa planer för utbyggnaden av televisionen. 

Innan dessa planer föreligger är det för tidigt att göra uttalanden om i 

vilken takt och vilken ordning återstående regional-TV-distrikt bör byggas 

.ut" (KrU 1979/80: 24 s. 20. rskr 1979/80: 178). I årets anslagsframstiillning 

redovisar SR en reviderad plan för utbyggnaden som innebär att Örebro

Karlstad blir nästa regional-TV-område med Örebro som sändningsort och 

med start under budgetåret 1985/86. Det skulle innebära att samtliga di

strikt utom ABC-län får regionala nyhetssändningar före avtalsperiodens 

utgång. Hur och när den fortsatta utbyggnaden därefter skall ske anges 

inte. 
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När det gäller den föreslagna ändringen i utbyggnaden av regional-TV 

finns det enligt min mening starka skäl som talar för den modell som SR 

har presenterat. Program för Nordnytt produceras i dag både i Luleå och 

Umeå och sänds över Norrbotten och Västerbotten från Luleå. Umeå har 

nya ändamålsenliga produktionslokaler och goda förutsättningar att produ

cera sin andel av programmen i Nordnytt. Örebro och Värmlands län 

saknar regionala nyhetssändningar. 

Jag anser att det f. n. inte finns någon anledning till en ytterligare uppdel

ning av regional-TV-områdena. Jag förordar därför, i enlighet med SR:s 

förslag, att Örebro-Karlstad bör tillkomma som nästa regional-TV-om

råde i stället för Västerbotten. 

När det gäller regionaliseringen i övrigt och LRAB:s verksamhet vill jag 

framför allt framhålla vikten av samarbete mellan RR och LRAB. Denna 

fråga har tidigare behandlats i 1978 års radioproposition och budgetpropo

sitionerna 1979 (s. 109) och 1982 Is. 169). De riktlinjer som presenteras i 

årets anslagsframställning har föregåtts av många års planering. Det är 

enligt min mening mycket angeläget att planerna nu kommer till ett snabbt 

förverkligande. 

I 1982 års budgetproposition infördes ett gemensamt kostnadsansvar för 

televerket och SR för vissa kostnader (prop. 1981/82: IOO bil. 12 s. 172). 

Det gäller televerkets ökade driftkostnader för programdistribution och 

programinsamling utöver det s. k. huvudalternativet, dvs. medlen för ett 

budgetår prisomräknade minus rationalisering. Sådana driftkostnadsök

ningar som överstiger den allmänna kostnadsökningen för televerket skall 

betalas av SR-koncernen. Enligt vad jag erfarit har detta haft positiva 

effekter i form av ett ökat kostnadsmedvetande hos programbolagen och 

ett bättre samarbete mellan SR och televerket. I sina anslagsframställning

ar har televerket och SR förklarat att de anser att ökningar som är en följd 

av beslut från statsmakternas sida bör finansieras genom en ökad medels

tilldelning till televerket och inte genom överföring av medel från SR till 

televerket. För tydlighetens skull vill jag påpeka att regeln om gemensamt 

kostnadsansvar gäller de redan beslutade reformerna. Vid beslut om nya 

reformer bör statsmakterna ha ett beslutsunderlag som anger reformernas 

totalkostnader, dvs. både SR:s kostnader och televerkets eventuella ökade 

driftkostnader. Det är alltså angeläget att SR. om man i en framtid föreslår 

sådana reformer, inte bara anger kostnader för den egna koncernen utan 

även kostnadskonsekvenser för televerket. 

Beslut om driftkostnadsökningar för televerket som skall betalas av SR 

bör fattas av televerket och SR gemensamt och kostnaderna bör redovisas 

årligen i efterhand för regeringen i samband med SR:s och televerkets 

anslagsframställni ngar. 

Det nuvarande finansieringssystcmet för SR förutsätter en god betal

ningsmoral hos TV-publiken. De kampanjer mot avgiftsskolk som telever- · 

ket har genomfört de senaste åren har medfört en ökning av antalet 
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nyanmälda TV-innehav på 55 000 utöver förväntad ökning. Det innebär en 

ökad inkomst med ca 30 milj. kr. per år vilket i sin tur motsvarar ca tio kr. 

per mottagaravgift. Skolkkampanjerna har bedrivits delvis med hjälp av 

s. k. pejling. Förordningen ( 1980: 287) om försöks verksamhet med särskild 

kontroll av innehav av televisionsmottagare gäller t. o. m. den 30 juni 1983. 

Televerket har i en särskild skrivelse den 9 november 1982 redovisat sina 

planer för fortsatta skolkkampanjer och framhållit att pejlingen har visat 

sig vara ett viktigt komplement när det gäller effektiviseringen av avgifts

kontrollen. Verksamheten bör enligt televerket fortsätta på nuvarande 

nivå och rätten att använda pejling som hjälpmedel bör även finnas för den 

kommande treårsperioden. 

För egen del anser jag att televerkets insatser för att höja betalningsmo

ralen givit sådana positiva resultat att verksamheten bör fortsätta i nuva

rande omfattning. Beträffande kontroll med hjälp av pejling avser jag 

senare föreslå regeringen att nuvarande förordning förlängs med tre år 

t. o. m. den 30 juni 1986. 

Jag övergår nu till frågan om tilldelning av medel för den avgiftsfinan

sierade verksamheten för nästa budgetår. Mina förslag (i milj. kr. l framgår 

av följande sammanställning. 

Te/e1·erket 

lnvesteringskostnader 
Driftkostnader 

Byggnudsstyre/sen 

Sl'erigl'.I" Radio 
Drift- och investerings

kostnader (prisläge 
1981/82) 

Rudioniimnden 

Beräknat för Förslag för 1983/84 
1982/83 

99 
245 

-34,5 1 

1603,5 

1.47 

1983,47 

Sveriges Radio, 
televerket, bygg
nadsstyrelsen, 
radionämnden 

102.9 
270.1 

70 

1607,6 

1,51 

2052,11 · 

Före-· 
draganden 

102,9 
271.3 

53 

1607,6 

1,61 2 

2036,41 

1 Inkl. 9 milj. kr. som har anvisats till följd av regeringens beslut den 22 april 1982 
om vissa sysselsättningsskapande åtgärder. 
2 Varav 0,07 som engångsanvisning. 

I 1981 års budgetproposition (bil. 12 s. 92) angavs en plan för televerkets 

investeringar i rundradioanläggningar fram till budgetåret 1985/86. Jag 

anser att denna plan bör göras rullande så att den omfattar de närmaste fem 

budgetåren. Det innebär att ytterligare två år skall läggas till den av 

riksdagen antagna investeringsplanen. Planeringen skall endast avse regul

jära ersättningsinvesteringar och redan beslutade investeringar. Jag föror

dar därför att nivån för televerkets investeringar i rundradioanläggningar i 
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enlighet med förslag i televerkets anslagsframställning skall vara 83,6 milj. 

kr. för såväl budgetåret 1986/87 som budgetåret 1987/88. Detta gäller under 

förutsättning att statens avtal med SR och dess programbolag förlängs 

efter budgetåret 1985/86. 

Mitt förslag till medelsanvisning för televerket för budgetåret 1983/84 

uppgår till 102.9 milj. kr. I medelsanvisningen ingår kompensation för 

kostnadsökningar. Televerket har i sin anslagsframställning begärt att i 

likhet med innevarande budgetår få utnyttja upp till 5 milj. kr. av nästa 

budgetårs medgivna förbrukning för att avbalansera det löpande årets 

förbrukning samt få rätt att intill en summa av 5 milj. kr. utnyttja medel 

som inte tagits i anspråk ett år det nästkommande budgetåret. Jag anser att 

en sådan möjlighet bör kunna underlätta televerkets administration av 

investeringsmedlen. Enligt min mening bör därför regeringen, eller efter 

beslut av regeringen televerket, få riksdagens bemyndigande att få föra 

högst 5 milj. kr. mellan de två budgetåren som skuld resp. tillgodohavande. 

Jag förordar vidare att ett beställningbemyndigande om 30 milj. kr. i 

likhet med tidigare år lämnas till televerket för budgetåret 1984/85. 

Vid mina beräkningar av televerkets drijimede/ har jag bl. a. beräknat 

kompensation för kostnadsökningar. Den nedskärning av sändningstiden 

för UR:s del som chefen för utbildningsdepartementet kommer att anmäla 

under avsnitt F. Vuxenutbildning medför att en del av driftkostnaderna för 

sändare i stället måste finansieras med avgiftsmedel. Jag har beräknat 

detta belopp till 1.9 milj. kr. I den föreslagna medelsanvisningen ingår 

vidare räntekostnader om 4.5 milj. kr. för förrådskapital. dvs. kostnader 

för förrådsläggning av materiel för att säkerställa en hög driftsäkerhet. 
Denna kostnad har tidigare är inte redovisats separat utan dragits ifrån 

ränteinkomsterna på fondkapitalet. Enligt min mening bör i stället kostna
derna täckas inom ramen för televerkets driftkostnader. Vid mina beräk

ningar av driftmedlen har jag förutsatt att televerket liksom föregående år 

skall genomföra en rationalisering av verksamheten motsvarande en be

sparing om minst 2 %. Mitt förslag till medelsanvisning för televerkets 
driftmedel uppgår därmed till 271,3 milj. kr. Härav avser 191 milj. kr. 

ersättning för programinsamling och programproduktion, 66,6 milj. kr. 

avgiftsuppbörd och 13.7 milj. kr. avgiftskontroll. 

Jag övergår nu till frågan om SR:s lokalbehov och medelstilldelning till 

hyggnadsstyrelsen. Frågan om UR:s lokalbehov kommer chefen för ut

bildningsdepartementet att behandla under avsnitt F. Vuxenutbildning. 

För nästa budgetår har jag gjort upp följande investeringplan. 
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Byggnadsprojekt Kostnadsram llkrl Medelsförbrukningcn !tkrl 

1981-01-01 1982-01-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1982-06-30 1982/83 1983/84 

Objekt färdig-
ställda 
1981-07-01 men 
ännu ej slut-
redovisade 44900 44645 44 117 528 

Förvärv och 
ombyggnad av 
fastighet i 
Växjö 13 500 13 700 12911 790 

Förvärv av 
radio- och TV-
fastighet i 
Norrköping 7 500 7 541 7 541 

Tillbyggnad 
av TV-hus i 
Luleå 3 200 107 2 500 500 

Ombyggnad av 
kvarteret 
Laven i Umea 9200 1282 6000 1800 

lJtbyggnad 
inom kvar-
teret För-
rådsbacken i 
Stockholm 320000 1 2050 20000 55000 

Projektering 2671 2200 5000 

Summa 65900 398 286 63 138 39559 62 300 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medelsbehovet -5059 -9300 

Beräknat medelsbehov 34500 53000 

1 Preliminär ram 

Som framgår av investeringplanen beräknar jag en medelsförbrukning 

om 53 milj. kr. för nästa budgetår. 

Huvuddelen av medelsförbrukningen avser utbyggnad inom kvarteret 

Förrådsbacken i Stockholm i anslutning till SR:s nuvarande lokaler. På 

grund av utbyggnadens omfattning och stora betydelse för SR-koncernens 

framtida verksamhet och möjligheter till rationaliseringar. lämnar jag här 

en relativt utförlig redovisning av projektet. 

SR, RR och huvuddelen av SVT har sina permanenta lokaler i Stock

holm förlagda till kvarteret Förrådsbacken på Östermalm. LRAB hyr sina 

lokaler centralt i Stockholm. SVT disponerar lokaler bl. a. inom A l/Hall

området. De senare är delvis illa anpassade för verksamheten och medför 

arbetsmiljöproblem. 

Frågan om SR:s lokalbehov i Stockholm har beretts av en särskild 

arbetsgrupp med representanter från byggnadsstyrelsen, SR och regerings

kansliet. Som en följd av detta beredningsarbete uppdrog regeringen den 

25 juni 1981 åt byggnadsstyrelsen att i samråd med SR utarbeta byggnads-

Byggstart Färdig-
år-m<ln stiil-

I ande 
är-rn{tn 

81-03 82-01 

82-09 83-02 

82-09 83-04 
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program för vidare utbyggnad inom kvarteret Förrådsbacken. Enligt beslu

tet får byggnadsprogrammet bl. a. omfatta nybyggnader av ersättningslo

kaler för SVT motsvarande sammanlagt högst 20000 m~. 75 % av detta 

lokaltillskott skall medföra sänkta driftkostnader varför driftmedlen för SR 

kommer att minskas med 10 % av byggnadskostnaden fr. o. m. det år då 

lokalerna tas i bruk. Som ett led i lokalplaneringen för SR pågår vidare 

ombyggnad i det intilliggande kvarteret Garnisonen av lokaler för SVT 

(prop. 1981/82: IOO bil. 12 s. 647, 652). 
Byggnadstyrelsen har den 19 oktober 1982 redovisat ett förslag till 

byggnadsprogram för Förrådsbacken som bl. a. omfattar om- och tillbygg

nad av TV-huset och nybyggnad av ett nyhetshus för TV. ombyggnad av 

radiohuset och ombyggnader på A I-området för UR:s räkning. Den sam

manlagda kostnaden skulle enligt byggnadsstyrelsens uppskattningar upp

gå till ca 365 milj. kr., varav ca 30 milj. kr. avser lokaler för UR som 

finansieras över statsbudgeten. Resterande investering om ca 335 milj. kr. 

skulle finansieras med avgiftsmedel. Byggnadsstyrelsen redovisar tre för

slag till etappvis genomförande och projektet i sin helhet beräknas kunna 

vara slutfört tidigast budgetåret 1988/89. 
Enligt min bedömning bör byggnadsarbetena i kvarteret Förrådsbacken 

påbörjas så snart som möjligt. Jag förordar därför att en preliminär total

ram av 320 milj. kr. förs upp i investeringsplanen. Med hänsyn till projek

tets storlek och svårighetsgrad bör dock genomförandet och utbyggnads

takten studeras ytterligare bl. a. med avseende på sysselsättningsläget i 

Storstockholmsregionen. Jag avser återkomma till regeringen när denna 

beredning avslutats. 
Regeringen bör nu inhämta riksdagens bemyndigande att inom den före

slagna ramen påbörja byggnadsarbetena. 

Under rubriken Projektering har jag beräknat medel för projektering av 

bl. a. tillbyggnad av radio- och TV-husen i Sundsvall och Norrköping. 

Regeringen bör bemyndigas att av konjunkturmässiga eller andra skäl 

anvisa ytterligare högst IO % av nu föreslagna totala investeringsmedel till 

televerket och byggnadsstyrelsen. 

SR har på regeringens uppdrag redovisat en verksamhetsplan för peri

oden 1983/84-1987/88 för försvarsberedskapen vid koncernen. Planen 

följer de riktlinjer som angavs i den proposition om säkerhetspolitiken och 

totalförsvaret (prop. 1981/82: I02, FöU 1981/82: 18. rskr 1981182: 374) som, 

vad beträffar SR:s verksamhet. antogs av riksdagen våren 1982. I medels

beräkningarna för den avgiftsfinansierade radio-och-TV-verksamheten har 

hänsyn tagits till kostnader för beredskapsåtgärder. I samband med plane

ringen för Förrådsbacksprojektet har byggnadsstyrelsen fått i uppdrag att 

projektera för en skyddad produktiom;plats för radio- och TV. Vidare ingår 

skyddsrumsplanering i projekteringen. 

I det föregående har jag redogjort för principerna för medelstillde/ningen 

för SR. Med ett reformpåslag på 2,3 % och ett rationaliseringskrav på 2 o/c 
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blir medelstilldelningen 1 607,6 milj. kr. (genomsnittligt prisläge 1981182). 

Kompensation för kostnadsökningar sker enligt den kombinerade pris- och 

'töneindex som fastställdes av riksdagen med anledning av förslag i 1982 års 

budgetproposition (prop 1981/82: 100 bil. 12 s. 168). Den del av SR:s index 

som gäller prisökningar bygger på basbeloppsindex. Det medför även en 

kompensation för prisökningar till följd av devalvering av den svenska 

kronan. Generellt för statsbudgeten gäller för budgetåret 1983/84 att dessa 

ökningar ej skall kompenseras. Jag föreslår därför att kostnadskompensa

tion för SR skall beräknas utan hänsyn till kostnadsökningar till följd av 

1982 års devalvering. Regeringen bör ges bemyndigande att fastställa det 

belopp som skall frånräknas i samband med beslut om medelstilldelning till 

SR för budgetåret 1983/84. 

Regelbundna beräkningar av basbeloppsindex kan komma att upphöra 

under nästa budgetår. Regeringen bör ges bemyndigande att - om så sker 

- besluta om övergång till annan likvärdig indexkonstruktion för beräk

ningar av kompensation för kostnadsökningar för SR. 

SR bör ha möjlighet att i kostnadsutjämnande syfte från rundradiofon

den rekvirera högst 30 milj. kr. med skyldighet att under nästföljande 

budgetår återbetala motsvarande belopp. Denna dragningsrätt skall avse 

kortare tidsperiod. De medel som erhålls genom utnyttjande av dragnings

rätten får ej behållas som ett permanent lån till koncernen. Regeringen, 

eller efter beslut av regeringen SR, bör därför få riksdagens bemyndigande 

att i kostnadsutjämnande syfte från rundradiofonden rekvirera högst 30 

milj. kr. 

Mitt förslag avseende radionämnden innebär attjag vid mina beräkning

ar har tagit hänsyn till kända löneökningar och till prisutvecklingen. Vidare 

har ett begränsat huvudförslag tillämpats. Jag har också beräknat 70000 

kr. som en engångsanvisning för inköp av teknisk utrustning. 

Mottagaravgiften har varit oförändrad sendan den I april 1981. Med de 

villkor jag har angett beträffande ambitionen för radio- och TY-verksamhe

ten och de förutsättningar man i övrigt har att räkna med bör den allmänna 

mottagara1•1:iften höjas med 40 kr. från 508 kr. till 548 fr. o. m. den I juli 

1983. Tillägget för innehav av färg-TV-apparat bör vara oförändrat, dvs. 

160 kr. Höjningen motiveras främst av automatiska kostnadsökningar. 

Med den före,slagna höjningen uppskattas fondbehållningen vid budget

årets slut till 110 milj. kr. Mitt förslag om höjning av den allmänna motta

garavgiften förutsätter att lagen ( 1978: 478) om avgift för innehav av televi

sionsmottagare ändras. Förslag härtill har upprättats inom utbildningsde

partementet och bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga JO. I. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978: 478) om avgift för 

innehav av televisionsmottagare. 

2. godkänna de principer för utbyggnaden av regional-TV som jag 

har angett i det föregående, 
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3. godkänna mina förslag till medelsberäkningar för televerkets 

investeringar, 

4. godkänna den tvååriga förlängningen av televerkets investerings

plan som jag har förordat. 

5. bemyndiga regeringen. eller efter beslut av regeringen telever

ket, att föra högst 5000000 kr. mellan budgetåren 1983/84 och 

1984/85 som skuld resp. tillgodohavande. 

6. medge att regeringen lämnar televerket ett beställningsbemyndi

gande om 30000000 kr. för budgetåret 1984/85 avseende investe

ringsändamål. 
7. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för televerkets drift

kostnader, 

8. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för radio

och TV-verksamheten inom de kostnadsramar jag har förordat, 

9. bemyndiga regeringen att av konjunkturmässiga eller andra skäl 

anvisa ytterligare högst 10 % av föreslagna totala investerings

medel till televerket och byggnadsstyrelsen. 

10. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för den avgiftsfinan

sierade verksamheten inom Sveriges Radio-koncernen, 

11. bemyndiga regeringen att beräkna kompensation för kostnadsök

ningar för radio- och TV-verksamhet på det sätt som jag har 

förordat. 
12. bemyndiga regeringen, eller efter beslut av regeringen Sveriges 

Radio aktiebolag, att rekvirera högst 30000000 kr. från rundra

diofonden i kostnadsutjämnande syfte, 
13. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för radionämndens 

verksamhet. 
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Dagspress och tidskrifter 

C 4. Presstödsnätnnden 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1548839 

1951000 

2130000 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till dags

press och organisationstidskrifter i enlighet med gällande bestämmelser. 

Därutöver har nämnden enligt förordningen (1976: 419) med instruktion för 

presstödsnämnden (ändrad senast 1981: 975) till uppgift att följa och analy

sera den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper och övriga 

väsentliga förändringar inom pressen samt att rapportera om utfallet av de 

presstödjande åtgärderna och om förändringar inom tidningsägandet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 6 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Presstödsnämnden 

1843000 
(( 198000) 

108000 

1951000 

Presstöds-
nämnden 

of. 

+ 63000 
(+ 16000) 
+ 11000 

+ 74000 

Före-
dragandcn 

of. 

+ 168000 
(+ 108000) 
+ 11000 

+ 179000 

Pris- och löneomräkningen beräknas till 26000 kr. i huvudalternativet. 

Nämnden begär 48000 kr. för nytillkommande kostnader för kammar

kollegiets administration av etableringsstödet och pressens lånefond. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till nämndens på senare år viixande uppgifter i förening med 

oförändrat begränsade personalresurser har ett begränsat huvudförslag 

tillämpats vid beräkningen av anslaget. Vidare har jag vid beräkningen 

tagit hänsyn till pris- och löneökningar samt att niimnden numera betalar 

ersättning till kammarkollegiet for administration av etableringsstödet och 

pressens lånefond. 
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Med hänvisning i övrigt till sammanställningen förordar jag att anslaget 

förs upp med 2 130000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Presstöd.rnämndrn för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 2 130 000 kr. 

C S. Stöd till dagspressen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

328872 761 

366800000i 

440900000 
1 Härutöver har 20 300000 kr. anvisats på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1982/83. 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd 

till dagstidningar (ändrad 1982: 498). 

Med dagstidning avses en allmän nyhetstidning och publikation av dags

presskaraktär som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, 

vars innehåll i huvudsak är skrivet på svenska och som i huvudsak distri

bueras inom landet. Stöd kan utgå i form av produktionsbidrag. etable

ringsstöd. utvecklingsbidrag, samverkansbidrag och samdistributionsra

batt. Vidare kan dagstidningar erhålla lån ur pressens lånefond (se anslaget 

Lån till dagspressen). 

Produktionshidrag beviljas enligt generellt verkande regler. Bidraget 
avgörs bl. a. av tidningens hushållstäckning på utgivningsorten. För flerda

garstidningar beräknas bidraget inom vissa gränser efter tidningens pap

persförbrukning under de tre senaste åren. För fådagarstidningar utgår 

produktionsbidrag med ett fast belopp. Presstödsnämnden har viss begrän

sad rätt att bevilja produktionsbidrag även till tidningar som inte faller 

under de allmänna reglerna. 

Etahleringsstiid beviljas fådagarstidningar med produktionsbidrag som 

avser att övergå till att bli flerdagarstidningar. Stöd utgår också för nyeta

bleringar av dagstidningar som bedöms ha möjligheter att efter ett års 

utgivning uppfylla villkoren för produktionsbidrag. 

Ufl·ccklingshidrag beviljas i första hand tidningsförelag som befinner sig 

i tillfälliga svårigheter. 

Sam1•erkansbidrag beviljas tidningsföretag som samverkar inom teknisk 

produktion. annonsförsäljning eller större branschprojekt. 

Samdistrihutionsrahatt utgår för varje abonnerat exemplar av dagstid

ning som distribueras av distributionsföretag eller av postverkets lantbrev

bäringsturer eller särskilda tidningsutdelningsturer under förutsättning att 

minst två tidningsföretag deltar i samdistributionen. 
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I. Produktionsbidrag 
2. Etableringsstöd 
3. Utvecklingsbidrag 
4. Samverkansbidrag 

· 5. Samdistributionsrabatt 

1982/83 

288000000 
3 800000 

10000000 
7000000 

58000000 

366800000 

Beräknad ändring 1983/84 

Presstöds
nämnden 

+ 26300000 1 

of. 
of. 
of. 

+ 600000 

+ 26900000 1 

·Före
draganden 

+ 73500000 
of. 
of. 
of. 

+ 600000 

+74100000 

1 I beloppen ingår även medel anvisade på tilläggs budget I för budgetåret 1982/83. 

Presstödsnämnden 

I. För år 1982 har t. o. m. augusti månad beviljats 273 929600 kr. i 

produktionsbidrag. Utgiften för budgetåret 1982/83 beräknas uppgå 

till 283 milj. kr.. dvs. ca 5 milj. kr. lägre än anvisat belopp. Några tidningar 

har fått lägre bidrag än tidigare år. 

Det beräknade utfallet för budgetåret 1982/83 bör räknas upp med 11 

milj. kr. för tidningar som nyetableras under år 1983 och sådana som har 

nyetablerats under år 1982 utan att ha fått fullt bidrag för detta år. Uppräk

ningen innefattar en ökning med 2 milj. kr. på grund av högre pappersför

brukning. Den sammanlagda utgiften för budgetåret 1983/84 beräknas upp

gå till 294 milj. kr. ( + 6 milj. kr.). 

Presstödsnämnden har till följd av ett uttalande från riksdagen och på 

uppdrag av regeringen undersökt behovet av ytterligare regler i förordning

en ( 1981: 409) om statligt stöd till dagstidningar för att dämpa s. k. tröskel

effekter. Härvid har presstödsnämnden funnit att för bidragstagande fler-

. dagars tidningar som passerar gränsen 20 % i hushållstäckning, och som 

enligt gällande bestämmelser då får ett lägre produktionsbidrag: är det 

motiverat med ett tillägg som utgör hälften av skillnaden mellan det högre 

och det lägre produktionsbidraget under förslagsvis två år. För tlerdagars

tidningar med en upplaga om högst 10000 exemplar och högst 50 9C i 

hushållstäckning, som enligt förordningen får lägre bidrag om endera eller· 

båda av dessa gränser passeras. föreslår nämnden att någon regeländring 

inte nu genomförs. Angående rikstidning påpekar nämnden att om förord

ningens krav på minst 10000 exemplar i abonnerad upplaga lindras. kom

mer definitionen av rikstidnirig att bygga helt på kravet på spridning av ett 

visst antal exemplar i ett visst antal blockregioner utanför utgivningsre

gionen. Om upplagekravet utjämnas neråt genom en s. k. trappa måste 

enligt nämnden kravet på spridning skärpas. 

2. Under budgetåret 1981/82 har en rikstidning beviljats 2250000 kr. i 

etableringsstöd, varav 562500 kr. har betalats ut under budgetåret. 

Vidare har I 968 750 kr .. betalats ut avseende etableringsstöd beviljade 
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under tidigare budgetår. Under budgetåret 1981 /82 har tre etableringslån 

eftergetts och ett om 900000 kr. har återbetalats. 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 till oförändrat 

3,8 milj. kr. 

3. För kalenderåret 1981 har under budgetåret 1981/82 sex tidningar 

beviljats ut veck I in g s bidrag med sammanlagt 4,8 milj. kr. Hela be

loppet har betalats ut under samma budgetår. Dessutom har nämnden 

beviljat bidrag på 600000 kr. till en tidning för år 1982. 

Nämnden begär för budgetåret 1983/84 oförändrat 10 milj. kr. 

4. Under budgetåret 1981182 har beviljats samverkans bidrag för 

branschprojekt med 110000 kr., vilket har betalats ut under året. Härut

över har I 950000 kr. betalats ut för bidrag beviljade under tidigare budget

år. 
Nämnden begär för budgetåret 1983/84 oförändrat 7 milj. kr., varav 

högst 500000 kr. för samverkansutredningar och högst 500000 kr. för · 

större branschprojekt. 
5. Under budgetåret 1981182 utbetalades sammanlagt 62 957 886 kr. i 

sam dis t r i b. ut i o n s rabatt. Samtliga abonnerade tlerdagarstidningar 

ingår i samdistributionssystemet. 

Anslutning av nyetablerade tidningar och en allmän upplageökning be

räknas innebära en ökning av samdistributionsrabatten med ca 1,5 % per 

år. Nämnden begär 58,6 milj. kr. för budgetåret 1983/84 ( + 600000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Det för innevarande budgetår anvisade anslaget för stöd till dagspressen 
uppgick ursprungligen till 366 800000 kr. Riksdagen har dock i samband 
med behandlingen av tilläggsbudget I (prop. 1982/83: 25. KU 1982/83: 16. 

rskr 1982/83: 113) anvisat ytterligare 20 300 000 kr. Höjningen omfattar dels 

en uppskrivning med 15% av produktionsbidraget för storstadstidningar, 

dels ett tillägg till det lägre produktionsbidrag som en tlerdagarstidning får 

som passerar 20% i hushållstäckning på utgivningsorten. 

I enlighet med vad jag aviserade i min anmälan till tilläggsbudet I föreslår 

jag nu en höjning av produktionsbidragen med 15 % fr. o. m. nästa budget

år. Jag beräknar de totala kostnaderna för höjningarna av produktionsbi

dragen till samtliga tidningar till 67,5 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 
Jag vill samtidigt understryka vad jag anförde i min anmälan till tilläggs

budget I, nämligen att statens möjligheter att bidra till att lösa tidnings

hranschens svårigheter är begränsade. Den hittillsvarande ökningen av det 

statliga presstödet ger anledning till oro, i synnerhet mot bakgrund av de 

hegränsadc ekonomiska resurser som i fortsättningen kan bedömas stå till 

förfogande för detta ändamål. 
Det är. menar jag. nödvändigt att tidningsbranschen själv vidtar kraft-
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fulla åtgärder för att vända den negativa kostnadsutvecklingen. t. ex. ge

nom att utnyttja olika möjligheter till teknisk rationalisering och pröva 

samverkan i olika led. Det statliga presstödet bör enligt min mening ge 

uttryck för det önskvärda i ett vidgat samarbete och stöd reglerna bör tjäna 

detta syfte. I enlighet med denna deklarerade ståndpunkt aviserade jag vid 

min anmälan till tilläggsbudget I att jag skulle föreslå regeringen att tillkalla 

en utredning med uppdrag att undersöka presstödets ändamålsenlighet för 

att främja samverkan. Med utgångspunkt i en sådan utrednings ställnings

taganden och förslag avser jag att överväga· eventuella åtgärder för att 

inom ramen för det statliga presstödet stimulera tidningsföretagen till 

vidgad samverkan. 

Presstödsnämnden har till följd av ett uttalande från riksdagen och på 

uppdrag av regeringen undersökt eventuella behov av ytterligare regler i 

stödförordningen för att dämpas. k. tröskeleffekter. Utöver det förslag om 

ett tillägg på produktionsbidraget för tlerdagarstidning som passerar 20% i 

hushållstäckning som redan har legat till grund för beslut av riksdagen. 

behandlar nämnden ytterligare några fall där tröskeleffekter kan fört:kom

ma. 

Nämnden noterar att en tidning med en upplaga på mindre än 10000 

exemplar och högst 50% i hushållstäckning får fullt produktionshidrag 

enligt 11 ~ förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd till dagstidningar. Om 

täckningstalet är över 50 men högst 60 utgår reducerat bidrag. Regeln har 

införts med hänsyn till små tidningars relativt sett stora exemplarkostnader 

och starka beroende av annonsinläkter. En lidning som har bedömts enlig! 

denna paragraf erhåller ett lägre produktionsbidrag, eller inget alls. om 

tidningen ökar sin upplaga till mer än 10000 exemplar eller sin hushålls

täckning till högre än 60fJ'c, eller bådadera. Det är enligt nämnden svårt att 

bedöma om tidningens intäkter under en sådan i och för sig positiv ulveck

lingsfas kan uppväga den födust tidningen gör pil stödsidan genom att 

samtidigt tilldelas ett lägre produktionsbidrag. 

Nämnden anför som en möjlighel att lindra tröskeleffeklen alt den övre 

upplagegränsen för berörda tidningar skulle kunna bedömas utifrån ett 

treårsgenomsnitt, analogt med bedömningen av en tidnings hushållstäck

ningstal. Därigenom skulle en expanderande tidning ges längre tid för 

oms1ällningen till ett lägre bidrag. Ändringen skulle dock även innebära att 

en tidning vars upplaga sjunker från ett högre tal till ner under 10000 

exemplar får vänta längre innan fullt produktionsbidrag utgår. Nämnden 

föreslår att någon regeländring inte nu genomförs. 

Jag ansluter mig till nämndens bedömning i denna del. Det statliga 

presstödet bör enligt min mening i första hand stödja tidningar i svårighe

ter. En regeländring som innebär att upplagetalet 10000 bedöms utifrån ett 

treårsgenomsnitt skulle kunna missgynna små tidningar med vikande upp

lagor. Samtidigt får det förutsättas att likvärdiga tidningar som har fram

gång med upplaga och/eller hushållstäckning i väsentlig mån bör kunna 

11 Riksdagen 198:?183 I .mm/. Nr 100. Bilaga 10 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 162 

avbalansera ett lägre produktionsbidrag genom framryckningen på mark

naden. 

Presstödsnämnden diskuterar också upplagegränsen 10000 exemplar för 

rikstidningar. Enligt bilagan till stödförordningen definieras rikstidning 

som en dagstidning som har en abonnerad upplaga på minst 10000 exem

plar och som avsätter huvuddelen av sin upplaga i minst hälften av block

regionerna utanför utgivningsregionen och i olika delar av landet. Enligt 

nämndens tillämpning skall minst 51 o/r. av upplagan vara spridd med minst 

50 exemplar· i 35 av totalt 70 blockregioner och vara fördelad på olika delar 

av landet. 

Nämnden framhåller att om kravet på 10000 exemplar skall lindras 

kommer rikstidningsbegreppet att upprätthållas endast genom kravet på 

spridning utanför utgivningsregionen. Det nuvarande kravet på 50 exem

plar i 35 regioner är enligt nämnden lågt. Införs en trappa nedåt för de 

10000 abonnerade exemplaren måste kravet på spridning skärpas. En 

sådan skärpning behöver i och för sig inte gå längre än· till 200 exemplar i 

minst 35 regioner för att den totala upplagan - inkl. spridningen på 

utgivningsorten - skall hamna i närheten av gällande 10000 exemplar. 

Enligt min uppfattning bör en tidning inte bara ha ett visst spridningsfält 

utan också spridas i tillräckligt många exemplar inom detta för att rimligen 

kunna betraktas som en rikstidning i vedertagen bemärkelse. Jag anser i 

likhet med presstödsnämnden att gällande krav på spridning utanför ut

givningsorten är lågt. Skärpta spridningskrav skulle dock kunna göra det 

svårare för tidningar att etablera sig som rikstidningar. Om spridningsvill

koren är generösa bör däremot upplagan vara tillräckligt stor. Jag anser 

därför att kravet på en abonnerad upplaga om minst 10000 exemplar bör 

kvarstå och gällande definition av rikstidning behållas. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

förordar jag att anslaget förs upp med 440900000·kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till dagspressen för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 440900000 kr. 
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C 6. Lån till dagspressen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2500000 

25000000 

25000000 

Reservation 36576978 

Från anslaget utbetalas lån enligt förordningen (1981: 409) om statligt 

stöd till dagstidningar (ändrad 1982: 498). 

Presstödsnämnden 

Under budgetåret 1981/82 har sex tidningar beviljats sammanlagt 

11 100000 kr. i lån ur pressens lånefond, varav 2500000 kr. har betalats ut. 

Nämnden begär för budgetåret 1983/84 15 milj. kr. 

Regeringen har till följd av ett uttalande från riksdagen !KU 1981182: 25 

s. 14) genom beslut den 13 maj 1982 uppdragit åt presstödsnämnden att 

närmare undersöka och för regeringen redovisa konsekvenserna av att 

utvidga tillgången till pressens lånefond till andra än tidningsföretag. Med 

anledning av uppdraget har presstödsnämnden den 20 oktober 1982 över

lämnat en rapport till regeringen. 

Enligt 46 § förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd till dagstidningar kan 

ett tidningsföretag som ger ut dagstidning få lån ur pressens lånefond. Lån 

får även beviljas företag som ägs gemensamt av två eller flera tidningsföre

tag som svarar för sådan produktion av dagstidningar som sker i samver

kan mellan två eller flera tidningsföretag. Presstödsnämnden påpekar att 

om pressens lånefond öppnas även för icke-tidningsföretag som trycker 

dagstidningar finns i själva verket inte särskilt många potentiella låntagare, 

i synnerhet inte om lånemöjligheten inskränks till företag som trycker 

flerdagarstidningar som har produktionsbidrag och olika ägare. Samverkan 

kan genom en sådan lånemöjlighet underlättas, men vissa svårigheter kan 

också uppstå i fråga om möjligheterna att begränsa låneeffekterna till 

låntagarens tidningsverksamhet. En med subventionerade lån anskaffad 

utrustning kan också komma att användas för annan grafisk verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Lån ur pressens lånefond skall enligt stödförordningen företrädesvis ges 

för projekt som syftar till kostnadsbesparingar genom samverkan mellan 

tidningsföretag. Jag har tidigare i samband med min behandling av anslaget 

Stöd till dagspressen understrukit vikten av att dagspressen i större ut

sträckning än f. n. samarbetar för att nedbringa sina kostnader. Om ett 

tidningsföretag samverkar med ett icke-tidningsägt företag för t. ex. sät

teri- och/eller tryckeriproduktion kan tidningsföretaget på motsvarande 

sätt göra kostnadsbesparingar genom att undgå egna investeringar i kapi-
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talkrävande utrustning. Jag anser alt fördelarna med en sådan möjlighet till 

lägre produktionskostnader för tidningsföretag klart överväger i jämförelse 

med eventuella svårigheter att begränsa låneeffekterna. För att minska 

risken av oönskat utnyttjande bör dock en sådan lånemöjlighet inskränkas 

till företag vars dagstidningsproduktion är uppenbart omfattande. Jag före

slår därför att lån ur pressens lånefond även får beviljas icke-tidningsföre

tag som trycker minst två flerdagarstidningar som har produktionsbidrag 

och olika ägare. 

Presstödsnämnden har föreslagit en neddragning av anslaget med 10 

milj. kr. med hänsyn till att behållningen från den 30 juni 1982 under 

anslaget var särskilt stor. Jag har tidigare påpekat att lån ur pressens 

lånefond företrädesvis skall ges för projekt som syftar till kostnadsbespa

ringar genom samverkan mellan tidningsföretag. Jag har också framhållit 

betyde,lsen av ökad samverkan inom branschen och meddelat min avsikt 

att föreslå regeringen att tillkalla en utredning med uppdrag att undersöka 

presstödets ändamålsenlighet för att främja samverkan. I avvaktan på en 

sådan utrednings överväganden och förslag anser jag att nuvarande an

slagsnivå bör behållas. Med hänsyn härtill och med beaktande av den 

beräknade belastningen under nästa budgetår är det däremot enligt min 

mening befogat att 25 milj. kr. av den nämnda behållningen förs bort från 

anslaget såsom besparing. 
Mot bakgrund av vad jag har anfört finner jag att lånefonden bör tillföras 

25 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade än·dringarna i grunderna för lån till 

dagspressen. 
2. till Lån till dagspressen för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 25000000 kr. 

C 7. Stöd till organisationstidskrifter 

1981/82 Utgift 

I 982/83 Anslag 

I 983/84 Förslag 

46732955 

37 800000 

38600000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1977: 607) om stöd till 

organisationstidskrifter (ändrad senast 1980: 147, 1981: 411, 1278 och 

1982: 500). 
Statligt stöd kan utgå till organisationstidskrift som i huvudsak distribue

ras inom Sverige och till annan organistion.stidskrift om den utges av 

svensk organisation, är skriven på svenska och distribueras från svensk 

postanstalt till medlemmar utomlands. 
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Med organisationstidskrift förstås dels en tidskrift som utges av en 

organisation för sina medlemmar (medlemstidskrift), dels en tidskrift som 

är organ för organisation med huvudsakligt syfte att verka för ett religiöst, 

nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvars

främjande ändamål eller att företräda handikappade eller arbetshindrade. 

dels slutligen en tidskrift som har idemässig anknytning till politisk organi

sation. Stödet består av en fast och en rörlig del. 

Om omfattande stöd till en eller flera organisationstidskrifter skulle leda 

till en allvarlig snedvridning av konkurrensförhållandet mellan olika likar

tade tidskrifter kan presstödsnämnden, enligt förordningen 7 §.efter ansö

kan bevilja stöd till annars inte stödberättigad tidskrift. Sådant stöd kan 

inte utgå med högre belopp än vad som för samma kalenderår har beviljats 

en organisationstidskrift med likartat innehåll och inriktning. 

Presstödsnämnden 

Under budgetåret 1981/82 har 443 tidskrifter beviljats stöd för kalender

året 1981 till ett sammanlagt belopp av 46 732 955 kr. Anvisat belopp och 

beräknat utfall för budgetåret 1982/83 är lägre än budgetåret 1981/82 på 

grund av nya regler för tidskriftsstödet. 

Nämnden beräknar att stödet ökar med 2 7c. per år beroende på upplage

och periodicitetsökningar samt på nytillkommande tidskrifter. Nämnden 

begär 38,6 milj. kr. för budgetåret 1983/84 ( + 800000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i överenstämmelse med presstödsnämndens förslag för 

nästa budgetår föras upp med 38 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Stijd till orxanisationstidskrifter för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 38600000 kr. 

C 8. Stöd till kulturtidskrifter 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8264000 

9338000 

9618000 

Reservation 7633 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 393 J om statligt stöd 

till kulturtidskrifter (ändrad 1981: 441 och 1982: 50 I). Medlen fördelas av 

statens kulturråd. Bidrag kan beviljas för utgivning av svenska kulturtid

skrifter eller av barntidskrifter på invandrarspråk. Om det finns synnerliga 

skäl, kan stöd även utgå som lagerstöd. 
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Med kulturtidskrift avses tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll 

vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekono

misk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för 

analys och presentation inom de skilda konstarternas områden. Villkor för 

att bidrag skall kunna beviljas är bl. a. att tidskriftens intäkter ej beräknas 

täcka kostnaderna samt att tillräckligt stöd från annat håll .inte ges eller kan 

påräknas. 

Statens kulturråd 

För budgetåret 1981/82 beviljades stöd till 198 tidskrifter med bidragsbe

lopp om mellan 4000 kr. och 180000 kr. Av innevarande budgetårs anslag 

har bidrag hittills beviljats till 204 tidskrifter. 

Kulturtidskrifterna är my.::ket viktiga för en bred debatt och för en 

fördjupad information. På sikt är det nödvändigt att vidta åtgärder för att 

underlätta tidskrifternas distribution. förbättra deras spridning och öka 

kunskapen om dem. Kulturrådet avser att återkomma med förslag härom. 

Bl. a. den snabba kostnadsökningen inom den grafiska branschen gör det 

nödvändigt med en kostnadskompensation om 12 % för budgetåret 1983/84 

(+ 1121000kr.). 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 280000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till kulturtidskrijier för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 9 618 000 kr. 

C 9. Stöd till tidningar på andra språk än svenska 

'1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3886800 

5 347000 

5 356000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 523) om stöd till 

tidningar på andra språk än svenska (ändrad 1981: 410. 1277 och 1982: 499). 

Stödet beviljas av statens invandrarverk (SJV) efter samråd med press

stödsnämnden. 
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Stöd till allmänna nyhetstidningar 
Stöd till medlemstidningar 
Stöd till övriga tidningar 
Stöd till medieverksamhet 

1982/83 

4 700000 
350000 
297000 

5347000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens in
vandrarverk 

of. 
of. 
of. 

+ 150000 

+ 150000 

Före
draganden 

of. 
of. 

+9000 

+9000 

Statskontorets översyn av stödet till tidningar på andra språk än svenska 

Regeringen uppdrog genom beslut den 6 maj 1982 åt statskontoret att 

dels utvärdera den hittillsvarande tillämpningen av stödet till tidningar på 

andra språk än svenska, dels utreda alternativa former för stödets framtida 

konstruktion och handläggning. Statskontoret skulle därvid beakta vad 

som anfördes i en inom utbildningsdepartementet upprättad promemoria. 
Statskontoret har den I november 1982 överlämnat rapporten Översyn 

av stödet till tidningar på andra språk än svenska. En sammanfattning av 

rapporten bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaRa 10.12. 

Statskontoret har även redovisat av verket inhämtade samrådsyttranden 

över rapporten från presstödsnämnden och SIV liksom yttranden från 

statens kulturråd och invandrarpolitiska kommitten (A 1980: 04, IPOKJ. 

En sammanställning av yttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga 10.13. 

Statens invandrarverk 

I. För år 1982 har beviljats bidrag för sju allmänna nyhetstid
n inga r med sammanlagt 3 234 000 kr., en minskning jämfört med föregå

ende år till följd av att en finskspråkig flerdagarstidning efter konkurs 
övergick till endagsutgivning. 

2. Fem medlemstidningar har beviljats stöd med sammanlagt 
132000 kr. 

3. Av det stora antalet tidningar som inte uppfyller villkoren för stöd till 
allmänna nyhetstidningar och medlemstidningar har drygt 20 tidningar 

beviljats behovsprövat bidrag med sammanlagt 180 500 kr. Etable

ringsstöd har beviljats två tidningar med totalt drygt 15 000 kr. 

4. Invandrarverket anser att stödets grund bidrag och rör I i g a 

bidrag bör höjas för att kompensera tidningarna för ökade kostnader. 

5. Verket föreslår att det inom förordningen skapas möjlighet att ge ett 

behovsprövat extra bidrag till tidningar som tvingas utkomma på flera 
språk. 

6. Stöd bör även ges till svenska organisationers tidningar på 

andra språk än svenska med hänsyn till det stora behovet av information 
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om arbetsmarknadsfrågor och fackliga frågor. Bidrag bör beviljas inom 
ramen för stödet till (svenska) organisations tid skrifter. 

7. I en särskild skrivelse föreslår invandrarverket att anslaget höjs med 

150000 kr. för etablerings- och verksamhetsstöd till medieverksamhet, 

framför allt närradioverksamhet. bland språkgrupper som saknar andra 

medierav betydelse inom sitt bosättningsområde i Sverige. 

l'öredragandens överväganden 

Stödet till tidningar på andra språk än svenska inrättades i sin nuvaran

de form år 1977 och motiverades med såväl presspolitiska som invandrar

och minoritetspolitiska syften (prop. 1976/77:99, KU 1976177:42, rskr 

1976/77: 260). 

Den utvärdering av stödet som statskontoret nyligen på regeringens 

uppdrag har genomfört visar att stödet har stor betydelse för invandrar

och minoritetstidningarnas ekonomi. Detta stöd i förening med de andra 

formerna av statligt press- och tidskriftsstöd når flertalet invandrargrup

per. Det är vidare enligt statskontoret obestridligt att de stödmottagande 

tidningarna medverkar till att föra ut viktig samhällsinformation och att de 

förbättrar de språkliga minoriteternas möjlighet till tidningsverksamhet på 

det egna språket. 

Stödets fördelning på olika språkgrupper och kategorier av tidningar 

uppvisar emellertid påtagliga skillnader som inte har varit avsedda. För att 

anpassa stödet till de skilda ekonomiska och organisatoriska förutsättning

ar som gäller för olika minoritetsgrupper krävs enligt statskontoret väsent
liga ingrepp i de författningsmässiga villkoren för stödet. Utvecklingen mot 

ett bättre fungerande stöd till invandrartidningar föreslås ske i en tvåstegs

process. I det första steget genomförs vissa angivna förändringar i den nu 

gällande förordningen< 1977: 523) och i handläggningen av stödet i syfte att 

på kort sikt erhålla ett smidigare fungerande och bättre kontrollerat pres

stöd. I ett andra steg skulle därefter genomföras en samlad översyn av 

samtliga former av statligt stöd som berör invandrartidningar. Eftersom 

invandrarpolitiska kommitten (A 1980: 04, IPOK) inom ramen för sitt 

uppdrag bl. a. kommer att studera informationsfrågor och tidningsverk

samhet för invandrare föreslår statskontoret att kommitten företar denna 

samlade översyn. En sådan uppläggning stöds av de fyra instanser som har 

yttrat sig över rapporten. 

För egen del anser jag att den av statskontoret·föreslagna inriktningen av 

ett fortsatt översynsarbete väl stämmer överens med de intentioner som 

ligger till grund för IPOK:s uppdrag. Enligt min mening bör översynen ha 

till syfte att inom ramen för totalt sett oförändrade resurser skapa ett bättre 

samordnat stödsystem till tidningsverksamhet för invandrare och etniska 

minoriteter. Sambanden och gränserna mellan stödet till tidningar på andra 

språk än svenska å ena sidan och stöden till dagstidningar. organisations-
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tidskrifter och kulturtidskrifter å andra sidan bör därför ses över. Dessa 

frågor har i sin tur ett nära samband med andra frågor rörande informa

tionsversamhet som ingår i IPOK:s uppdrag. 

Statens invandrarverk (SIV) har i en särskild skrivelse till regeringen 

påtalat behovet av kontinuerligt stöd till vissa språkgruppers arbete med 

nya medier. bl. a. närradio. Verket föreslår att det statliga stödet till 

invandrahidningar utvidgas till att under vissa villkor även kunna gälla 

andra medier än tidningar samt att för budgetåret 1983/84 ett belopp av 

150000 kr. anvisas för detta ändamål. Jag är f. n. inte beredd att förorda en 

förändring av stödet enligt SIV:s förslag. IPOK bör emellertid vara oför

hindrad att behandla även denna fråga i sin översyn. 

Jag har i nu berörda frågor samrått med statsrådet Gradin. Hon avser att 

i regeringen ta upp frågan om tilläggsdirektiv till IPOK. 

Jag övergår nu till det kortsiktiga perspektivet och förslaget till föränd

rjngar i förordningen. 

Statskontoret har närmare undersökt hur de olika krav som i förordning

en stadgas som villkor för stödet har fungerat under den tid stödet har 

funnits. Två av de fyra s. k. generella krav, som ställs på tidningarna inom 

samtliga stödkategorier. har inte befunnits vålla några problem vid tillämp

ningen, nämligen kravet att publikationen vänder sig till invandrare och 

språkliga minoriteter i Sverige och kravet att publikationen·har sin huvud

redaktion i Sverige. 

Kravet att publikationens innehåll till övervägande del berör förhållan

den i Sverige uppfattas även det som naturligt med tanke på de grundläg

gande intentionerna med stödet, nämligen att bl. a. föra ut angelägen 

samhällsinformation. Tillämpningen av detta villkor har emellertid konsta

terats vålla stora svårigheter. även efter den regeländring som riksdagen 

beslöt om ( K U 1980/81: 19 och 23, rskr 1980/81: 289) i anslutning till försla

gen i propositionen 1980/81: 137 om stödet till dagspressen. Regeländring
en innebär att kravet mildrades från "i huvudsak" till "till övervägande 

del". vilket i nämnda proposition tolkades så att 51 % i stället för som 

tidigare 70 % av publikationens innehåll förutsattes beröra förhållanden i 

Sverige. Som statskontoret visar är det förenat med stora problem att 

kontrollera efterlevnaden av ett sådant krav. framför allt om det uttrycks 

som en andel av publikationens hela innehåll. 

För egen del anser jag det vara ett berättigat krav på tidningarna i fråga 

att de skall ge en fyllig information om det svenska samhället. Ett syfte 

med stödet är nämligen att möjliggöra för invandrare att följa samhällsde

batten i Sverige. Det finns emellertid enligt min mening ett starkt behov 

hos invandrare och minoriteter att i sina tidningar också spegla ursprungs

landets skeenden och kulturella händelser. Denna uppgift blir ofta mer 

angelägen för de grupper av invandrare som har vistats en längre tid i 

Sverige och som vill förmedla ursprungslandets kultur till nästa genera

tion. Stödet till tidningar på andra språk än svenska har från början tagit 
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hänsyn till denna dubbla funktion för dessa tidningar. Frågan om vilka 

krav som därvid skall ställas på tidningars utrymme är av sådan principiell 

art att den bör behandlas av IPOK utifrån dess övergripande uppdrag att 

precisera riktlinjerna för invandrar- och minoritetspolitiken. De praktiska 

svårigheter med tillämpningen och kontrollen av nuvarande regel i stödför

ordningen som statskontoret har redovisat motiverar emellertid enligt min 

mening att en modifiering av bestämmelsen genomförs redan nu. Statskon

torets förslag i det avseendet. att en övervägande del av minimiantalet 

sidor enligt förordningen, dvs. f. n. mer än sex av minst tolv sidor tabloid

format, skall beröra förhållanden i Sverige, finner jag ändamålsenligt. En 

sådan utformning av bestämmelsen gör det möjligt för tidningarna att 

.utöka ett nummer med utländskt material utan att för den skull äventyra 

det statliga stödet. 

Statskontoret föreslår vidare att förordningens krav på en högsta 

annonsandel - 25 % i genomsnitt under ett kalenderår - mildras för de 

allmänna nyhetstidningar som uppfyller villkoren för statligt stöd till dags

tidningar. För dessa föreslås samma gräns som gäller för svenska fådagars

tidningar enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd till dagstidningar. 

Därmed underlättas enligt statskontoret de största tidningarnas strävan. till 

egenfinansiering. För egen del ansluter jag mig till statskontorets förslag. 

SIV anser att samhällsinformation från myndigheter och liknande på 

betald annonsplats i tidningarna inte borde räknas som annonser i förord

ningens mening. Jag är inte beredd att nu förorda en sådan bestämmelse av 

flera skäl. Dels kan det vara ytterst svårt att dra en entydig gräns mellan 

kommersiella annonser och samhällsinformation i annonsform, dels är 
tanken bakom förordningens bestämmelse att tidningar med en hög 

annonsandel inte är i behov av statligt stöd. Därvid är det ovidkommande 

om annonsintäkterna härstammar från affärsföretag eller samhällsinstitu

tioner. 

Ett speciellt bidragsvillkor för allmänna nyhetstidningar och medlems

tidningar är ett spaltutrymme i varje nummer motsvarande minst tolv 

sidor. räknat efter tabloidformat. Statskontoret har redovisat svårigheter 

för tidningar att leva upp till detta krav, framför allt under sommarmåna

derna då tillgång till och behov av aktuellt material är begränsat. Statskon

toret finner det förenligt med stödets intention att kravet modifieras till att · 

gälla ett genomsnitt över året. Ett spaltutrymme om minst åtta sidor 

tabloidformat per nummer bör enligt statskontoret dock i så fall föreskri

vas. Jag finner förslaget välmotiverat. Det nyss föreslagna minimikravet 

för material om svenska förhållanden uppgående till sex sidor bör på 

motsvarande sätt avse ett genomsnitt per nummer under ett kalenderår, 

varvid ett åtta-sidigt nummer minst bör innehålla fyra sidor om förhållan

den i Sverige. 

SIV har upprepade gånger föreslagit att tilläggsstöd borde utgå till tid

ningar som på grund av flerspråkighet inom samma etniska grupp utkom-
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mer på flera språk. F. n. rör det sig om tre tidningar. Kostnaden för ett 

sådant tilläggsbidrag beräknas uppgå till ca 70000 kr. Statskontoret intygar 

i sin rapport behovet 'av ett särskilt stöd och föreslår att ändamålet tillgo

doses inom medelsramen för det behovsprövade produktionsbidraget till 
s. k. övriga tidningar. SIV har under senare år på grund av en tillämpad 

enhetlig bidragsmodell under denna anslagspost inte tagit hela anslagsbe

lcippet i anspråk. Jag finner det angeläget att de särskilda kostnader som 

uppkommer för tidningar med flera språk kan kompenseras med ett till

läggsbidrag. Enligt min mening bör reglerna ändras så att en sådan medels

användning blir möjlig. Eftersom det nya stödet kan finansieras med hittills 

inte utnyttjade medel under anslaget innebär den föreslagna förändringen 

varken några ytterligare kostnader eller någon minskning av övriga bi

dragsbelopp. 

Statskontoret har lämnat ytterligare förslag till ändrade beslämmelser 

avsedda att genomföras omgående, bl. a. en omvandling av etableringsstö

dets låneform till bidrag vid belopp under 5 000 kr. Jag anser emellertid att 

ytterligare ändringar av regelsystemet bör anstå tills resultatet av IPOK:s 

översyn föreligger. Jag är inte heller beredd att förorda den ökning av 

bidragsbeloppen till medlcmstidningar som statskontoret och SIV har ak

tualiserat. 
Statskontoret har vidare lämnat synpunkter och förslag i fråga om SIV:s 

handläggning av stödet. Bl. a. har förslag till en ny ansökningsblankett och 

en ny handläggningsordning bifogats rapporten. Till grund för statskonto

rets bedömning har legat dels en redovisningsrevisionell granskning som 

riksrevisionsverket <RRVI har genomfört, dels den utvärdering av SIV:s 

handhavande av stödet som statskontorets egen översyn har innefattat. 

SIV har i sitt yttrande över statskontorets rapport meddelat att verket 

redan har påbörjat en genomgång av rutinerna i fråga om ansökningsförfa
rande. beredning, beslut och dokumentation i samband med stödärenden 
och därvid haft stor nytta _av RRV:s och statskontorets synpunkter och 

förslag. Det bör enligt min mening ankomma på SIV att verkställa och för 

regeringen i samband med nästa anslagsframställning redovisa de föränd
ringar i handläggningen av stödet som verket finner påkallade med anled
ning av översynsrapportens överväganden och förslag. 

I avvaktan på IPOK:s förslag bör för budgetåret 1983/84 inte heller göras 

några andra anslagsmässiga förändringar än att anslagsposten till övriga 

tidningar ökas med hänsyn till prisökningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för stödet 

till tidningar på andra språk än svenska. 

2. till Stöd till tidnin,;ar på andra språk än srenska för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 5 356000 kr. 
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C 10. Stöd till taltidnin·gar 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 0 000 000 

10318000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1982: 669) om stöd till 

taltidningar. Frågor om stöd prövas av taltidningskommitten { U 1982: 05) i 

enlighet med nämnda förordning och förordningen (KRFS 1982: 9) med 

instruktion för taltidningskommitten. 

Kommitten ·har också i uppdrag att bedriva det ytterligare utrednings

och utvecklingsarbete rörande stöd till taltidningar som erfordras i enlighet 

med vad som har anförts i prop. 1981/82: 129 om stöd till taltidningar. 

Även medel för kommittens förvaltningskostnader beräknas under an

slaget. 

Taltidningskommitten 

Kommitten har nyligen inlett sin verksamhet. Ett kansli har inrättats och 

underlag för ett konkret handlingsprogram har tagits fram med utgångs

punkt i de mål och den inriktning av verksamheten som lagts fast av 

regering och riksdag. Kommitten begär för budgetåret 1983/84 oförändrat 

700 000 kr. för förvaltningskostnader. 

För bidrag till taltidningsverksamhet begär kommitten oförändrat 9,3 

milj. kr. för budgetåret 1983/84. Beloppet anges med hänsyn till den utgiv

' ning av taltidningar som kommitten beräknar skall komma till stånd under 

budgetåret 1982/83 och som vid fortsatt utgivning bedöms vara i behov av 

motsvarande stöd även under budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i taltidningskommittens förslag förordar jag att ansla

get för nästa budgetår förs upp med 10 318 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till tu/tidningar för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 10 318 000 kr. 
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Litteratur och bibliotek 

C 11. Litteraturstöd 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

25648953 

29506000 

30391000 

Reservation 4886530 

Försöksverksamhet med statligt litteraturstöd inleddes år 1975. Stödet 

fick sin nuvarande form efter beslut av riksdagen våren 1978 (prop. 

1977/78:99. KrU 1977/78:22. rskr 1977/78:274). Stödet. som fördelas av 

statens kulturråd. utgår enligt bestämmelser i förordningen ( 1978: 490) om 

statligt litteraturstöd (ändrad 1981: 444). De olika litteraturkategorierna 

inom utgivningsst~det och de övriga ändamål som får stöd under anslaget 

framgår av följande sammanställning. 

I. Utgivningsstöd 
a) Ny svensk skön-

litteratur för vuxna 
h) Skönlitteratur för 

vuxna i svensk 
översättning 

C) Klassiker 
d) Facklitteratur för 

vuxna 
e) Barn- och ungdoms-

litteratur 
f) Barn- och ungdoms-

sen er 
g) Projektstöd till 

särskilt kostnads-
kriivande utgivning 

h) Utgivning av August 
Strindbergs samlade 
verk 

i) Litteratur pä in-
vandrar- och minori-
tctssprak 

j) Stöd till författar-
verkstäder 

2. Framställning av lätt-
libt litteratur 

3. Stöd till presentation 
av svensk litteratur i 
utlandet 

4. Studie av bokbranschen 

1982/83 

(20431000) 

5900000 

2 730000 
2 150000 

3 750000 

2450000 

440000 

I 250000 

886000 

675 000 

200000 

1486000 

200000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens kultur
råd. skolöver
styrelsen 

+377'2000 

+ 1780001 

+ 300000 
of. 

Före
draganden 

+ 813000 

+ 45000 

of. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens kultur- Före-
råd. skolöver- draganden 
styrelsen 

5. Bidrag till läsfrämjan-
de åtgärder bland barn 
och ungdom 400000 - 400000 of. 

6. Utgivning och distribu-
tion av prisbillig kva-
litetslitteratur. En bok 
för alla 5958000 + 715000 of. 

7. Sigtunastiftelsens 
klipparkiv 46000 + 5000 of. 

8. Stiftelsen Svenska barn-
boksinstitutet 913000 + 91000 + 27000 

9. Svenska Vitterhets-
samfundet 55000 + 6000 of. 

10. Samfundet De nio 17000 of. of. 
11. Centrumbildningar på 

litteraturens område (717 OOOf + 867000 (-)2 

29506000 + 5534000 +885000 

1 Skolöverstyrelsen: + 148 000 kr. 
2 Medlen anvisas under anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 

Statens kulturråd, skolöverstyrelsen 

I. Enligt kulturrådets prognos för tiden fram till den I april 1983 kommer 

kostnadsutvecklingen inom den grafiska industrin att leda till en ökning av 

kostnaderna för bokframställning med över 1211(. Vidare är det. enligt 

rådet, viktigt att upprätthålla stödnivån för framför allt vissa hotade stöd

kategorier böcker. Samtidigt får inte bokutgivningen överstimuleras med 

hänsyn till de betydande distributionssvårigheter som f. n. råder inom 

branschen. 
Mot denna bakgrund föreslår kulturrådet en ökning av anslagsposten 

Utgivnings stöd med 3 772 000 kr., varav 2 452 000 kr. som kompensa

tion för beräknade kostnadsökningar. 

Under budgetåret 1981/82 har stöd tilldelats 671 titlar allmänlitteratur på 

svenska (exkl. serier), vilket skall jämföras med den ursprungliga målsätt

ningen 930 titlar. Av totalt 1676 ansökningar avslogs 904 medan 101 inte 

hann slutbehandlas under budgetåret. 

Kulturrådet begär ökade anslagsmedel för stödkatcgorierna Skönlittera

tur för vuxna i svensk översättning ( + 200000) och Facklitteratur för 

vuxna, ( + 300000). Inom dessa stödordningar har alltför många titlar av 

hög kvalitet inte kunnat få stöd. Fördelningen riskerar, åtminstone i fråga 

om stödet till facklitteratur. att framstå som slumpartad. vilket har till följd 

att förlagen inte längre kan utgå från rimliga stödkriterier inför sina beslut 

om kulturellt angelägna men - utan stöd - förlustbringande utgivningar. 

Ökade medel begärs också för Barn- och ungdomsscricr <+ 100000). Stö-
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det kan f. n. inte i någon nämnvärd grad skapa en motvikt mot det stora 

utbudet av framför allt importerade serier. Nya svenska serier är i regel för 

sin utgivning beroende av stödet. 

2. Stöd till utgivning av litteratur på invandrar- och minori
tets språk utgår f. n. i form av bidrag till utgivning av enskilda titlar. till 

distributionskostnader och till allmänna förlagskostnader. Vidare kan me

del utgå som särskilt prod_uktionsstöd till förlag vars huvudsakliga utgiv

ning sker på svenska språket. Under budgetåret 1981/82 tilldelades 44 titlar 

projektbidrag och 3 titlar särskilt produktionsstöd. Vidare beviljades 

117 000 kr. som bidrag för att täcka allmänna förlagskostnader och 7 500 kr. 

som bidrag för att täcka distributionskostnader. 90 ansökningar avslogs. 

Sammanlagt behandlade rådet ansökningar avseende 3,6 milj. kr., ett 

belopp som är sex gånger så stort som det beviljade stödbeloppet. Rådet 

föreslår därför en ökning av anslagsmedlcn med 600000 kr. utöver kom

pensacion för kostnadsstegringar. 
Kulturrådet har i en särskild skrivelse på regeringens uppdrag lämnat 

förslag till en ändrad konstruktion av stödordningen. Enligt rådet har den 

nuvarande utformningen lett till att stödet har uppfattats mer som ett 

driftsbidrag än som stim~lans till en kvalitativt högtstående utgivning. 

Den nu föreslagna modellen innebär att stödet utformas i huvudsak - i 

likhet med utgivningsstödet till svensk litteratur - enligt arkersättnings

principen för enskilda titlar. varvid det särskilda stödet till distributions

kostnader räknas in i den jämfört med det svenska stödet förhöjda arker

sättningen. Stöd till allmänna förlagskostnader bör beviljas mer restriktivt 

än hittills och i regel stå i relation till utgivningens kvalitet och omfattning. 

3. Kulturrådet anför beträffande författarverkstäder att de s.k. 

bokmaskinerna - f. n. i Stockholm och Göteborg - avser att rationalisera 

verksamheten. i första hand genom att koncentrera tryckningen till endera 
av maskinerna. Därigenom skulle kapacitetsutnyttjandet förbättras och 
nya regionalt inrättade verkstäder dra väsentligt lägre kostnader. Verk

samheten har bl. a. betydelse för framställning av litteratur på invandrar

språk. För att verksamheten skall få ökad ekonomisk bärkraft bör anslags
medlcn ökas med 50000 kr. utöver kostnadskompensation. 

Ändamålet föreslås vidare bli utvidgat till att även omfatta de skrivar
verkstäder inom Liv-i-Sverige-gruppen som hittills har drivits inom Förtat

tarförlaget. Den numera självständiga föreningens Liv i Sverige verksam

het med flera planerade verkstäder i olika delar av landet bör enligt rådet 

säkerställas genom att en medelsram om 70000 kr. tillförs förevarande 

utgiftspost. 

4. För presentation av svensk litteratur i utlandet utgår statsbi

drag enligt förordningen (1978: 491) om försöksverksamhet med statsbi

drag till översättning av svensk litteratur (ändrad 1982:614). Fr. o. m. bud

getåret 1978/79 har varje år 150000 kr. anvisats. Innevarande budgetår 

bedrivs verksamheten dock med under anslags posten reserverade medel. 
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Kulturrådet har på regeringens uppdrag utvärderat försöket. En redovis

ning och förslag till en ändrad stödform kommer att lämnas inom kort. 

5. Statsbidrag till läsfrämjande åtgärder bland barn och 

ungdom utgår fr. o. m. innevarande budgetår som ett permanent bidrag 

efter tidigare genomförd försöksverksamhet. F. n. tilldelas halva anslags

beloppet Stiftelsen Litteraturfrämjandet för inköp av böcker som utan 

kostnad lämnas till studieförbund, innevarande budgetår även för ut.giv

ning av en särskild skrift i läsfrämjande syfte. Resterande medel fördelas 

av kulturrådet till studieförbund i huvudsak för läsfrämjandeprojekt på 

regional och lokal nivå som genomförs i samverkan med barn- och ung

domsorganisationer eller inom studieförbundens egen verksamhet. 

Kulturrådet begär för inköp av ett större antal böcker för verksamheten 

en medelsökning av 200000 kr. utöver kompensation för ökade kostnader. 

Rådet föreslår vidare att anslagsposten överförs till anslaget Bidrag till 

kulturverksamhet inom organisationer. 

6. Stiftelsen Litteraturfrämjandet planerar under innevarande budgetår 

utgivningen av En bok för a 11 a - vuxna med 20 titlar i vardera ca 

30000 exemplar. En bok för alla - barn och ungdomar planeras utkomma 

med 20 titlar i vardera ca 25 000 exemplar. Cirkapriset per exemplar är f. n. 

9:75 kr. 

Enligt Litteraturfrämjandet bör utvecklingen av försäljningen genom 

bokombud vid sidan av de reguljära försäljningskanalerna fullföljas. För 

att kunna fortsätta med kontakt- och informationsinsatserna krävs en 

kompensation för ökade kostnader med 715 000 kr. Detta föreslås också av 

kulturrådet. 
7. Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet behöver större lo

kaler. En flyttning till lokaler med marknadsmässig hyra medför en mer

kostnad av drygt 0,5 milj. kr., varav ca 150000 kr. i engångskostnader. För 

fortsatt verksamhet i nuvarande lokaler begär institutet en medelsökning 

av 100000 kr. som kompensation för ökade kostnader. Kulturrådet före

slår en ökning med 91000 kr. för nästa budgetår. men anför att lokalfrågan 
måste.lösas under de närmaste åren. 

8. För övriga ändamål under anslaget beräknar kulturrådet resp. 

skolöverstyrelsen ökade medel enbart för kompensation för kostnadssteg

ringar. 

9. Kulturrådet har den 23 september 1982 i en kompletterande skrivelse 

till regeringen redovisat att vissa kostnader för beredningen av 

I it ter a turs tö det f. n. bestrids av medel från förevarande anslag. Det

ta gäller kostnader för arvoden, resor och traktamenten till ledamöter i 

arbetsgrupper samt för arvodeskostnader till lektörer. För innevarande 
budgetår har denna kostnad för litteraturstödet beräknats till 739 000 kr. 

Med hänvisning till det pågående arbetet inom 1982 års bokutredning 

(U 1982: 02). vars resultat enligt rådet också kan påverka behovet av 

arbetsgrupper och lektörer. föreslås i skrivelsen att bokutredningen be-
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handlar frågan om litteraturstödets administration samt att nämnda kostna

der övergångs vis på samma sätt som hittills bestrids av medel från sakan

slaget. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har genom beslut vid föregående och innevarande riksmöten 

(mot. 1981/82: 2373. KrU 1981/82: 30 och 31. rskr 1981/82: 360 och 401 samt 

prop. 1982/83: 25, KrU 1982/83: 14,rskr 1982/83: 77) inrättat ett temporärt 

stöd till fo I k bi b I i o te k ens inköp av I it ter a tur med stat I i g t 

utgivnings tö d. Stödet uppgår till 10 milj. kr. Det bör enligt min mening 

ses som en engångsförstärkning av folkbibliotekens anslag för mediean

skaffning och användas för kompletterande inköp av litteraturstödda titlar. 

Därigenom kommer stödet att gynna även bokbranschen i sin helhet, inte 

minst författare och bokförlag. Jag avser att inom kort återkomma till 

regeringen i dennafråga. 

Riksdagen förutsatte i sitt beslut om nämnda distributionsstöd att en mer 

permanent utformning av ett sådant stöd skulle kunna utarbetas inom 

ramen för 1982 års bokutrednings (U 1982: 02) arbete. Även de statliga 

stödinsatserna i övrigt på bokområdet är f. n. föremål för ett omfattande 

utredningsarbete, såväl inom nämnda bokutredning som inom folkbiblio

teksutredningen (U 1979: 17). I sina direktiv har hokutredningen uttryckli

gen fått möjlighet att i sina överväganden och förslag inbegripa en alterna

tiv utformning av de statliga ekonomiska insatser som f. n. förekommer-på 

hokområdet. Det är därför enligt min mening - i av·vaktan på bl. a. denna 

utrednings förslag - inte aktuellt med några förändringar av stödet till 

svenskspråkig utgivning vilket utgör den allt övervägande delen av det 

statliga litteraturstödet. 
Det stat I i g a utgivnings stödet i sin helhet har för innevarande 

budgetår räknats upp med drygt 3 milj. kr., varav 1 milj. kr. avser en 

förstärkning av stödet till svensk skönlitteratur för vuxna i syfte att möjlig

göra i det närmaste en återgång till stödets ursprungliga nivå av ca 300 

titlar. Utfallet av stödet kommer därmed att väsentligen kunna förbättras 

under innevarande budgetår. 

Jag är medveten om vikten av att kunna rekrytera sakkunniga lektörer 

och ledamöter i beredande arbetsgrupper för den kvalitetsbedömning som 

fordras för ett selektivt litteraturstöd. Den av kulturrådet redovisade an

vändningen av sakanslaget för dylika administrationskostnader 

finner jag emellertid otillfredsställande. Med hänsyn till bokutredningens 

arbete anser jag det dock inte lämpligt att nu föreslå ingripande förändring

ar i litteraturstödets administration. Jag avser senare föreslå regeringen att 

bokutredningen får i uppdrag att särskilt beakta dessa frågor. I avvaktan på 

ett beslutsunderlag föreslår jag därför att rådet övergångsvis får använda 

medel ur anslaget till att bestrida nyss angivna administrationskostnader. 

12 RihJai:en /982ili3 I rnml. Nr 100. Bil11i:a JO 
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Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till en medels

ram för detta ändamål. 

Kulturrådet har på regeringens uppdrag i en sä~skild skrivelse föreslagit 

en ändrad konstruktion av stödet till litteratur på invandrar- och 

minoritets språk. Förslaget innebär i huvudsak att stödet anpassas till 

vad som gäller för utgivningsstödet till svensk litteratur. 

För egen del anser jag att stödet bör förstärkas med 200000 kr. utöver 

kompensation för kostnadsökning. Däremot är jag f. n. inte beredd att 

förorda den i skrivelsen föreslagna ändringen i reglerna för stödet. Jag har i 

det föregående under anslaget Stöd till tidningar på andra språk än svenska 

föreslagit att invandrarpolitiska kommitten (A 1980:04, IPOK) skall bedri

va det ytterligare översynsarbete som fordras för ett samordnat statligt 

stöd till tidningsverksamhet för invandrare och språkliga minoriteter. En

ligt min mening bör frågan om en ändamålsenlig utformning av det statliga 

utgivningsstödet till litteratur på invandrar- och minoritetsspråk likaså 

kunna behandlas av IPOK inom ramen för dess övergripande uppd~ag att 

precisera riktlinjerna för invandrar- och minoritetspolitiken. I avvaktan på 

IPOK:s resultat bör nuvarande stödregler behållas. Också i denna fråga 

har jag samrått med statsrådet Gradin som avser att i regeringen ta upp 

frågan om tilläggsdirektiv till IPOK. 

Kostnaderna för den förlängda försöksverksamheten med presentation 

av svensk I it ter a tur i ut Ian det bestrids under innevarande bud

getår med under anslagsposten reserverade medel. Kulturrådet har haft 

regeringens uppdrag att i samråd med Stifteben Svenska institutet redovi

sa en utvärdering av verksamheten. Eftersom arbetet med utvärdering och 
förslag till en permanent stödform inte har kunnat avslutas i sådan tid att 

regeringens förslag nu kan föreläggas riksdagen, förordar jag att försöket 

förlängs med ytterligare ett år. Jag räknar med att kostnaderna för verk

samheten även under budgetåret 1983/84 kan bestridas med medel som 

finns reserverade under anslagsposten. 

Övriga ans I ags poster under anslaget bör för budgetåret 1983/84 

föras upp med de belopp som framgår av sammanställningen. 

Avtalen mellan staten och Stiftelsen Litteraturfrämjandet om utgivning

en av En bok för alla går ut vid utgången av juni 1983. Stiftelsens 

förvaltning av den statligt '>lödda verksamheten har under sommaren 1982 

utsatts för kritik i en rad tidningsartiklar. Med anledning därav tillsatte 

stiftelsens styrelse en översynsgrupp. Enligt en nyligen framlagd rapport 

har gruppen inte uppdagat något som strider mot stiftelsens avtal med 

staten beträffande utgivningen av En bok för alla. Med hänvisning till 

stiftelsens kraftiga tillväxt under senare år förordar gruppen dock en mer 

omfattande översyn av organisation. budgetmetoder och fördelningsprin

ciper för de kostnader som är gemensamma för olika enheter inom stiftel

sen. 

För egen del finner jag att stiftelsens initiativ till en översyn väl stämmer 
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överens med de planer som föreligger från statens sid\i att inför en ny 

längre avtalsperiod hålla överläggningar med företrädare för stiftelsen om 

verksamhetens framtida inriktning. För att man skall få tillräckligt med tid 

för dels nämnda överläggningar. dels stifte,lsens personal- och verksam
hetsplanering bör enligt min mening de nu gällande avtalen förlängas med 

ett år. I fråga om avtalet om barn- och ungdomsböcker bör riksdagens 

bemyndigande för en förlängning inhämtas. Vad gäller vuxenböcker har 

riksdagen tidigare (prop. 1979/80: 100 bil. 12. KrU 1979/80: 26. rskr 1979/ 

80: 249) beslutat om en utgivning i permanenta former. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat beträffande vissa administrations

kostnader för litteraturstödet, 

2. godkänna att försöksverksamheten med presentation av svensk 

litteratur i utlandet utsträcks till att gälla till utgången av juni 

1984. 
3. bemyndiga regeringen att förlänga avtalet med Stiftelsen Litte

raturfrämjandet om utgivningen av En bok för alla - barn och 

ungdomar med ett år, 

4. till litteraturstöd för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 30 391 000 kr. 

C 12. Bokhandelsstöd 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2253020 
2700000 
2300000 

I enlighet med riksdagens beslut år 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12, KrU 

1980/81: 26. rskr 1980/81: 299) utgår från detta anslag statligt distributions
stöd till bokhandel. Medlen disponeras av statens kulturråd och utgår 

enligt bestämmelser i förordningen ( 1981: 445) om statligt stöd till distribu

tion av böcker~ Stödet avser nyutgivna böcker som erhållit utgivningsstöd 

och ingår i förlagens abonnemangserbjudanden till bokhandeln. 

Från anslaget utgår dessutom under en försöksperiod t. o. m. budgetåret 

1983/84 i enlighet med riksdagens beslut dels år 1977 (prop. 1976/77: 81. 

KrU 1976/77: 39, rskr 1976177: 239), dels år 1978 (prop. 1977178: 99. KrU 

1977/78: 22, rskr .1977/78: 274). dels nämnda beslut år 1981 statligt stöd till 

det kompletteringslager och reordersystem som grossistföretaget AB See

lig & Co (Seelig) driver. Användningen av stödet regleras genom ett avtal 

mellan staten och företaget. Stödet uppgår f.n. till 800000 kr. Från anslaget 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 180 

utgår vidare under samma period bidrag till Bokbranschens finansierings

institut AB (BFl) för utbildningsinsatser inom bokhandeL Utbildningen 

bedrivs genom Bok-, pappers- och kontors varuförbundet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens Före-
kulturråd, draganden 
Seclig. BFI 

I. Di;tributionsstöd 1600000 - 90000 -400000 
2. Stöd till komplette-

rings lager 800000 + 80000 of. 
3. Utbildningsinsatser 300000 + 30000 of. 

2 700000 + 20000 -400000 

Statens kulturråd 

Kulturrådet har under budgetåret 1981 /82 - det första sttidåret - betalat 

ut drygt 700000 kr. i distributionsstöd till 354 titlar som hade erhållit 

litteraturstöd. Medelsförbrukningen har således varit mindre än beräknad. 

Kulturrådet räknar emellertid med ett ökat utnyttjande efter ett inledande 

skede. dock inte upp till den nu beräknade medelsramen. Stödets anknyt

ning till fackbokhandelsavtalet medför nämligen att en del titlar med litte

raturstöd inte är berättigade till distributionsstöd. Kulturrådet föreslår 

därför att anslagsbeloppet minskas med 250000 kr. efter prisomräkning 

(-90000 kr.). 

AB Seelig & Co 

Företaget anhåller om stöd till komplettt:ringslager för budgetåret 

1983/84. För de två senaste verksamhetsåren redovisas prishöjningar med 

drygt 15 resp. drygt 9 l)(.. 

Bokbranschens finansieringsinstitut AB 

BFI anhåller om statligt bidrag för bokhandclsbranschens utbildnings

verksamhet och den därtill kopplade ekonomiska rådgivningen för budget

året 1983/84. Institutet begär kompensation för kostnadsökningar. 

Föredragandens överväganden 

För det fr. o. m. budgetåret 1981/82 inrättade distributionsstödet förelig

ger nu uppgifter om medelsförbrukningen under det första stödåret. Me

delsförbrukningen har stannat betydligt under det för ändamålet beräknade 

beloppet. Flera faktorer har medverkat till detta. Bl. a. har antalet titlar 
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som har erhållit litteraturstöd uppgått endast till 705 i stället för beräknade 

800. Av dessa 705 titlar har endast 354 fått distributionsstöd. För övriga 

titlar med utgivningsstöd gäller antingen att ansökningar om distributions

stöd inte har ingetts eller att titlarna inte har varit berättigade till distibu

tionsstöd. Det senare beror på att de har getts ut av förlag som inte var 

anslutna till fackbokhandelsavtalet eller att de inte ingick i förlagens abon

nemangserbjudande till bokhandeln. 

För kommande budgetår bedömer jag att medelsbehovet ligger avsevärt 

över det redovisade utfallet på grund av att dels ett större antal titlar 

beräknas kunna få utgivningsstöd. dels bokpriserna beräknas stiga och 

dels förlagen efter hand förväntas bli mer förtrogna med stöd villkoren. Jag 

anser likväl ett belopp av 1,2 milj. kr. vara tillräckligt för budgetåret 

1983/84. 

Statsbidragen till det kompletteringslager och reordersystem som Aktie

bolaget Seelig & Co innehar samt till utbildningsinsatser inom bokhandeln 

utgår under en försöksperiod t. o. m. budgetåret 1983/84. Seeligs komplet

teringslager har fått stor betydelse för framför allt s. k. servicebokhandlar 

på mindre och medelstora orter. Det statliga bidraget används numera 

uteslutande till bonus vid bokhandlars köp från kompletteringslagret. I 

enlighet med vad min företrädare anförde i 1981 års budgetproposition (bil. 

12 s. 115) bör det inför försöksperiodens utgång granskas under vilka 

betingelser bidraget skulle kunna avvecklas helt. Jag finner det lämpligt att 

denna granskning genomförs av 1982 års bokutredning (U 1982: 02). Vill

koren för statsbidraget för budgetåret 1983/84 bör på samma sätt som 

hittills regleras i avtal. 

Stödet till de utbildningsinsatser som bedrivs av Bok-, pappers~ och 

kontorsvaruförbundet höjdes fr. o. m. budgetåret 1981/82 för att under en 

period av tre år göra det möjligt att intensifiera utbildningen av i första 

hand innehavare av mindre och medelstora bokhandlar. Efter budgetåret 

1983/84 som är det sista bidragsåret bör utbildningen enligt min mening 

kunna finansieras helt av branschen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1983/84 ingå avtal med 

Aktiebolaget Seelig & Co om användningen av stödet till Seeligs 

kompletteringlager, 

2. att till Bokhandelsstiid för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 2 300 000 kr. 
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C 13. Kreditgarantier till förlag och bokhandel 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

186874 

I 000 

1000 

Statliga kreditgarantier för lån till hokförlag utgår enligt förordningen 

(1978: 490) om statligt litteraturstöd (ändrad 1981: 444). Frågor om kredit

garantier till bokförlag prövas av statens industriverk. i vissa fall av rege

ringen. För innevarande budgetår får garantier beviljas intill ett belopp av 2 

milj. kr. 

Statliga kreditgarantier för lån till hokhandel utgår enligt förordningen 

(1977: 395) om försöksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel 

(ändrad senast 1981: 442). Ansökan om kreditgaranti till bokhandel prövas 

av Bokbranschens finansieringsinstitut AB <BFll. För innevarande bud

getår får garantier beviljas intill ett belopp av 1.5 milj. kr. 

Statens industriverk 

Under budgetåret 1981/82 beslöt statens industriverk om infriande av 

kreditgarantier till förlag om totalt 902 66 7 kr. 

Under budgetåret 1981/82 har verket beviljat två garantier på samman

lagt 225 000 kr. och regeringen en garanti på 225 000 kr., totalt 500 000 kr. 

Industriverket har avslagit två framställningar på totalt 500000 kr. och 

regeringen har avslagit en framställning om 500000 kr. 
För budgetåret 1983/84 föreslår verket att medelsramen för beviljande av 

garantier behålls oförändrad (2 milj. kr.). 

Bokbranschens finansieringsinstitut AB 

BFI anhåller om statligt kreditstöd till bokhandel för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Reglerna för qe statliga kreditgarantierna till förlag och bokhandel bör 

behållas oförändrade även under nästa budgetår. Ramarna för beviljandet 

av garantilån bör likaså föras upp med oförändrade belopp för budgetåret 

1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att statsgaranti för lån till nyetablering av förlag m. m. 

under budgetåret 1983/84 får beviljas intill ett belopp av 2 000 000 

kr.. 

2. medge att statsgaranti för lån till bokhandel under budgetåret 

1983/84 får beviljas intill el! belopp av 1500000 kr.. 

3. till Kreditgarantier till förlag och hokhandel för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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C 14. Lån för investeringar i bokhandel 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

24370001 

2200000 

2200000 

Reservation 2800000 

1 Härav har 375 000 kr. överförts till inkomsttiteln Övriga inkomster av statens 
verksamhet. 

I enlighet med riksdagens beslut år 1977 (prop. 1976/77: 81. KrU 

1976/77: 39, rskr 1976/77: 239) utgår från detta anslag statligt stöd till inves

teringar inom bokhandeln. Stödet utgår under en försöksperiod som i 

enlighet med riksdagens beslut år 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12, KrU 

1980/81: 26, rskr 1980/81: 299) har förlängts t. o. m. budgetåret 1983/84. 

Stöd kan utgå i form av avskrivnings- eller investeringslån. Högst hälften 

av anslaget får användas till avskrivningslån. Närmare föreskrifter åter

finns i förordningen ( 1977: 395) om försöksverksamhet med statligt kredit

stöd till bokhandel (ändrad senast 1981: 442). Stödet handhas av Bokbran

schens finansieringsinstitut AB <BFI) enligt ett särskilt avtal mellan staten 

och institutet. 

Bokbranschens finansieringsinstitut AB 

BFI anhåller om statligt kreditstöd till bokhandel för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Frågan om statens framtida insatser på bokområdet är f. n. f~remål för 

en samlad bedömning inom ramen för 1982 års bokutrednings (U 1982:02) 

arbete. Kommitten väntas bl. a. företa den förnyade utvärdering av det 

statliga kreditstödet till bokhandel som dåvarande chefen för utbildnings

dcpartementet i 1981 års budgetproposition (bil. 12 s. 115) bedömde påkal

lad. I avvaktan på denna utvärdering är det enligt min mening inte aktuellt 

med några förändringar i grunderna för det statliga kreditstödet. Med 

hänsyn till den behållning som fanns under anslaget vid utgången av 

budgetåret 1981/82 är det enligt min mening befogat att av denna behållning 

I milj. kr. förs bort från anslaget såsom besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån för investeringar i bokhandel för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 2 200000 kL 
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C 15. Bidrag till Svenska språknämnden 

1981/82 Utgift 

1982/8.3 Anslag 

1983/84 Förslag 

' Förslagsanslag 

1,0050001 

I 093000 
1174000 

För statsbidraget gäller i ämbetsskrivelse den 7 juni 1974 till kammarkol

legiet föreskrivna villkor. Enligt dessa har språknämnden bl. a. till uppgift 

att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en 

språkvårdande verksamhet. Nämnden skall vidare verka för nordiskt sam

arbete i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen. 

Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom upplysande och rådgivande 

verksamhet. För att främja den nordiska språkgemenskapen skall nämn

den söka samarbete med organisationer för samma ändamål i övriga nor

diska länder samt med Nordiska språksekretariatet. 

F. n. utgår statsbidrag till löner för föreståndare och fem forskningsassi

stenter vid nämndens sekretariat. Vidare utgår bidrag till vissa kostnader 

för lokaler och expenser. Övriga kostnader täcks av särskilda anslag från 

olika fonder. prenumerationsavgifter för tidskriften SpråkVård. m. m. 

Svenska språknämnden 

Språknämnden begär en ökning av bidraget med 115 000 kr. för ökade 

lönekostnader. beräknade per den I januari 1982. samt för ökade lokal- och 
expenskostnader. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet förordar en ökning av bidraget med 109000 kr. som kom

pensation för pris- och lönehöjningar. framför allt kraftigt ökade lokalkost

nader. 

Föredragandens överväganden 

I förordningen den 12 maj 1977 om statligt reglerad anställning vid 

Svenska språknämnden föreskrivs att nämnden skall besluta i olika frågor 

som rör tillsättning av tjänst som forskningsassistent och andra anställ

ningsförhållanden för forskningsassistenter vid nämnden. Verkställandet 

av dessa uppgifter får enligt min mening anses innebära en form av 

myndighetsutövning. Eftersom Svenska språknämnden är att anse som ett 

enskilt rättssubjekt. kräver detta enligt 11 kap. 6 ~tredje stycket regerings

formen stöd i lag. Som jag har anfört under anslaget Bidrag till Tekniska 

museet har även Stiftelsen Tekniska museet anförtrotts förvaltningsupp-
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gifter som innebär rnyndighetsutövning. Stadganden om rätt för Tekniska 

museet och Svenska språknämnden att fatta beslut som innebär myndig

hetsutövning bör tas in i lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av förvalt

ningsuppgifter inom utbildningsdepartcmentets verksamhetsområde. Inom 

departementet har därför upprättats förslag till lag om ändring i denna lag. 

Förslaget bör fogas till protokollet som hilaga /0.2. 

Lagförslaget rör i och för sig sådant ämne som avs~s i 8 kap. 18 ~andra 

stycket regeringsformen. Enligt min mening är dock frågan av sådan enkel 

beskaffenhet att yttrande från lagrådet över lagförslaget inte behöver in

hämtas. 
För nästa budgetår bör anslaget Bidrag till Svenska språknämnden räk

nas upp med 81 000 kr. som kompensation för ökade kostnader. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. anta förslaget till lag om ändring i lagen I 1976: 1046) om överläm

nande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde, 

2. till Bidra[.? till Srenska språkniimnden för budgetåret 1983/84 

anvisa ett anslag av I 174000kr. 

C 16. Bidrag till folkbibliotek 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

19098821 

26270000 

16610000 

Reservation 618338 

·Stöd till folkbibliotekens verksamhet utgår enligt förordningen 

( 1975: 467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Statsbidrag kan utgå för kostnader som avser allmän upprustning, inköp 

av bokbuss. bokutlåning på arbetsplatser, inköp av litteratur på invandrar

och minoritetsspråk samt annan verksamhet som det finns anledning att 

stimulera med statligt stöd. Statsbidrag får dock inte utgå för kostnader 

som' avser enbart administrativa funktioner. Bidrag till inköp av bokbuss 

utgår med hela inköpsbeloppet. För övriga ändamål utgår bidrag med del 

av kostnaden. Bidrag för samma ändamål kan beviljas en kommun endast 

en gång och får därvid fördelas på högst tre år. 

Särskilda bidrag utgår till såväl lokala bibliotek som länsbibliotek och 

lånecentraler för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till Tornedalens bibliotek och till biblio

teksverksamhet bland svenskar i utlandet samt till vissa gemensamma 

ändamål i folkbiblioteksverksamheten. 
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I. Lokal biblioteksverk
samhet 

2. Lokala biblioteks, läns
biblioteks och låne
centralers inköp 
av litteratur på invand' . 
rar- och minoritetsspråk 

3. Tornedalens bibliotek 
4. Biblioteksverksamhet 

bland svenskar i ut
landet 

5. Vissa gemensamma ändamål 
i folkbibliotekens verk
samhet 

6. Spridning av böcker som 
erhallit utgivningsstöd 

Statens kulturråd 

1982/83 

11155000 

4473000 
171000 

25000 

446000 

10000000 

26270000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
kulturråd 

+ 1339000 

+ 537 000 
+ 17000 

+ 3000 

+ 57000 

+I 200000 

+3153000 

Före
draganden 

+ 335000 

of. 
+ 5000 

of. 

of. 

- 10000000 

- 9660000 

I. Kulturrådet fick i juni 1982 regeringens uppdrag att i samråd med 

folkbibliotcksutredningen (U 1979: 17) aktualisera frågan om en avveck-

1 in g av det I ok a I a bi b I i o te k s stödet i dess nuvarande form för att 

därigenom skapa ett större utrymme för nya initiativ på området. Rådet 

föreslår i sin anslagsframställning inte någon avveckling i nuvarande ske

de. För vissa av de statliga insatserna går det enligt rådet att uppskatta 
behovet, vilket kan ligga till grund för en tänkbar långsiktig avvecklings

plan. För andra hittillsvarande bidragsändamål är det omöjligt att med 

säkerhet bedöma effekterna av ett minskat statsbidrag. 

Kulturrådet föreslår därför enbart en uppräkning av anslaget med hän

syn till prisutvecklingen i avvaktan på den utvärdering av statsbidragen 

som förbereds av folkbiblioteksutrcdningen ( + 3 153 000 kr.). 

2. En friare användning av medlen under.anslagsposten Lok a I bi b I i o

t eks verksamhet förutsätter enligt rådet ändringar i bidragsformerna i 

enlighet med rådets förslag i. anslagsframställningen för budgetåret 

1982/83. 

Bokbussar finns f. n. i 117 kommuner. medan 162 saknar sådan buss. 

Enligt rådets bedömning är i första hand ca 50 kommuner i behov av 

statligt stöd för att kunna komma igång .med bokbuss verksamhet. Nuva

rande medelsram medger bidrag till två eller tre bussar under nästa budget

år. Kulturrådet beviljar även bidrag till inköp av litteratl!r för bokbussar. 

Bidrag till allmän upprustning al' mediebt'.Håndet utgår till mindre kom

muner under en period av tre år. Rådet uppskattar antalet kommuner med 

behov av bidrag i nuvarande form till ca 30. Kulturrådet föreslår att högst 

15 % av bidragen får användas för projektanställning av extra arbetskraft 

under upprustningsperioden. 
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Bidrag till arbetsplatsbibliotek utgår under en period av tre år. Rådet har 

överlämnat en utvärdering av bidragen till folkbiblioteksutredningen. För 

sin del anser rådet att fortsatt statligt stöd behövs. 

Bidragsbehovet för barn- och ungdomsbibliotekHerk.rnmhet har ökat 

genom krav på en ökad samverkan mellan folkbiblioteken och förskola/ 

skola. Kulturrådet anser att det nuvarande medelsutrymmet är otillräck

ligt. 

Bland Öl'riga ändamål under anslagsposten kommer rådet att prioritera 

fleråriga utvecklingsprojekt inom olika sektorer av folkbiblioteks verksam

heten. 

3. Biblioteksservicen med invandrar- och minoritetslittera

t ur för de större språkgrupperna har förbättrats markant under senare år, 

inte minst genom de statliga bidragen. Det ökade antalet invandrarspråk 

har enligt kulturrådet gjort det svårare för biblioteken att svara för service 

till de små språkgrupperna. Rådet har initierat ett rationaliseringsarbete i 

syfte att centralisera inköp och katalogisering av sådan litteratur. Rådet 

finner det angeläget att anslagsposten räknas upp med hänsyn till prissteg

ringarna. 

4. Bibliotekstjänst AB (Btj) har i en skrivelse till regeringen 

ansökt om ett årligt bidrag om 3 milj. kr. under en tioårsperiod för att täcka 

företagets underskott vid katalogisering av viss lågfrekvent litteratur inom 

Btj:s databaserade utlånings- och mediekontrollsystem !BUMS). Ifrågava

rande material utgörs till största delen av s. k. smal litteratur på invandrar

och minoritetsspråk, till en mindre del av litteratur och rapporter med lokal 

karaktär samt vissa AV-medier. Kungl. biblioteket. delegationen för ve

tenskaplig och teknisk informationsförsörjning, statens kulturråd och folk

biblioteksutredningen har yttrat sig över Btj:s skrivelse. Btj har därefter 

inkommit med ytterligare en skrivelse. 

f'örcdragandens överväganden 

Kulturrådet har på regeringens uppdrag undersökt frågan om en avveck

ling av stödet till lokal biblioteksverksamhet.i dess nuvarande utformning. 

Rådet anför i sin anslagsframställning att effekterna av en minskning eller 

avveckling av statsbidragen inte kan bedömas med någon säkerhet innan 

folkbiblioteksutredningens (U 1979: 17) utvärdering av bidragen föreligger. 

Jag ansluter mig till kulturrådets bedömning. I avvaktan på utredningens 

förslag i denna fråga bör enligt min mening grunderna för statsbidraget till 

folkbiblioteken inte ändras. 

Som information vill jag i det sammanhanget nämna att jag avser att 

föreslå regeringen att till folkbiblioteksutredningen överlämna en skrivelse 

från Bibliotekstjänst AB (8tj) med ansökan om statsbidrag för att täcka ett 

underskott i bolagets databaserade bibliotekssystem. Enligt sina direktiv 

har folkbiblioteksutredningen bl. a. till uppgift att med vissa centrala bib-
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lioteksorgan, däribland Btj, diskutera ett intensifierat samarbete i syfte att 

stimulera och fortlöpande utveckla folkbibliotekens verksamhet. Jag fin

ner det naturligt att utredningen inom ramen för sitt uppdrag överväger 

behovet av och kostnadsfördelningen för de tjänster som bolaget erbjuder 

biblioteken. Utredningen bör utifrån sina överväganden vidare lämna för

slag med anledning av nämnda skrivelse. 

Jag kommer senare under anslaget Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 

Förvaltningskostnader att föreslå att även frågan om ett nytt statsbidrag till 

folkbibliotekens talboksverksamhet hänskjuts till folkbiblioteksutredning

en för att beaktas i dess fortsatta arbete med förslag om den framtida 

utformningen av det statliga stödet till folkbiblioteken. 

Riksdagen har genom beslut vid föregående och innevarande riksmöten 

(mot. 1981/82: 2373, KrU 1981/82: 30 och 31. rskr 1981/82: 360 och 401 samt 

prop. 1982/83: 25, KrU 1982/83: 14, rskr 1982/83: 77) inrättat ett temporärt 

stöd till folkbibliotekens inköp av litteratur som har erhållit statligt utgiv

ningsstöd. Stödet uppgår till 10 milj. kr. Det bör enligt min mening ses som 

en engångsförstärkning av folkbibliotekens anslag för medieanskaffning 

och användas för kompletterande inköp av litteraturstödda böcker. I av

vaktan på dels 1982 års bokutrednings (U 1982: 02) förslag om det perma

nenta distributionsstöd, som riksdagen har uttalat sig för i nämnda beslut, 

dels folkbibliotcksutrcdningens ( U 1979: 17) förslag bör sålunda anslaget 

för nästa budgetår minskas med 10 milj. kr. Jag avser att inom kort 

återkomma till regeringen i fråga om utformningen av det temporära stö

det. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

· 'föreslår riksdagen 

att till BidraR till fiJ/kbibliotek för budgetåre1 1983/84 anvisa ett 
reservationsanslag av 16610000 kr. 

C 17. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11365500 
12316000 
12075000 

Bidrag till regional biblioteksverksamhet utgår enligt förordningen 

( 1975: 467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Det statliga stödet till län~_bibliotek och lånecentraler har förändrats och 

byggts ut fr.o.m. budgetåret 1979/80 (prop. 1978/79: 100 bil. 12, KrU; 

1978/79: 24, rskr 1978/79: 234). 
Underlaget för statsbidrag till kostnader för länsbiblioteken utgör 150 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 189 

grundbelopp. Grundbe.loppets storlek fastställs årligen av regeringen. In

nevarande budgetår uppgår beloppet preliminärt till 99000 kr. För verk

samheten vid varje länsbibliotek beräknas lägst fem och högst sju grundbe

lopp. Statsbidrag utgår med 55 % av grundbeloppen. 

Statsbidraget till lånecentralerna fördelas av statens kulturråd. 

I. Länsbihliotek 
.., Verksamhet som låne-· 

central med depå
funktion vid Malmö, 
Stockholms och 
Umeå stadsbibliotek 

Anslag enligt 
statsbudgeten 

Statens kulturråd 

1982/83 

8168000 

3 793 000 

11961000 

12316000 

Beräknad ändring 1983/84 

Srntens 
kulturråd 

+ 1452000 

+ 379000 

+I 831000 

+ 1476000 

Före
draganden 

of. 

+ 114000 

+114000 

- 241000 

I. Rådet konstaterar att grundbeloppen för stödet till I än s bi b I i o te k 

har urholkats genom att löneökningen inom den kommunala sektorn har 

varit större än inom den statliga sektorn. Vidare har kostnaderna för en 

utbyggd verksamhet inte kunnat kompenseras. Antalet grundbelopp bör 

därför ökas. Rådet föreslår vidare en medelsökning med 600000 kr. för att 

kunna skapa rörliga grundbelopp. Dessa bidrag bör utgå till länsbibliotek 

under en tid av två eller tre år och möjliggöra särskilda regionala insatser 

dels i samband med statsbidrag till enskilda kommuner avseende allmän 

upprustning av mediebestånden. dels inom ramen för projekt som drivs 

gemensamt av flera kommuner. Diirutöver beräknar rådet 852 000 kr. som 

kompensation för kostnadsökningar. ( + I 452 000 kr.) 

2. För bidraget till I ån e e en t r a I c r är enligt kulturrådet en uppräkning 

av medlen med 379000 kr. som kompensation för ökade kostnader absolut 

oundgänglig. 

Föredragandens överväganden 

Som jag anförde under närmast föregående anslag ·bör grunderna för 

statsbidraget till folkbiblioteken i avvaktan på folkbiblioteksutredningens 

(LJ 1979: 17) förslag inte ändras. Enligt min mening bör detsamma gälla för 

bidragen till regional biblioteks verksamhet. Jag är därför inte heller beredd 

att tillstyrka kulturrådets förslag om en förstiirkning av bidragen till läns- , 

biblioteken. 
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Vid beräkningen av anslagsbeloppet för nästa budgetår har jag utgått 

ifrån det grundbelopp·som gäller preliminärt för innevarande budgetår. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege· 

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regional hihliotekn·erksamhet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 12 075 000 kr. 

C 18. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8532 707 

9257000 

14192000 

Talboks· och punktskriftsbiblioteket (TPB) inrättades den I januari 1980 

då biblioteksverksamheten inom Synskadades riksförbund överfördes till 

statligt huvudmannaskap. 
Enligt förordningen (1979: 1073) med instruktion för talboks- och 

punktskriftsbiblioteket har TPB till uppgift att i samverkan med andra 

bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får 

tillgång till litteratur. Det åligger biblioteket särskilt att framställa och låna 

ut talböcker och punktskriftsböcker samt att lämna information och råd 

inom sitt verksamhetsområde. I fråga om utlåningen av talböcker skall 

TPB inrikta sin verksamhet på att fungera som lånecentral. Biblioteket 

svarar vidare för framställning av studielitteratur för högskolestuderande. 

TPB betalar också ut kompensation i vissa fall för kostnader på grund av 

kassettskatt. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(diirav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Produktionskostnadcr för 

studielitteratur 
Kompensation för kostnader 

på grund av kasst:tt-
skatt 

1982/83 

52 

7 682 000 
(6660000) 
1543 000 

32000 

9257000 

Beräknad än~ring 1983/84 

TPB 

of. 

+ 206000 
(- 20000) 
+ 88000 

+ 4000 

+ 4500000 

+4798000 

Före
draganden 

of. 

+ 370000 
(+ 152000) 
+ 88000 

+ 2000 

+4475000 

+4935000 
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Talboks- och punktskriftsbiblioteket ' 

Utlåningen av talböcker från folkbiblioteken har de senaste åren ökat 

med ca 15 % per år. Förmedlade lån till folkbiblioteken utgör drygt 65 % av 

TPB:s utlåning. En fortsatt utbyggnad av talboksverksamheten ute i landet 

bedöms leda till ökad efterfrågan på TPB:s tjänster. 

I. Pris- och löneomräkning ( + 298 000 kr.). 

2. Besparingen enligt huvud a It er nativ e t motsvarar ett belopp om 

191000 kr. En eventuell besparing bör tas ut på anslaget till produktions

kostnader, där den minst menligt påverkar de centrala insatserna i talboks

och punktskriftsförsörjni~gen. Beloppet motsvarar produktionskostna

derna för ca 40 tal bokstitlar med kopior eller· ca 20 punktskriftstitlar. 

3. Fr. o. m. den I september 1982 kan medel utgå enligt förordningen 

(1982:789) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund 

av kassettskatt. Kompensationen betalas ut av TPB. Medel för.kom

pensationen bör i enlighet med kulturutskottets uttalande (KrU 1981/82: 30 

s. 49 f) anvisas förslagsvis ( + 4 500000 kr.). 

Talbokskommitten (U 1979:02) 

Efter regeringens bemyndigande den I mars 1979 tillkallade dåvarande 

chefen för utbildningsdepanementet en kommitte 1 med uppdrag att bl.a. 

utarbeta förslag till en omorganisation av talboks- och punktskriftsförsörj

ningen som helhet i landet i ett mer långsiktigt perspektiv. Kommitten. 

som antog namnet talbokskommitten. överlämnade den 22 februari 1982 

sitt slutbetänkande (SOU 1982: 7) Talböcker - utgivning och spridning. En 

sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga /0.14. 
Remissyttranden över betänkandet har avgetts av socialstyrelsen (SoS). 

statens handikappråd (SHR), handikappinstitutet, statskontoret, riksrevi
sionsverket (RRVJ, statens kulturråd (KUR), kungl. biblioteket !KBJ, 

talboks- och punktskriftsbiblioteket <TPBJ. delegationen för vetenskaplig 
och teknisk informationsförsörjning <DFI), skolöverstyrelsen (SÖ) efter 

hörande av styrelsen för Tomtebodaskolan, statens institut för läromedels

information (SIL) efter hörande av rikscentralen för pedagogiska hjälpme

del för synskadade !RPH-SYN), universitets- och högskoleämbetet !UHÄ) 

efter hörande av högskolan i Borås. näringsfrihetsombudsmannen (NOJ. 

arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ, statens invandrarverk (SIV), folkbiblio

teksutredningen (U 1979: 17. Fb 80), Svenska kommunförbundet efter hö-

1 Vid tidpunkten för överlämnandet av betänkandet: kanslichefen Bertil Andersson. 
ordförande, organisationsdirektören Olov Höglund, förbundsordföranden Bengt 
Lindqvist. deparlementssekreteraren Wolfgang Rlidel och bitr. bibliotekschefen 
Elisabet Thorcll Rittby. 
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rande av kommuner enligt förbundets bedömning, Landstingsförbundet 

efter hörande av landsting enligt förbundets bedömning, Landsorganisa

tionen i Sverige (LO), Tjänstmännens centralorganisation (TCO), Central

organisationen SACO/SR, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samar

betsnämnd (KL YS), Sveriges författarförbund, Svenska teaterförbundet, 

Sveriges Radio AB (SR), Bibliotekstjänst AB (Btj), Sveriges allmänna 

biblioteksförening !SAB), Handikappförbundens centralkommitte (HCK), 

Synskadades riksförbund (SRF), De handikappades riksförbund (DHR), 

Svenska bokförläggareföreningen samt Bok-, pappers- och kontorsvaru~ 

förbundet (Bopako). 

Skrivelser har även kommit in från biblioteksnämnden i Stockholms 

kommun, kuiturnämnderna i Karlskrona, Luleå och Örebro kommuner 

samt i Örebro och Gävleborgs läns landsting, länsbiblioteken för Jönkö

pings, Kalmar, Kristianstads, Malmöhus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värm

lands och Kopparbergs län samt Husmodersförbundet Hem och Samhälle. 

En sammanställning av remissvaren bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga /0.15. 

Talbokskommittcn har i en särskild skrivelse till regeringen aktualiserat 

frågan om en samordning av Tomtebodaskolans elevbibliotek med TPB 

som riksdagen beslutade om (KrU 1978/79: 24, rskr 1978/79: 234) i anled

ning av förslag i 1979 års budgetproposition (prop. 1978/79: 100 bil. 12). 

Kommitten har därvid lämnat förslag till formerna för en sådan samord

ning. 

Föredragandens överväganden _ 

Statens roll i ta 1 boksförsörj ni n gen har lagts fast i flera riksdags

beslut, i första hand i ställningstagandena (KrU 1976/77: 44, rskr 

1976/77: 325) till propositionen 1976/77: 87 om insatser för handikappades 

kulturella verksamhet, i anledning av handikapputredningens förslag, och i 

samband med förstatligandet av SRF:s bibliotek (prop. 1978/79: 100 bil. 12, 

KrU 1978/79: 24, rskr 1978/79: 234). I nämnda propositioner uttalas att man 

borde sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt låta de lokala 

biblioteken svara för kontakten med talbokslåntagarna. Den naturliga rol

len for SRF:s bibliotek (numera TPB) borde vara att fungera som lånecen

tral och depositionsbibliotek. 

Talbokskommittcn redovisar i sitt betänkande att den snabba utveck

lingen under senare år på talboksområdet i hög grad har följt den av 

statsmakterna eftersträvade inriktningen. Detta positiva res~ltat får enligt 

min mening i betydande utsträckning tillskrivas det samförstånd som i 

fråga om ansvarsfördelning råder mellan de olika parterna - såväl stat, 

landsting och kommuner som handikapporganisationer och övriga på tal

boksområdet ve~ksamma organ. Ansvarsfördelningen i talboksförsörjning

en mellan central, regional och lokal nivå följer de i 1974 års kulturpolitiska 
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beslut (prop. 1974: 28. KrU 1974: 15, rskr 1974: 248) fastlagda principerna. 

Folkbibliotekens engagemang i talboksverksamheten är m:kså ett uttryck 

för den integrering och.normalisering av insatserna för handikappade som 

eftersträvas inom handikappolitiken. 

Talbokskommittens överväganden och förslag utgörs i stor utsträckning 

av rekommendationer i fråga om bl. a. en närmare arbetsfördelning mellan 

bibliotek på olika nivåer beträffande beståndsupphyggnad och låneverk

samhet, modeller för regional planeri.ng och samverkan, arbetsformer för 

urval. framställning och spridning av talböcker samt informations- och 

rådgivningsinsatser. 

Remissinstanserna ställer sig i stort sett enhälligt bakom kommittens 

redovisning av talboks- och punktskriftsförsörjningen i landet och ansluter 

sig i huvudsak också till de utvecklingslinjer för den framtida verksamhe

ten som kommitten förordar. 

De förslag och rekommendationer som kommitten i dessa frågor har 

presenterat bygger i allt väsentligt på de grundläggande kultur- och handi

kappolitiska ställningstaganden som jag nyss har nämnt och utgör i sin 

framställning av konkreta arbetsformer och tekniska lösningar ett värde

fullt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet inom berörda myndighe

ter och organ. Jag delar därvid Svenska kommunförbundets och Lands

tingsförbundets uppfattning att kommittens förslag får ses som allmänna 

riktlinjer som måste anpassas till olika lokala och regionala förutsättningar 

när det gäller arbetsformer och ansvarsfördelning mellan lokala folkbiblio

tek och länsbibliotek. Några ytterligare ställningstaganden från regering 

och riksdag fordras enligt min mening inte i anledning av kommittens 

rekommendationer. 

Talhokskommitten har på några punkter lagt fram förslag som berör mer 

grundläggande principer för talboksförsörjningen och/eller inriktningen 

och omfattningen av de statliga insatserna på området. I det följande skall 

jag i huvudsak behandla sådana frågor. 

Som en väsentlig utgångspunkt för sina överväganden och förslag kon

staterar kommitten att en utgivning och marknadsföring av 

litteratur i form av fonogram genom bokförlagens för

sorg och på dessas ekonomiska ansvar inte är realistisk under överskåd

lig tid. Enligt kommitten bör dock redan i dag en kommersiell utgivning av 

talfonogram vara möjlig för litteratur som utkommer i stora upplagor. SRF 

för fram mer långtgående krav. nämligen att samtliga nyutkomna böcker 

skall vara tillgängliga i kassettform. 

För egen del anser jag att det ankommer på bokbranschen att bedöma de 

ekonomiska förutsättningarna för en i och för sig önskvärd utgivning och 

försäljning av talfonogram. Statens insatser för synskadades och andra 

läs hand i kappades försörjning med litteratur hör enligt min mening t.v. 

inriktas på den redan etablerade biblioteksverksamheten med talböcker. 

Talbokskommittcn har inte närmare behandlat frågan om ansvaret för 

13 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga /I) 
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framställning av visst material från t.ex. statliga myn

digheter. Enligt min mening är det önskvärt att myndigheterna i så stor 

utsträckning som det inom ramen för tillgängliga egna medel är möjligt ser 

till att deras tryckta informationsmaterial m. m. görs tillgängligt även i 

talboksform. Kostnaderna härför bör således inte belasta TPB:s produk

tionskostnadsanslag om inte TPB finner särskilda skäl för detta. 

Framställningen och utlåningen av talböcker sker f. n. med stöd av 

bestämmelser i lagen ( 1960: 729) om upphovsrätt till litterära och konstnär

liga verk och en därtill hörande tillämpningsförordning ( 1961: 342) samt ett 

avtal mellan swten och upphovsrättsinnehavarna. Rätten att låna tal

böcker tillkommer synskadade. vissa rörelsehindrade och andra angivna 

grupper av handikappade. Flera remissinstanser uttalar sig för en betydan

de utvidgning av rätten att låna talböcker. SoS. SHR. SIL. 

SIV. m. fl. finner det motiverat att envar som har behov av talböcker borde 

kunna få låna dem. t. ex. invandrare. analfabeter. tillfälligt sjuka och 

personer med lässvårigheter. Sveriges författarförbund och KL YS föreslår 

att nuvarande reglering avlöses av ett system med avtalslicenser som 

innebär att någon inskränkning av lånerätten inte behöver förekomma. 

Jag anser i likhet med kommitten att frågan om en utvidgning av lånerät

ten i första hand är en resursfråga. Eftersom antalet boktitlar som fram

ställs som talböcker och även kopiebestånden under överskådlig tid kom

mer att vara förhållandevis begränsade och talbokshanteringen kostnads

krävande bör rätten att låna talböcker t.v. förbehållas de grupper som i 

dag har denna rätt på grund av sitt handikapp. Nuvarande regler bör 

således inte ändras f. n. Detta utesluter emellertid inte att den nu arbetande 
upphovsrättsutredningen (Ju 1976: 02) under sitt arbete kan komma in på 

frågan hur de upphovsrättsliga bestämmelserna om framställning av tal

böcker bör utformas. Jag har i denna fråga samrått med chefen för justitie

departementet. 

Den statliga ersättning som utgår till författare och 

översättare för att deras verk utnyttjas i form av talböcker och taltid

ningar betalas ut av Sveriges författarförbund enligt regler som förbundet 

fastställer. Enligt den tidigare nämnda tillämpningsförordningen har den 

som låter framställa talboken skyldighet att informera upphovsmannen om 

framställningen. Detta innebär. som TPB anför. för biblioteke•s del ett 

mycket omfattande arbete med att spåra upp upphovsmän och andra 

rättighetshavare och sedan till Författanörbundet lämna ytterst detaljera

de uppgifter om varje särskild inläsning. TPB hävdar att betydande förenk

lingar skulle kunna göras. t. ex. genom att administrationen av ersättning

en flyttas över till styrelsen för Sveriges författarfond. 
Jag finner TPB:s strävan till förenklingar i handhavandet av den statliga 

ersättningen motiverad. Jag kommer därför att föreslå regeringen att upp

dra åt TPB att i samråd med styrelsen för Sveriges författarfond och 

Författarförbundet inkomma med förslag till en ändrad handläggning av 

ersättningen. 
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Talbokskommittcn föreslår att TPB övertar utgivningen av de ca 150 

talbokstitlar per år som f. n. ges ut av Bibliotekstjänst AB (Btj). Därmed 

skulle TPB få det samlade ansvaret för den centrala talboksutgiv

n ingen. vilket enligt kommitten skulle underlätta för folkbiblioteken att 

påverka utgivningens inriktning. Genom att staten förutsätts överta kost

naderna för inläsningen av de ca 150 titlarna skulle Btj:s försäljningspris 

för talböcker till folkbiblioteken generellt kunna sänkas något. Förslaget 

tillstyrks av i stort sett samtliga remissinstanser med undantag för TPB 

som inte kan se några fördelar med ändringen och Btj som i så fall anser sig 

behöva långsiktiga garantier i annan form för sina kostnadskrävande åta

ganden i talboksförsäljningen. De båda närmast berörda instanserna. TPB 

och Btj, visar på en rad praktiska svårigheter som är förknippade med 

förslaget. De ca 150 titlar per år som Btj på ett tidigt stadium beslutar om 

hör dessutom ertarenhetsmässigt till den av biblioteken !ner efterfrågade 

litteraturen. Utgivningen ger därmed sällan upphov till särskilt ingående 

urvalsdiskussioner som skulle kräva den samlade överblick över den totala 

utgivningen och den särskilda ·möjlighet till påverkan som den föreslagna 

ändringen förutsätts ge folkbiblioteken. TPB anför vidare att förslaget 

skulle innebära en fördröjning i utgivningsbeslutet. En omprioritering för 

att täcka statens merkostnader av ca 0.6 milj. kr. skulle medföra att andra 

angelägna insatser måste minskas. 

Jag finner mot denna bakgrund inte tillräckliga skäl för några åtgärder 

från regeringens eller riksdagens sida för en ändring av nuvarande ansvars

och kostnadsfördelning mellan TPB och Btj i fråga om talboksutgivningen. 

Kommitten berör även i övrigt för hå 11 ande t m c Ila n staten och 

Btj och anför att Btj:s roll i talboksförsörjningen bör preciseras efter 

förhandlingar mellan företaget och staten samt att TPB bör få möjlighet att 

påverka bl. a. Btj:s prissättning och försäljningsutbud. Flera remissinstan

ser stöder tanken på ett större statligt inflytande på Btj:s talboksverksam

het. 

För egen del anser jag att den centrala talboksförsörjningen i landet vilar 

på ett samspel mellan i första hand folkbiblioteken. TPB och Btj. Btj:s roll 

därvidlag kännetecknas av dess ställning som dels i stort sett ensamförsäl

jare av centralt utgivna talböcker till folkbiblioteken, dels leverantör till 

bl. a. TPB. Även om förhållandet mellan staten genom TPB och Btj regle

ras genom affärsmässigt motiverade avtal inom ramen för de statliga upp

handlingsbestämmelserna, medför företagets särställning gentemot folk

biblioteken att det även kan ställas kulturpolitiska krav på dess funktioner i 

fråga om t. ex. prissättning och utbud. Enligt min mening är det rimligt att 

sådana krav ställs. De bör emellertid grundas på förhandlingsmässiga 

uppgörelser. Så har hittills skett. De långsiktiga åtaganden som från båda 

håll fordras för en ändamålsenlig verksamhets planering kan emellertid från 

statens sida svårligen göras enbart inom ramen för det f. n. tillämpade 

systemet. Detta innebär ett beställningsbemyndigande för TPB för nästföl-
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jande budgetår. vilket tillåter högst tvååriga leverans- och samarbetsavtal. 

Jag förordar därför att TPB medges rätt att träffa ett rullande treårsavtal 

med Btj om statens och företagets åtaganden i talboks verksamheten. Detta 

kan sedan med stöd i nuvarande beställningsbemyndigande kompletteras 

med kortare avropsavtal. Det rullande treårsavtalet bör göras beroende av 

regeringens godkännande. 

Talbokskommitten förordar att en referensgrupp med företrädare 

för folkbiblioteken och låntagarna inrättas vid TPB med uppgift att följa 

utgivningen och ge råd i fråga om urvalsprinciper. Förslaget stöds av ett 

stort antal remissinstanser med skiftande önskemål beträffande gruppens 

sammansättning. 

Jag finner det angeläget att folkbiblioteken och företrädare för talbokslä

sarna ges ökade möjligheter att följa och även påverka TPB:s bokurvalsar

bete liksom andra frågor av betydelse för verksamhetens utveckling. Det 

bör emellertid ankomma på TPB att inom ramen för sin instruktion och 

tillgängliga medel besluta om de samverkans- och kontaktformer som 

bedöms lämpliga. Enligt vad jag har inhämtat har TPB redan påbörjat 

förberedelser för bildandet av en grupp med en funktion av det slag som 

kommitten förordar. 
Enligt vad kommitten redovisar och remissinstanserna bekräftar råder 

alltjämt stora skillnader i standarden melian olika kom

mun c r och o I i k a I än i fråga om tal boks verksamheten. För TPB: s roll 

i talboksförsörjningen är det enligt min mening av stor betydelse att myn

digheten gör sig förtrogen med olika regioners skiftande förutsättningar för 

ett lokalt och regionalt ansvarstagande. Detta är nödvändigt för att TPB 
skall kunna anpassa sin service till behoven i olika de!ar av landet. TPB 

bör verka för att folkbiblioteken i ökad utsträckning övertar ansvaret för 

den direkta kontakten med låntagarna samt själva inom kommunen eller 
länet tillhandahåller ett tillräckligt grundbestånd av talböcker. Det bör 

ankomma på TPB att bedöma i vilken takt en fortsatt överföring av 

ansvaret för bibliotekets nuvarande direktutlåning till folkbiblioteken kan 

ske. Talbokskommitten framhåller vikten av en regional planering av ar

bets- och ansvarsfördelningen i talboksverksamheten i respektive län. 

Betydelsen av en sådan planering framhölls redan i den tidigare nämnda 

propositionen 1976/77: 87 om insatser för handikappades kulturella verk

samhet. TPB bör på lämpligt sätt medverka i detta arbete och ta del av de 

planer som upprättas. 
Enligt sin instruktion har TPB uppgiften att ge råd och information inom 

sitt verksamhetsområde. TPB:s ansvar för rådgivning till folk

b i b I i o te k en och behovet av att medverka i den regionala planeringen 

av talboksverksamheten aktualiserar frågan om ansvarsfördelningen mel

lan TPB och KUR vad gäller talboks- och punktskriftsområdet. I samband 

med bildandet av TPB uttalades i prop. 1979/80: 25 (s. 32) att biblioteket 

borde ligga inom statens kulturråds ansvarsområde. Samtidigt har emeller

tid TPB getts ett direkt rådgivningsansvar inom sitt verksamhetsområde. 
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KUR har ett ansvar för de statliga insatserna på folkbiblioteksområdet. I 

fråga om talboksverksamhet bör detta ansvar dock kunna begränsas till en 

mer indirekt uppgift att följa utvecklingen på området samt väga in biblio

teksverksamheten med talböcker och punktskriftsböcker vid övergripande 

sektorsbedömningar. Det direkta ansvaret för de statliga insatserna på 

området bör ligga hos TPB. Biblioteket förfogar över den expertis och har 

utbildat det kontaktnät som erfordras för såväl TPB:s egna biblioteksfunk

tioner som nämnda rådgivningsansvar till folkbiblioteken. Jag finner det 

inte rimligt att kräva att också KUR skall hålla sig med specialkompetent 

personal för att kunna fullgöra en mer direkt rådgivningsuppgift på detta 

område. TPB bör dock i dessa frågor ha nära kontakt med KUR. 

Ett särskilt problem i talboksverksamheten är att det i dag saknas 

alternativa distributionskanaler för talböcker vid sidan av folkbiblioteken. 

Detta medför att talboksläsarna har behov av och efterfrågar även sådan 

litteratur, t. ex. av underhållningskaraktär, som ibland ligger utanför det 

urval av tryckta böcker som folkbiblioteken anskaffar. Den intressekon

flikt som kan uppkomma mellan bibliotekens strävan att i sitt medieutbud 

hålla en hög kvalitet och handikappades önskan att liksom seende få 
tillgång till ett bredare urval av litteratur bör enligt min mening kunna lösas 

genom en avvägning från fall till fall. Jag finner det emellertid inte förenligt 

med TPB:s lånecentralsroll att biblioteket anlitas för fjärrlån eller direktlån 

av underhållningslitteratur av det skälet att det lokala biblioteket av prin

cip inte anskaffar eller ens förmedlar sådana böcker. I sin utgivningsverk

samhet bör TPB se till att bokutgivningen i sin helhet blir relativt väl 

representerad av det skälet att framför allt synskadade för sin litteraturför

sörjning nästan helt är beroende av TPB:s utbud. Det ankommer på TPB 

att göra urvalet för sin utgivning samt att söka samstämmighet med folk

biblioteken i fråga om principer för utlåning. 

Den begränsning som ligger i att synskadade m. Il. för sitt läsbehov 

nästan helt är hänvisade till ett biblioteksutbud av talböcker utgör ett av 

motiven för den s. k. in I ä s ni n g s tjänsten vid folkbiblioteken. Den 

innebär att visst material såsom brev, artiklar, rapporter m. m., undantags

vis även hela böcker. efter individuella önskemål läses in på band eller i 

vissa fall skrivs ut i punktskrift. 

Jag finner denna service med sin inriktning på den enskildes önskemål 

ytterst värdefull. Det ankommer på kommun och landsting att besluta om 

utbyggnadstakten av denna verksamhet. TPB bör emellertid kunna ge råd i 

såväl denna fråga som frågan om inläsning och spridning i folkbibliotekens 

regi av litteratur med lokal anknytning. 

Enligt talbokskommitten bö~ anta I e t ta I boks t it I ar som å rl i
gen ges ut centralt öka från f.n. ca 1600 till ca 2500 titlar så snart 

detta är möjligt. Ett stort antal remissinstanser instämmer i detta. Flera 

instanser förordar en avsevärt högre ambitionsnivå för den årliga utgiv

ningen. 
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Frågan om utgivningsnivån för talböcker bör enligt min mening ses i ett 

sammanhang tillsammans med resursbehovet för talboksverksamheten i 

sin helhet. Talbokskommittcn har även lagt fram förslag till ett nytt stats

b id r ag till folkbibliotekens uppbyggnad av talboksbe

s tån d. Kostnaden för detta förslag bör enligt kommitten kunna finansi

eras genom omprioritering av de medel som nu utgår till andra ändamål på 

folkbiblioteksområdet. Kommitten har alltså i sina förslag gett företräde åt 

insatser för en bredare spridning av talböcker till folkbiblioteken framför 

en i princip också förordad ökning av den årliga talboksutgivningen. 

Jag delar kommittens bedömning att ett stöd till utveckling av folkbiblio

tekens talboksverksamhet är önskvärt. Flera remissinstanser. däribland 

KUR och Fb 80. har emellertid anmält invändningar mot kommittens 

förslag till finansiering. Enligt KUR bör. om ett statligt stöd alls skall 

finansieras genom en omprioritering inom det statliga stödet till folkbiblio

teken, folkbibliotcksutredningens resultat avvaktas innan beslut om den 

föreslagna medelsanvändningen tas. 

Jag finner KUR:s invändning på denna punkt berättigad. Folkbiblioteks

utredningen har enligt sina direktiv i uppdrag att bl. a. lämna förslag till 

utformningen av statens framtida ekonomiska insatser på folkbiblioteks

området. Enligt min mening bör frågan om ett nytt statsbidrag till folkbib

liotekens talboksverksamhet vägas in i denna samlade bedömning. Jag 

avser därför att senare föreslå regeringen att talbokskommittens förslag i 

denna del överlämnas till folkbiblioteksutredningen för att beaktas i dess 

fortsatta arbete. 

Kommitten anser att folkbiblioteken bör ta ett större ansvar när det 

gäller punktskriftsförsörjningen. De bör enligt kommitten för

medla lån och sprida information till punktskriftsläsarna. Det huvudsakliga 

utlåningsansvaret bör emellertid även i fortsättningen åvila TPB. Flera 

remissinstanser. däribland TPB. KUR och SAB. understryker vikten av 

att punktskriftsläsning stimuleras. TPB anser att förutsättningarna för en 

ökad decentralisering av utlåningen inte finns på grunq av det ringa antalet 

läsare. 

Enligt min mening är det betydelsefullt att framför allt synskadade barns 

möjlighet att fä kontakt med punktskriftsböcker ökar. Folkbibliotekens 

roll har därvid fätt en större vikt på grund av att synskadade elever i 

integrerad skolgång numera saknar den naturliga stimulans till läsning av 

punktskrift som vistelsen i specialskolan innebar. Det ankommer på TPB 

att beakta folkbibliotekens behov av information och råd i det avseendet. 

Enligt vad jag har inhämtat kommer TPB att inom kort kunna skicka ut en 

tryckt katalog över det befintliga punktskriftsbeståndct till bl. a. folkbiblio

teken. 
Jag ansluter mig till kommittens förslag om en samordning av 

Tomtebodaskolans elevbibliotek med TPB. Det innebär att 

ansvaret för elevbibliotekets bestånd av punktskriftsböcker samt dess 
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verksamhet med framställning och utlåning av punktskriftsböcker till syn

skadade elever fr. o. m. den I juli 1983 övertas av TPB. Med anledning 

härav bör medel motsvarande kostnaderna för en tjänst som biblioteksassi

stent (112000 kr.) föras över från anslaget Specialskolan m. m.: Utbild

ningskostnader till förevarande anslag. Ytterligare 119 000 kr. avseende 

medel för produktion av punktskriftsböcker bör överföras från anslaget 

Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. till TPB:s anslag till produktions

kostnader. Det bör således ankomma på TPB att i fortsättningen svara för 

biblioteksservice av det slag som elevbibioteket har gett samt att medverka 

i Tomtebodaskolans resurscentrums verksamhet med information och lit

teraturservice till synskadade. 

Riksdagen fattade våren 1982 beslut om skatt på vissa kassettband 

(prop. 1981/82: 159. SkU 1981/82: 66, rskr 1981/82: 359). För att handikap

pades möjligheter att ta del av samhällsinformation och kulturutbud inte 

skulle försvåras beslöt riksdagen också att anvisa särskilda medel under 

TPB:s produktionskostnadsanslag till komp ens a tio n för kost n a

d er till följd av kassettskatt (prop. 1981/82: 128, KrU 1981/82:30, 

rskr 1981/82: 360). Därvid anslöt sig riksdagen till den i propositionen 

uttalade uppfattningen att en förutsättning för kompensationen borde vara 

att förbrukningen har uppgått till minst 1 000 ljudkassetter resp. minst 80 

videokassetter per år. 

I förordningen (1982: 7981 om kompensation i vissa fall för kostnader på 

grund av kassettskatt (ändrad den 17 december 1982) anges vilka handi

kapporganisationer m. fl. som är berättigade till kompensation. Bland des

sa finns det sådana som har en förbrukning som omfattar både ljud- och 

videokassettband och/eller band av olika längd. Det senare gäller främst 

videokasse~ter. Eftersom kassettskatten är speltidsrelaterad skulle det 

nyssnämnda villkoret för kompensation inte bli helt rättvist. Av detta skäl 
h<ir regeringen i förordningens 6 § angett villkoret så att kompensation inte 

utgår för belopp som understiger I 500 kr. för kalenderår. Beloppet har 

därvid valts så att det inte skall missgynna kompensationsmottagarna 
jämfört med ett krav på ett minsta antal _förbrukade kassettband. Regering

en bör anmäla detta för riksdagen. 

I samband med riksdagsbehandlingen anförde kulturutskottet att det var 

mindre lämpligt att anvisa medel för kompensation för kassettskatt under 

ett reservationsanslag och att en annan ordning borde övervägas till bud

getåret 1983/84 (s. 49-50). Jag föreslår därför att medlen (4500000 kr.) 

fr. o. m. nästa budgetår anvisas under förevarande anslag. 25 000 kr. av 

medlen behövs för TPB:s kostnader vid hanteringen av kompensationen. 

bl. a. för tryckning av information och blanketter samt datakörning. Jag 

har beräknat dessa medel under anslagsposten Förvaltningskostnader un

der förevarande anslag. 

Vid beräkningen av anslaget för nästa budgetår bör huvudförslaget till

lämpas. Vid beräkningen av beloppet bör i underlaget inte ingå nyss-
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nämnda medel till kompensation för kassettskatt. TPB föreslår att den 

under förevarande anslag beräknade minskningen av anslaget i enlighet 

med huvudförslaget tas ut på bibliotekets produktionskostnadsanslag, där 

den minst menligt påverkar verksamheten. Jag förordar att detta medges. 

Med hänvisning till vad jag har förordat och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

I. villkoren för kompensation för kostnader till följd av kassett

skatt, 

dels föreslår riksdagen att 

2. godkänn? vad jag har förordat om talboks- och punktskriftsbib

liotekets rätt att träffa ett rullande treårsavtal med Biblioteks

tjänst AB, 

3. godkänna vad jag har förordat om ansvarsfördelningen mellan 

talboks- och punktskriftsbiblioteket och statens kulturråd, 

4. till Talboks- och punktskriftshih/ioteket: Förmltninvkostnader 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 14192000 kr. 

C 19. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11928213 

17 355000 

14261000 

Reservation 2595723 

Ur anslaget bestrids kostnader för talboks- och punktskriftsbibliotekets 

cTPB) produktion av talböcker och punktskriftsböcker samt kataloger och 

annat informationsmaterial. Från anslaget utgår också bidrag till Sveriges 

dövas riksförbund !SDR) för produktion av videogram för döva. Vidare är 

under anslaget medel anvisade för användning enligt förordningen 

(1982: 798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kas

settskatt (ändrad den 17 december 1982). 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

TPB Före-
draganden 

I. Produktionskostnader 
för talböcker och 
punktskriftsböcker 
m.m. 12090000 +1571000 + 771000 

2. Bidrag till Sveriges 
dövas riksförbund för 
produktion av video-
gram för döva 765000 +I 035000 + 635 000 

3. Kompensation för kost-
nader till följd 
av kassettskatt 4500000 -4500000 -4500000 

17355000 - ] 894000 -3094000 
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Talboks- och punkt~kriftsbiblioteket 

I. Prisomräkning I 571000 kr. 
Besparingen enligt huvudalternativet motsvarar kostnaderna för pro

duktion av ca 40 talbokstitlar med kopior eller ca 20 punktskriftstitlar 

(-191000kr.). 

2. TPB begär ett bemyndigande att budgetåret· 1983/84 få lägga ut 

beställningar av talböcker, punktskriftsböcker och tryckta publikationer 

som belastar anslaget budgetåret 1984/85 upp till ett belopp av 4 milj. kr. 

3. TPB föreslår inga ökade resurser till den egna verksamheten. Skälen 

är dels det .förestående ställningstagandet till förslagen i talbokskommit

tcns betänkande (SOU 1982:7) Talböcker - utgivning och spridning, dels 

att en ökning av bidraget till SDR för produktion av videogram 

för döva bör ges högre prioritet. SDR begär att staten skall bidra med 

70% av kostnaderna vid en totalkostnad om 3,2 milj. kr. under nästa 

budgetår. 

TPB förordar att bidraget höjs till 1,8 milj. kr. SDR förutsätts bidra med 

1,4 milj. kr.. vilket motsvarar förbundets tillskott år 1982. Med totalt 3,2 

milj. kr. till verksamheten bedöms befintliga produktionsresurser kunna 

utnyttjas optimalt. TPB föreslår att en ökning av bidraget skall finansieras 

inom ramen för intäkterna av den särskilda kassettskatten. 

TPB finner det synnerligen angeläget att SDR:s videoverksamhet kan 

utvecklas. Detta förutsätter dock att villkoren för statsbidrag preciseras 

och att förutsättningarna och formerna för produktion av videogram med 

teckenspråksprogram övervägs ytterligare. TPB föreslår att regeringen tar 

ett sådant initiativ. I avvaktan härpå bör SDR:s ekonomiska bidrag ligga 

kvar på nuvarande nivå och inga nya investeringar göras. SDR har förkla

rat sig införstått med detta. ( + I 035 000 kr. inkl. prisomräkning med 99 000 
kr.) 

4. Med hänsyn till enligt vilka principer kompensation för kost

nadsökningar till följd av kassettskatt utgår bör medlen anvi
sas förslagsvis. Medlen bör därför fr. o. m. budgetåret 1983/84 anvisas 

under anslaget Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskost

nader. TPB begär att av medlen få disponera 25 000 kr. för vissa admini

strativa kostnader. ( - 4 500 000 kr.) 

Föredragandens överväganden 

Den besparing enligt huvudförslaget som tiar beräknats på TPB:s för

valtningsanslag till ett belopp av 194000 kr. bör tas ut under förevarande 

anslag. För kompensation för TPB:s kostnadsökningar har jag beräknat 

846000 kr. 

Regeringen. eller efter beslut av regeringen TPB, bör ges ett bemyndi

gande att under budgetåret 1983/84 lägga ut beställningar av talböcker, 
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punktskriftsböcker och tryckta publikationer som kommer att belasta an

slaget budgetåret 1984/85. Jag föreslår att bemyndigandet får avse ett 

belopp av högst 4 milj. kr. 
Under föregående anslag redogjorde jag för talbokskommittens särskilda 

skrivelse med förslag om samordning av Tomtebodaskolans elevbibliotek 

med TPB. I enlighet med mitt förslag i det avseendet bör ett belopp av 

119000 kr. överföras från anslaget Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

till förevarande anslag för att användas för bl. a. produktion av punkt

skriftsböcker. 
Bidraget till Sveriges dövas riksförbund (SDR) för videogram för döva 

tillkom år 1979 genom riksdagens beslut ( KrU 1978/79: 30. rskr 

1978/79: 336) i anledning av prop. 1978/79: 143 om barn och kultur. År 1981 

höjdes bidraget genom riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 12. Krll 

1980/81: 26, rskr 1980/81: 299) i anledning av videogramutredningens för

slag (Ds U 1980: 9) De hörselhandikappade och videogrammen. Regering 

och riksdag tog i det sammanhanget dock inte ställning till den stegvisa 

uppbyggnad av verksamheten till en sammanlagd kostnad av 2.1 milj. kr. 

per år som utredningen hade föreslagit. Bidraget höjdes ytterligare fr. o. m. 

innevarande budgetår (prop. 1981182: 111. KrU 1981182:30 och 31. rskr 

1981/82: 360 och 401) och uppgår nu till 765000 kr. 

SDR har presenterat en plan för uppbyggnad av verksamheten under en 

femårsperiod. För nästa budgetår har SDR beräknat kostnaderna för pro

duktion av videogram till 3,2 milj. kr. varav staten föreslås svara för 70o/c. 

TPB föreslår att statsbidraget till SDR nästa budgetår höjs till 1,8 milj. kr. 

Förbundet förutsätts bidra med 1,4 milj. kr. SDR har i en skrivelse till 
regeringen förklarat sig införstått med denna bidragsnivå för nästa budget

år. Förbundet räknar med att staten vid utgången av femårsperioden helt 

svarar för de kostnader som verksamheten då medför. Mot denna bak
grund föreslår TPB att regeringen tar initiativ till en översyn av bidragsvill

koren. Samtidigt bör enligt TPB förutsättningarna för verksamhetens ut

byggnad samt statens och SDR:s roller i sammanhanget preciseras. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Videogram på teckenspråk gör det möjligt för döva att ta del av informa

tion. kommunicera med varandra och själva författa direkt på sitt eget 

språk. För förmedling av inspelade program med teckenspråk kan video

gram i dag inte ersättas av andra mindre kostnadskrävande medier. 

Jag finner det i likhet med TPB angeläget att förutsättningarna preciseras 

för SDR:s framtida verksamhet med videogram för döva. Med tanke på de 

höga kostnaderna för produktion av videogram är det enligt min mening 

nödvändigt att utformningen av de framtida insatserna noga övervägs. Jag 

avser därför att senare föreslå regeringen att tillkalla en särskild utredare 

med uppgift att utarbeta förslag i nämnda frågor. 

En utgångspunkt i detta utredningsarbete bör vara att döva själva kan ta 

ansvar för och medverka i framställningen av videogram på teckenspråk. 
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Bidraget till SDR:s videogramverksamhet bör ökas redan kommande 

budgetår och jag har då förutsatt att organisationen bidrar till finansiering

en i minst samma utsträckning som f. n. Jag beräknar för budgetåret 

1983/84 en ökning med 635 000 kr., inkl. kompensation för ökade kostna

der, till ett sammanlagt statsbidrag om 1400000 kr. Den föreslagna medels

ökningen görs möjlig genom en omprioritering inom medieområdet. I av

vaktan på resultatet av det förordade utredningsarbetet är jag inte beredd 

att nu ta ställning till den av SDR föreslagna fortsatta utbyggnaden av 

verksamheten. Ökningen av statsbidraget bör göra det möjligt att öka 

programvcrksamheten med de tekniska och lokalmässiga resurser som 

videoverksamheten nu förfogar över. Ytterligare investeringar i det av

seendet får förutsättas anstå till dess ställning kan tas till resultatet av 

nyssnämnda utredning. 

Under föregående anslag har jag föreslagit att medlen för kompensation 

för kassettskatt fr. o. m. nästa budgetår anvisas under nämnda förslagsan

slag för TPB: s förvaltningskostnader. Förevarande anslag bör därför mins

kas med motsvarande belopp. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket 

det beställningsbemyndigande om 4 milj. kr. för budgetåret 

1984/85 som jag har förordat, 

2. att till Talboks- och punktskriftshiblioteket: Produktionskost

nader för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

14261000 kr. 
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D. SKOLVÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Statsrådet Göransson 

I det närmast följande redovisar jag vissa utgångspunkter (avsnitt I) och 

behandlar decentralisering och resursfördelning (avsnitt 2). arbetssitua

tionen i grundskolan (avsnitt3), omprioriteringar inom skolans resurser 

(avsnitt 5). betygsfrågan (avsnitt 6) och vissa övriga frågor (avsnitt 7). Che

fen för utbildningsdepartementet. behandlar ungdomssysselsättningen (av

snitt4). Vi har samrått med varandra i frågor som rör den andres ansvars

område. 

Utgångspunkter 

De stora reformerna på skolans område har beslutats i bred politisk 

enighet. Grundskolan är en skola för alla skolpliktiga barn och gymnasie

skolan är dimensionerad för att kunna ta emot alla 16-åringar. Den alldeles 

övervägande delen av ungdomarna fortsätter också. direkt eller efter en 

tids uppehåll, med studier i gymnasieskolan. Svårigheterna för ungdomar 

att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden har gjort att allt större 

krav ställts på skolan. Genom att det kommunala uppföljningsansvaret 

omfattar alla ungdomar upp till 18 år och ansvaret för ungdomsplatserna 

förts över till skolan och kommunerna kan skolans ansvar för både utbild

ning och sysselsättning nu sägas omfatta i princip alla medborgare från 7 

till 18 års ålder. 

Ett grundläggande mål för skolan är att alla barn och ungdomar har rätt 
till en bra utbildning och till en utbildning som leder till fortsatta studier 

eller arbete. De måste känna att de behövs i samhället och att deras 

kunskaper efterfrågas. Den alltjämt höga ungdomsarbetslösheten visar att 

denna ambition ännu inte uppnåtts. Ungdomsarbetslöshctcn får konse

kvenser för arbetet i skolan långt ner i ärskurserna genom att även yngre 

elever grips av modlöshet och bristande framtidstro. Alla åtgärder måste 

därför vidtas för att bekämpa arbetslösheten bland ungdomar. Regeringens 

politik syftar till att genom olika åtgärder stimulera arbete och produktion. 

varigenom sysselsättningen för ungdomen kan påverkas. Men också gym

nasieskolans utformning och inriktning har betydelse för att komma till 

rätta med ungdomsarbetslösheten. Det innebär att studierna i gymnasie

skolan skall antingen direkt eller efter fortsatta studier kunna leda till 

meningsfull sysselsättning. För ungdomar i 16~ 17-årsåldern. som efter 

grundskolan inte går vidare till gymnasieskolutbildning eller arbete. kom

mer chefen för utbildningsdepartementet i det följande att föreslå ett sam

lat system med individuellt utformade planer. 
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Eleverna är i skolan för att lära och utvecklas. Viktigt är därvid att de lär 

sig känna respekt för kunskap och skolarbete. Vilka kunskaper skolan 

förmedlar är avgörande såväl för den enskilde som för samhället. Skolan 

ger i dag betydligt bredare kunskaper än tidigare. Den nya läroplanen för 

grundskolan betonar basfärdigheterna - alla elever måste få lära sig läsa, 

skriva och räkna. Skolan skall också hjälpa eleverna att värdera den 

omvärld de får uppleva t. ex. genom massmedierna och reklamen. Skolan 

har som en övergripande uppgift att skapa förståelse hos eleverna för att 

kunskaper behövs i samhället och blir allt viktigare ju mer komplicerat 

samhället blir. Tillgång till kunskaper får därför inte bli ett privilegium för 

en avgränsad krets. Det är under arbetet med att tillägna sig kunskaper 

som eleverna skall få träning i att samarbeta med andra. Skolan skall 

utveckla elevernas personlighet och skapa respekt för sådana värderingar 

som demokrati, solidaritet och respekt för andra människors liv och inte

gritet, värderingar som är grundläggande för vårt samhälle. En allt viktiga

re uppgift för skolan är också att visa ungdomar att de behövs för samhäl

lets utveckling. 

Det kvarstår alltjämt stora olikheter inom skolan. Sociala och ekonomis

ka skillnader samt segregation i t. ex. boendet avspeglar sig tydligt också i 

skolan. Det är skolans uppgift att efter förmåga bidra till att utjämna dessa 

ojämlikheter, så att utbildningen kan ge alla barn och ungdomar goda 

kunskaper och färdigheter inför framtiden. 

Om skolan skall lyckas uppnå dessa mål är det enligt min mening 

nödvändigt att eleverna och personalen i skolan känner att det omgivande 

samhället har respekt och förtroende för det arbete som utförs i skolan. 
Samhället har de senaste årtiondena genomgått omfattande sociala och 

kulturella förändringar som direkt fått effekt på barns och ungdomars 
uppväxtmiljö och som därigenom påverkat verksamheten i skolan. Ett 
exempel på detta är att barn och ungdomar i dag utsätts för ett starkt tryck 

från det kommersiella fritids- och kulturutbudet. Det representerar ofta 

värderingar som står i direkt motsatsställning till dem som skolan försöker 
förmedla. Detta gäller kanske särskilt tydligt inom massmediaområdet. 

Skolan och klassrummet är arbetsplatser som kräver att den enskilde tar 

hänsyn och anpassar :;ig till kollektivet. I skolan är det nödvändigt att 

eleverna samverkar och samarbetar för att klassen som kollektiv skall 

fungera. TV-mediet som så starkt präglar barnens förskoletid - och som i 

och för sig ger dem viktiga kunskaper - förmedlar knappast sådana värde

ringar. I stället riktar sig dess impulser till den enskilde individen. friståen

de från kollektivets krav på hänsyn och samarbete. På så sätt möter 

eleverna i skolan och på fritiden ofta motstridiga synsätt, vilket i sin tur 

resulterar i oro, rastlöshet och brist på hänsyn till andra. 

Skolan måste därför kunna kräva att föräldrar och det omgivande sam

hället har respekt för och aktivt stöder skolans mål och arbetssätt. Det är 

mot denna bakgrund skolan behöver en aktiv medverkan från arbetsliv, 
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föreningsliv och kulturliv. En sådan medverkan kan ge eleverna en prak

tisk förberedelse för och delaktighet i vuxenlivet. Som ett led i denna 

strävan måste kulturaktiviteter bli naturliga delar i barns och ungdomars 

vardag såväl i som utanför skolan. Det finns ett nära samband mellan 
skolans intresse för kulturen och kulturens villkor i samhället. Skolans 

förmåga att bevara barns skaparglädje och väcka deras nyfikenhet för 

kulturyttringar har avgörande betydelse för deras möjligheter att som 

vuxna delta aktivt i kulturlivet. Skolans ansvar för att förbättra barnens 

kulturella villkor utgör härigenom ett viktigt led i strävandena att generellt 

förbättra den kulturella miljön i samhället. Det är därför angeläget att 

samhällets kulturutbud i större utsträckning riktas mot barnen och ungdo

marna i skolan. 

Skolan måste också ha ett fungerande samarbete med föräldrarna. Jag 

tänker här särskilt på grundskolan där ett sådant samarbete ofta är en 

förutsättning för att skolan skall klara sitt genom de senaste läroplansrefor

merna utvidgade ansvar för elevernas förberedelse för vuxenlivet. Jag vill 

här också peka på betydelsen av rektors samråd med företrädare för elever 

och föräldrar före beslut som är viktiga för arbetet i skolan och därigenom 

för eleverna. 

2 Decentralisering och resursfördelning 

2.1 Bakgrund 

Ansvaret för den svenska skolan är i dag i hög grad överfört till lokal 

nivå. Statsmakterna har dock det övergripande ansvaret för verksamheten 

i skolan. Mål och riktlinjer för skolan liksom kurs- och timplaner för 

grundskolan och linjer i gymnasieskolan fastställs därför av riksdag och 

regering. Skolstyrelsen resp. utbildningsnämnden skall utifrån skiftande 
lokala utgångspunkter fatta sådana beslut att de centralt givna riktlinjerna 
följs och målen för skolan uppnås. Den bakomliggande tanken är att det 

endast är lokalt man har den detaljerade kunskap om olika elevers och 

elevgruppers behov, som är en förutsättning för att skolan skall kunna 

tillgodose behoven hos elever som behöver särskilt stöd, och härigenom 

kunna uppnå skolans mål. Åtgärderna har syftat till att uppnå en jämlik 

skola och en likvärdig utbildningsstandard. Om t. ex. den friare resursan

vändningen inte leder till en förbättrad måluppfyllelse genom att förbättra 

situationen för de elever som har de största behoven av särskilda under

visningsinsatser har den inte tjänat sitt syfte. utan bör omprövas. Jag anser 

att studiet av dessa frågor är en av de viktigaste uppgifterna i utvärdering

en av skolan. 

2 .2 Der kommunala sko/viisender 

De viktigaste instrument som står till skolstyrelsers, utbildnings

nämnders och lokala skolledningars förfogande för att uppnå de av riksdag 

och regering fastställda målen är 
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- beslut om användningen av undervisningsresurser och arbetets organi
sation, framför allt för grundskolan men numera till viss del även för 
gymnasieskolan 

- beslut om personalutbildning och användningen av resurser för lokalt 
utvecklingsarbete 
- beslut om insatser för studie- och yrkesorientering 

- beslut om åtgärder för arbetslösa ungdomar i 16-17-årsåldern 
- vissa beslut om skolans personal 

- vissa beslut om gymnasieskolans årliga organisation. 

Flertalet av dessa beslut decentraliserades den I juli 1982 efter bred 

enighet i riksdagen. Hörnpelaren vid beslutsfattandet skall vara principen 
om behovsrelaterad resursfördelning. Resursfördelningen skall utgå från 

de skiftande behov av stöd och stimulans i skolarbetet som finns hos olika 

elever. liksom de skillnader i behov som finns i olika klasser, skolor och 

kommuner. 
Skillnaderna mellan kommuner kan bero på olikheter i fråga om arbets

marknadssituation, allmänna ekonomiska och sociala förutsättningar, 
kommunikationer eller utbyggnad av den kommunala servicen. Skillna

derna mellan en kommuns olika delar kan också härröra från boendesegre

gation och andra sociala ojämlikheter. Även mellan och inom olika klasser 

i skolan finns stora skillnader vad gäller elevernas förutsättningar att klara 

skolarbetet. Vissa elever behöver extra stöd, t. ex. elever som har stora 
koncentrationssvårigheter. elever med handikapp. elever med clålig språk

lig eller social träning och elever med dåligt känslomässigt eller kulturellt 

stöd från hemmen. Skillnaderna mellan elever och mellan olika klasser och 
skolor inom en kommun är ofta större än skillnaderna mellan olika kom
muner. Detta avspeglas i och styr i stor utsträckning också skolarbetet. 

Resultatet av de undersökningar som hittills gjorts av fördelningen av 
förstärkningsresursen i grundskolan visar att resurserna till stor del förde
lats med utgångspunkt i antalet elever och i mindre utsträckning utifrån 
elevernas olika behov. Undersökningarna ligger emellertid ett par år tillba
ka i tiden och jag utgår ifrån att syftet med den behovsrelaterade resursför

delningen nu uppfylls bättre. I rådande ekonomiska läge finns det få 
möjligheter att tillskjuta nya resurser till skolan. Det är därför mer nödvän

digt än någonsin att skolan använder de resurser som finns på bästa sätt, så 
att de elever som har störst behov också får största andelen av resurserna. 

Frågan om resurser för handikappade elever kommer jag att behandla 

under anslaget 09. Särskilda åtgärder på skolområdet. 
Det ankommer enligt lämnat uppdrag på skolöverstyrelsen (SÖ) att 

årligen i samband med anslagsframställningen redovisa erfarenheterna av 

det statsbidragssystem till grundskolan, som infördes 1978, och i vilket 

förstärkningsresursen ingår. 
En till viss del fri resursanvändning i gymnasieskolan infördes den I juli 

1982. Det är viktigt att skolstyrelser och skolledningar även beträffande 
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gymnasieskolan fördelar resurserna efter behov. De preliminära undersök

ningsresultaten från den första terminen med fri resursanvändning i gym

nasieskolan ger emellertid. enligt vad jag erfarit. en splittrad bild. Jag har 

med stor tillfredställclse erfarit att vissa enskilda kommuner lagt ned ett 

engagerat arbete redan på den inledande behovsinventeringen. Chefen för 

utbildningsdepartementet återkommer till denna fråga under anslaget D 18. 

Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Enligt ett regeringsuppdrag skall SÖ fr. o. m. år 1983 varje år, senast den 

I november, redovisa de erfarenheter som gjorts av den fria resursanvänd

ningen i gymnasieskolan. Senast år 1986 skall en samlad utvärdering vara 

klar. Preliminära resultat från utvärderingen kommer emellertid. enligt vad 

jag erfarit, att presenteras redan under vårterminen 1983 till ledning för 

skolornas fortsatta planering. 

Jag har i det föregående starkt betonat de lokala skolmyndigheternas 

möjligheter och skyldigheter när det gäller en behovsinriktad fördelning av 

skolans resurser. Även den statliga skoladministrationen har emellertid en 

viktig roll att fylla i detta sammanhang. Det ankommer på länsskolnämn

derna att inom ramen för sitt löpande tillsynsarbete ge kommunerna råd. 

Såväl länsskolnämnderna som SÖ har ansvaret för att uppgifter om exem

pel på goda lokala initiativ sprids, t. ex. i form av kommentarmaterial. till 

gagn för en verkligt behovsinriktad resursfördelning. 

Länsskolnämnderna har också ett särskilt ansvar för att anslaget till 

särskilda åtgärder på skolområdet fördelas behovsinriktat. Jag återkom

mer i denna fråga under det särskilda anslaget för ändamålet. 

I ett läge då en stor del av ansvaret för skolan är decentraliserat är de för 

statsmakten kvarvarande styrinstrumenten särskilt betydelsefulla. Jag och 

chefen för utbildningsdepartementet kommer därför att uppmärksamt följa 

SÖ:s utvärderingsarbete och återkomma till regeringen med förslag till 

åtgärder om det skulle visa sig erforderligt. 

2.3 Statliga sko/former 

Medan besluten om resursanvändning, undervisningens organisation 

och personalutbildning har decentraliserats i fråga om det kommunala 

skolväsendet ankommer det fortfarande på riksdag och regering eller SÖ 

att besluta i flertalet av dessa frågor när det gäller de statliga skolformerna 

specialskolan och sameskolan. 

Enligt nuvarande bestämmelser tilldelas specialskolorna lärartjänster 

dels av SÖ, dels av länsskolnämnden. De tjänster som skolorna tilldelas av 

SÖ har inrättats efter beslut av riksdag och regering. Enligt 63 * special

skolförordningen (1965: 478, 63 *ändrad senast 1982: 745) bestämmer läns

skolnämnden för varje läsår i vilken utsträckning icke-ordinarie lärare skall 

tjänstgöra vid varje skolenhet. "l]änster för övrig persona: inrättas av 

regeringen. SÖ fördelar tjänsterna mellan skolorna i den mån regeringen 

inte har beslutat om placering av tjänsterna. För sameskolan gäller 5 kap. 

14 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr /00. Bilai.:a /(} 
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skolförordningen 0971: 235) i dess lydelse före den 1 juli 1978. Länsskol

nämnd fastställer således organisationen vid varje sameskola. 

Åtnjuter skolledare eller lärare inom specialskolan och sameskolan 

tjänstledighet för utbildning beslutar SÖ eller myndighet som SÖ bestäm

mer om lön med B-avdrag skall utgå under tjänstledigheten. Regeringen 

beslutar om oavkortad lön. Skolornas styrelser beslutar om tjänstledighet 

vid utbildning. 

Även när det gäller de statliga skolformerna anser jag det angeläget att 

en större del av besluten fattas närmare de lokala verksamheterna. Jag 

kommer därför senare under anslaget D 15. Specialskolan m. m.: Utbild

ningskostnader att föreslå ett nytt system för tilldelning av lärarresurser 

vid skolorna. 
Inom den resursram som skolorna tilldelas bör även rymmas kostnader 

för erforderliga vikarier och tjänstledighetslöner vid utbildning. Styrelsen 

för skolan bör få medge löneförmåner vid tjänstledighet för utbildning 

inom ramen för tillgängliga medel och bestämmelser som regeringen och 

SÖ meddelar. Ordningen bör huvudsakligen överensstämma med vad som 

gäller för lokal skolutveckling i grundskolan m. 11. skolformer. Genom den 

föreslagna ordningen kommer besluten om resursanvändning och perso

nalutbildning att överföras till styrelserna för specialskolorna. 

När det gäller sameskolan kommer jag, som framgår av min redovisning 

under anslaget D 14. Sameskolor, att senare föreslå regeringen att uppdra 

åt SÖ att lämna förslag till ett nytt system för tilldelning av lärärresurser 

och personalutbildning liknande det som nu föreslås för specialskolan. 

3 Arbetssituationen i grundskolan 

3. I Lågstadiet 

SÖ föreslår i sin anslagsframställning en kraftig satsning på fortbildning 

för lågstadielärare och förskollärare. Förslaget bygger på en ekonomisk 

satsning om 90 milj. kr. fördelat under fyra år (4 x 22,5 milj. kr.) och skulle 

innebära en fortbildning om fem dagar för all personal på lågstadiet och 

viss personal i förskolan. Av de 90 milj. kr. skulle 57 milj. kr. gå till 

kommunerna medan 33 milj. kr. skulle användas till utbildning av resurs

personer samt utveckling av modeller och material. 

Jag vill här redovisa vad SÖ angett angående bakgrunden till sitt förslag. 

Under senare år har undervisningssituationen på lågstadiet mer kommit 
att uppmärksammas. Successivt har problem som oro och bristande kon
centrationsförmåga hos eleverna blivit allt vanligare - i synnerhet hos 
nybörjarna. I en rapport från Sveriges lärarförbund (Arbetssituationen på 
lågstadiet 1981) redovisas en försvårad situation för lärarna på lågstadiet. 

Skolstarten och lågstadietiden. i synnerhet i årskurs I. är betydelsefull 
för elevernas hela fortsatta skolgång både i fråga om kunskapsinhämtning 
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och grundläggande färdighetsträning och elevernas utveckling i andra av
seenden. Det finns således starka skäl att uppmärksamma behovet av en 
god skolstart och intensifiera ansträngningarna att åstadkomma en bra 
början på elevernas skolgång. Den negativa utveckling som iakttagits 
måste enligt SÖ:s mening brytas genom insatser på alla områden som 
gäller lågstadiet. 

För att belysa de sociala och fysiska villkor barn lever under i dagens 

Sverige redovisar SÖ vissa uppgifter om arbetssituationen för föräldrarna 

till små barn, antalet splittrade familjer, och barns TV-tittande. SÖ anför 

vidare. 

Även om de ökande problemen i vissa fall är orsakade av förhållanden 
som det ligger utanför skolans möjligheter att direkt påverka, kan skolan 
inte underlåta att angripa dessa problem. Den måste också anpassa sin 
verksamhet till nybörjarnas behov och möjligheter. 

I sin gemensamma verksamhetsplanering har länsskolnämnderna och 
SÖ prioriterat bl. a. arbetet med lågstadiets problem. När SÖ nu föreslår 
åtgärder för att förbättra arbetssituationen på lågstadiet bör insatser i 
första hand göras på sådana områden som utgör förutsättningar för en 
utveckling av arbetssätt och verksamhetens innehåll. Det rör sig om åtgär
der som avser t. ex. den fysiska och sociala miljön, arbetets organisation 
och resursfrågor. samverkan och samarbete samt personalens fortbild
ningsbehov. Denna kraftsamling kommer att avspegla sig i den statliga 
skoladministrationens hela verksamhet såsom forskning, utvecklingsarbe
te. rådgivning och fortbildning och syftar till en pedagogisk och social 
upprustning. 

Det förhållandet att de flesta barn går i förskola innan de börjar i 
grundskolan ställer krav på de båda skolformerna att bedriva sin verksam
het så att övergången dem emellan blir smidig. 

Socialstyrelsen och SÖ har under flera år i samarbete stött försök med 
samverkan mellan förskola och lågstadium. 

För egen del vill jag anföra följande. 
Jag ser i likhet med SÖ allvarligt på rapporterna om ökade svårigheter på 

lågstadiet. Under tiden på lågstadiet skall eleverna bl. a. tillägna sig grund
läggande kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och räkning. Dessa 
kunskaper och färdigheter utgör en bas för all fortsatt verksamhet såväl i 
skolan som i arbetslivet. Lågstadiet är också av mycket stor betydelse när 

det gäller elevernas personlighetsmässiga och sociala utveckling. Som jag 

har anfört i det föregående har skolan och därvid inte minst lågstadiet fått 
en allt svårare uppgift under de senaste åren. Ett misslyckande för lågsta
diet i dess viktiga uppgifter får därför ofta konsekvenser för hela skolgång

en. Problemen på lågstadiet måste mötas med omedelbara åtgärder på alla 

plan inom skolväsendet - inom den enskilda klassen, arbetsenheten och 

skolan, från kommunernas och länsskolnämndernas sida och från central 
nivå. 
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Mycket kan göras med de resurser skolan redan disponerar. Förstärk

ningsresursen måste fördelas på ett sådant sätt inom kommuner och rek

torsområden att det blir möjligt att tillgodose lågstadiets behov. Resur

serna för lokalt utvecklingsarbete kan inriktas mot fortbildning och utveck

ling av arbetssätt och metoder på lågstadiet. Länsskolnämnderna och SÖ 

kan i sitt utvecklande och stödjande arbete prioritera frågor som kan 

underlätta situationen på lågstadiet. Mycket av detta görs också redan. 

Som exempel vill jag bl. a. peka på att man på många håll prövat ett 

årskurslöst arbetssätt på lågstadiet med gott resultat. Projekt kring sam

verkan mellan förskola och lågstadium har startats i många kommuner. SÖ 

och länsskolnämnderna har angett undervisningssituationcn på lågstadiet 

och samverkan med förskolan som ett av sex prioriterade områden för den 

statliga skoladministrationen. Förskola-skola-kommitten ( U 1981: 0 I J ar

betar utifrån direktiv inriktade på ytterligare åtgärder som kan underlätta 

skolstarten. Kommitten har nyligen anordnat ett symposium kring samver

kan mellan förskola och skola. vilket väckt stor uppmärksamhet och som 

jag räknar med skall medföra att dessa frågor kommer att uppmärksammas 

på kommunal nivå i ännu större utsträckning i framtiden. Här kan också 

erinras_ om det utredningsarbete mot ett mer preciserat innehåll i försko

lans verksamhet som socialstyrelsen efter riksdagens beslut har i uppdrag 

att bedriva. 
Trots att mycket således kan göras redan inom ramen för nuvarande 

resurser är det enligt min mening nödvändigt att ytterligare stimulera en 

förbättring av arbetssituationen på lågstadiet. Jag föreslår därför att 30 

milj. kr. avsätts härför fr. o. m. budgetåret 1983/84. Detta belopp har fri
gjorts genom besparingar. till vilka jag återkommer i det följande. 

Av nämnda 30 milj. kr. bör 28 milj. kr. användas som stimulans för lokalt 

utvecklingsarbete och fördelas av SÖ till länsskolnämnderna för konkreta 

utvecklingsprojekt. Projekten kan gälla att pröva de positiva effekterna av 

personalförstärkningar genom t. ex. fler lågstadielärare eller förskollärare 

på lågstadiet. De kan också avse fortbildningsinsatser för att åstadkomma 

en förbättrad samverkan mellan förskola och skola. Andra möjligheter att 

använda resursen kan vara att förbättra kontakterna mellan föräldrar och 

skola för att därigenom åstadkomma en bättre samverkan mellan skola och 

hem och bl. a. göra föräldrarna medvetna om vilka krav verksamheten i 
skolan ställer på barnen. Ytterligare exempel är att utveckla arbetssättet 

på lågstadiet t. ex. genom projekt med årskurslös undervisning. Med hän

syn till dels att medlen skall vara en stimulans till fortsatta åtgärder, dels 

att medlen inte räcker till alla skolor i landet bör den enskilda skolan få 

disponera medel endast för begränsad tid. Den särskilda resursen kommer 

därmed att vandra runt mellan olika skolor. 2 milj. kr. bör avsättas för 

centralt initierat utvecklingsarbctc rörande övergången mellan förskola 

och skola. SÖ och socialstyrelsen bör få i uppdrag att gemensamt fördela 

dessa medel. 
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Förslagen på detta område kommer jag att behandla närmare under 

anslaget D 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

3.2 Arbetsgrupp om utslagning inom grundskolan 

Från olika håll har oroande uppgifter framförts rörande utslagningen av 

elever i grundskolan. Flertalet av dessa uppgifter härrör från en undersök

ning som statistiska centralbyrån (SCB) gjorde våren 1980 och som avsåg 

de ungdomar som år 1979 fyllde 16 år. Resultaten från undersökningen 

tyder på att en anmärkningsvärt stor andel av eleverna lämnar grundskolan 

med ofullständig utbildning. Enligt SCB hade ca 8 % av grundskolans 

elever inte fullföljt skolgången i dess helhet. Motsvarande tal var år 1975 

enligt en då gjord undersökning 5.5 %. 

SÖ har sammariställt utvärderingen av anpassad studiegång från de olika 

länsskolnämnderna. Dessa utvärderingar skiljer sig metodiskt från 

SCB-undersökningen. Dels har SÖ inhiimtat information via länsskol

nämnderna medan SCB utfört en enkätundersökning bland eleverna. dels 

avser SÖ:s undersökning endast förhållandena en viss vecka under våren 

1981. Enligt SÖ hade denna vecka 2, 73 % av eleverna i årskurs 9 anpassad 

studiegång. I vissa län låg andelen elever med anpassad studiegång dock 

högre - upp till 4-5 %. I enskilda kommuner låg andelen ända uppe vid 

IO% eller däröver. SÖ menar sammanfattningsvis att bestämmelser och 

allmänna råd angående anpassad studiegång i princip följs. men att ett 

antal kommuner har en anmärkningsvärt hög andel elever i anpassad 

studiegång. 

Jag vill betona att anpassad studiegång för en del elever kan vara en 

nödvändig åtgärd. som rätt använd kan förhindra social eller kunskaps

mässig utslagning. I andra fall kan den dock vara uttryck för ett misslyc
kande för eleven och för skolan som i värsta fall blir ett sätt för skolan att 

göra sig av med en besvärlig elev. Anpassad studiegång måste därför 

användas mycket restriktivt och enbart när den är väl förberedd och insatt 

i en individuell plan för den enskilde eleven. 

De uppgifter om frekvensen av ofnllständig skolgång som framkommit 

är under alla omständigheter så oroande att de ger anledning till en genom

gripande analys av situationen i grundskolan när det gäller utslagning av 

elever. Jag har därför i november 1982 tillkallat en särskild arbetsgrupp 

inom utbildningsdepartementet med uppgift att studera i vilken utsträck

ning elever lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och orsakerna 

härtill. Arbetsgruppen skall med utgångspunkt i tillgänglig statistik beskri

va hur stor andel elever som genom att lämna grundskolan i förtid. genom 

anpassad studiegång eller genom omfattande skolk inte har gått igenom 

grundskolan på det sätt som avsetts. Gruppen skall också göra en analys 

av skillnaderna mellan olika skolor. kommuner och regioner och mellan 

elever med olika social bakgrund. Arbetet skall kompletteras genom regio-
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nala konferenser. Målet med dessa är att få synpunkter från dem som är 

direkt berörda. 
Arbetsgruppen har dock inte till uppgift att lämna förslag till lösning av 

de berörda problemen. Detta kommer senare att bli föremål för särskild 

beredning. 

Statsrådet Hjelm-Wallen 

4 Ungdomssysselsättningen 

4. I Bakgrund 

Ur SÖ:s anslagsframställning vill jag citera följande. 

Arbetsmarknadssituationen under den aktuella långtidsbudgetperioden 
1983/84-1987/88 är svår att överblicka. Utvecklingen mot en allt mera 
begränsad arbetsmarknad för ungdomar som lämnar grundskolan kommer 
sannolikt att fortsätta. Samtidigt innebär utvecklingen inom industri, han
del och förvaltning att automatisering och datorisering medför minskade 
behov av arbetskraft även vid en expansion av dessa näringar. Detta 
drabbar i första hand de korttidsutbildade. 

Sverige har under de senaste decennierna byggt upp en högtstående 
gymnasial yrkesutbildning och hävdar sig väl vid en internationell bedöm
ning även inom den studieförberedande delen av gymnasieskolan. För att 
Sverige också under kommande decennier skall kunna marknadsföra sina 
produkter och tjänster i internationell konkurrens måste bl. a. den gymna
siala utbildningens omfattning och standard upprätthållas och utvecklas i 
takt med samhällets och näringslivets krav. Detta synsätt får konsekvenser 
för dimensioneringsövervägandena, utbildningarnas innehåll och de sär
skilda åtgärder som vidtas för de ungdomar som varken erhållit arbete eller 
utbildning efter grundskolan. 

Sambanden mellan utbildning och yrke samt mellan utbildningens inne
håll och dimensionering och arbetsmarknaden är komplexa. Den domine
rande uppfattningen är att utbildning - såväl för den enskilde som beträf
fande dimensionering och innehåll - skall anpassas till arbetsmarknadens 
behov. Detta är naturligtvis också nödvändigt i betydande utsträckning. 
Det finns emellertid flera skäl som talar för försiktighet vid tillämpningen 
av en strikt arbetsmarknadsbaserad utbildningsplanering, dvs. en utbild
ningsplanering baserad i huvudsak på yrkcsprognoser. För det första går 
ett betydande antal elever inte till de utbildnings vägar i högskolan eller till 
de yrkesområden som de utbildningar de genomgått i gymnasieskolan 
enligt prognoserna avses leda till. - - - - För det andra torde det vara så 
att på lång sikt påverkar också utbildningsväsendets utformning och ut
bildningarnas innehåll arbetsmarknaden. 

Detta. innebär i den situation av minskat arbetskraftsbehov som vi nu 
står inför att en strikt arbetsmarknadsbaserad dimensionering av gymna
sieskolan medför betydande risker. Utbildningssektorn måste ges en sådan 
utformning och inriktning att den aktivt kan bidra till samhällsutvecklingen 
och inte enbart anpassas till arbetsmarknadens behov. En strategi för en 
mera offensiv utbildningsplanering behöver utformas. Detta blir särskilt 
angeläget mot bakgrund av sysselsättningsläget och de djupgående struk-
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turella förändringar av arbetsmarknaden som genomförts. En sådan strate
gi kan bl. a. baseras på en analys av utbildningsbehoven inom vitala områ
den för samhällsutvecklingen såsom elektronik. energi- och miljöområ
dena åtföljd av särskilda åtgärder för att bygga upp utbildningen inom 
dessa områden till att svara mot samhällets och näringslivets behov. 

På regional nivå inleds i flera län projekt där länsskolnämnden i samar
bete med länsstyrelsen. länsarbetsnämnden och länets kommuner skall 
arbeta med kartläggning och utveckling av den gymnasiala utbildningen i 
sin helhet i länet och länets arbetsmarknad. SÖ och länsskolnämnderna 
har prioriterat dessa uppgifter i den gemensamma verksamhetsplaneringen 
för 1982/83. 

Kommunerna har ett huvudansvar för att gymnasial utbildning faktiskt 
kommer till stånd. Det är därför viktigt att kommunerna aktivt deltar i 
såväl regional som övergripande utbildningsplanering samt att statens stöd 
och stimulans utformas så att också nya expansiva utbildningsområden 
kan tillgodoses. 

För att öka möjligheterna för en vidgad planeringssamverkan mellan 
kommunerna och de statliga myndigheterna bör den kommunala femåriga 
investeringsplaneringen kompletteras med en utvecklingsplan för den 
gymnasiala utbildningen i kommuner med gymnasieskola. En sådan plan 
bör bl. a. kunna utgöra grund för en planeringsdialog med regionala statliga 
myndigheter och arbetsmarknadens parter i länet. SÖ avser att diskutera 
den närmare utformningen av en utvidgad planeringssamverkan med 
Svenska kommunförbundet i syfte att nå en mera offensiv och samlad 
utbildningsplanering avseende den gymnasiala utbildningen. 

Dagens ungdomsarbetslöshet är delvis förorsakad av långsiktiga och 
varaktiga förändringar av arbetslivet. Arbetsmarknaden för ungdomar 
utan yrkesutbildning eller annan utbildning efter grundskolan kommer 
sannolikt att vara begränsad även vid en konjunkturuppgång. Kravet på en 
yrkesförberedande utbildning kan därför sägas gälla alla som lämnar 
grundskolan. Det kan därför finnas skäl att överväga om inte det kommu
nala uppföljningsansvaret borde kombineras med ett motsvarande utbild
ningsansvar. dvs. ett ansvar för att alla ungdomar. som har önskemål och 
förutsättningar härför, erhåller utbildning som lägger grunden till en yrkes
inriktad utbildning. andra studier eller arbete. 

SÖ påpekar att det inte går att ta ställning till frågan om hur sysselsätt

ningen inom olika sektorer kommer att utvecklas under 1980-talet utan att 
dessförinnan vissa antaganden gjorts om den ekonomiska utvecklingen. 

Vid utarbetandet av förslagen till sektorsramar för gymnasieskolans 

dimensionering har SÖ framför allt vad gäller det mera arbetsmarknadsin

riktade alternativet räknat med att sysselsättningen inom industrin kom

mer att öka. Detta förutsätter enligt SÖ att samordnade politiska insatser 

görs för att bygga ut industrin och öka sysselsättningen. 

Enligt SÖ skall till detta läggas att de gymnasieskolutbildade redan nu 

kvantitativt sett är ett större arbetsmarknadsproblem än de grundskolutbil

dade och att de sannolikt kommer att bli ett ännu större problem. Det är 

alltså viktigt att man är observant på nämnda förhållande. då man diskute

rar hur olika sektorer bör dimensioneras. SÖ anger här som exempel att i 
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Norrbottens län hade hösten 1980 bortåt 70% av de arbetssökande ungdo

marna genomgått gymnasieskolutbildning av något slag. Även många ung

domar med t. ex. vårdutbildning eller verkstadsteknisk utbildning fanns 

bland de arbetssökande. Liknande förhållanden råder enligt SÖ på fler håll 

i landet. För att lösa problemen erfordras ökning av den totala sysselsätt

ningen. 

Att osäkerhet om framtiden försvårar så långsiktiga beslut som utbild

ningsplanering innebär, stryks också under i utbildningsekonomiska utred

ningens (U 1981: 03 l informations skrift Utbildning, produktion, samhälle. 

Utredningen räknar inte med att industrisysselsättningen kommer att öka. 

Betydande resurser satsas på kompetensuppbyggnad, utvecklingsarbete 

och investeringar för nya teknologier. Det kommer emellertid att ta tid att 

utveckla nya produkter och branscher. Dessa kommer inte heller att spela 

någon dominerande roll i fråga om antalet sysselsatta. 

Det finns inte anledning att tro att relationerna mellan tillverknings- och 

tjänstesektorerna kommer att förändras radikalt de närmaste tio till tjugo 

åren. Den förändring som kan skönjas är att tillverkningssektorn sysselsät

ter allt färre. Den sysselsättningsökning som kan ske inom överblickbar 

framtid kommer att vara förlagd till tjänstesektorn. 

Från dessa allmänna bedömningar vill utredningen emellertid inte dra 

andra kvantitativa slutsatser än de som uttrycks i det s. k. arbetsmark

nadsinriktade alternativet, dvs. att utbildningskapaciteten ökas mer på de 

yrkesinriktade studievägarna. Utredningen menar också att det är nödvän

digt att se gymnasieskolan och högskolan som ett planeringskomplex. Ger 

inte gymnasieskolan eLt visst mått av yrkesförberedelse tvingas de stude
rande att fortsätta att studera för att få så mycket av yrkesinriktning att de 

kan gå ut på arbetsmarknaden. Valmöjligheterna blir också begränsade i 

högskolan om de studerande uppfyller behörighetsvillkoren endast för ett 

fåtal utbildningar. 

Utredningen vill därför också se utvecklingen av högre specialkurser i 

gymnasieskolan som ett komplement till fortsatta högskolestudier. Sådana 

kurser ger också närhet till de studerande och kan utvecklas i samarbete 

med lokalt och regionalt näringsliv. De kan också avvägas mot likartade 

insatser vid de nya högskolorna. 

Utredningen fäster stor vikt vid de kvalitativa aspekterna, utbildningens 

innehåll och inriktning, och menar att de med tanke på näringslivets 

framtid är viktiga att utveckla. Bl. a. måste det betyda att processkun

nande får ökad betydelse på bekostnad av traditionellt produktionskun

nande. Det är också värt att notera att inte alla arbetsuppgifter inom 

industrin innebär tillverkning. En inte obetydlig och växande andel av de 

anställda arbetar i underhålls-, service- och transportfunktim1er. Mark

nadsföring och försäljning kan också antas öka sin andel av de anställda. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Det dominerande problemet för utbildningspolitiken kommer under 
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1980-talet att vara att söka tillfredsställa utbildningsintresset hos och ar

betslivsförberedelsen för de stora ungdomskullarna. För att finna lösningar 

som kan tillgodose både de enskilda elevernas önskemål och samhällets 

och arbetslivets behov har det visat sig alltmera nödvändigt att se de 
åtgärder som vidtas inom skolan, främst då gymnasieskolan, och åtgärder 

inom högskolans grundläggande utbildning i ett sammanhang. Båda utbild

ningsformerna ger våra ungdomar förberedelser för yrkesverksamhet i 

samhället. Utvecklingen mot allmänt inriktad, enbart studieförberedande 

utbildning i gymnasieskolan ger ofelbart som effekt ett ökat tryck på 

högskolan. 

Jag kommer i det följande under de enskilda anslagen samt i min före

dragning av frågor om åtgärder inom högskolan att återkomma till detta. 

Jag vill i detta sammanhang också fästa uppmärksamheten på de möjlig

heter som ligger i att planeringen av gymnasieskolan nu i ökad utsträckning 

görs på regional nivå. Det ger möjlighet att utveckla och utnyttja ett 

regionalt kontaktnät t. ex. i samarbetet omkring den sysselsättningsplane

ring som sker vid länsstyrelser och länsarbetsnämnder. Detta samarbete 

ger en god grund i strävan att få till stånd utbildning som svarar mot 

regionala behov. Jag vill också betona behovet av ett nära samarbete 

mellan länsskolnämnderna och regionstyrelserna för högskolan så att till

gängliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. 

Ett av målen för skolan är, som statsrådet Göransson angett i det 

föregående, att alla ungdomar skall få en utbildning som ger dem en god 

grund för ett aktivt och utvecklande vuxenliv. Ett annat mål är att utbild

ningen skall leda till arbete. Av min redovisning av vad SÖ och utbild

ningsekonomiska utredningen har angett framgår att det finns betydande 

svårigheter när det gäller att planera gymnasieskolan så att den utbildning 

som individen får verkligen leder till en säker sysselsättning. 
De förslag jag lägger fram i det följande tar sikte på att dimensionera 

gymnasieskolan dels efter ungdomarnas intresse av olika utbildningar, dels 

efter den kunskap som nu finns om arbetsmarknadens behov, dels ock 

efter kommunernas möjligheter att anordna utbildning. 
Jag vill understryka att de prognoser som utbildningsplaneringen bygger 

på är osäkra. Det är därför viktigt att SÖ ägnar särskild uppmärksamhet åt 
den närings- och industripolitiska utvecklingen som grund för den långsik

tiga planeringen av gymnasieskolan. Samtidigt måste dock utbildningsvä

sendets dimensionering och planering stödja den samhällsutveckling i stort 

som regeringen genom olika åtgärder försöker främja. 

4.2 Gymnasieskolans dimensionering 

Sökandetrycket på gymnasieskolan är i dag mycket stort. Under de 

senaste fyra åren har antalet intagningsplatser ökat mer än antalet 16-åring

ar har ökat. Detta gäller både totalt och för de tlesta linjer. Den s. k. 
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16-årspuckeln svarar alltså inte ensam för dagens kraftiga tryck på gymna
sieskolan. Det torde i stället vara så att olika förhållanden har samverkat. 

Jag vill här peka på några. som delvis är beroende av varandra. 

I. 16-årskullarnas snabba ökning från 100000 till 120000 årligen på fyra 

år. 
2. Minskade möjligheter för näringslivet att anställa ungdomar. särskilt 

sådana som saknar yrkesutbildning. 
3. Ökad benägenhet att gå vidare till gymnasieskolan. 

4. Ökat antal äldre sökande till gymnasieskolan. 

Härtill kommer att vissa av de yrkesinriktade linjerna inte kunnat byggas 

ut i önskad utsträckning till följd av höga investeringskostnader och även 
brist på praktikplatser. Därför har i stället en del allmänt teoretiska linjer 

fått expandera eftersom de varit lättare att bygga ut. Dessa bör av arbets

marknadsskäl inte öka. De senaste två åren har därför spärrar satts in mot 

en ökning av de treåriga ekonomiska. humanistiska och samhällsveten
skapliga linjerna samt d~ tvååriga ekonomiska. sociala och tekniska lin

jerna. Utgångspunkten har därvid varit att förhindra en fortsatt tillväxt av 

allmänt inriktad utbildning med svag arbetslivsanknytning, eftersom sådan 

utbildning i dagens arbetsmarknadsläge i stor utsträckning leder till arbets
löshet. Jag vill här erinra om vad jag anfört om sambandet mellan plane
ringen av gymnasieskolan och högskolan. 

Av en årskull 16-åringar (f. n. ca 123000) går som regel 85% direkt 
vidare till gymnasieskolan. Av de resterande 15% har som regel hälften 

fått arbete. medan för de kvarvarande kompletterande åtgärder måst sättas 

in. På senare tid har emellertid arbetsmarknaden för 16-17-åringar drastiskt 
försämrats. För allt fler ungdomar har därför särskilda åtgärder. främst i 
form av introduktionsprogram. yrkesintroduktion och ungdomsplatser. 
blivit nödvändiga. För att bryta denna negativa utveckling beslöt regering
en i oktober 1982 att öka gymnasieskolans stora ram (linjer och grundskol
anknutna specialkurser om minst ett läsår) för 1982/83 med 2 000 intag
nings platser. Därigenom gjordes det möjligt att öka utbildningskapaciteten 
i gymnasieskolan fr. o. m. vårterminen 1983. De nya utbildningsplatscrna 

skulle få läggas ut på alla utbildningssektorer utom den humanistisk-sam

hällsvetenskapliga sektorn. 

För att stimulera till att dessa nya platser i första hand användes till 

yrkesinriktad utbildning föreslog regeringen i propositionen (1982/83: 50) 
om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. att stimulansbidrag skulle 

utgå med 6000kr. för varje ny utbildningsplats inom industri och hantverk. 

Bidraget var tidigare 1500 kr. Riksdagen godkände detta förslag (UbU 
1982/83: 12, rskr 1982/83: 109). För att ytterligare främja att de nya utbild

ningsplatserna användes för yrkesinriktad utbildning har regeringen beslu
tat att yrkesinriktad filialutbildning (prop. 1981/82: 157, UbU 1981/82: 36, 

rskr 1981/82: 445) skall få anordnas redan fr. o. m. den I januari 1983. 

Riksdagen har dessutom med anledning av propositionen (1982/83: 12) om 
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utökning av yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan på s. k. icke gymna

sieorter beslutat att dessa nya möjligheter skall få tillämpas redan fr. o. m. 

den I januari 1983 (UbU 1982/83: I, rskr 1982/83: 19). 

Genom dessa extra åtgärder har gymnasieskolan för 1982/83 dimensio

nerats för 108,6 % av antalet 16-åringar mot de 107,0 % som angavs i 

budgetpropositionen 1982. Jag anser att denna dimensioneringsnivå bör 

bibehållas under den nu aktuella planeringsperiodcn 1983/84-1985/86. 

Därigenom skall det vara möjligt för fler ungdomar att få en utbildnings

plats i gymnasieskolan. 

Fr. o. m. 1982/83 gäller en ny planeringsordning för gymnasieskolan. 

Systemet redovisas närmare under anslaget D 18. Bidrag till driften av 

gymnasieskolor. Riksdagen beslutar om planeringsramar för olika utbild

ningssektorer, SÖ fördelar platserna inom resp. sektorsram på landets 

länsskolnämnder och nämnderna beslutar om gymnasieskolans organisa

tion i resp. läns kommuner. Riksdagens beslut med anledning av budget

propositionen 1982 innehöll dels slutliga ramar för budgetåret 1982/83, dels 

preliminära ramar för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Den nya planeringsordningen tillkom för att ge bättre förutsättningar för 

en långsiktig planering och för att åstadkomma en smidig beslutsordning 

där största möjliga hänsyn kan tas till olika lokala behov och förutsättning

ar. Det är därför viktigt att ändringar i de preliminära ramarna så långt som 

möjligt undviks. 

SÖ har emellertid i sin anslagsframställning pekat på att det finns starka 

skäl att ändra de i budgetpropositionen 1982 angivna och av riksdagen 

beslutade preliminära planeringsramarna för budgetåren 1983/84 och 

1984/85. Jag delar denna uppfattning. Jag vill då först peka på att plane

ringssystemet endast varit i funktion sedan den I juli 1982. Det är naturligt 

att de ramar som angavs i budgetpropositionen 1982 var behäftade med 

viss osäkerhet. Länsskolnämnderna har nu utifrån riksdagens beslut om 

preliminära planeringsramar beslutat om gymnasieskolans organisation för 

budgetåret 1983/84. Enligt vad jag erfarit har det därvid framgått att det 

inte går att bygga ut den yrkesinriktade utbildningen i tänkt omfattning. 

Skälen härtill torde vara dels att kommunerna trots statliga stimulansåt

gärder får betydande kostnader för sådana utbildningar, dels att det fr. o. m 

1984/85 sjunkande antalet 16-åringar minskat kommunernas benägenhet att 

öka utbildningarna främst inom den teknisk-industdella sektorn. 

Regeringen medgav genom tilläggsbeslut inför såväl 1981/82 som 1982/83 

att utbildningsplatser fick omfördelas från yrkesinriktad utbildning till 

utbildningar med teoretisk inriktning. 

Intagningen till gymnasieskolan görs inför läsåret 1983/84 för första 

gången på höstterminsbetyget i årskurs 9 i grundskolan. Sena tilläggsbeslut 

av det slag som förekommit tidigare år kan därmed bli ytterst besvärande. I 

värsta fall kan en sådan ordning äventyra hela intagningssystemet, då ett 

stort antal elever skulle komma att sväva i ovisshet om huruvida de 
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kommer att tas in till den utbildning de sökt. Det är därför av yttersta vikt 
att de slutliga ramar som nu anges för 1983/84 är så realistiska som möjligt. 

Den inriktning mot yrke.sinriktad utbildning som fastlagts av riksdagen 

skall enligt min mening ligga fast. Andelen sådan utbildning inom den 

totala utbildningskapaciteten i gymnasieskolan bör öka de närmaste åren. 
Jag räknar också med att de särskilda åtgärder med olika syften, för vilka 

jag tidigare redogjort. skall få denna effekt. Därtill föreslår jag i det föl

jande att det högre stimulansbidraget på 6 000 kr. för varje ny' utbildnings

plats inom industri och hantverk skall utgå även för läsåret 1983/84. 

Mot denna bakgrund finner jag det nödvändigt att de i budgetproposi

tionen 1982 angivna och av riksdagen beslutade ramarna för 1983/84 och 
1984/85 justeras och mera ansluter till vad kommuner och länsskolnämnder 

bedömer vara möjligt att genomföra. I förhållande till vad som hittills 

faktiskt lagts ut av SÖ för läsåret 1982/83 innebär mina förslag en ökad 
utbildningskapacitet inom teknisk-industriell sektor men samtidigt en 

minskning i förhållande till de preliminärt bestämda ramarna för 1983/84. 

De innebär också en ökning av ramarna för ekonomisk-merkantil och 

teknisk-naturvetenskaplig utbildning i förhållande till vad som angavs i 

budgetpropositionen 1982. Inom dessa sektorer finns utbildningar, vilka i 
och för sig är teoretiskt inriktade men ändå ger god förberedelse för att gå 
ut på arbetsmarknaden. Detta gäller i mycket ringa utsträckning det hu

manistisk-samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Detta slag av utbild
ning bör därför få ett minskat antal platser i stort sett 1~nligt vad som angavs 

i budgetpropositionen 1982. 

Som jag återkommer till under anslaget D 18. Bidrag till driften av 
gymnasieskolor. föreslår jag att de grundskolanknutna studievägarna om 
minst ett läsår (tidigare gymnasieskolans s. k. stora ram) för de närmaste 

åren får följande omfattning - för jämförelsens skull anger jag också siff
rorna för budgetåret 1982/83 samt vad som angavs i budgetpropositionen 
1982 för de då aktuella tre budgetåren. 
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lntagningsplatser i faktiska tal och% av antalet 16-åringar 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 
Sektor 

BP 82 Utlagt BP82 BP83 BP82 BP83 BP 83 
t.o.m. 
82-09-01 

t. I-is' 21400 22460 20100 20600 17600 18100 16400 
17.3 '?i: 18,1% 16.8% 16,8% 15.8% 15,8% 15,1% 

2. VSK 22000 23 197 22300 22950 21500 21500 21000 
17,8% 18,8% 18,2% 18.8% 18,8o/i: 18,8% 19.3% 

3. EM 23000 26126 22600 25900 21100 24800 23000 
18,6% 21.2% 19,3% 21.2 '7c 19,Flc 21.61/(. 21.1 % 

4. TN 23600 23 312 23300 24150 21800 23 550 22 300 
19.1% 18,8% 19.1% 19.8% 19.9% 20,5% 20.5% 

5. TI 35840 33 546 35 800 33 800 33900 33 500 32650 
29,0% 27,1% 29,3% 27.7% 29.6% 29.3% 30,0% 

6. JST 2700 2 312 2700 2400 2700 2400 2200 
2.2% 1.8% 2.2% 2,0% 2.49' 2,1% 2.0% 

Ospec. 3800 5000 3000 5000 750 750 

Totalt 1323402 130953 131800 132800 123600 124600 118300 
107,0% 105,9 % 107,8 % 108,6 % 107,8 % 108,7 % 108,6 % 

Antal 
16-åringar 123 670 122 260 114630 108900 

Årsele1·p/a/.H'r 
HS 51600 45700 41600 
VSK 43160 40360 39700 
EM 62450 59850 56600 
TN 78 350 76540 72500 
TI 67600 67000 65300 
JST 4800 4800 4400 
Ospec. 6000 1500 1500 

Totalt 313960 295750 281600 

Årselevplatser per 16-åring 2,57 2,58 2,59 

1 Förkortningar förklaras på s. 87. 
~Tillägg vt 83 på sektorerna 2-6 

2000 platser totalt 134 340 = 108,6 '/f 

4.3 Högre specialkurser 

Många ungdomar som bl. a. på grund av den ökade konkurrensen om 

platser i högskolan fått lov att söka sig ut på arbetsmarknaden har upptäckt 

att deras gymnasieutbildning innehållit alltför liten arbetslivsförberedelse. 

De har bl. a. därför haft svårt att få arbete. 

Det är inte rimligt och inte heller ekonomiskt möjligt att helt tillgodose 

behovet av yrkesinriktad utbildning för dessa elever inom högskolan. Jag 

återkommer till denna fråga under littera E. Högskola och forskning. Ett 

alternativ till högskoleutbildning är den påbyggnadsutbildning i form av 

högre specialkurser som finns inom gymnasieskolan. I 1982 års budgetpro

position anförde dåvarande statsrådet Tillander att denna möjlighet var ett 

bra alternativ för många ungdomar och att antalet platser för högre special-
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kurser därlör borde öka läsåret 1982/83 med I 200 samt åren 1983/84 och 

1984/85 med I 100 resp. 1200. Riksdagen antog dessa förslag. 

Enligt vad jag erlarit har den planerade ökningen till 1982/83 också 

kommit till stånd. Ökningen har emellertid i stort gällt redan befintliga 

utbildningar. I skrivelse till regeringen hösten 1981 redovisade SÖ ett antal 

förslag till nya högre specialkurser framför allt inom området handel och 

kontor. Föredraganden anförde i 1982 års budgetproposition att nya högre 

specialkurser borde tillkomma också inom det tekniska området. Endast 

någon enstaka sådan kurs synes dock ha tillkommit. 

Jag är medveten om att det tar tid att utarbeta tim- och kursplaner för 

nya högre specialkurser. Likväl är det angeläget att nya kurser tas fram 

som svarar mot behoven på arbetsmarknaden. En väg är här att dra nytta 

av regionala initiativ som tagits på några håll i landet. Man har enligt vad 

jag erlarit i Västernorrlands. Jämtlands och Södermanlands län i samarbe

te mellan länsskolnämnd, högskola samt företag och organisationer på 

arbetsmarknaden utarbetat eller håller på att utarbeta tim- och kursplaner 

för nya högre specialkurser framför allt inom det tekniska området. 

Jag fäster stor vikt vid den möjlighet som på detta vis ges att anknyta till 

regionala behov. Jag är därlör beredd att underlätta ett förverkligande av 

sådana regionala initiativ genom att förorda att beslut om högre special

kurser i vissa fall får fattas på regional nivå. Jag återkommer till detta 

under anslaget D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor (avsnitt 1.3). 

Som exempel vill jag i detta sammanhang peka på att utbildningsekono

miska utredningen i samarbete med Sundsvalls kommun och högskolan i 

Sundsvall/Härnösand inlett ett arbete på att ta fram ett antal nya utbild
ningar i högskola och gymnasieskola som ger yrkesförberedclse och som 

kan inrättas med början budgetåret 1983/84. Förslagen grundar sig på en 

analys av näringslivets utbildningsbehov. De nya utbildningarna har bl. a. 

produktionsteknisk inriktning. Möjligheterna att på relativt kort tid ta fram 

alternativa utbildningar i Sundsvall. för såväl gymnasieskola som högsko
la, bedöms av utredningen som goda. eftersom samarbetet mellan de två 

utbildningsnivåerna är väl utbyggt och kontakterna mellan utbildnings

planerare och näringslivet i regionen fungerar väl. 

Även i Södermanlands och Jämtlands län har en samlad genomgång 

gjorts av möjligheterna till påbyggnadsutbildning inom högskola och gym

nasieskola. Här har resp. länsstyrelse och länsskolnämnd i samarbete med 

bl. a. länsarbetsnämnd och högskola kartlagt utbildningsbehovet utifrån de 

behov som presenterats av bl. a. företag och organisationer på arbetsmark

naden i resp. län. I båda fallen har ett omfattande utredningsmaterial 

presenterats med konkreta förslag till förändringar av nuvarande uthild

ningsutbud i avsikt att få en bättre anpassning till behoven i resp. region. 

Förslagen har gällt såväl grundutbildning i gymnasieskolan som högre 

specialkurser i gymnasieskolan och olika kurser inom högskolan i regio

nen. Utöver förändringar i det reguljära utbildningsutbudet har förslagen 
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gällt utbildningsbehov t. ex. inom det energitekniska området samt inom 

träförädlings- och turistsektorerna för vilka områden det inte finns någon 

utbildning. Förslag till kurs- och timplaner har därför utarbetats eller är 

under utarbetande dels som högre specialkurser, dels som kurser inom 

högskolan. 

Jag finner dessa regionala initiativ mycket intressanta och menar att de 

bör ses som pilotprojekt i strävan att få till stånd en regional samplanering i 

fråga om påbyggr:iadsutbildning till grundutbildning i gymnasieskolan. 

4.4 Åtgärder inom kommunernas uppföljningsan.n·ar 

Som jag tidigare sagt är det viktigt att alla ungdomar får en utbildning 

som är gångbar på arbetsmarknaden. Det stora flertalet elever går vidare 

från grundskolan till gymnasieskolan. En del ungdomar som slutar årskurs 

9 i grundskolan går emellertid av olika skäl inte direkt vidare till gymnasie

skolan. På grund av situationen på arbetsmarknaden har det blivit allt 

svårare för dessa ungdomar att få arbete. 

Denna utveckling har gjort att särskilda kompletterande åtgärder har 

måst tillskapas. År 1980 infördes introduktionsprogram om upp till 4 vec

kor och yrkesintroduktion om upp till 40 veckor. Även försöksverksamhet 

med gymnasial lärlingsutbildning har påbörjats. Under 1982 har dessutom 

genom avtal mellan arbetsmarknadens parter tillkommit ungdomsplatser. 

Dessa anordningar har tillskapats för att det skall bli möjligt för kommu

nerna att förverkliga sitt uppföljningsansvar för alla ungdomar upp till 18 

år, dvs. även för dem som inte går i gymnasieskolan. 

För många ungdomar har dessa särskilda anordningar blivit den intro

duktion till fortsatt utbildning eller till arbete som avsetts. För andra åter 

har de på grund av avsaknad av långsiktig planering endast blivit en 

tillfällig placering. 
Från många håll har framförts att förekomsten av flera inbördes ej 

samordnade åtgärder för dessa elever bidragit till en onödig splittring och 

därmed också ett dåligt resultat. Så hart. ex. utbildningsinslag i yrkesintro

duktionen på många håll förekommit sparsamt eller inte alls bl. a. därför att 

några särskilda resurser inte funnits avdelade för ändamålet. Likaså har 

det varit svårt att hävda yrkesintroduktionens roll sedan de avtalsreglerade 

ungdomsplatserna tillkommit. Dessutom är villkoren för ungdomarna olika 

i de båda verksamhetsformerna, vilket ofta uppfattas som orättvist. Det är 

nödvändigt att dessa brister avhjälps och att klara och entydiga besked ges 

om vad som skall gälla. Först då skapas nödvändiga förutsättningar för en 

mer långsiktig planering av åtgärderna inom kommunernas uppföljnings

ansvar. 

Det måste enligt min mening finnas en planering för dessa ungdomar 

som ger dem den arbetslivsförberedelse de behöver. Det innebär bl. a. att 

det för varje enskild individ bör finnas en individuell plan som sträcker sig 

över de två år efter grundskolan för vilka skolstyrelsen har ett uppfölj

ningsansvar. 
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Det nya sammanhållna system med individuella planer, som jag föreslår, 

skall vara sådant att det kan fås att fungera utan alltför stora administrativa 

anordningar. De resurser som avdelas skall till så stor del som möjligt 

användas i verksamhet anordnad direkt för ungdomarna. Det är därför 

angeläget att administrationen av de särskilda åtgärderna anpassas till de 

lokala förhållandena i varje kommun. vilket bl. a. kan innebära att man 

utnyttjar redan befintliga administrativa resurser. De statliga resurser som 

anslås bör anvisas under ett nytt förslagsanslag. D 25. Bidrag till åtgärder 

inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. 

Jag har i väsentliga avseenden utformat mitt förslag om individuella 

planer med utgångspunkt i de förslag som SÖ presenterat i sin anslagsfram

ställning. Jag har därvid tagit fasta på att det bör finnas endast en form av 

arbetslivspraktik. att det bör finnas en resurs för skolstyrelsernas uppföl

jande verksamhet avsedd för vägledning, administration m. m. och att det 

behövs en handledarutbildning. 

De nuvarande formerna av arbetslivspraktik, yrkesintroduktion och 

ungdomsplatser, bör ersättas av enbart ungdoms platser. för vilka det finns 

avtal mellan arbetsmarknadens parter. För dem som är anställda på en 

ungdomsplats räknar jag med en särskild resurs för utbildningsinslag. Den 

bör användas för bl. a. träning av basfärdigheter, för samhällsorientering 

och för information om olika förhållanden på arbetsmarknaden. Jag ser 

detta som en väsentlig kvalitetshöjning i förhållande till vad som nu gäller. 

Jag föreslår vidare ett bidrag för kommunernas uppföljningsansvar. Den 

skall innehålla resurser för uppföljningsprogram motsvarande sex veckor 

per elev och läsår samt resurser för planering och ledning av verksamheten 
inom skolstyrelsens uppföljningsansvar. En del av denna tid. avsedd för 

studie- och yrkesorientering, vägledning och facklig information, skall 

kunna läggas ut i början av den tid de individuella planerna omfattar. För 

en del ungdomar kan detta vara aktuellt under sommaren, för andra i 
början av höstterminen eller senare under pågående läsår. Återstoden kan 

antingen läggas ut kontinuerligt eller mer sammanhängande vid den om

prövning av aktiviteterna. som bör göras minst var tionde vecka. Jag vill 

här peka på vikten av att man vid dessa omprövningar ständigt har som 

mål att få in ungdomarna i reguljär utbildning eller stadigvarande arbete. 

Utifrån dessa mål bör bidraget kunna användas flexibelt så att verksamhe

ten kan anpassas till lokala behov. 

Ungdomsplatser med utbildningsinslag varvade med olika former av 

kortare eller längre utbildning ger den långsiktighet i planeringen som jag 

anser viktig och som bör ge dessa ungdomar den trygghet och de individu

ellt utformade planer de behöver. De nya uppföljningsprogrammen. som 

ersätter de nuvarande fyra veckors introduktionsprogrammen till utbild

ning, får stor betydelse för möjligheterna att leva upp till dessa ambitioner. 

Grunden för denna målinriktade planering skall läggas i grundskolans 

syo-verksamhct. Planeringen av de insatser som skall ingå i de individuella 
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tvåårsplanerna bör kunna ske i direkt anknytning till det intensifierade 

syo-arbete som äger rum på vårterminen i årskurs 9, särskilt när resultatet 

· från höstterminsintagningen föreligger. Då vet man vilka elever som vid 

höstterminens början inte kommer att fortsätta dire~t i reguljär gymna

sieutbildning. Resursfrågan berörs i det följande under anslaget D 11. Bi

drag till driften av grundskolor m. m. 

SÖ föreslår också att alla handledare såväl inom de aktiviteter jag här 

tagit upp som i skolans andra former av arbetslivskontakter skall få viss 

utbildning. Jag delar SÖ:s uppfattning i detta avseende. Det är viktigt att 

de som på olika arbetsplatser skall fungera som handledare har insikt i 

syftet med arbetslivskontakterna och den roll de själva spelar i skolans 

samlade verksamhet. Jag förordar därför att en handledarutbildning byggs 

upp enligt SÖ:s förslag. 

De totala kostnaderna för mina förslag. till vilka jag återkommer under 

anslaget D 25. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar 

för ungdom under 18 år m. m., beräknar jag till 266milj. kr. 

Statsrådet Göransson 

5 Omprioriteringar inom skolans resurser 

I nuvarande ekonomiska situation är det inte möjligt att totalt öka 

statens utgifter för skolområdet. Det är därför nödvändigt att genomföra 

omprioriteringar för att darigenom få utrymme för angelägna och nödvän

diga förstärkningar där problemen är stora. De förslag till besparingar som 

chefen för utbildningsdepartementet och jag presenterar i det följande 
finansierar således våra förslag till reformer. Det har härvid varit vår 

uttryckliga ambition att ge besparingarna en sådan utformning att skolans 
verksamhet inte påverkas negativt. Den huvudsakliga besparing som jag 

nu kommer att redovisa innebär i linje härmed att den totala undervisnings

volymen för eleverna i grundskolan inte påverkas. 
Beredningen av integrationsutredningens (U 1978: 07) slutbetänkande 

Handikappade elever i det allmänna skolväsendet (SOU 1982: 19) pågår 

f. n. Jag har nu tagit hänsyn till att även de förslag. som jag kan vilja 

förelägga regeringen som ett resultat av denna beredning, måste finansi

eras. Jag har således reserverat ett reformutrymme för detta ändamål. 

Jag konstaterar att SÖ i enlighet med anvisningarna för myndigheternas 

anslagsframställningar har presenterat förslag till besparingar för att finan

siera sina reformförslag. Det har varit värdefullt att ha sådana besparings

förslag från den centrala skolmyndigheten. 

SÖ föreslår besparingar genom att det antal lärartimmar som bortfaller 

under de perioder eleverna i grundskolan har praktisk arbetslivsorientering 

15 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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Cprao) och eleverna i gymnasieskolan har yrkesorientcringsvecka (yo) 

utnyttjas under den övriga delen av läsåret. I anslagsframställningen anför 

SÖ följande. 

Fr. o. m. läsåret 1982/83 införs prao (praktisk arbetslivsorientering) i 
grundskolan. Inom gymnasieskolan förekommer i betydande utsträckning 
yo (yrkesorienteringsveckor). I princip innebär dessa konstruktioner att en 
allt större del av elevernas utbildning genomförs i form av praktik ute i 
samhället. Detta innebär ökade kostnader för skolan. Samtidigt minskar i 
motsvarande utsträckning, som eleverna vistas utanför skolan. antalet 
lektioner inom skolan. Det är då inte rimligt att skolans kostnader för den 
interna verksamheten får kvarstå oförändrade. 

Prao i grundskolan skall uppgå till minst sex veckor. Fyra av dessa 
veckor förläggs i regel som sammanhängande pass till högstadiet, ofta med 
en vecka i respektive årskurs 7 och 8 och två veckor i årskurs 9. Ett läsår 
omfattar 37 effektiva veckor och de tre läsåren på högstadiet således 
sammantaget 111 veckor. I princip innebär prao-veckorna att lektionerna 
under fyra av dessa 111 veckor bortfaller. 

SÖ utgår ifrån att lärarnas undervisningsskyldighet är oförändrad. Den 
utgör nu för de allra flesta· lärare 24 veckotimmar på högstadiet. Genom 
koncentrationsläsning kan denna skifta mellan olika veckor. Om utlägg
ningen blir noll veckotimmar under en av läsårets veckor blir den under de 
återstående 36 veckorna 24,66. 

Utläggningen av en respektive i årskurs 9 två prao-veckor medför emel
lertid inte att samtliga lärarveckotimmar bortfaller dessa veckor. I till
valsblocket. som omfattar 11 procent av högstadiets lektionstid. är grup
perna sammansatta av elever från flera parallella klasser. SÖ räknar därför 
inte med något bortfall av dessa lektioner. I övrigt räknar SÖ med ett 
bortfall av 41111 av lektionskostnaderna på högstadiet som en följd av den 
praktiska arbetslivsorienteringen. Besparingen. som påverkar vecko
timpriset i grundskolans statsbidragssystem, uppgår till ca 136 Mkr. Den 
innebär ett minskat lärarbehov på drygt tre procent på högstadiet eftersom 
vid beräkning av lärarbehovet det totala antalet lärarveckotimmar i årskur
serna 7 och 8 skall divideras med 24,66 i stället för med 24 och i årskurs 9 
med 25,37 i stället för med 24, i samtliga fall timmar inom tillvalsblocket 
undantagna. För ämnen med annan undervisningsskyldighet än 24 görs 
motsvarande justering. 

Det är emellertid angeläget att lärare ges möjlighet att besöka eleverna 
under prao-perioderna och att ersättning kan utgå för denna arbetsinsats. 
SÖ föreslår därför att den icke undervisningsbundna delen av förstärk
ningsresursen utökas med 15.0 Mkr. Det ankommer på varje skolstyrelse 
att besluta om ytterligare del av förstärkningsresursen skall avsättas för 
sådana kontakter under prao-perioden. 

Besparingsförslaget medför att prao-veckorna inte kan utnyttjas för 
halvklassundervisning. Utläggning av en prao-vecka måste omfatta samtli
ga elever i en klass. 

SÖ föreslår vidare i anslagsframställningen att en yrkesorienterings
vecka görs obligatorisk på fyra- och treåriga linjer och på tvååriga teoretis
ka linjer i gymnasieskolan. En samordnad utläggning av yo-veckor över 
mer än en parallell bör eftersträvas. SÖ räknar dock med att samläsnings
grupper i C-språk trots detta kommer att kräva oförändrat antal lärarvec
kotimmar och att detta kan bli fallet också för B-språk i högre årskurser. 
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Lektionsbortfallet kan därför beräknas till 85 procent av lektionerna under 
en vecka i en årskurs på var och en av de berörda linjerna. 

SÖ beräknar besparingen av lärartimmar under tid då eleverna har 

yo-vecka till 23,7 milj. kr. 

För egen del vill jag anföra följande. 

SÖ:s förslag till besparing av lärartimmar under tid då eleverna i gymna

sieskolan har yo kanjag inte nu biträda. Yo är f. n. inte obligatorisk och jag 

anser inte att det finns underlag för att föreslå att den blir så. Enligt vad jag 

erfarit förekommer försök med annan uppläggning av gymnasieelevernas 

arbetslivskontakter. Någon utvärdering av dessa försök finns inte. Dess

utom bör formerna för gymnasieskolans arbetslivskontakter beredas till

sammans med gymnasieutredningens förslag (SOU 1981: 96). 

SÖ:s förslag till besparing motsvarande bortfallet av undervisning under 

prao i grundskolan biträder jag däremot. Om t. ex. en lärare undervisar i en 

viss klass fem lektioner i veckan innebär det att de fem undervisningstim

mar, som faller bort för läraren om klassen har prao under en vecka, skall 

läggas ut under resterande del av läsåret. På samma sätt skall de lektioner 

läggas ut som läraren inte behöver fullgöra under andra veckor när övriga 

klasser läraren tjänstgör i har prao. Totalt kan det bli fråga om att lägga ut 

t. ex. ett trettiotal undervisningstimmar för en enskild lärare. Jag är medve

ten om att det kan komma att medföra svårigheter av planeringskaraktär. 

då lärarna under resterande del av året skall fullgöra denna undervisning. 

Den kan dock fullgöras t. ex. genom att läraren fungerar som korttidsvi

karie när andra lärare är sjuka. 

En besparing motsvarande fyra veckors prao uppgår till sammanlagt ca 

148 milj. kr. Jag föreslår att 20 milj. kr. återförs till kommunerna som en 

resurs för lärares eller annan skolpersonals besök hos elever på deras 
arbetsplats under prao-perioden. Genom att särskilda resurser avsätts för 
ändamålet räknar jag med att lärare i större utsträckning än vad som i dag 

är fallet kommer att besöka eleverna under deras prao-perioder. Det detal
jerade förslaget kommer jag att redovisa under anslaget D 11. Bidrag till 

driften av grundskolor m. m. 

6 Betygsfrågan 

En grundläggande princip i 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) är 

att undervisningen i orienteringsämnen bör bedrivas i samverkan över de 

traditionella ämnesgränserna. När en viss fråga eller ett visst problemom

råde studeras skall det kunna ske utifrån aspekter som är hämtade från 

flera olika ämnen. Eleverna skall härigenom lättare kunna förstå samban

det mellan ämnen som traditionellt studeras åtskilt. Genom ett ämnesöver

gripande arbetssätt blir det också lättare att anknyta undervisningen till 

sådana exempel som är hämtade ur verkligheten. Riksdagen anslöt sig vid 
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behandlingen av propositionen (prop. 1978/79: 180) om läroplan för grund
skolan m. m. till detta synsätt (UbU 1978/79:45, rskr 1978/79:422). 

Kurs- och timplanerna i Lgr 80 har i enlighet med riksdagens beslut 

utformats utifrån principen om ett ämnesövergripande arbetssätt i orien

teringsämnen. I kursplanen för samhällsorienterande ämnen ingår t. ex. 

inslag från historia. geografi och samhällskunskap gemensamt i olika hu

vudmoment. Det är därigenom endast i begränsad utsträckning möjligt att 

avgöra till vilket enskilt ämne olika huvudmoment i de båda ämnesgrup

pernas kursplan hör. I konsekvens med utformningen av kursplanerna 

anges i timplanerna för resp. stadium inte något timantal för varje enskilt 

orienteringsämne. På lågstadiet anges ett gemensamt timantal för samtliga 

orienteringsämnen. På mellan- och högstadierna anges ett timantal för 

samhällsorienterande ämnen och ett för naturorienterande ämnen. 

Av den klart uttalade målsättningen om ett ämnesövergripande arbets

sätt i riksdagsbeslutet om Lgr 80 och av tim- och kursplanernas utformning 

följer som en naturlig konsekvens att betyg i orienteringsämnen sätts med 

ett sammanfattande betyg i vardera ämnesgruppen. Den föregående rege

ringen ändrade !SFS 1982: 251) i slutet av våren 1982 bestämmelserna om 

betygsättning i enlighet härmed. Mot bakgrund av de mycket starka pro

testerna mot denna ändring från elever. lärare och föräldrar utfärdade 

regeringen den 2 september 1982 en förordning med provisoriska bestäm

melser om betyg i årskurs 9 i grundskolan m. m. (SÖ-FS 1982: 260). Dessa 

bestämmelser innebar att skolstyrelsen i en kommun fick bestämma att i 

årskurs 9 under läsåret 1982/83, förutom sammanfattningsbetyg, betyg 

även skulle ges i varje enskilt orienteringsämne. Vid intagning i gymnasie
skolan inför höstterminen 1983 skulle enligt förordningen gälla att det för 

eleven mest förmånliga av sammanfattningsbetyg eller betyg i varje enskilt 

orienteringsämne skall räknas. 
För egen del vill jag starkt understryka det angelägna i att undervisning

en i orienteringsämnen utgår från ett helhetsperspektiv på olika företeelser 

och problem. Den grundtanke som Lgr 80 bygger på i detta avseende är 
således enligt min mening riktig. Jag utgår från att det fortfarande råder en 

bred enighet om denna uppfattning. Jag vill dock samtidigt betona att det 

är nödvändigt att ta den starka opinionen mot sammanfattningsbetyg bland 

elever, lärare och föräldrar på allvar. Jag tar den som ett uttryck för att 

stora förändringar i arbetssättet i skolan inte kan genomföras snabbt. 

Genom att möjligheten till ämnesövergripande arbetssätt och samman

fattningsbetyg i orienteringsämnen fanns redan i 1969 års läroplan för 

grundskolan (Lgr 69) arbetar man på högstadiet i åtskilliga skolor redan på 

det sätt som Lgr 80 förutsätter. På låg- och mellanstadiet har ett sådant 

arbetssätt sedan länge varit naturligt. I många andra högstadieskolor arbe

tar man dock fortfarande med en undervisning som är upplagd efter de 

traditionella ämnesgränserna. För dessa skolor innebär en förändring av 
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arbetssättet i ämnesövergripande riktning en stor omställning som måste få 

ta tid. 
Det som bör styra förändringen mot ett nytt arbetssätt är enligt min 

mening inte i första hand betygssystemets utformning. Jag menar tvärtom 
att betygssystemet måste utformas efter det sätt på vilket undervisningen 
faktiskt bedrivs. Den önskvärda förändringen av arbetssättet måste samti

digt få växa fram successivt. 

För att understödja en förändring av arbetssättet i den angivna riktning

en har regeringen uppdragit åt SÖ att. i anslutning till att SÖ följer utveck
lingen av arbetssättet i orienteringsämnen, vidta åtgärder för att stimulera 

en förändring i riktning mot ett ämnesövergripande arbetssätt. I detta syfte 

skall SÖ bl. a. utarbeta ett kommentarmaterial om undervisning i oriente
ringsämnen. SÖ skall också gen"om kontakter med läromedelsproducenter 

stimulera en utveckling av läromedlen i orienteringsämnen i riktning mot 

en ämnesövergripande uppläggning. Regeringen har vidare uppdragit åt 

SÖ att senast den I mars 1986 till regeringen redovisa en bedömning av när 

övergången till ett ämnesövergripande arbetssätt i orienteringsämnen på 

högstadiet kan förväntas vara genomförd. 
I avvaktan på en sådan förändring är det enligt min mening rimligt att 

övergångsvis medge vissa undantag från vad som följer av Lgr80 när det 

gäller undervisningen i orienteringsämnen på högstadiet. Regeringen har 

därför genom en förordning den 25 november 1982 CSFS 1982: 993) på mitt 

förslag beslutat att undervisningen i samhällsorienterande resp. natur
orienterande ämnen får bedrivas i varje enskilt orienteringsämne i stället 
för som sådan ämnesövergripande undervisning som följer av Lgr80 och 

att, om undervisningen bedrivs på detta sätt, det skall ges betyg i varje 

orienteringsämne i stället för ett sammanfattande betyg för ämnesgruppen. 

Enligt regeringens beslut ankommer det på rektor, eller efter rektors 
bemyndigande arbetsenhetskonferensen, att besluta hur undervisningen 
skall anordnas i de enskilda orienteringsämnena. För att garantera att 
betygen i de enskilda orienteringsämnena i stora drag blir jämförbara 
mellan olika skolor har regeringen beslutat att, om undervisning anordnas i 
de enskilda orienteringsämnena, så skall den tillgängliga timtiden i orien
teringsämnen fördelas mellan ämnena efter i huvudsak samma propor
tioner som gällde enligt Lgr69. Regeringen har vidare beslutat att berörda 

lärare inom en klass eller arbetsenhet vid varje läsårs början gemensamt 

skall planera undervisningen så att samtliga huvudmoment i kursplanen för 

en ämnesgrupp behandlas i undervisningen. 
I likhet med vad som gällde enligt föregående regerings beslut skall vid 

intagning till gymnasieskolan de elever som under övergångsperioden får 

sammanfattningsbetyg få multiplicera dessa med summan av antalet orien

teringsämnen. Förordningen med de nya föreskrifterna trädde i kraft i 
mitten av december. Betygen förhöstterminen 1982 har alltså satts efter de 

nya reglerna. Dessa gäller t. o. m. läsåret 1985/86, dvs. till dess ett beslut 
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om en mera definitiv ordning bör kunna träda i kraft på grundval av SÖ:s 

bedömning av utvecklingen av arbetssättet i orienteringsämnen. Genom 

det nu fattade beslutet upphävdes den tidigare förordningen från början av 

september. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad regeringen 

beslutat om undervisningen och betygsättningen i orienteringsämnen. 

7 Vissa övriga frågor 

7.1 Instansordning i vissa besvärsfrågor 

Enligt förslagen i propositionen om den statliga skoladministrationen 

m. m. (prop. 1980/81: 107) skulle som huvudregel gälla att besvår över en 

skolstyrelses (utbildningsnämnds) beslut skulle få anföras hos SÖ som 

enda instans. I avvaktan på att frågan om möjligheterna för lärare både 

inom det allmänna skolväsendet och inom högskolan att besvära sig över 

tjänstetillsättningsbeslut skulle få en gemensam lösning gjordes ett undan

tag för besvär över skolstyrelsens beslut om tillsättning av statligt reglera

de tjänster och vikariat på sådana tjänster. där SÖ:s beslut såsom besvärs

instans t. v. skulle kunna överklagas hos regeringen. Riksdagen godkände 

vad som förordades i propositionen (UbU 1980/81: 38, rskr 1980/81: 395). 

Vid författningsarbetet med anledning av riksdagsbeslutet har vissa av

steg gjorts från nämnda huvudregel. Det gäller en del beslut av personalad

ministrativ karaktär. som har nära samband med beslut om tjänstetillsätt

ning eller där behovet av enhetlighet för alla med statlig eller statligt 
reglerad anställning är stort, nämligen beslut om dels anställningsform för 

icke-ordinarie lärare, dels tjänstledighet eller besked om bisyssla för skol

ledare och lärare. Genom ändring <SFS 1982: 590) i 19 kap. 7 § skolförord

ningen (1971: 235) har föreskrivits att även i dessa fall SÖ:s beslut i andra 

instans får överklagas hos regeringen. Antalet ärenden av ifrågavarande 

slag kan bedömas vara ringa. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad regeringen 

beslutat om instansordningen i vissa besvärsärenden. 

7.2 Tjänstgöring i musik m. m. i grundskolan och gymnasieskolan och 

inom den kommunala musiksko/an 

I propositionen ( 1975/76: 39) om skolans inre arbete m. m. anförde stats

rådet Hjelm-Wallen att hon avsåg att i överläggningar med Svenska kom

munförbundet och berörda personalorganisationer ta upp frågan om möj

ligheterna att förena undervisning i musik i grundskola och kommunal 

musikskola. 

I propositionen (1977/78: 85) om nytt statsbidrag till grundskolan m. m. 

anmiildes att regeringen efter sedvanliga överläggningar med personalorga

nisationerna avsåg att göra det möjligt för musiklärare i grundskolan att i 
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sin tjänst inräkna tjänstgöring i den kommunala musikskolan. Skolförord
ningen har sedermera ändrats i enlighet härmed. 

En arbetsgrupp inom Svenska kommunförbundet har sett över hur sam
verkan mellan de olika skolorna, dvs. ungdomsskolan och den kommunala 
musikskolan, och lärarkategorierna kan utformas. 

Kommunförbundet har i en skrivelse anfört att samarbetsmöjligheterna 

begränsas av gällande bestämmelser och hemställer att alla lärare i musik i 

ungdomsskolan bör kunna ha fyllnadstjänstgöring i den kommunala musik

skolan och att vissa lärare i den kommunala musikskolan bör kunna 

fyllnadstjänstgöra i ungdomsskolan. 
I ett yttrande över Kommunförbundets skrivelse säger sig SÖ inte vilja 

motsätta sig att lärare med anställning vid kommunal musikskola, inom 

ramen för den kommunalt reglerade anställningen, får undervisa i ung

domsskolan. 
För egen del vill jag anföra följande. 

En av anledningarna till den svåra musiklärarbristen i skolan torde vara 

att musiklärarna sökt sig bort från skolan till uppgifter inom kommunal 

musikskola eller annan frivillig verksamhet. Den föreslagna anordningen 

borde i någon mån återföra dessa lärare till skolan. Jag tror också att såväl 
verksamheten i den kommunala musikskolan som undervisningen i musik i 

det allmänna skolväsendet skulle förbättras både pedagogiskt och organi

satoriskt om Kommunförbundets förslag genomfördes. 
Som regel gäller för skolverksamheten att den skall bedrivas av lärare 

med statligt reglerade anställningar. Endast när mycket starka praktiska 
skäl föreligger, såsom på vårdområdet, har undantag från denna regel 

gjorts. Personalorganisationerna har också i skilda sammanhang uttryckt 

en viss oro inför en ökad andel undervisning som fullgörs av lärare med 

kommunalt reglerad anställning. Eftersom personalen här skulle komma 
från både det allmänna skolväsendet och den kommunala musikskolan kan 
emellertid systemet konstrueras så att andelen statligt reglerade tjänster 

inte minskar. 
Jag förordar således att lärare i musik eller i s. k. karaktärsämne på 

gymnasieskolans musiklinje i sina tjänster skall kunna inräkna tjänstgöring 
i den kommunala musikskolan. Vidare bör lärare i den kommunala musik
skolan i sina kommunala anställningar kunna inräkna tjänstgöring som 

lärare i musik i grundskolan eller gymnasieskolan eller i s. k. karaktärs

ämne på musiklinjen. om de är behöriga till en tjänst vari undervisningen 

kan ingå. för varje kommun bör det antal timmar som lärare med statligt 

reglerad tjänst fullgör i den kommunala musikskolan uppgå till lägst det 

antal timmar i grundskolan och gymnasieskolan som fullgörs av lärare med 

kommunalt reglerade anställningar. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 232 

8 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna regeringens angivna beslut om undervisning och be

tygsättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium, 
2. godkänna regeringens angivna beslut om instansordning i vissa 

besvärsärenden, 
3. godkänna vad jag har förordat om tjänstgöring i musik m. m. i 

grundskolan och gymnasieskolan och inom den kommunala mu

sikskolan. 
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Centrala och regionala myndigheter m. m. 

D 1. Skolöverstyrelsen 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

122100614 

129383000 

133984000 

Skolöverstyrelsens (SÖJ arbetsuppgifter och organisation framgår av 

förordningen (1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministra

tionen (ändrad 1982: 489). 

Inom SÖ finns ett planeringssekretariat och fyra avdelningar, en för den 

obligatoriska utbildningen (0), en för gymnasieskolutbildningen (G), en för 

vuxenutbildningen (V) och en för administrativa frågor. Inom SÖ finns 

vidare en informationsenhet och ett revisionskontor. 

SÖ leds av en styrelse. Ledamöter av denna är SÖ:s generaldirektör och 

överdirektör samt sju andra ledamöter. Av de andra ledamöterna skall fem 

vara företrädare för de politiska partierna i riksdagen, en vara företrädare 

för kommunerna och en vara företrädare för landstingskommunerna. 

Ur anslaget för SÖ utgår medel för 20 tjänster, vilkas innehavare har sin 

tjänstgöring förlagd till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys

ning (CAN). 

Från anslaget bestrids även utgifter för kostnader för bidrag till vissa 

organisationer. 

SÖ har i anslagsframställningen i enlighet med de särskilda budgetdirek

tiven från utbildningsdepartementet i samråd med statens institut för läro
medelsinformation (SIL) bedömt medelsbehovet för de arbetsuppgifter 
som enligt tidigare riksdagsbeslut (prop. 1981/82:51, UbU 1981/82:8, 

rskr 1981182: 127) fr. o. m. den 1 juli 1983 skulle överföras från SIL till SÖ. 

Medelsbehovet för ifrågavarande uppgifter redovisas under anslaget D4. 
Statens institut för läromedelsinformation. 
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1982/83 

Personal 

Handläggande personal 
307 l Övrig personal 281 

5882 

Anslag 

Förvaltningskostnader 102451000 
(därav lönekostnader) (88108000) 

Lokalkostnader 12131000 
Kostnader för 

redovisningscentral 2523000 
Revisionskontor-Särkostnader 2050000 
Skolöverstyrelsens 

författningssamling 1103000 
Kostnader för kontorsdrift 

och bibliotek 5 258000 
Läromedelsnämnden 580000 
Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning 2350000 
Bidrag till vissa organisationer 937000 
Bidrag till löntagar-

organisationer 

129383000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1983/84 

Skolöver
styrelsen 1 

-53.32 

- 584500 
(- 1992400) 

+3738700 

+ 54000 
+ 14500 

+ 57000 

+ 199100 
- 580000 

+ 513600 
+ 47000 

+3459400 

+3459000 

Före
draganden 

-50,32 

-1267000 
(-1247000) 
+ 3 254000 

+ 54000 
+ 589000 

+ 57000 

10000 
- 580000 

+ 275000 
+ 229000 

+2000000 

+4601000 

1 Exkl. medel för Statens institut för läromedelsinformation för vilket medel beräk
nas under anslaget 04. 
2 Exkl. tjänster vid CAN. 

Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 5 460 500 kr.. avgår engångsanvisning på 

500000kr. 

2. Den statliga skoladministrationen har omorganiserats fr. o. m. budget

året 1982/83. Vid SÖ finns i den nya organisationen 366 nyinrättade tjäns

ter samt 62 tjänster på byrå V3. 13 tjänster för provverksamhet och 13 

tjänster för revisionskontoret, dvs. totalt 454 tjänster. Dessutom finns 

144,3 tjänster kvar från den gamla organisationen. Under budgetåret 

1982/83 beräknas 53,3 tjänster kunna dras in genom pensionsavgångar och 

andra beräknade avgångar. Under budgetåret 1983/84 beräknas 45,7 tjäns

ter kunna dras in. Tjänsterna under 1983/84 beräknas kunna dras in succes

sivt under budgetåret. SÖ har för budgetåret 1983/84 beräknat lönekostna

derna för den nya organisationen till 69 486 000 kr. och för övergångsor

ganisationen till 8 170000 kr. Därtill kommer medel för korttidsförordnade 

experter (motsvarande 30 tjänster. vilket är en ökning med 12) och övrig 

expertis. 

3. SÖ bedömer att behov föreligger även under budgetåret 1983/84 för 
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särskilda personalutvecklingsinsatser med anledning av SÖ:s och länsskol

nämndernas omorganisation och föreslår därför 500 000 kr. för detta ända

mål som engångsanvisning. 

4. Med anledning av regeringens uppdrag till SÖ att efter samråd med ett 

antal pedagogiska forskningsinstitutioner och berörda högskolemyndig

heter besluta om hur provkonstruktionsverksamheten och utvecklingsar

betet i anslutning härtill skall vara organiserat har SÖ redovisat del av 

detta uppdrag. Utläggande av framställning av vissa prov skulle enligt SÖ 

innebära ett ökat medelsbehov för budgetåret 1983/84 av 2,9 milj. kr. SÖ 

har dock stannat vid att föreslå en uppräkning med 1 milj. kr. 

5. SÖ har under ett antal år erhållit medel från brottsförebyggande rådet 

(BRÅJ för att genomföra undersökningar av ungdomars alkohol-, narko

tika- och tobaks vanor. SÖ kan i framtiden endast räkna med smärre bidrag 

från BRÅ. Det är därför angeläget att SÖ tilldelas egna medel för genomfö

randet av skolundersökningar. SÖ föreslår 762 000 kr. för detta ändamål. 

6. SÖ beräknar fr. o. m. budgetåret 1983/84 medel för lokalkostnader i 

Linköping för administration av skolledarutbildningen. 

7. SÖ föreslår att medel till lönekostnader för två tjänster vid dokumen

tationscentralen för alkohol- och narkomanvårdsforskning vid CAN över

förs från CAN :s verksamhetsanslag till förevarande anslag. Med hänvis

ning till arbetsbelastningen vid CAN föreslår SÖ inrättande av en tjänst 

som byråssistent och en tjänst som biblioteksassistent (223600kr.J. 

8. Beträffande bidrag till vissa organisationer finner SÖ, med hänvisning 

till nuvarande budgetsituation, ingen möjlighet att föreslå utökning av 

bidragen utan föreslår endast höjning genom prisomräkning. 

9. I skrivelse den 15 november 1982 har SÖ bl. a. föreslagit att medel för 

SÖ:s kurs- och konferensverksamhet på folkbildningsområdet, vilka inne

varande budgetår anvisats under detta anslag, fr. o. m. 1983/84 i stället 
anvisas under anslaget F 5. Bidrag till studieförbunden m. m. 

Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation har i en 

gemensam skrivelse den 28 juni 1982 hemställt att organisationerna tillde

las 6 milj. kr. för att utbilda ledamöter i SSA-råd och stödja skolinforma
törer och ledamöter i lokala yrkesråd samt för att finansiera en lokal 

verksamhet som skolorganisatör. SÖ har den 24 augusti 1982 yttrat sig 
över skrivelsen. 

Föredragandens överväganden 

Fr. o. m. innevarande budgetår gäller den av riksdagen beslutade nya 

organisationen för den statliga skoladministrationen. Beslutet innebär 

bl. a. att en minskning av antalet tjänster vid skolöverstyrelsen (SÖ) skall 

göras och vara avslutad till budgetåret 1985/86 då antalet tjänster skall 

utgöra ca 450. I medelsberäkningen för budgetåret 1983/84 har jag följt den 

fastställda planen för avveckling, varvid jag för övergångsorganisationen 
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beräknat 8915000kr. (-5,4milj.kr.). 12 innehavare av tjänst i SÖ:s över

gångsorganisation åtnjuter sedan länge tjänstledighet t.v. SÖ har vid sin 

medelsberäkning utgått ifrån att dessa inte heller under budgetåret 1983/84 

kommer att inträda i tjänst vid SÖ och alltså inte beräknat medel för 

lönekostnader för dem. Jag finner det emellertid rimligt att beräkna löne
medel för hälften av dessa tjänster. För budgetåret 1983/84 beräknar jag 
vidare i likhet med SÖ medel (löne- och resekostnader) motsvarande 

ytterligare 12 av de 30 tjänster som enligt riksdagsbeslutet skall tillföras SÖ 

som ersättning för den nedlagda gymnasieinspektörs- och skolkonsulentor

ganisationen ( + 2 696 000 kr.) (2). 

I likhet med SÖ bedömer jag att behov av medel för personalutveck

lings- och informationsåtgärder med anledning av SÖ:s och länsskolnämn

dernas omorganisation behövs även under budgetåret 1983/84. Jag beräk

nar därför 500000kr. som engångsanvisning härför <3). 

SÖ:s begäran om ytterligare medel för konstruktions- och utvecklingsar

bete för centrala prov och standardprov kanjag inte tillstyrka. Regeringen 

har den 15 april 1982 uppdragit åt SÖ att senast i anslagsframställningen för 
budgetåret 1985/86 redovisa hur den framtida organisationen av provkon

struktionen bör ordnas. Därvid var utgångspunkten för uppdraget att prov

verksamheten även i en förändrad form skall bedrivas inom oförändrad 

medelsram (4). 
Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning om angelägenheten av fortsatta 

unqersökningar om skolungdomars alkohol-. narkotika- och tobaks vanor 

som underlag för planering av åtgärder mot missbruk och beräknar som 

engångsanvisning 500000 kr. för budgetåret 1983/84. Jag förutsätter därvid 
att SÖ och brottsförebyggande rådet komrr.er att samarbeta även i fortsätt

ningen (5). 
Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning att medel för SÖ:s kurs- och 

konferensverksamhet på folkbildningsområdet skall beräknas under det 
verksamhetsanslag det närmast hör och har därför överfört 128 000 kr. till 
anslaget F 5. Bidrag till studieförbunden m. m. (9). Härvid har jag samrått 

med chefen för utbildningsdepartementet. 

Under anslagsposten Lokalkostnader beräknar jag medel för lokaler i 

Linköping för administration av skolledarutbildningen (+99200kr.) (6). 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan till statsbudgeten 

för budgetåret 1983/84 under Gemensamma frågor tagit upp frågan om den 
statliga revisionsverksamheten i bl. a. vad avser ändrad revisionskontors

organisation. Som stöd för förslagen ligger riksrevisionsverkets rapport 

Den statliga revisionsverksamheten. För SÖ:s vidkommande innebär för
slaget till ändrad revisionskontorsorganisation att SÖ blir värdmyndighet 
för ett utökat revisionskontor. Jag beräknar i enlighet härmed ytterligare 

medel för denna verksamhet under anslaget: medlen är i avvaktari på 

resultatet av förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor med anled

ning av den ändrade revisionskontorsorganisationen preliminärt beräkna

de. 
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I likhet med SÖ beräknar jag medel för all personal vid Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikupplysning under detta anslag, vilket innebär en 

överföring av medel för två tjänster från anslaget B 55. Bidrag till Central

förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ( + 265 000 kr.) (7). 

Jag har i det föregående vid min anmälan av Vissa gemensamma frågor 

inom skolväsendet (avsnitt I) berört samarbetet mellan skolan och föräld

rarna. Den större föräldramedverkan som dagens skola förutsätter ställer 

krav på ökad information och utbildning av föräldrarna. Riksförbundet 

Hem och skola (RHS) har i särskilda skrivelser dels framhållit detta, dels 

påtalat svårigheten att nå föräldrar till invandrarbarn med enbart tryckt 

information. RHS har därför begärt medel dels för ökade utbildningsinsat

ser, dels för att kunna anställa en invandrarkonsulent. Med hänsyn till vad 

jag anfört har jag därför utöver prisomräkning beräknat en ökning av 

anslagsposten Bidrag till vissa organisationer med 200000kr. (8). 

Skolans samverkan med arbetslivet har ökat under de senaste åren som 

en nödvändig del i uppgiften att ge eleverna en bra grund för vidare 

utbildning och arbete. Som kommer att framgå av min redovisning under 

följande anslag beräknar jag där medel för utbildning av ledamöter i plane

ringsråd. För löntagarorganisationernas verksamhet med skolinformatörer 

beräknar jag under förevarande anslag 2 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 133984000kr. 

D 2. Länsskolnämnderna 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

63630633 

107086000 

113 307000 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och organisation framgår av för

ordningen (1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministra

tionen (ändrad 1982: 489). Föreskrifter om ledamöter och suppleanter i 

länsskolnämnden finns i 2H skollagen (1962: 319. omtryckt 1970: 1026, 
22 §ändrad senast 1981: 1113). 

Ur anslaget bestrids kostnaderna för personal anställd vid länsskol

nämnderna. Ur anslaget utgår vidare bidrag till verksamhet med regionala 

planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv samt bidrag till 

utbildning av och information till arbetslivsrcpresentanter i regionala och 
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lokala planeringsråd och till handledare i inbyggd utbildning och yrkesin-

troduktion. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Skol över- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

liandläggande personal 261.5 + 5 + 3 
Ovrig personal 92.5 +2.5 +1.5 

354,0 +7,S +4,S 

Anslag 

Förvaltningskostnader 89888 700 +7288000 +6921 000 
(därav lönekostnader) (78000000) (+5120603) (+3904000) 

Lokalkostnader 9697 300 + 443000 + 450000 
Regionala planeringsråd 5000000 + 250000 + 350000 
Medel för utbildning av 

och information till 
arbetslivsrepresentanter 
och handledare 2500000 -1500000 -1500000 

107086000 +6481000 +6221000 

Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 6 156 500 kr. 

2. Huvudförslag -2141700kr. För länsskolnämnderna gäller en ny or

ganisation fr. o. m. den I juli 1982. Eftersom någon erfarenhet av verksam

heten i den nya organisationen ännu inte föreligger finner skolöverstyrel

sen (SÖ) det svårt att redovisa effekterna av en sådan besparing. SÖ 

föreslår därför att huvudförslaget inte tillämpas på detta anslag. 

3. SÖ föreslår att ytterligare fem tjänster som konsulent för rörelsehind

rade elever inrättas. då elevunderlaget ökat genom att allt fler rörelsehind

rade elever integreras i vanliga klasser ( + 704 700 kr.). På grund av försla

get bör även medlen för reseersättningar räknas upp ( + 75 000 kr.) samt 

medlen för expenser (+50000kr.). Till detta kommer medel för fem halv

tidstjänster ( + 254 600 kr.> som biträdeshjälp. 

4. SÖ föreslår att medel för avlönande av ANT-kontaktpersoner beräk

nas under förevarande anslag. Detta medför en ökning med I 600 000 kr. på 

anslaget för länsskolnämnderna med motsvarande minskning under ansla

get för länsskolnämndernas utvecklingsstöd. 

5. SÖ °föreslår att anslagsposten Lokalkostnader minskar med 692 000 kr. 

avseende kostnader för de förutvarande fortbildningsavdelningarnas lo

kaler. Härav bör 99'.!00kr. för lokalkostnader för administrationen av 

skolledarutbildningen överföras till anslaget D I. Skolöverstyrelsen och 

resterande del överföras till högskolan. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 239 

6. SÖ föreslår att anslagsposten Medel för utbildning och information till 

arbetslivsrepresentanter och handledare minskas med 1,5 milj. kr. för att 

ingå i de 12,6milj. kr. SÖ föreslår skall anvisas för handledarutbildning 

inom kommunernas uppföljningsansvar. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagens beslut (UbU 1980/81: 38, rskr 1980/81: 395) med anledning av 

prop. 1980/81: 107 om den statliga skoladministrationen m. m. omfattade 

även länsskolnämnderna. Således gäller fr. o. m. den I juli 1982 en ny 

organisation vid länsskolnämnderna. Med hänsyn till den gjorda omorgani

sationen har jag inte beräknat medel enligt huvudalternativet på anslaget 

1983/84 (2). 

För att möjliggöra ytterligare stöd och hjälpinsatser för rörelsehindrade 

elever vid integrering i vanliga klasser beräknar jag medel för ytterligare 

tre tjänster som konsulent ( +422 800 kr.) samt för tre halvtidstjänster som 

biträden åc dessa ( + 152800kr.). Med anledning av detta ökas även medlen 

för reseersättningar ( +45 000 kr.) och expenser ( + 30 000 kr.) (3 ). 

I likhet med SÖ anser jag att all personal vid nämnderna bör avlönas ur 

detta anslag. Jag har därför överfört medel för avlönande av ANT-kontakt

personer från anslaget D 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd 

( + 1600000 kr.) (4). Eftersom kontaktpersonfunktionen bör omfatta minst 

halvtid föreslår jag att anslaget - som ersättning för medel som innevaran

de budgetår anvisats på anslaget D 3. Länsskolnämndernas utvecklings

stöd i form av engångsanvisning - tillförs dels 500000 kr. för lönekost

nader, dels 240000 kr. för resekostnader, dels ock 120000 kr. för expenser, 

dvs. sammanlagt 860000kr. 

Den nya organisationen för nämnderna innebar bL a. ett ökat antal 
tjänstemän med tjänstgöring förlagd till lånsskolnämnderna. Detta har 

bl. a. medfört behov av större lokaler vid vissa nämnder och anskaffning 
av nya telefonväxlar. För härav föranledda kostnader beräknar jag som 

engångsanvisning 450 000 kr. 
Anslagsposten Lokalkostnader under detta anslag belastas innevarande 

budgetår även av kostnader för de förutvarande fortbildningsavdelningar

na. Då dessa avdelningar numera ingår i högskoleorganisationen skall 

utgifterna i stället belasta anslaget E 25. Lokalkostnader m. m. vid högsko

leenheterna. Under anslaget DI. Skolöverstyrelsen har jag i enlighet med 

SÖ:s förslag beräknat medel för lokalkostnader för administrationen av 

skolledarutbildningen. Vid min medelsberäkning har jag därför minskat 

anslagsposten med 692 000 kr. (5). 

Chefen för utbildningsdepartementct kommer i det följande under ansla

get D25. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för 

ungdom under 18 år m. m. att lägga fram förslag om handledarutbildning. 

Jag har därför minskat anslagsposten Medel för utbildning och informa'tion 
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till arbetslivsrepresentanter och handledare med 1,5 milj. kr. Återstående 

I milj. kr. bör anvisas för utbildningen av representanter i planeringsråden 
(6). 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Länsskolnämnderna för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 113 307 000 kr. 

D 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7739000 

8196000 

Ur anslaget disponerar länsskolnämnderna innevarande budgetår dels 

medel för sin verksamhet för främjande av lokalt utvecklingsarbete, dels 

minst 2660000kr. för verksamhet på alkohol-, narkotika- och tobaksområ

det, bl. a. för anställning av ANT-kontaktpersoner på halvtid. Av den 

angivna summan utgör I 060000kr. engångsanvisning budgetåret 1982/83. 

Skolöverstyrelsen 

I. Prisomräkning 254 000 kr. 
2. I enlighet med vad som förordats i prop. 1980/81: 97 om skolforskning 

och personalutveckling föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) överföring av 

3I17000kr. från det förutvarande anslaget 07. Pedagogiskt utvecklingsar

bete inom skolväsendet till anslaget Länsskolnämndernas utvecklingsstöd 

för budgetåret 1983/84. 
3. SÖ föreslår att medel för avlönande av ANT-kontaktpersoner i länen 

beräknas under anslaget D 2. Länsskolnämnderna i likhet med vad som 

sker för personalen vid länsskolnämnderna (-I 600000kr.J. 

4. SÖ beräknar medelsbehovet under reservationsanslaget Länsskol

nämndernas utvecklingsstöd till 8 450 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Den medelsöverföring från det förutvarande anslaget D7. Pedagogiskt 
utvecklingsarbete inom skolväsendet som beslutats i samband med propo

sitionen om skolforskning och personalutveckling skall ske under en fyra

årsperiod. Den nu föreslagna överföringen (2) är den andra i följd. Sam

manlagt skall vid utgången av budgetåret 1985/86 13 milj. kr. ha förts över 

från nyssnämnda anslag till anslaget Länsskolnämndernas utvecklings

stöd. 
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Jag biträder skolöverstyrelsens (SÖ) förslag {3) att medlen för verksam

heten med alkohol-. narkotika- och tobaksfrågor vid länsskolnämnderna 

förs över till anslaget D 2. Länsskolnämnderna. Innevarande budgetår har 

för detta ändamål anvisats 2 660 000 kr., varav I 060 000 kr. som engångsan

visning. Jag föreslår att 1600 000 kr. förs över från förevarande anslag till 

anslaget D 2. Länsskolnämnderna. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforsk

ning och personalutveckling skall länsskolnämnderna disponera 4 milj. kr. 

för sin verksamhet inom utvecklingsarbetet och som ett bidrag till kommu

nernas lokala skolutveckling fördela återstoden till skolstyrelserna efter 

samma princip som medlen för särskilda åtgärder på skolområdet. 

En sådan fördelning ansågs enligt vad som anfördes i föregående budget

proposition inte meningsfull under innevarande budgetår då anslaget ännu 

var så litet. Riksdagen beslutade i enlighet härmed (UbU 1981/82: 14, rskr 

1981/82: 193). Jag anser att anslaget nästa budgetår får en sådan omfattning 

att en fördelning till kommunernas utvecklingsarbete bör göras enligt de 

riktlinjer, som beslutats med anledning av förslagen i proposition om 

skolforskning och personalutveckling. Jag förordar således att en sådan 

fördelning till kommunerna görs fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Länsskolnämndernas ufl·ecklingsstöd för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 8 196 000 kr. 

D 4. Statens institut för läromedelsinformation 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1351670 

2 165 000 

5 367000 

Statens institut för läromedelsinformation (SIL> har enligt förordningen 

( 1974: 440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation 
(ändrad senast 1982: 394) till uppgift att vara central myndighet för rikscen

tralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade (RPH>. handlägga 

ärenden om statsbidrag enligt kungörelsen ( 1974: 439) om statsbidrag till 

produktion av vissa läromedel, främja produktion av och utge information 

om läromedel för minoritetsspråks- och invandrarundervisning samt i öv

rigt att verka för förbättrad tillgång på läromedel inom områden där det 

råder brist. SIL har vidare enligt övergångsbestämmelserna till förordning

en (1982: 393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel till uppgift 

att fastställa basläromedel. 

16 Riksdagen 1982183 1 sam/. Nr 100. Bi/ugu JO 
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F ör.:dragandens överväganden 

Jag har tidigare denna dag (prop. 1982/83: 79) föreslagit regeringen att 

förelägga riksdagen förslag om att bibehålla statens institut för läromedels

information <SIL) med de arbetsuppgifter jag där förordat. Jag har också 

föreslagit att en läromedelsnämnd knyts till SIL. 

Jag har därvid föreslagit att huvuddelen av SIL:s verksamhet liksom det 

statliga stödet till produktion av läromedel skall finansieras genom ett 

system med generella avgifter. Ett förslag till en sådan avgift kommer att 

utarbetas inom regeringskansliet. Arbetet med detta förslag kräver emel

lertid rådrum för bl. a. kontakter med konsument- och producent

intressena. Jag räknar därför inte med att ett förslag kan föreläggas riksda

gen förrän i början av 1983/84 års riksmöte och följaktligen inte träda i kraft 

förrän tidigast den I januari 1984. I avvaktan på förslag om ett sådant 

generellt avgiftssystem bör i enlighet med riksdagens beslut (prop. 

1981/82: 51, UbU 1981/82: 8. rskr 1981/82: 127) uttas s. k. granskningsav

gifter, dvs. avgifter för läromedelsnämndens granskning av läromedel. 

Vidare bör de läromedelsproducenter som ansöker om att få ett läromedel 

fastställt som basläromedel betala en ansökningsavgift. Regeringen bör 

inhämta riksdagens bemyndigande att meddela föreskrifter härom. Medlen 

bör tillföras statsbudgetens inkomstsida. 

Statsbudgeten kommer därför att belastas med kostnader för SIL:s 

verksamhet under åtminstone den första hälften av budgetåret. Vilken 

belastningen kan bli för återstoden av budgetåret är beroende av det 

kommande förslaget till avgiftsfinansiering. Med hänsyn till det kommande 
utredningsarbetet gör jag här endast en preliminär medelsberäkning. Jag 

beräknar kostnaderna för helt år till 5 367 000 kr. 
Den justering av beräkningarna som kan bli erforderlig återkommer jag 

till vid min anmälan till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 

1983/84. 
Vid läromedelsnämnden - för vilken medel innevarande budgetår anvi

sats under anslaget D I. Skolöverstyrelsen - finns för samordning av 

granskning av läromedel en tjänst som kansliskrivare/assistent och medel 

motsvarande en halv tjänst i lönegrad F 13. För budgetåret 1983/84 har jag 

för detta ändamål endast beräknat medel för en tjänst som assistent i högst 

F 10. 

Antalet anställda vid SIL har begränsats med hänsyn till framför allt att 

arbetet med det centrala informationsregistret överförts till läromedelspro

ducenterna. Jag räknar därför med att SIL inte skall behöva ha fler än 

totalt tio extra ordinarie tjänster. 

Vidare har jag i prop. 1982/83: 79 anfört att antalet ledamöter i styrelsen 

för SIL bör utökas med två ordinarie och två suppleanter. Jag har därför 

räknat upp medlen för arvoden till styrelseledamöter. 

Beträffande den till SIL knutna försöksverksamheten med insatser för 
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läromcdelsförsörjningen inom minoritetsspråks- och invandrarundervis

ning anser jag - i avvaktan på förslag från språk- och kulturarvsutredning

en - att den även under 1983/84 bör bedrivas som försöksverksamhet med 

den medelsram och under de villkor som gäller för innevarande budgetår. 

För verksamheten beräknas bl. a. medel motsvarande 4,55 tjänster. 

Mede/sberäkning 

Personal 

ffaildläggande personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Läromedelsnämnden 

5 
5 

IO 

4291000 
(3 556000) 

485000 
591000 

5367000 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för 

fastställande av basläromedel, 

2. till Statens institut för läromedelsinfurmation för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 5 367 000 kr. 

D 5. Stöd för produktion av läromedel 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3 597623 

3850000 
4 100000 

Reservation 45 891 

Från anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämnen vari brist 

råder på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av lärome

del som är avsett att användas inom undervisning som står under tillsyn av 

skolöverstyrelsen <SÖ). Bestämmelser om verksamheten återfinns i kun

görelsen ( 1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel. 

Ur anslaget skall enligt gällande föreskrifter i regleringsbrevet utgå bi

drag för framställning av punktskriftsböcker till försäljning åt synskadade 

med lägst 300 000 kr. 

Riiuelse: S. 254. rad 24 Står: 4.2.2. Rättat till: 2.2 
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Statens institut för läromedelsinformation 

I. Prisomräkning 435 000 kr. I huvudförslaget har statens institut för 

läromedelsinformation (SIL) räknat med en minskning med 85 000 kr. i 

förhållande till det prisomräknade anslaget. 
2. Läromedelsproducenter, centrala, regionala och lokala skolmyndig- · 

heter. rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

( RPH), handikapporganisationer, invandrarorganisationer. studieorganisa

tioner, skolor och lärare samt olika organ som i sin verksamhet har kontakt 

med skolan ansöker hos SIL om bidrag för framställning av läromedel. 

SIL redovisar behovet av medel fördelat på resp. område i följande 

tabell. 

Område 

Specialundervisning (inkl. fram
ställning av punktskriftsböckcr) 
Minoritetsspråks- och invandrar
undervisning 
Undervisning i gymnasieskolan 
Vuxenutbildning 
Områdesövergripande material 
(film rn. m.l 

Summa 

Behov för 1983/84 
<kronor) 

2000000 

1700000 
I 000000 
1100000 

400000 

6200000 

SIL anger således ett behov av 6.2 milj. kr. under budgetåret 1983/84 för 

stöd av produktion av läromedel inom områden, inom vilka läromedel f. n. 
saknas eller är av bristfällig kvalitet. Regeringens anvisningar för myndig

heternas anslagsframställning för budgetåret 1983/84 begränsar emellertid 

SIL:s möjligheter att begära ett anslag på denna nivå. SIL prioriterar under 

budgetåret 1983/84 en utbyggnad av RPH:s verksamhet. SIL begär därför 
endast 4.2 milj. kr. i anslag för produktionsstödjande insatser under bud

getåret 1983/84. 
3. Framställningen av punktskriftsböcker till försäljning åt synskadade 

har hittills ombesörjts av RPH-SYN. Projektet har utvärderats under år 

1981 efter en treårig försöksperiod. SIL föreslår att ansvaret för verksam

heten förs över till talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

4. De produktionsstödjande åtgärderna kan ges i olika form. SIL utnytt

jar bl. a. stödformen garanti, vilket innebär att producenten garanteras ett 

bidrag, om resultatet av försäljningen under viss tid inte motsvarar kostna

derna för framställningen. För denna stödform har planeringsramar fast

ställts för perioden 1983/84 till 1986/87. SIL föreslår att planeringsramarna 

för perioden 1984/85 till 1987/88 skall vara följande (milj. kr.). 

1984/85 

2,5 

1985/86 

2,0 

1986/87 

2,0 

1987/88 

l,5 
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Föredragandens överväganden 

Jag har ~idigare denna dag lagt fram förslag i frågan om ansvaret för 

fördelning av produktionsstödet (prop. 1982/83: 79). 

För budgetåret 1983/84 räknar jag endast med sådan ökning av anslaget 

som avser att täcka den automatiska kostnadsökningen. 

Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka förslaget om att ansvaret för fram

ställning av punktskriftsböcker till försäljning åt synskadade förs över till 

talboks- och punktskriftsbiblioteket (3 J. 

I enlighet med återkommande beslut av riksdagen (första gången se 

prop. 1977/78: HJO bil. 12, UbU 1977/78: 16, rskr 1977178: 181) kan statens 

institut för läromedelsinformation f. n. efter regeringens bemyndigande 

lämna förhandsbesked om produktionsstöd i form av garantibelopp inom 

vissa fastställda ekonomiska planeringsramar, vilka årligen revideras. För 

perioden 1984/85 till 1987/88 föreslår jag följande planeringsramar 

(milj. kr.). 

1984/85 1985/86 

1,5 

1986/87 

1,5 

1987/88 

1,5 2,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion 

av läromedel i form av garantibelopp får lämnas i enlighet med 

vad jag har förordat, 

2. till Stöd för produktion av läromedel för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 4 100000 kr. 

D 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8323893 

9465000 

11124000 

Det finns fyra rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappa

de (RPH), nämligen en för hörselskadade (RPH-HÖR), en för rörelsehind

rad~ (RPH-RHJ, en för synskadade (RPH-SYN) och en för särskolan 

(RPH-SÄR). Centralerna är belägna i Örebro (Birgittaskolan), Göteborg 

(Bräcke Östergård), Solna {Tomtebodaskolan) och Umeå (Olovsdalssko

lan). 
RPH har till uppgift att främja utveckling, produktion och utlåning av 

samt information om pedagogiska hjälpmedel för handikappade elever 

inom utbildningar som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt för 

elever inom förskolan för handikappade. Verksamheten regleras genom 
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förordningen (SÖ-FS 1977: 70) med instruktion för rikscentraler för peda

gogiska hjälpmedel för handikappade. Statens institut för läromedelsinfor

mation (SIL) är f. n. central myndighet för rikscentralerna. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens institut Före-
för läromedels- draganden 
information 

Personal 

Handläggande personal 19,5 +2 + 1.5 
Övrig personal 20.5 +5 +5 

40 +7 +6,5 

Anslag 

Förvaltningskostnader 8256000 +2 384 800 +1613000 
!därav lönekostnader) (5 707 000) (+1637900) <+I 052000) 

Lokalkostnader 943000 - 118600 + 62000 
Engångsanvisningar 266000 + 403 500 16000 

9465000 +2669700 +1659000 

Avrundat +2670000 

Statens institut för läromedelsinformation 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 692 800 kr., avgår engångsanvisningar 
på 266000kr. 

2. I huvudalternativet räknar SIL med minskad framställning av lärome

del m.m. (-182000kr.). SIL anser dock att en sådan nedskärning är 
orealistisk. eftersom RPH håller på att byggas ut. 

3. För RPH-HÖR föreslår SIL att en tjänst som assistent/byråassistent 
för försäljning och distribution av läromedel och en tjänst som offsettryc

kare inrättas ( + 225 200 kr.). För hyra av videoproduktionsresurser m. m. 

föreslår SIL ytterligare medel ( + 142 000 kr.) och för inredning av utställ

ningsrum. kontorsrum och lager engångsanvisningar ( + 50 000 kr.). 

4. SIL föreslår att det vid RPH-RH inrättas dels en halvtidstjänst som 

bildproducent som delvis finansieras genom indragning av expertismedel, 

dels en tjänst som läromedelstekniker samtidigt som en tjänst som vakt

mästare dras in ( +40800 kr.). För datorstödd undervisning och för utveck

ling av teknisk-pedagogiska hjälpmedel behövs ytterligare expertismedel 

( +48 000 kr.). För framställning av fördjupningsmaterial om övningsämnen 

och av läromedel och hjälpmedel behövs ytterligare medel ( +60000 kr.). 

För inköp av reproduktionsutrustning och bordsdatorer med skrivare för 

datorstödd undervisning av rörelsehindrade behövs engångsanvisningar 
( + 70000 kr.). 

5. Vid RPH-SYN behövs. enligt SIL, en tjänst som byråsekreterare/ 

förste byråsekreterare för bildframställning och en tjänst som assistent/ 

byråassistent för dataproduktion av punktskriftsmaterial ( + 241 600 kr.). 
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För hemarbetande punktskriftskopister och ökade insatser för synskada

de, dövblinda, utvecklingsstörda och invandrare begärs ytterligare exper
tismedel ( + 195 000 kr.). För information, avgifter (inkl. service) på dator

utrustning, framställning av punktskrifts- och talböcker m. m. behöver 
RPH-SYN ytterligare medel ( + 302 000 kr.). Dessutom behövs engångsan
visningar för framställning av ordböcker och lexikon, flyttning av dataut

rustning, inköp av inredning för nya lokaler m. m. ( +420000 kr.). 

6. SIL föreslår att följande tjänster inrättas vid RPH-SÄR: en halvtids
tjänst som läromedelsproducent för videoproduktion m. m., en tjänst som 

assistent/byråassistent för montage, sättning m. m. och en tjänst som 
tryckare/bokbindare ( + 299 300 kr.). För framställning av kompendier 

m. m. behöver centralen ytterligare expertismedel ( + 52 000 kr.). För er

sättningsanskaffning och underhåll av teknisk utrustning, information om 

och framställning av läromedel m. m. behövs ökade resurser ( +60000 kr.). 

För inköp av inventarier för nya tjänsterum, videoutrustning och trycke

riutrustning behöver RPH-SÄR engångsanvisningar ( + 130 000 kr.). 
7. SIL begär en uppräkning av anslagsposten Förvaltningskostnader för 

löner till lokalvårdare, sjukvård, representation, reseersättningar och ex

penser med 72500kr. för utökad verksamhet vid samtliga RPH. 
8. För utökade lokaler vid RPH-RH och RPH-SYN beräknar SIL 17000 

kr. i ökade hyreskostnader. 

Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare denna dag lagt fram förslag i frågan om central myndig

het för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

(RPHl (prop. 1982/83: 79). 

Integreringen av handikappade elever i den vanliga undervisningen stäl
ler stora krav på RPH. Under de senaste budgetåren har därför RPH 
tillförts ökade medel för att tillgodose dessa elevers behov av pedagogiska 
hjälpmedel. Enligt min mening bör RPH även för nästa budgetår tilldelas 
ökade resurser för sin verksamhet. 

För nästa budgetår bör medel för RPH:s verksamhet beräknas med 
utgångspunkt i huvudalternativet. Därutöver beräknar jag under detta 
anslag 1531 OOOkr .. varav 250000kr. i engångsanvisningar. Ökningen av 

anslaget, som åstadkommits genom omprioriteringar, fördelar sig enligt 

följande. 

För RPH-HÖR beräknar jag medel för inrättande av de av statens 
instituts för läromedelsinformation (SIL) föreslagna tjänsterna. Vidare 

beräknar jag 142000kr. för hyra av videoproduktionsresurser m. m. samt 

en engångsanvisning om 40000kr. för inredning av utställningsrum och 
lager (3). 

För RPH-RH tillstyrker jag inrättandet av dels en halvtidstjänst som 

bildproducent som delvis finansieras genom en minskning av expertismed-
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len, dels en tjänst som läromedelstekniker samtidigt som en tjänst som 

vaktmästare dras in. Jag förordar en uppräkning av expertismedlen med 

24000kr. för utveckling av teknisk-pedagogiska hjälpmedel. För inköp av 

reproduktionsutrustning beräknar jag en engångsanvisning om 50000 kr. 
(4). 

För RPH-SYN beräknar jag medel för inrättande av de tjänster som SIL 

har föreslagit. Vidare beräknar jag 270000 kr. för kostnader för framställ

ning av läromedel för synskadade samt en engångsanvisning om 120000 kr. 

för flyttning av datautrustning och inköp av inredning till nya lokaler m. m. 

(5). 

För RPH-SÄR beräknar jag medel för inrättande av en tjänst som 

assistent/byråassistent och en tjänst som tryckare/bokbindare. Jag föror

dar en uppräkning av expertismedlen med 52000 kr. För ersättningsan

skaffning och underhåll av teknisk utrustning beräknar jag 20000kr. Vi

dare beräknar jag en engångsanvisning om 40000kr. för inköp av inventa

rier till nya tjänsterum och videoutrustning (6). 

Jag förordar en uppräkning av anslagsposten Förvaltningskostnader 

med 29 500 kr. för löner till lokalvårdare, sjukvård och reseersättningar vid 

samtliga RPH (7). 

För nytillkommande lokaler vid RPH-RH och RPH-SYN beräknar jag 

14000kr. i ökade hyreskostnader (8). 

Övriga förslag avseende verksamheten är jag f. n. inte beredd att biträda. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

11124000 kr., vilket innebär en ökning med 1659000 kr. 

Jag hemstälier att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rik.I-centralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappa

de för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

11124000kr. 
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För skolväsendet gemensamma frågor 

D 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

36696171 

30554000 

27437000 

Reservation 1871 297 

1 Anslagets tidigare namn Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. 

Från anslaget bestrids kostnader för forskning och för centralt utveck

lingsarbete inom ungdomsskola och vuxenutbildning samt för informa

tionsåtgärder i samband med detta. Skolöverstyrelsen !SÖ) ansvarar för 

planering, samordning, utvärdering och spridning av information om verk

samheten. Skolforskningen bör huvudsakligen bestå av uppdragsforskning 

inom högskolans ram och vara inriktad mot problem aktualiserade i arbetet 

med den långsiktiga planeringen, uppföljningen och utvärderingen av skol

reformer. SÖ skall lägga fram långsiktiga skolforskningsprogram enligt 

riktlinjer som angivits i proposition 1980/81: 97 om skolforskning och per

sonalutveckling och i proposition 1981/82: 106 om forskning m. m. Det 

centrala utvecklingsarbetet avser främst vuxenutbildningsområdet och 

handikappområdet samt andra målgrupper med problem av övergripande 

karaktär som av olika skäl ej är lämpade att omfattas av den lokala 

skolutvecklingen. Genomförandet kan ske antingen inom SÖ eller förläg

gas hos olika utbildningsanordnare, skolor och organisationer. 

Skolöverstyrelsen 

SÖ:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande: 

I. Löneomräkning med 6% eller l 854000kr. Huvudalternativ 

655 000 kr. Enligt SÖ bör under detta anslag för budgetåret 1983/84 anvisas 

ett belopp av 28 986 000 kr. Beloppet utgår från en generell besparing med 

2 % eller 655 000 kr. efter löneomräkning. Detta alternativ innebär att pro

jekt som startats under tidigare år eller som beräknas starta under budget

året 1982/83 och som pågår även budgetåret 1983/84. inkl. av gymnasie

utredningen startad försöks verksamhet. kan fortsätta enligt planerna samt 

att ett begränsat utrymme skapas för start av nya projekt till stöd för 

uppföljning av effekterna av beslutade reformer inom skolväsendet. Detta 

utrymme, 2 132 000 kr.. är dock det lägsta sedan anslaget nådde någon 

omfattning i början av 1970-talct. 

2. I enlighet med riksdagens beslut om proposition 1980/81: 97 om skol

forskning och personal utveckling överförs 3 117 000 kr. till anslaget D 3. 

Länsskolnämndernas utvecklingsstöd. Den påbörjade avvecklingen av de-
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lar av det centralt bedrivna utvecklingsarbetet, inkl. läroplansarbetet, fort

sätter och kommer att vara slutförd i och med budgetåret 1985/86. 

3. I samband med anslagsframställningen har SÖ presenterat sitt forsk

ningsprogram. Skolforskningen inom SÖ:s ansvarsområde skall mera än 

hittills integreras med den långsiktiga planeringen och utvecklingen av det 

svenska skolväsendet. l sitt forskningsprogram redovisar SÖ de konse

kvenser SÖ därvid dragit beträffande övergripande forskningspolitiska 

principer, forskningens innehåll och forskningspl_aneringens organisation 

och genomförande i den nya statliga skoladministrationen. 

Nya projekt avser förändringarna inom gymnasieskolan. de nya for

merna för personalutbildning, fortsatt forskning rörande språkinlärning för 

invandrare och nationella minoriteter samt forskning om inlärning och 

undervisning. 

4. Posten Centralt utvecklingsarbete bör enligt SÖ ökas med 350000kr., 

motsvarande de medel som tillförts SÖ budgetåret 1982/83 för kostnader i 

samband med gymnasieutredningens försöks verksamhet. 

SÖ anför att detta· belopp utgör endast en tredjedel av de faktiska 

kostnaderna. Genom inskränkningar i annan verksamhet har SÖ skapat 

utrymme under budgetåret 1982/83 för fullföljande av gymnasieutredning

ens åtaganden. Försöksverksamheten skall enligt SÖ pågå t. o. m. budget

året 1984/85 och kostnaderna avses fr. o. m. den 1 juli 1983 bestridas inom 

detta anslag. Försöksverksamhetens budget för 1983/84 beräknas uppgå till 

samma belopp som under budgetåret 1982/83. 

Föredragandens överväganden 

Den I juli 1982 trädde riksdagens beslut med anledning av proposition 

1980/81: 97 om skolforskning och personalutveckling i kraft <UbU 
1980/81: 37, rskr 1980/81: 385). Under perioden 1982-1985 skall huvudpar

ten av de delar av detta anslag som utnyttjats för utvecklings- och läro

plansarbete överföras till anslaget D 3. Länsskolnämndernas utvecklings

stöd. Det kvarvarande anslaget skall successivt inriktas mot att bestrida 

kostnader för forskning, främst av övergripande och långsiktig karaktär, 

visst centralt utvecklingsarbete rörande bl. a. vuxenutbildning, handikapp

frågor och frågor rörande invandrare och nationella minoriteter samt pla

nering, uppföljning och information. 

Jag har inget att erinra mot skolöverstyrelsens (SÖ) beräkning av det 

belopp (2) som budgetåret 1983/84 skall föras över till anslaget D 3. Läns

skolnämndernas utvecklingsstöd. 

Jag har vidare inte något att erinra mot det skolforskningsprogram (3) 

som SÖ presenterat i samband med sin anslagsframställning. Jag noterar 

att den breddning av inriktningen för det centrala skolutvecklingsarbetet 

som dåvarande statsrådet Tillander efterlyste i föregående budgetproposi

tion har kommit till stånd. 
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Jag delar SÖ:s syn att projekt inom SÖ:s forskningsprogram skall vara 

skolrelaterade. De utgångspunkter som SÖ redovisar är dock av en över

gripande och allmängiltig karaktär. När det gäller den konkreta redovis

ningen av nya projekt har emellertid SÖ enligt min mening koncentrerat sig 

på relevanta och viktiga områden. 

SÖ anger att man avser att tillämpa en femårig planeringsram för forsk

ningsprogrammen. Enligt riksdagens beslut om forskningen (prop. 

1981/82: 106, UbU 1981/82: 37, rskr 1981/82: 397) förutsattes att regeringen 

i mitten av varje mandatperiod skulle presentera ett samlat forskningspro

gram för riksdagen. Jag utgår från att SÖ:s forskningsplanering möjliggör 

en anpassning till den förändrade prioritering som riksdag och regering kan 

vilja göra med anledning av förslagen i framtida forskningspropositioner. 

Fr. o. m. innevarande budgetår har ansvaret för den försöksverksamhet 

som initierats av den nu avvecklade gymnasieutredningen (U 1976: 10) 

överförts till SÖ. För att underlätta överförandet och för att ge SÖ tid att 

planera in försöken i den ordinarie verksamheten tilldelades SÖ genom 

beslut den 14 oktober 1982 350000 kr. som en engångsanvisning för att 

finansiera försöksverksamheten under innevarande budgetår. Jag räknar 

inte särskilda medel för detta ändamål för nästa budgetår (4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskning och centralt utvecklingsarbete inom sko/väsendet 

anvisa ett reservationsanslag av 27 437 000 kr. 

D 8. Fortbildning m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

73071346 
20730000 
22 105 000 

Reservation 4 786552 

Från anslaget. bestrids kostnader för skolledarutbildningen och för så
dana övriga utbildningsinsatser som skolöverstyrelsen (SÖ) ansvarar för 

genomförandet av. SÖ ansvarar därvid för att vissa angelägna utbildningar 

kommer till stånd, vilka inte kan anordnas inom högskolan. SÖ ansvarar 

således för att vissa kurser och andra utbildningsinsatser kommer till stånd 

för lärare i yrkesämnen och för personal vid specialskolan, särskolan och 

sameskolan. Inom anslaget disponerar SÖ också medel, som i styrande 

och stimulerande syfte fördelas vidare till kommunerna för att bestrida 

dessas kostnader för viss utbildning, som de själva ansvarar för. Under 

innevarande år fördelas således medel till fortbildning för det lokala ut

vecklingsarbetet i grundskolan och till fortbildning för klasslärare i natur

orienterande och tekniska moment (No/Teknik). Vidare bekostas från 

anslaget bidrag till lärarorganisationer m. fl. för fortbildningsverksamhet 
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och bidrag till skolpersonal för deltagande i internationella kurser och 

konferenser. Inom anslaget disponerar SÖ också vissa medel för plane

ring, uppföljning och information. 
Enligt förordningen ( 1981: 1371) med instruktion för den statliga skolad

ministrationen (ändrad 1982: 489) skall SÖ kartlägga behovet av personal

utbildning inom skolväsendet. Kartläggningen skall tillsammans med SÖ:s 

förslag till prioriteringar årligen presenteras regeringen som ett underlag 

för dess och riksdagens ställningstaganden när det gäller resurser till hög

skolan. SÖ och kommunerna samt de övergripande riktlinjer som skall 

gälla för verksamheten. 

Skolöverstyrelsen 

Den nya organisationen för personalutbildning (prop. 1980/81:97. UbU 

1980/81:37. rskr 1980/81:385) trädde i kraft den I juli 1982. Reformen 

innebär bl. a. att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna lik

som mellan utbildningsmyndigheterna förändrats. 

Utbildning för skolpersonal bekostas förutom av medel från detta anslag 

också av medel från anslaget E 7. Utbildning för undervisningsyrken, 

anslagsposten Personalutbildning för skolväsendets personal. För budget

året 1983/84 föreslår SÖ inte någon förändring i den överenskomna an

svarsfördelningen mellan högskolan och SÖ. 

För att finansiera vissa kostnader i samband med lokalt utvecklingsarbe

te och personalutbildning anvisas fr. o. m. budgetåret 1982/83 särskilda 

anslagsposter inom anslagen D 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 
och D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

För budgetåret 1983/84 föreslår SÖ ej heller några större förändringar i 
organisation eller i anslag för pågående verksamhet. 

SÖ: s an slagsframställning för budgetåret 1983/84 innebär i huvudsak 

följande: 

I. Prisomräkning 625 000 kr. 

2. SÖ har i skrivelse den 15 oktober 1982 inkommit med förslag om 

angelägna personalutbildningsbehov för skolväsendets personal och för

teckning över generella medgivanden om löneförmåner m. m. vid ledighet 

för utbildning budgetåret 1983/84. SÖ bedömer att inriktningen och omfatt

ningen av verksamheten bör vara huvudsakligen densamma som under 

budgetåret 1982/83. 

3. Skolledarutbildningen, som bedrivs i SÖ:s regi, bör fullföljas enligt en 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 reviderad långtidsplan. Utbildningen beräknas 

vara slutförd år 1988. 
4. Genom att medlen för fortbildning för klasslärare i No/Teknik hittills 

inte uppräknats för kostnadsökningar räknar SÖ med att No/Teknik-fort

bildningen måste förlängas med ett år och således inte kan avslutas förrän 

år 1986. 
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5. Fortbildningen för det lokala utvecklingsarbetct föreslås fortsätta 

enligt de grunder som anges i regeringens beslut den 2 april 1981 (SÖ-FS 

1981: 46) i de rektorsområden som ej deltagit i denna utbildning eller i den 

tidigare personallagsutbildningen. 
6. Vid planeringen av verksamheten inför budgetåret 1982/83 har det 

visat sig att behovet av fortbildning för lärare i yrkesinriktade ämnen -

speciellt för vissa små målgrupper - är större än vad SÖ tidigare räknat 

med. Vidare är ramen för speciella fortbildningsinsatser för lärare i spe

cialskola, särskola och sameskola inte tillräcklig. För detta ändamål beräk

nar SÖ ytterligare 220000kr. 

7. Vissa skolformer omfattas inte på det lokala planet av den reforme:· 

rade personalutbildningen, I första hand föreslår SÖ att medlen för dessa 

skolformers personalutbildning beräknas på sammä sätt som för grundsko

lan. SÖ föreslår således en förändrad statsbidragskonstruktion som enligt 

SÖ:s mening är en omfördelning av medel som ej medför ökade kostnader. 

De skolformer som enligt SÖ:s förslag skall omfattas av den nya medels

beräkningen för lokal skolutveckling är följande: folkhögskolan. samesko

lan, specialskolan, vissa statsunderstödda privatskolor. riksinternatskolor, 

statens skolor för vuxna, Hillelskolan. de estniska skolorna. Kristoffersko

lan och vissa lanthushållsskolor. De medel som SÖ sålunda beräknar för 

lokal skolutveckling (2,5 o/c på lärarlönebidraget för berörd skolform) bör 

enligt SÖ:s förslag samlas under en gemensam särskild anslagspost under 

anslaget D 8. Fortbildning m. m. SÖ fördelar därefter 85 r;;;, av medlen till 

resp. skola efter viss behovsprövning. 15 r;-;- av medlen disponerar SÖ för 

att betala lönekostnader m. m. vid längre ledighet. SÖ skulle därmed 

kunna ta över långtidsplaneringen av dessa fortbildningsinsatser. För de 

små skolformerna skulle SÖ genom denna anordning över en följd av år 

kunna utjämna sådana kostnader för längre ledigheter för utbildning som 
drabbar dessa skolformers lärarlönekonton orimligt hårt. De av SÖ säluri- · 

da beriiknadc medlen utgör 8414000kr. Den andel som SÖ avser dispone

ra utgör 1 263 000 kr. 

För vissa skolformer. nämligen Bergsskolan i Filipstad och den kommu
nala högskolan, föreslår SÖ att en på nyss beskrivet sätt framräknad 

likartad resurs för lokal skolutveckling fördelas till resp. "viirdkommun". 

8. Om bidraget till lokal skolutveckling inte kommer att utgå begär SÖ i 

andra hand under detta anslag medel ( + 230 000 kr.) för att möjliggöra att 

fortbildningen kan anordnas i anslutning till det lokala utvecklingsarbetet 

och för att bekosta vikarier. resor och traktamente för lärare som deltar i 

SÖ:s speciella kurser för lärare i specialskola och sameskola. SÖ måste då 

också ha medel för att finansiera arbetslivsorientering och yrkesstudier för 

lärare i skolformer. som inte erhåller bidrag till lokal skolutveckling. 

9. SÖ pekar i anslagsframställningen på vissa problem i undervisningssi

tuationcn på lågstadiet och föreslår ett antal åtgärder. Bland dessa finns en 

speciell satsning under fyra år på fortbildning av lågstadiets och förskolans 
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personal för att fä igång ett lokalt utvecklingsarbete (se Vissa gemensam
ma frågor. avsnitt 3.1.1). För ändamålet beräknar SÖ 22.5 milj. kr. per är i 

fyra år, dvs. sammanlagt 90milj. kr. 

10. ADB-linjen inom den kommunala högskolan står fortfarande under 

SÖ:s tillsyn. Lärarna är anställda vid gymnasieskolan i kommunen. De bör 

ha samma förutsättningar som lärarna inom denna till fortbildning. Ett 

bidrag till lokal skolutveckling bör därför beräknas på anslaget E 10. Bi

drag till kommunal högskoleutbildning m. m. Bidragsdelen bör tilldelas de 

kommuner som har ADB-linjen och där utnyttjas tillsammans med bidra

get till lokal skolutveckling till grundskolan m. m. SÖ begär vidare i skri

velsen den 15 oktober 1982 om angelägna personalutbildningsbehov m. m. 

för skolväsendets personal budgetåret 1983/84 att regeringen klarlägger 

ansvaret för personalutbildning för lärarna vid ADB-linjen inom kommu

nala högskoleutbildningen. 

11. SÖ förordar att högskolan får ytterligare medel för att utbudet av 

utbildning skall kunna ökas inom de högst prioriterade områdena. SÖ 

pekar speciellt på behovet av utbildning inom dataområdet och av att all 

utbildning i större utsträckning kan bedrivas decentraliserad och som 

distansundervisning. 

12. Sammanlagt begär SÖ för budgetåret 1983/84 att 44300000kr. anvi

sas under förevarande anslag. 

Föredragandens överväganden 

Som jag framhållit i det föregående under Vissa gemensamma frågor 
inom skolväsendet, (avsnitt 2.2) är beslut om fortbildning och vidareut

bildning av lärare och skolledare tillsammans med beslut om användningen 

av resurser för lokalt utvecklingsarbete några av de viktigaste medlen som 

lokalt står till förfogande för att uppnå de av statsmakterna fastställda 

målen för skolan och vuxenutbildningen. Samtidigt är övergripande beslut 
om inriktningen av personalutbildningen ett betydelsefullt indirekt styrme

del av skolväsendets verksamhet och utveckling. 

En viktig uppgift för skolöverstyrelsen (SÖ) är att kartlägga behovet av 

fortbildning och vidareutbildning. Kartläggningen tillsammans med SÖ:s 

förslag till prioritering skall årligen presenteras regeringen. Jag delar SÖ:s 

bedömning (2) att inriktningen och omfattningen av fortbildningen och 

vidareutbildningen för skolväsendets personal under budgetåret 1983/84 

bör vara huvudsakligen densamma som innevarande år. 

Enligt riksdagens beslut (UbU 1981/82: 15. rskr 1981/82: 194) med anled

ning av föregående budgetproposition lprop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 258) till

fördes detta anslag ytterligare 2 milj. kr. för att skolledarutbildningcn skul

le genomföras snabbare. Enligt SÖ (3) kommer ca 2 700 skolledare att ha 

deltagit i utbildningen vid detta budgetårs utgång och för vissa samver

kansområden skall skolledarutbildningen därmed också vara helt genom-
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förd. Jag finner det angeläget att skolledarutbildningen genomförs enligt 

den fastlagda planeringen. Jag vill i detta sammanhang också erinra om vad 

som anfördes i prop. 1980/81: 97 om skolforskning och personalutveckling 

(s. 46) om nödvändigheten av att skolledarutbildningen organiseras på ett 

sådant sätt att möjligheterna att genomföra delar av utbildningen i anslut

ning till det lokala utvecklingsarbetet tillvaratas. 

No/Teknik-fortbildning har enligt beslut om läroplan för grundskolan 

m. m. (prop. 1978/79: 180, UbU 1978/79: 45, rskr 1978/79: 422) pågått sedan 

budgetåret 1980/81 och skall vara slutförd i och med utgången av budget

året 1984/85. SÖ beräknar ( 4) att ca 5 500 lärare har deltagit i denna 

fortbildning vid utgången av innevarande budgetår och att minst samma 

antal kvarstår att fortbilda. Fortbildningen, som omfattar fem dagar för var 

tredje lärare på låg- och mellanstadierna, skall vara samordnad med ett 

lokalt utvecklingsarbete, varvid möjligheterna till en stadieövergripande 

metodisk fortbildning som också omfattar högstadiets lärare skall beaktas. 

Beslutet att anordna denna fortbildning fattades före besluten om skol

forskning och personalutveckling (prop·. 1980/81:97, UbU 1980/81:37, 

rskr 1980/81: 385). I den nya organisationen som följde av riksdagens beslut 

förfogar kommuner och skolor över även andra resurser för lokal skolut

veckling, som skall användas till lokalt utvecklingsarbete och fortbildning. 

Jag betraktar den särskilda fortbildningen i naturorienterande och tekniska 

moment dels som en styrning och stimulans för det lokala skolutvecklings

arbetet, dels som ett led i genomförandet av Lgr80. Genom att man lokalt 

disponerar både medlen för No/Teknik-fortbildningen för klasslärare och 

bidraget till lokal skolutveckling bör det finnas möjligheter för kommuner

na att komplettera No/Teknik-fortbildningen med andra insatser och på så 

sätt finna de mest rationella formerna för såväl fortbildningen som en 

förbättrad undervisning i naturorientering och teknik. SÖ begär i årets 
anslagsframställning att få förlänga verksamheten med ett år. Jag är inte 
beredd att biträda SÖ:s förslag. 

SÖ har lagt fram förslag (7) om beräkning av medel för lokal skolutveck

ling för vissa skolformer som inte omfattas av den reformerade personalut

bildningen. SÖ:s förslag avser statliga och fristående skolor, viss kommu

nal högskoleutbildning samt folkhögskolor. De två sistnämnda skolfor

merna kommer att behandlas av chefen för utbildningsdepartementet i 

senare sammanhang. Jag kommer i det följande att lägga fram förslag om 

sameskolorna och specialskolan, som båda är statliga skolformer. Övriga 

skolformer är av den karaktären att de själva måste få ta ställning till 

huruvida och i vilken form de önskar delta i den reformerade personalut

bildningen. Däri ingår också att ta ställning till avsättning av medel för 

ändamålet. 

SÖ har således under anslaget D 15. Specialskolan m. m.: Utbildnings

kostnader beräknat I 227 800 kr. för lokal skolutveckling. Under an:;laget 

D 14. Sameskolor har SÖ beräknat 71200kr. för samma ändamål. F. n. 
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anser jag inte att det finns ett tillräckligt välunderbyggt beslutsunderlag för 

att jag skall kunna biträda SÖ:s förslag om en delvis gemensam resurs för 

lokal skol utveckling för två skolformer med så olika verksamhetsinriktning 

och framför allt av så olika omfattning. Däremot menar jag att det är viktigt 

att det även för de statliga skolformerna skapas möjligheter till mera 

självständiga ställningstaganden. bl. a. när det gäller inriktningen av det 

egna utvecklingsarbetet och personalutbildningen. Mot denna bakgrund 

förordar jag att vid fortbildning skall, i de fall vikariekostnader uppstår, 

dessa belasta resp. sakanslag såsom har varit fallet hittills. Vid fortbildning 

som SÖ anordnar för specialskolans personal och sameskolans lärare bör 

såsom nu sker kostnader för resor och traktamenten m. m. tills vidare utgå 

ur förevarande anslag. För detta ändamål och för anordnande av vissa 

fortbildningsinsatser för personal vid specialskolan och lärare vid same

skolan samt för vissa yrkeslärar~ategorier föreslår jag att ytterligare 

330000 kr. anvisas (6 och 8). Vidare kommer jag i det följande, i samband 

med att jag framlägger mina förslag avseende specialskolan. att föreslå ett 

nytt resurstilldelningssystem för lärartjänster i specialskolan. I denna re

surs beräknar jag också medel för lokal skolutveckling. Jag avser i annat 

sammanhang att förelägga regeringen förslag om att SÖ skall få i uppdrag 

att utarbeta förslag till ett nytt resursberäkningssystem inkluderande re

surs för lokal skolutveckling för sameskolan. 

SÖ har. som jag förut nämnt, tagit upp vissa frågor rörande fortbildning 

för personal som tjänstgör i kommunal högskoleutbildning. Jag vill med 

anledning härav endast klargöra att statsbidraget till kommunerna till lokal 

skolutveckling får användas uteslutande för grundskolans. gymnasiesko
lans. kommunala vuxenutbildningens och grundutbildningens för vuxna 

ändamål. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar än 

sådana av automatisk natur. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till FortbildninR m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 22 I 05 000 kr. 

D 9. Särskilda åtgärder på skolområdet 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

199996756 

204842000 

209042000 

Från anslaget bestrids kostnader för statsbidrag enligt förordningen 

( 1981: 50 I) om statsbidrag till särskilda åtgärder på skolområdet (ändrad 

1982: 244). 

De medel som anvisas på anslaget fördelas av skolöverstyrelsen (SÖ) 

mellan länen. Länsskolnämnderna beslutar i sin tur om fördelning av 
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tilldelat belopp mellan primärkommuner som behöver bidrag. Fördelning

en sker utifrån en helhets bedömning av situationen för skolväsendet i varje 

primärkommun inom länet. 

Skolöverstyrelsen 

I samband med den för budgetåret 1982/83 av SÖ beslutade länsvisa 

fördelningen har från vissa nämnder påtalats behovet av en förändring av 

fördelningskriterierna vad gäller resurser per län ur anslaget Särskilda 

åtgärder på skolområdet (SÅS) så att en avvikande fördelningsfaktor för 

glesbygd införs. SÖ delar nämndernas uppfattning att en ändring av krite

rierna för fördelning av SÅS-resursen bör komma till stånd för att bättre 

tillgodose de små kommunernas behov av resurser för studie- och yrkes

orientering (syo). 

SÖ föreslår att ett anslag av 208 531 000 kr anvisas till Särskilda åtgärder 

på skolområdet för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag 209 042 000 kr. för särskilda åtgärder 

på skolområdet (SÅS). Detta belopp motsvarar dels den tidigare s. k. 

länsskolnämndsresursen inom grundskolan, dels 25% av den tvåprocen

tiga besparingen under grundskol- och gymnasieskolanslagen, sedan hän

syn tagits till att vissa medel avsätts under anslaget E 7. Utbildning för 

undervisningsyrken för att möjliggöra utbildningsinsatser för obehöriga 

lärare. dels ock medel för glesbygdskommuners behov av extra resurser 

för studie- och yrkesoricntering (syo) i skolan. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 ändrades statsbidragsgivningen till kommu

nerna för syo i skolan. I vad avser syo i grundskolan och uppföljande 

verksamhet och bidrag till lokala plane1ingsråd inordnades resurserna i 

grundskolans förstärkningsresurs. Enligt vad dåvarande statsrådet Til

lander angav i 1982 års budgetproposition (bil. 12 s. 259) tillfördes 

SÅS-anslaget särskilda medel så att länsskolnämnderna vid sin fördelning 

av den del av anslaget som fördelas som allmän resurs även skulle ta 

hänsyn till behovet av resurser för syo i skolan så att minst nuvarande nivå 

skulle kunna upprätthållas även i små kommuner. som inom ramen för det 

tidigare statsbidragssystemet för syo garanterades en lägsta statsbidrags

nivå. Länsskolnämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 

har i skrivelser beskrivit effekterna av det nya statsbidragssystemet för syo 

och föreslagit att en avvikande fördclningsfaktor för glesbygd införs för att 

bättre tillgodose de små kommunernas behov av syo-resurser. Även skol

överstyrelsen (SÖ) har påtalat behovet av en ändring av krite1ierna för 

fördelning av SÅS-resursen i syfte att bättre tillgodose de små kommuner

nas behov av syo-resurser. 

17 Riksdai;en 1982183 I sam/. Nr 100. Bilai;a JO 

Räuelse: S. 2T2, rad 15 Står: 2033 Rättat till: 1969 
rad 19 Står: 41,5 Rättat till: 40.2 
rad 23 Står: 261.7 Rättat till: 262.8 
rad 25 Står: 65.4 Rättat till: 65,7 
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Resurstillskottet för syo i glesbygd har uppenbarligen inte fått avsedd 
effekt. Genom den metod enligt vilken anslaget fördelas mellan länen har 

det resurstillskott som beräknades för syo-insatser i glesbygd inte kommit 

enbart län med glesbygdskommuner till del utan fördelats mellan samtliga 

län. Även om man måste acceptera att det med den schabloniserade 

fördelningsmetod som tillämpas inte går att nå en absolut rättvisa mellan 

olika läns och kommuners behov menar jag ändock att det är nödvändigt 

att avsätta särskilda medel för syo-insatserna i glesbygd. För budgetåret 

1983/84 bör därför SÖ efter regeringens närmare beslut ur SÅS-anslaget få 
fördela högst 5 milj. kr. till sådana nämnder, som i länet har kommuner 

med stor andel elever i små högstadieskolor och därmed behov av extra 

syo-resurser. Övriga medel ur SÅS-anslaget skall SÖ fördela enligt gällan

de fördelningsprinciper. Jag vill betona att det inte är avsikten att special

destinera resurser för syo. Innan SÖ gör den slutliga fördelningen till 
nämnderna skall den särskilda syo-resursen och den övriga resursen ur 

SÅS-anslaget läggas samman. Länsskolnämnderna får således ett enda 

belopp ur SÅS-anslaget att fördela till kommunerna. Vid nämndernas 

fördelning till kommunerna skall behovet av extra syo-resurser vara en 

komponent i helhetsbedömningen av situationen inom skolväsendet i resp. 

kommun. Även kommunen erhåller således ett enda belopp, frånsett vad 

som erhålls i form av särskild resurs för inomregionala insatser. Kom

munen har sedan frihet att i huvudsak disponera resurserna på det sätt den 

finner bäst för åtgärder inom skolområdet. 

En annan fråga gäller fördelningen av medel för handikappade elevers 

behov. Samtidigt som SÅS-anslaget infördes. upphörde det tidigare ansla

get för personell assistans i grundskolan. Avsikten var att ge ekonomiskt 

utrymme för insatser för elever med handikapp betydligt över den tidigare 

nivån. Från de handikappades organisationer har uttryckts farhågor för att 

handikappade elevers behov inte beaktas tillräckligt vid fördelningen av 

SÅS-resurser. I likhet med vad dåvarande statsrådet Tillandcr angav i 1982 
års budgetproposition (bil. 12 s. 259) vill jag understryka att andelen elever 

med handikapp är ett kriterium som måste tillmätas mycket stor vikt vid 

länsskolnämndernas fördelning till kommunerna av den allmänna resur

sen. Den allmänna resursen avser medel för en i huvudsak valfri använd

ning inom kommunen. Jag utgår dock från att kommunerna särskilt beak

tar de handikappade elevernas speciella behov vid beslut om användning 

av den SÅS-resurs som kommunen tilldelats. liksom vid fördelning av 

förstärkningsresursen. 

I samband med att SÅS-anslaget inrättades gav regeringen SÖ i uppdrag 

att fortlöpande följa tillämpningen av reglerna för medclstilldelningen ur 

det nya anslaget och utvärdera effekten av åtgärderna för att ge regeringen 

underlag för en bedömning av behovet av fortsatta särskilda insatser. SÖ 

har sammanställt en rapport om fördelningen av SÅS-resursen 1981 /82. I 

rapporten konstateras bl. a. att endast 14 kommuner i hela riket inte har 
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tilldelats allmän resurs. Om man även beaktar de kommuner som· fått 

särskild resurs konstateras att 277 av landets 279 kommuner 1981/82 be

dömts vara i behov av extra resurser. En sådan fördelning av medel ur 

anslaget är oroväckande. Jag har vid min anmälan av vissa gemensamma 

frågor inom skolväsendet när det gäller den behovsrelaterade resursfördel

ningen sagt att skillnaderna mellan klasser och skolor i en kommun många 

gånger är större än skillnaderna mellan olika kommuner. Detta hindrar 

emellertid inte att det finns betydande skillnader också mellan kommuner. 

Jag vill därför understryka att tanken inte är att SÅS-resursen skall förde

las mellan alla eller nästan alla kommuner i ett län. Avsikten är tvärtom att 

resursen skall fördelas efter en reell behovsbedömning, så att den åtmins

tone i någon mån kan hjälpa till att utjämna skillnader i förutsättningar som 

finns mellan olika skolor och kommuner. Jag utgår från att SÖ även 

fortsättningsvis noga följer medelstilldelningen ur anslaget och inkommer 

till regeringen med de förslag till åtgärder som SÖ anser erforderliga för att 

syftet med anslaget skall nås. dvs. en behovsorienterad resursfördelning 

till kommunerna. 

Det belopp kommunen erhåller för särskilda åtgärder på skolområdet 

inkluderar ersättning för kostnader för arbetsgivaravgifter. Lönekostnads

pålägg bör i likhet med vad som gäller innevarande budgetår inom ramen 

för anslaget beräknas på hälften av den resurs som fördelas mellan läns

skolnämnderna sedan hänsyn tagits till att viss del av resursen avser 

arbetsgivaravgifter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda åtRiirder på sko/området för budgetåret 1983/84 

anvisa ett anslag av 209 042 000 kr. 

D 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom ut
bildningsväsendet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8711737 

5 520000 

5520000 

Mellan staten och vissa upphovsrättsliga organisationer träffades den 11 

juni 1981 ett avtal om kopiering i skolorna och högskolorna (se prop. 

1981/82: 25 bil. 6. UbU 1981/82: 7, rskr 1981/82: 124). Avtalet gäller fr. o. m. 

den I juli 1981 t. o. m. den 30 juni 1984 och omfattar utbildning som staten, 

kommun eller landstingskommun är eller under avtalsperioden blir huvud

man för och som står eller under avtalsperioden ställs under tillsyn av 

skolöverstyrelsen, universitets- och högskoleämbetet eller styrelsen för 

Sveriges lantbruksuniversitet. Avtalet ger lärare vid skolor och högskolor 

rätt att i viss utsträckning kopiera svenska och utländska litterära eller 
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konstnärliga verk samt fotografier. Ersättning betalas av staten med ett 

visst belopp per kopiesida. Den skall grundas på en redovisning av kopie

ringens omfattning, som vid skolorna skett under tiden den I januari-den 

30 juni 1982 och vid högskolorna äger rum under tiden den I oktober 1982-

den 31 mars 1983. Något resultat från redovisningen vid skolorna föreligger 

ännu inte vid utgången av november 1982. 

Ersättningen utbetalas till föreningen BONUS. 

Skolöverstyrelsen 

I avtalet regleras de. belopp som skall utbetalas under avtalsperioden. 

An slagsbehovet beräknas till 5 795 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Som jag nyss angav föreligger ännu inte resultaten av de redovisningar 

som skall läggas till grund för storleken av ersättningen för kopiering. I 

avvaktan på resultatet av redovisningen bör anslaget för budgetåret 

1983/84 tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till MånRfilldig<mde m· litterära och konstnärliga 1·erk inom 

utbildningsi·iisendct för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 5 520 000 kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet m. m. 

D 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

12011122731 

12 365 000000 

12 975 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till kommunerna för drift- · 

kostnader för grundskola. viss praktisk lärarutbildning vid grundskola, 

lokala planeringsråd och uppfÖijande studie- och yrkesorientering samt för 

kostnader för vissa skokhefsfunktioner. Bidragsbestämmelserna finns i 

förordningen ( 1978: 345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, 

m.m. (ändrad senast 1980:395 och 710. 1981:450 samt 1982:73 och 606. 

Dessa bestämmelser innebär i korthet att statsbidrag till kostnader 

för driften av grundskola i huvudsak utgår i form av basresurser och 

förstärkningsresurser. För varje skolenhet beräknas antalet basresurser 

med hänsyn till antalet elever i varje årskurs av grundskolan vid enheten. 

Förstärkningsresurser utgår direkt till kommunerna med 0,6384 veckotim

mar per elev i grundskolan. Vidare utgår tilläggs bidrag för vissa kostnader. 

främst vikariekostnader. Tilläggsbidraget utgår med viss procentsats av 

statsbidraget för bas- och förstärkningsresurserna. Härutöver utgår bidrag 

för vissa särskilda ändamål, bl. a. särskild undervisning, hemspråksunder

visning, vissa arbetsgivaravgifter och samlad skoldag. 

Regeringen fastställer årligen veckotimpris för bas- och förstärkningsre

surser m. m. I den förordning som avser redovisningsåret 1981/82 (SÖ-FS 
1982: 218) har veckotimpriset för basresurser för resp. stadium fastställts 

till i genomsnitt 3165kr., 3186 kr. och 3938kr. samt veckotimpriset för 
förstärkningsresursen till 3 477 kr. Tilläggsbidraget har fastställts till 

13.1%. 
Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret 

1983/84 belastas anslaget med förskott för detta år beräknat på statsbidra
get för redovisningsåret 1982/83 samt slutreglering av bidraget för redo

visningsåret 1982/83. Regeringen har föreskrivit (SÖ-FS 1981: 152) att för

skott på tilläggsbidraget för redovisningsåret 1982/83 skall beräknas efter 

en procentsats som understiger den slutgiltigt fastställda för redovisnings

året 1981/82 med 2.3 procentenheter. 

Från anslaget bestrids vidare kostnader för statsbidrag till kommunerna 

för lokal skolutveckling enligt bestämmelser i förordningen ( 1982: 608) om 

statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. Även för detta bidrag gäller ett 

förskotts- och slutregleringsförfarande. 

Anslaget belastas vidare med bidrag till kommuner och organisationer 

Rättelse S. 261. rad 6 Står: 1982/83: 73, 606 Rättat till: 1982:/83: 73 och 606. 
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för vissa verksamheter samt med kostnader för reducerat lönekostnadspå

lägg (lkp). 

I enlighet med föreskrifter i förordningen (1981: 449l om minskning av 

vissa statsbidrag till kommunal utbildning <ändrad 1982: 610) skall flertalet 

bidrag som utbetalas under detta anslag minskas med 2 % av det belopp 

som annars skulle ha utgetts. 

Ur anslaget utgår bidrag till de estniska skolorna i Stockholm och Göte

borg. Kristofferskolan samt Hillelskolan. båda i Stockholm. enligt av 

regeringen utfärdade särskilda förordningar. Bidraget utgår med 99 % av 

ett bidragsunderlag som består av dels lärarlönekostnaderna, dels kostna

derna för sjukförsäkringsavgift. folkpensionsavgift och tilläggspensionsav

gift enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 

För budgtårct 1982/83 utgår bidrag med sammanlagt högst 800000kr. till 

sådana Waldorfskolor som inte erhåller statsbidrag enligt särskild förord

ning. 

AnslaRsberiikninR 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Anslag 

I. Bas- och förstärk-
ningsresurser 
m.m. 9180300000 -385800000 +438500000 

2. Bidrag till den 
samlade skoldagen 32 200000 - 5 700000 - 3 300000 

3. Bidrag till 
kommuner och orga-
nisationer för 
vissa verksamheter 42800000 + 4174800 + 9494000 

4. Bidrag till 
fristående skolor 8600000 + 383 000 + 166000 

5. Bidrag till lokal 
skolutveckling 144900000 + 56000000 + 41800000 

6. Bidrag till kost-
nader för vissa 
socialavgifter 1925800000 - 49500000 + 43600000 

7. Lönekostnads pålägg I 030400000 - 26800000. + 49700000 
8. Bidrag till atgär-

der på lågstadiet + 30000000 

12 365 000 000 -407242200 +609960000 

Avrundat +610000000 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har - där ej annat anges - beräknat kostnaderna 

efter ett veckotimpris som beräknats utan hänsynstagande till löneutveck

ling under redovisningsåret 1982/83. 
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1. Antalet elever, basresurser och veckotimmar fördelade på stadier 

framgår av följande sammanställning. 

Stadium 

Låg 
Mellan 
Hög 

Totalt 

Beräknat 
elevantal 
1982/83 

324000 
332 200 
340000 

996200 

Basresurser 
1981/82 

16350 
14400 
13 370 

44120 

Basresurser Timmar i bas-
1982/83 resurs inkl. 

garantitimmar 
1982/83 

15970 404900 
14390 508400 
12 830 536100 

43190 1449400 

Kostnaden för basresurserna beräknar SÖ till 5 114,9 milj. kr. för verk

samhetsåret 1982/83. 

Totalt beräknar SÖ antalet timmar i förstärkningsresursen till 

635 974, vilket motsvarar en kostnad av 2 256,4 milj. kr. för verksamhets

året 1982/83. 

T i Iläggsbidraget utgår med viss procent av de sammanlagda kost

naderna för bas- och förstärkningsresurser. Efter den i föregående budget

proposition (prop. 1981/82: 100 bil. 12) beräknade procentsatsen 8.6 beräk

nar SÖ kostnaderna för tilläggs bidraget till 634,6 rriilj. kr. för verksamhets

året 1982/83. 

SÖ beräknar statsbidraget för s är sk i Id under vi s ni n g till 

60,5 milj. kr. och bidragen till kostnader för stöd undervisning i 

svenska och hemspråksundervisning samt studiehandled

ning på hemspråk till 191,4 resp. 223.8milj.kr. för verksamhetsåret 
1982/83. 

Statsbidraget till kostnader för r e k t o r e r och st u d i er e k t o r er be

räknar SÖ till 402, I milj. kr. 
För bidrag till kallortstillägg, finskspråktillägg och vissa 

uppdragstillägg beräknar SÖ 27,8milj.kr. För bidrag till kostnader 

för vissa sko I chefs fu n k tio ner har SÖ beräknat 35 .2 milj. kr. 

SÖ beräknar det totala medelsbehovet under anslagsposten I till 
8946,9milj. kr. för verksamhetsåret 1982/83. 

2. För den icke timplanebundna verksamheten under den sam I ad e 

s koldagen beräknar SÖ 24,5 milj. kr. SÖ har därvid med stöd i tillgäng

liga uppgifter från kommunerna uppskattat att 32,7% av totala antalet 

elever i grundskolan kommer att omfattas av den samlade skoldagen 

läsåret 1982/83. 

De under anslagsposterna I och 2 uppförda bidragsändamålen omfattas 

av ett förskotts- och slutregleringsförfarande. Under budgetåret 1983/84 

utbetalas ett förskott om 90 % av beslutat bidrag för redovisningsåret 

1982/83. Anslaget belastas budgetåret 1983/84 även av slutregleringen av 

anslaget för redovisningsåret 1982/83. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 264 

Beräkning av förskott och slutreglering under budgetåret 1983184, belopp i 

milj. kr. 

Anslagspost I 

Budgetår Totalt Förskott Slutreglering Summa Summa 
bidrag 1()()% 98% 

1981/82 8771,3 1 

1982/83 8946,9 7894,3 
1983/84 8052.2 I 052,5 9104,8 8922,7 

1 avser underlag för förskott budgetåret 1982/83 

För anslagsposten 2 beräknar SÖ ett medelsbehov under budgetåret 

1983/84 om 26,5 milj. kr. 

3. Bidrag till kommuner och organisationer för vissa verk

samheter. SÖ beräknar 120000kr. (+IOOOOkr.) för bidrag till kom

muner i Norrbottens län med finskspråkiga barn samt 

184800kr. (+8800kr.) för bidrag till lägerskolor anordnade av 

·Riksförbundet finska föreningar i Sverige. 

SÖ beräknar kostnaden för lokal resurs för genomförande av 

I 9 8 O års I ä rop Ian för grundskolan till 46,8 milj. kr. för redovisnings

året 1982/83. Denna del av anslagsposten omfattas av förskotts- och slu

tregleringsförfarande. SÖ beräknar belastningen under budgetåret 1983/84 

till 47 ,0 milj. kr. 

4. Bidrag till fristående skolor. 

Est ni ska kom m i t te n har begärt fortsatt bidrag för budgetåret 
1983/84 för de estniska grundskolorna och för de s. k. kompletteringssko

lorna. SÖ beräknar oförändrad organisation och föreslår att bidraget höjs 

med 8000kr. till I 500000kr. 

Stiftelsen Kristoffers ko Ian anhåller i likhet med tidigare år om 
bidrag till ytterligare en klass i vardera årskurserna 10-12. Vidare anhåller 

stiftelsen om utökning av bidraget med ytterligare veckotimmar för 

eurytmi, reservvikarier, syo-konsulent, elevvård. lärarutbildning, admini

stration m. m. 
Som villkor för statsbidrag till Kristofferskolan har hittills gällt att vid 

fastställande av bidragsunderlag skall skolan beräknas omfatta högst 600 

elever fördelade på 21 klasser, varav högst 3 i årskurserna 10-12. 

Om de av regeringen i propositionen ( 1982/83: I) om skolor med enskild 

huvudman m. m. föreslagna nya statsbidragsreglerna vinner riksdagens 

bifall finner SÖ att nämnda villkor svårligen kan upprätthållas. SÖ tillstyr

ker därför under nämnda förutsättning att statsbidrag får utgå för högst 640 

elever. Övriga av styrelsen begärda utökningar av bidragsunderlaget finner 

SÖ med hänsyn till det statsfinansiella läget inte skäl tillstyrka. 

SÖ föreslår att bidraget beräknas till 5 252 000 kr. ( + 172 000 kr.). 

Styrelsen för H i 11 c Is ko Ian anhåller om fortsatt bidrag för budgetåret 
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1983/84 samt i likhet med föregående år även om bidrag för deltidsanställd 

sekreterare åt rektor och för arvode åt en skolpsykolog samt for utökat, 

bidrag för täckande av kostnaderna för sociala avgifter. SÖ avstyrker och 

föreslår en höjning me.d 46000kr. till l 316000kr. 

I enlighet med sitt förslag under anslaget D 8. Fortbildning m. m. föreslår 

SÖ att medel för lokal skolutveckling beräknas med 157 000 kr. till ifråga

varande fristående skolor. 

SÖ beräknar i avvaktan på ställningstagande till proposition 1982/83: I 

oförändrat belopp 800000 kr. för särskilt bidrag till Waldorfskolor även för 

budgetåret 1983/84. 
5. SÖ beräknar för bidrag till lokal skolutveckling ett anslags

behov iiv 200.9 milj. kr. under budgetåret 1983/84. varav 144.3 milj. kr. 

utgör förskott för redovisningsåret 1983/84 och 56.6 milj. kr. utgör slutreg

lering för redovisningsåret 1982/83. 

Föredragandens överväganden 

Statsbidraget till grundskolan utgår fr. o. m. redovisningsåret 1978/79 

enligt förordningen ( 1978: 345) om statsbidrag till driftkostnader för grund

skolan, m. m. Principerna för bidragssystemet fastställdes genom beslut 

vid 1975/76 och 1977/78 års riksmöten (prop. 1975/76: 39. UbU 1975/76: 30. 

rskr 1975/76:367 och prop. 1977178:85. UbUl977/78:21, rskr 

1977/78: 260). Skolöverstyrelsen (SÖl har i uppdrag att företa en såväl 

teknisk som pedagogisk uppföljning och utvärdering av det nya statsbidra

get samt att redovisa erfarenheterna i de årliga anslagsframställningarna. 

Som jag har redovisat i det föregående omfattas flertalet anslagsposter 

under anslaget av ett förskotts- och slutregleringsförfarande. Det innebär 

att kostnaden under dessa anslagsposter budgetåret 1983/84 påverkas av 

det statsbidrag kommunerna erhåller för driften av grundskolor för redo

visningsåret 1982/83, vilket i sin tur styrs av kostnaderna för skolorganisa

tionen detta redovisningsår. 

Bas och förstiirk11ingsres11rser 

Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning rörande antalet elever i grundsko

lan samt antalet timmar i bas- och förstärkningsresurser. Den totala kost

naden för bas- och förstärkningsresurser beräknar jag till 

7719milj. kr. för redovisningsåret 1982/83. Mina beräkningar grundar sig 

på löneläget i juli 1982 med viss uppräkning för de kostnadsökningar som 

kan förväntas under redovisningsåret. Jag har vid beräkningen tagit hän

syn till de besparingseffekter som uppstår genom att basresursmedeltalet 

på mellanstadiet enligt riksdagens beslut med anledning av den s. k. be

sparingspropositionen (prop. 1980/81:20 bil.8. UbU 1980/81: 15, rskr 

1980/81: 120) skall återställas till 1975/76 års nivå. Jag har vidare beaktat 

dels att efter förslag i samma proposition riksdagen har beslutat att den 
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utökning av förstärkningsresursen med 0,0055 veckotimmar per elev som i 

anledning av 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) skulle ha genom

förts läsåret 1981/82. inte skall komma till stånd, dels att efter förslag i 

föregående budgetproposition inte heller motsvarande utökning läsåret 

1982/83 skall göras (prop. 1981/82: 100 bil. 12. UbU 1981/82: 17, rskr 

1981/82: 232). 

De övriga resursförstärkningarna för grundskolan läsåret 1982/83 har 

genomförts enligt riksdagens läroplansbeslut (prop. 1978/79: 180, 

UbU 1978/79: 45. rskr 1978/79: 422). Det innebär dels vissa förändringar av 

antalet veckotimmar i basresurserna för vissa stadier, dels att förstärk

ningsresursen har ökat med sammanlagt 0,0238 veckotimmar per elev. 

varav 0,0141 avser den undervisningsbundna delen och 0,0097 den icke

undervisningsbundna. 
Riksdagens beslut om studie- och yrkesorientering (prop. 1981/82: 15. 

UbU 1981/82: 6. rskr 1981182: 115) innebär att statsbidraget till studie- och 

yrkesorientering (syo) i grundskolan skall knytas till det allmänna statsbi

draget till skolforme_n. Efter förslag i 1982 års budgetproposition beslöt 

riksdagen i enlighet härmed att den icke-undervisningsbundna delen av 

förstärkningsresursen fr. o. m. budgetåret 1982/83 skulle utökas med dels 

följande delar av det särskilda statsbidraget för syo-verksamhet, nämligen 

resurserna för syo i grundskolan. för uppföljande syo och för de lokala 

planeringsråden, dels den del av tilläggsbidraget som beräknas för kostna

der för yrkesvalslärarnas nedsättning av undervisningsskyldighet. 

I proposition 1982/83: 69 har regeringen föreslagit att riksdagsbeslutet 

om tjänstekonstruktionen för studie- och yrkesorientering skall upphävas. 
I enlighet med vad som anges i propositionen påverkas inte den genomför

da förändringen i statsbidragssystemet för studie- och yrkesorientering. 

Chefen för utbildningsdepartementet redovisar under anslaget D25. Bi

drag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom un
der 18 år m. m. förslag om bl. a. bidrag till uppföljande syo. Dessa förslag 
bör enligt min mening inte påverka storleken av den icke-undervisnings

bundna delen av förstärkningsresursen. Visserligen bör bidrag till uppföl

jande syo efter grundskolan lämnas endast inom ramen för det nya syste

met. Men grunden för sådan syo måste läggas i grundskolan. Det är av allra 

största vikt att intensifierade insatser görs i årskurs 9 i anslutning till 

intagningen i gymnasieskolan på höstterminsbetyget. För detta ändamål 

behövs förstärkningsresursens nuvarande medel för uppföljande syo. Jag 

har i denna fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

I enlighet med vad jag har anfört vid min anmälan av vissa gemensamma 

frågor inom skolväsendet (avsnitt 5) är det. för att få utrymme för sådana 

reformer som behöver genomföras, av statsfinansiella skäl nödvändigt att 

företa omprioriteringar av verksamheten. SÖ har i sammanhanget pekat på 

den besparingsmöjlighet som införandet av praktisk arbetslivsorientering 

(prao) inom grundskolan ger. Jag ansluter mig till den beräkningsmetodik 
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SÖ redovisat. Tekniskt bör besparingen utformas så att veckotimpriset för 

högstadiet minskas i den utsträckning som erfordras för att den avsedda 

besparingen skall uppnås (första gången således i juni 1984, när veckotim

pris för redovisningsåret 1983/84 fastställs). För att besparingseffekt skall 
uppnås redan budgetåret 1983/84 bör utbetalningen av förskott under detta 

år reduceras med belopp motsvarande besparingen. Eörskottsutbetalnin

gen skall därvid baseras på ett veckotimpris som är lägre än det som 

slutgiltigt fastställs för redovisningsåret 1982/83. på vilket förskottsutbetal

ningen för redovisningsåret 1983/84 annars skulle ha baserats. Avsikten är. 

att kommunerna skall kompensera sig för denna minskning genom att 

utnyttja den möjlighet avtal och skolförordningen ger dem att lägga ut 

undervisning, som inte utförs under de veckor eleverna har prao. under 

övrig tid av läsåret. 

En dt:I av besparingen bör i enlighet med SÖ:s förslag återföras till 

skolväsendet inom den icke-undervisningsbundna delen av förstärknings

resursen. Jag föreslår att 20 milj. kr. återförs. Den icke-undervisnings

bundna delen av förstärkningsresursen kan då höjas med 0,0058 veckotim

mar per elev för läsåret 1983/84. Denna resurs är avsedd att användas för 

lärare eller annan skolpersonal som besöker elever på deras arbetsplats 

under prao-perioden. Genom att en särskild resurs avsätts för detta ända

mål kommer kontakterna mellan skola och arbetsplats under elevernas 

prao-perioder att kunna förbättras. 

Genom mitt förslag skulle förstärkningsresursen uppgå till 0.6442 vecko

timmar per elev. varav 0,5194 i den undervisningsbundna och 0.1248 i den 

icke-undervisningsbundna. 

Tilläggsbidrag 

T i Iläggsbidraget utgår med en viss procent av bidraget för bas- och 
förstärkningsresurser. Regeringen har för redovisningsåret 1981/82 fast

ställt procentsatsen till 13, I !SÖ-FS 1982: 218). Till grund för detta beslut 

har legat dels en uppskattning av kommunernas statsbidragsberättigade 

vikariekostnader för lärare och skolledare. som utförts av SÖ på grundval 
av uppgifter från Kommun-dataAB. dels en beräkning av kommunernas 

kostnader för uppdragstillägg och nedsättningar av lärarnas undervisnings
skyldighet på grundval av uppgifter från statistiska centralbyrån (SCB). 

Ett motsvarande underlag kommer under våren 1983 att presenteras för 

fastställande av definitiv procentsats för tilläggsbidraget för redovisnings

året 1982/83. Som anmäldes i föregående budgetproposition har regeringen 

beslutat att förskottsutbetalningen för redovisningsåret 1982/83 avseende 

tilläggsbidraget skall baseras på ett tilläggsbidrag som är 2.3 procentenhe

ter lägre än det som har fastställts, dvs. 10.8. Bakgrunden härtill är minsk

ningen av tilläggsbidraget genom inrättandet av det särskilda bidraget till 

lokal skolutveckling. För de ändamål statsbidrag även fortsättningsvis 

skall utgå genom tilläggsbidraget beräknar jag att bidraget skall utgå med 
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8.8 % av bidraget för bas- och förstärkningsrcsurser. Detta motsvarar ett 

bidragsunderlag på 679.2 milj. kr. 

SÖ har i skrivelse den 30 juni 1982 hemställt att förordningen (SÖ-FS 

1978: I 89J om viss skolpsykologisk verksamhet (prov I eda r v c r k sam

h c t) i grundskolan skall upphöra att gälla samt att SÖ bemyndigas att 

utfärda allmänna råd angående psykologisk och· pedagogisk utredning och 

diagnostik. 

Provlcdarverksamheten inrättades ursprungligen som ett provisorium 

avsett att gälla under en övergångstid i avvaktan på en successiv utbygg

nad av den kommunala skolpsykologorganisationen (prop. 1962: 54. 

SäU 1962: 1, rskr 1962: 328). 

SÖ genomförde år 1979 en uppföljning av provledarverksamheten. Där

vid konstaterades bl. a. att den verksamhet som benämns provledarverk

samhet ofta inte följde förordningens föreskrifter och att brister i provle

darnas samarbete och samråd med skolpsykolog eller länsskolpsykolog 

ofta förelåg. 

Med anledning av nämnda konstaterande ombads länsskolnämnderna 

inkomma med synpunkter på bl. a. i vilken utsträckning behov av provle

darverksamhet i enlighet med förordningen föreligger. Av 14 länsskol

nämnder som lämnat begärda synpunkter är det endast en nämnd som 

anser att behov av provledarverksamhet faktiskt föreligger. Flertalet läns

skolnämnder föreslår att förordningen jämte SÖ:s fön:skrifter och anvis

ningar rörande viss skolpsykologisk verksamhet (provledarverksamhet) i 

grundskolan upphör att gälla. 

Jag delar SÖ:s uppfattning att förordningen bör upphöra att gälla. Prov
ledarna har i dag rätt till viss nedsättning i undervisningsskyldigheten 

(högst 15 veckotimmar). Upphör förordningen att gälla upps•.år härigenom 

en besparingseffekt genom att statsbidrag inte längre bör utgå. I dag ingår 

statsbidraget i tilläggsbidraget. Besparingseffekten kan beräknas till 

1,3 milj. kr. i årlig effekt. Hänsyn bör tas till ändringen vid fastställande i 

juni 1984 av definitivt tilläggsbidrag för redovisningsåret 1983/84. Det 

ankommer på SÖ att bedöma behovet av och utfärda eventuella allmänna 

råd angående psykologisk och pedagogisk utredning och diagnostik. 

Ilemspråksunderl'isning m. m. 

För stöd undervisning i svenska och för hemspråks under

v is ni n g beräknar jag sammanlagt 438 milj. kr. för redovisningsåret 

1982/83. Jag har därvid tagit hänsyn till att riksdagen. efter förslag i 

föregående budgetproposition. har beslutat att fr. o. m. redovisningsåret 

1982/83 ett särskilt veckotimpris skall beräknas för hemspråksundervis

ning, vilket skall baseras på kommunernas lönekostnad för enbart de lärare 

som bedriver hemspråksundervisning. 

Regeringen meddelade den 21 juni 1979 bestämmelser om f"örsöksverk

samhet med jämkade timplaner på grundskolans låg- och mellanstadier för 
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utprövning och utvärdering av olika former för hemspråksundervisning 

under läsåren 1979/80, 1980/81 och 1981182. Regeringen beslöt den 3 juni 

1982 om fortsatt försöks verksamhet under läsåret 1982/83. SÖ har med 

skrivelse den I oktober 1982 överlämnat en samlad redogörelse för tre års 

försöksverksamhet med jämkade timplaner på grundskolans låg- och mel

lanstadier för hemspråksundervisning samt förslag till åtgärder. Regering

en har genom beslut den 11 november 1982 överlämnat SÖ:s skrivelse till 

språk- och kulturarvsutredningen (SKU. U 1981:04). I direktiven till den

na utredning anförs bl. a. att konsekvenserna av den hittillsvarande för

söksverksamheten inom området och möjligheterna att genomföra två

språkiga undervisningsformer bör klarläggas. I sammanhanget skall också 

klargöras närmare på vilket sätt de olika motiven för hemspråksundervis

ningen kan komma till uttryck vad gäller undervisningens organisation. 

Definitionen av vilka som har behov av och rätt till olika former av 

invandrarundervisning bör också enligt direktiven preciseras klarare lik

som även innebörden av aktiv tvåspråkighet i undervisning. Frågor om 

undervisningen för finskspråkiga barn skall därvid behandlas med förtur. 

Frågor som rör hemspråksundervisningen i bl. a. grundskolan kan inte få 
en varaktig lösning förrän bl. a. resultatet av SKU föreligger. I avvaktan på 

en sådan varaktig lösning avser jag föreslå regeringen att medge fortsatt 

försöksverksamhet med jämkade timplaner på grundskolans låg- och mel

lanstadier. 

Bidrag utgår till kostnader för s är sk i Id undervisning för elever 

som på grund av handikapp, långvarig sjukdom eller sjukdom som tvingar 

till upprepad kortare frånvaro inte kan delta i vanligt skolarbete. För 

redovisningsåret 1982/83 beräknar jag kostnaden för särskild undervisning 

m. m. till 64 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för kallortstillägg. finskspråktillägg 

och vissa uppdrags t i Il ägg beräknar jag 29 milj. kr. 

Skol I ed ni n R.lfråRor 

För redovisningsåret 1982/83 beräknar jag kostnaden för rektorer och 

studierektorer samt för skoldirektörer och vissa andra 

skolchefsfunktioner till 46fmilj.kr. Jag kommer i det följande att 

föreslå vissa förändringar vad gäller skolledarinsatser inom grundskolan. 

Dessa förslag har dock genom grundskolanslagets konstruktion inga kost

nadskonsekvenser budgetåret 1983/84. 

Skolledarorganisationen i grundskolan regleras genom bestämmelser i 

12 kap. skolförordningen. Dessa bestämmelser innebär i korthet följande. I 

varje kommun finns minst en ordinarie tjänst som rektor och minst en 

ordinarie tjänst som studierektor. Om skolväsendet omfattar mellan 71 och 

110 skolpoäng enligt skolförordningens bestämmelser skall det finnas fyra 

ordinarie tjänster som rektor eller studierektor. Vid ett poängtal mellan 111 

och 150 skall det finnas sex sådana tjiinster samt ytterligare två tjänster vid 
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varje påbörjat 50-tal poäng utöver 150. Högst hälften av antalet tjänster får 

vara rektorstjänster. Den kraftiga nedgången i elevantal inom grundskolan 

som kan förutses under hela 1980-talet påverkar underlaget för skolledar

organisationen. 

Följande antal skolledartjänster kan enligt SÖ beräknas försvinna i 

grundskolan de närmaste åren. 

Årlig Ackumulerad 
minskning minskning 

1982/83 21 21 
1983/84 24 45 
1984/85 53 98 
1985/86 24 122 
1986/87 22 144 
1987/88 24 168 

Minskar antalet skolledartjänster i grundskolan får detta konsekvenser 

för skolorganisationen eftersom den till stor del är uppbyggd efter antalet 

skolledare. Normalt måste därför antalet rektorsområden minska. En 

minskning med endast ett fåtal poäng kan i små kommuner således medfö

ra stora organisatoriska konsekvenser. Inte minst i glesbygdskommuner 

kan konsekvenserna enligt min mening bli besvärande.· 

Mot denna bakgrund menar jag att det finns starka skäl som talar för att 

reglerna som styr skolledningens i grundskolan dimensionering kon

strueras på ett annat sätt än i dag. I stället för nuvarande system med 

stegvisa ökningar och minskningar vid i huvudsak varje passerad 

50-poängsgräns, borde resursen vid såväl ökat som minskat poängantal 

kunna förändras i mycket mindre steg. Skolledarresursen skulle t. ex. 

kunna utgå per poäng eller basresurs i grundskolan i kommunen. På så sätt 

skulle man kunna få en mer flexibel skolledarresurs där upp- och nedgång

ar i poängantalet inte behöver medföra att man passerar "magiska" grän

ser där två hela skolledartjänster inrättas eller dras in. 

En sådan ändring av systemet som jag här har skisserat måste självfallet 

utredas. Jag föreslår därför i annat sammanhang denna dag att SÖ får i 

uppdrag att göra en sådan utredning. Ett nytt system bör kunna genomfö

ras läsåret 1985/86. 
Som framgått av vad jag sagt tidigare kommer under de båda närmaste 

läsåren 70-80 skolledartjänster att dras in med nuvarande regler. För att 

en kommun inte skall behöva ändra skolledarorganisationen flera gånger 

under loppet av ett par år finns det skäl som talar för att man under 

budgetåren 1983/84 och 1984/85 delvis bör "frysa" skolledarorganisa

tionen på nuvarande nivå. Jag föreslår därför att kommuner som har 

mindre än 250 skolpoäng innevarande läsår inte skall behöva dra in skolle

dartjänster i grundskolan om poängtalet under läsåren 1983/84 och 1984/85 

minskar i sådan utsträckning att det med hittillsvarande regler skulle ha 
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skett. För kommuner med 250 skolpoäng eller mer bör endast en skolledar
tjänst dras in i stället för två vid varje passerad 50-poängsgräns. 

Jag räknar med att läsåret 1983/84 16 tjänster och läsåret 1984/85 35 
tjänster skall kunna bibehållas till följd av mina förslag. Kostnaden beräk
nar jag till 2,3 milj. kr. per år i genomsnitt för de båda åren. 

Ans/ags heriikn ing 

Totalt beräknar jag statsbidraget för redovisningsåret 1982/83 till ända
mål under anslags posten l till 9 390, 7 milj. kr. Som jag har redovisat i det 

föregående omfattas denna anslagspost av ett förskotts- och slutreglcrings

förfarande. Under budgetåret 1983/84 utbetalas till kommunerna dels för
skott baserat på det fastställda bidraget för redovisningsåret 1982/83, dels 

slutreglcring för detta redovisningsår. 

Beriiknin1; av förskott och slutreglering under hudgetclret 1983184. belopp i 

milj. kr. 

Budgetår Totalt Förskott Slut- Summa 
bidrag reglering 

1981/82 8 771,3 
1982/83 9390.7 7894.3 
1983/84 8318.7 1 1496.4 9815,l 

1 Justerat med hänsyn till prao-besparing 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av 1981 års budgetpro

position skall driftbidrag till grundskolan och vad därmed hör samman 

reduceras med 2%. Besparingen på statsbudgeten för budgetåret 1983/84 
på anslagsposten beräknar jag till 196.3 milj. kr. 

Bidrag utgår till icke timplanebunden verksamhet under den sam I ad e 
sko I dagen. För varje elev som omfattas av den samlade skoldagen utgår 

bidrag med ett visst belopp per läsår. För läsåret 1982/83 har SÖ beräknat 
att 32,7% av eleverna skall omfattas av denna. Jag delar denna bedöm

ning. 
Kostnaden för bidrag till samlad skoldag detta redovisningsår beräknar 

jag till 25 ,8 milj. kr. Även denna anslags post omfattas av ett förskotts- och 

slutregleringsförfarande. 
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Beräkning tiv förskott och slutreglcring under hudgetliret 1983184 .f{'ir bi

drag till den samlade sko/dagen. helopp i milj. kr. 

Hudgetår Totalt Förskott Slut- Summa 
bidrag reglering 

1981/82 21.7 
1982/83 25,8 19.5 
1983/84 23,2 6,3 29,5 

Även för bidrag till kostnader för samlad skoldag skall i enlighet med 

tidigare beslut utbetalning endast ske med 98 % av bidraget. Besparingen 

på statsbudgeten budgetåret 1983/84 blir då 0.6 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för vissa arbetsgivaravgifter beräkni1r 

jag I 969 milj. kr, Jag har därvid räknat med att bidrag utgår med 21,40.· av· 

den beräknade lönesumman under anslagsposten I. I likhet med vad som 

gäller innevarande budgetår skall utbetalning av bidraget endast skall ske 

med 98 % av bidragsunderlaget. Besparingen har jag därvid beräknat till 

40,2 milj. kr. För reducerat lönekostnadspålägg beräknar jag 

I 080 milj. kr. Beräkningen grundar jag därvid på utbetalningen sedan den 

tvåprocentiga besparingen fråndragits. 

Den totala besparingen under $rundskolanslaget till följd av de ändrade 

utbetalningsreglerna har jag beräknat till 262,8 milj. kr. I enlighet med 

riksdagens beslut efter förslag i 1981 års budgetproposition bör 25 % -

65,7 milj. kr. - av denna besparing överföras till anslaget D 9. Särskilda 

åtgärder på skolområdet. Detta anslag har tillförts ca 61 ,5 milj. kr. Reste

rande del av återföringen, ca 3,9milj.kr. beräknas under anslaget E7. 

Utbildning för undervisnings yrken för att möjliggöra särskilda utbildnings

åtgärder riktade till vissa kommuner och avsedda för obehöriga lärare som 

länge tjänstgjort inom skolväsendet. 

Under posten Bidrag till kommuner och organisationer 

för vissa verksamheter har jag för budgetåret 1983/84 beräknat 

103 000 kr. för bidrag till kommuner i Norrbottens län med finskspråkiga 

barn för anskaffande av speciella hjälpmedel för att överbrygga språksv[1-

righeterna samt 181 000 kr. för bidrag till lägerskolor anordnade av Riksför

bundet finska föreningar i Sverige. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/8 I och fyra år framåt utgår ett särskilt statsbi

drag i form av en lokal resurs för planering inför den nya 

läroplanen för grundskolan. Resursen uppgår till 0.01 veckotim

mar per elev. Bidra~et utbetalas enligt ett förskotts~ och slutregleringsför

farande. Jag har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 

52 milj. kr. 

Fristäend~, skolor 

~om jag har redovisat tidigare utgår statsbidrag enligt särskilda förord

ningar till de estniska sko I o rn a, Kristoffers ko Ian och H i I I e I-
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sko Ian. De ej statsbidragsberättigade Waldorfskolorna har vidare under 
föregående och innevarandt: budgetår haft möjlighet att få ett tillfälligt 
statsbidrag om sammanlagt högst 800 000 kr. för vartdera budgetåret. I 

propositionen 1982/83: I om skolor med enskild huvudman m. m. föreslås 
bl. a. ett nytt statsbidragssystem för skolor med enskild huvudman (fristå

ende skolor) för skolpliktiga elever. Systemet är utformat i första hand 
med tanke på skolor som inte r(!dan får bidrag. Konstruktionen innebär att 

bidrag skall lämnas med (!tt visst belopp per elev. olika för olika stadier. I 

propositionen föresl~s att bidragsrt:glerna för bl. a. de estniska skolorna. 
Kristofferskolan och Hillelskolan skall ändras, så att de ansluter till det 

nya systemet. För att en bidragsnivå motsvarande den nuvarande skall 

uppnås förstås i:itt bidragsbeloppet per elev för varje skola skall överstiga 
annars gällande belopp med så många procentenheter som krävs för att 

bidragsnivån skall vara i princip oförändrad om skolan har ungefär samma 

antal elever som nu. Avsikten är att SÖ skall fastställa det antal elever på 
varje stadium på gn,mdskolnivån som får ligga till grund för beräkningen av 

bidraget. Föf Kristofferskolans årskurser 10-12 föreslås att bidrag beräk

nas på i princip samma sätt som bidraget till skolans årskurser 7-9. De nya 

reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1983. Riksdagen har bifallit försla

gen (UbU 1982/83: 10, rskr 1982/83: 63). 
För budgetåret 1983/84 beräknar jag för de estniska skolorna. Kristof

ferskolan och Hillelskolan bidrag för samma organisation som skolorna har 

redovisningsåret 1982/83 men enligt nytt system till sammanlagt 

8008000kr. Häri ingår även belopp för bidrag till de s. k. kompletterings

skolorna (viss undervisning i estniska språket m. m. som meddelas skol
pliktiga elever av estniskt ursprung på ett tiotal orter i landet). Detta bidrag 

berörs inte av övergången till det nya systemet. Beträffande Kristoffersko

lan har denna hittills vid fastställande av bidragsunderlag beräknats omfat
ta högst 600 elever fördelade på 21 klasser varav högst 3 i årskurserna I 0-
12. Jag har utgått från att det bidragsgrundande elevunderlaget i det nya 
systemet blir 170 i årskurserna 1-3. 170 i årskurserna 4-6, 170 i årskur
serna 7-9 och 90 i årskurserna 10-12. 

Ställningstagande till eventuella framstiillningar från andra skolors hu
vudmän om bidrag enligt det nya systemet skall göras av regeringen och 
förutsätter enligt min mening ingående överväganden. SÖ skall yttra sig 
inför regeringens beslut och därigenom till!rnndahålla underlag för detta. 

Beslut om att en skola skall ges rätt till statsbidrag bör fattas i god tid innan 

den tid. för vilken bidrag skall lämnas, börjar löpa. Mot dt:n bakgrunden 
räknar jag f. n. inte med bidrag till någon ytterligare skola r~dan fr. o. m. 

budgetåret 1983/84. Under dessa förhållanden bör anordningen med tillfäl

ligt bidrag till annars ej statsunderstödda Waldorfskolor få till~mpas även 

budgetåret 1983/84. Jag har beräknat 800 000 kr. för detta ändaqiål. Jag vill 

dock, med hänvisning till de av riksdagen godkända riktlinjema i proposi
tionen, understryka att det inte är givet att samtliga skolor med en viss 

18 Riksdagen 1982183 I .l'aml. Nr 100. Bilaga JO 

Rättelse: S. 274. rad 4 nedifrån Står: 3.1.2 Rättat till: 3.1 
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pedagogisk inriktning kan räkna med att erhålla statsbidrag i fortsättning

en. 
När det gäller SÖ:s förslag att medel för lokal skolutveckling skall utgå 

även för fristående skolor erinrar jag om vad jag anfört under anslaget D8. 

Fortbildning m. m. 

Lokal sko/utveckling 

Efter förslag i propositionen (prop. 1980/8 I: 97) om skolforskning och 
personalutveckling har riksdagen beslutat (UbU 1980/81: 37, rskr 

1980/8 l: 385) att organisatiom:n av personalutbildningen för skolan skall 

ändras fr.o.m. budgetåret 1982/83. En ny bidragspost, bidrag till lo

k a 1 sko 1 ut veck I in g, har införts under resp. skolanslag. Det nya bi

draget skall för grundskolan lämnas med en viss procentsats av bidragen 

till bas- och förstärkningsresurser. motsvarande hittillsvarande kostnader 

för ersättare av lärare eller skolledare som är tjänstlediga för studier med 

högst B-avdrag på lönen. Det nya bidraget får användas för att anställa 

ersättare för lärare eller skolledare som är tjänstlediga med högst B-avdrag 

för studier, för lokala kostnader för personalutveckling och för kostnader 

för det lokala utvecklingsarbetet. Inom ramar som redovisats i den nämnda 

propositionen om skolforskning och personalutveckling är det skolstyrel

sen i kommunen som skall avgöra hur bidraget används. 
Regeringen har för redovisningsåret 1982/83 fastställt procentsatsen av

seende grundskolan till 2,7. Bidrag betalas under innevarande budgetår ut 

på ett beräknat bidragsunderlag motsvarande vad som skulle ha gällt om 

bidrag till lokal skolutveckling skulle ha utgått under budgetåret 1981/82. 
Chefen för utbildningsdepartementet kommer under anslaget E 7. Ut

bildning för undervisningsyrken att beräkna medel för att utbildningsarvo
den skall kunna utgå till vissa studerande på speciallärarlinjen. Eftersom 
de tidigare kostnaderna i samband med att lärare i skolväsendet genomgått 
speciallärarutbildning ingår i underlaget för bidraget till lokal skolutveck
ling bör detta bidrag minskas med anledning härav. Jag räknar med att 
procentsatsen för bidraget till lokal skolutveckling för redovisningsåret 
1983/84 skall minskas med 0.3 procentenheter, dvs. från 2,7 till 2.4. Kost

naden under förevarande anslagspost för redovisningsåret 1982/83 beräk

nar jag till 186,7 milj. kr .. vilket medför en belastning på anslaget budget

året 1983/84 med 179,9milj. kr .. sedan hänsyn tagits till att utbetalning 

enligt tidigare beslut endast skall ske med 98% av bidraget. 

Lågstadieåtgärder 

Jag har i det föregående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor 

inom skolväsendet, (avsnitt 3.1) redovisat bakgrunden till mina förslag om 
särskilda medel för lågstadiet. 

Jag föreslår således att 30 milj. kr. årligen avsätts att användas som 

stimulans för lokalt utvecklingsarbete på lågstadiet. Av resursen bör 
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2 milj. kr. avsättas för centralt initierat utvecklingsarbete kring frågeställ

!Jingar rörande övergången mellan förskola och skola att fördelas av SÖ 

och socialstyrelsen gemensamt. En mindre del. av beloppet bör därvid 

kunna användas för den centrala utvärderingen av den totala 30-miljoners

resursens effekter. Resterande del - 28 milj. kr. - bör av SÖ fördelas 

mellan länsskolnämnderna i samband med den årliga verksamhetsplane

ringen inom den statliga skoladministrationen efter närmare anvisningar av 

regeringen. Länsskolnämnden bör efter ansökan fördela resursen mellan 

olika skolor i länet. En förutsättning för att få del av resursen bör därvid 

vara att e_n skola redovisar ett konkret utvecklingsprojekt. Med hänsyn till 

att enligt rapporterna svårigheterna är störst i årskurs I bör denna årskurs 

vara innefattad i projektet. I övrigt bör det vara få begränsningar för hur 

medlen skall kunna användas. Normalt bör dock merparten av resursen 

användas för personalförstärkningar, dock inte enbart med lågstadielärare 

utan även t. ex. förskollärare eller fritidsledare. Det får dock inte vara 

fråga om att ersätta en tidigare kommunal resurs, utan bör vara fråga om 

en direkt resursförstärkning. 
Tänkbara användningsområden i övrigt kan vara en förbättrad samver

kan mellan förskola och skola genom gemensam fortbildning eller på annat 

sätt. en. ökad samverkan mellan hem och skola eller en utveckling av 

arbetssättet på lågstadiet genom t. ex. årskurslös undervisning. Om fler 

skolor presenterar intressanta projekt än vad tillgängliga resurser räcker 

till bör länsskolnämnden prioritera i förhållande till vid vilka skolor beho

vet allmänt sett är störst efter ungefär motsvarande kriterier som gäller för 

fördelning av anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet (SÅS). Även 

denna resurs bör alltså fördelas utifrån målsättningen att de kommuner, 

skolor och enskilda elever som har störst behov skall prioriteras. 

För att inte enbart ett mindre antal skolor skall kunna dra fördel av 
resursen bör den enskilda skolan endast få disponera den för en begränsad 
tid. Normalt bör den därför inte utgå längre tid än ett eller två läsår. 

Projekten bör därför vara utformade så att verksamheten efter den tiden 
kan drivas vidare inom ramen för i övrigt tillgängliga resurser (förstärk

ningsresurs. resurs för lokalt utvecklingsarbete. SÅS-resurs. kommunala 
resurser etc.). Bara om det är fråga om osedvanligt intressanta projekt av 
mer allmängiltig karaktär bör länsskolnämnden kunna tilldela medel för 

längre tid än två år. Till allra största delen kommer därför den särskilda 

resursen att vandra mellan olika skolor i länet. En effekt av denna kon

struktion är att den kan medverka till att lågstadiet i framtiden åter skall 

kunna få en större tilldelning av förstärkningsresursen. SÖ-undersökningar 

har nämligen visat att det skett en förskjutning av resurser från lågstadiet 

till högre stadier. i synnerhet högstadiet. 

Det är angeläget att effekterna av resursen utvärderas och att erfarenhe

terna sprids, så att resursen på så sätt kan tjäna som en stimulans över 

huvud taget för arbetet på lågstadiet. Utvärderingen. bör göras på alla 

nivåer inom skolväsendet men ett särskilt ansvar faller självfallet på läns-
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skolnämnderna och SÖ. Problemen på lågstadiet är därvid som jag redan 

nämnt ett prioriterat område för den statliga skoladministrationen under de 

närmaste åren. En central utvärdering bör göras i samråd med förskola

skolakommitten så att det blir möjligt att dra nytta av erfarenheterna i 

samband med beredningen av resultatet av kommittens arbete. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om bidrag till syo genom förstärk

ningsresursen. 
2. godkänna vad jag har förordat om minskning av bidraget till 

veckotimmar för basresurser på högstadiet. 

3. godkänna vad jag har förordat om förskott på bidrag till basre

surser på högstadiet för redovisningsåret 1983/84. 

4. godkänna vad jag har förordat om ökning av viss del av förstärk

ningsresursen. 

5. godkänna vad jag har förordat om provledarverksamhet och om 

upphörande av statsbidrag till sådan verksamhet. 

6. godkänna vad jag har förordat om bibehållande av skolledar

tjänster i grundskolan. 

7. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till vissa Waldorfs

kolor. 
8. godkänna vad jag har förordat om åtgärder på lågstadiet. 

9. till Bidrag för driften al' grundskolor m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 12 975 000 000 kr. 

D 12. Information om läroplan för grundskolan m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6756 750 

5600000 

5600 000 

Reservation 604 806 

Från anslaget bestrids utgifter för information om 1980 års läroplan för 

grundskolan och om 1982 års läroplan för kommunal vuxenutbildning. 

Medel disponeras för detta ändamål av såväl skolöverstyrelsen (SÖJ som 

länsskolnämnderna. 

Skolöverstyrelsen 

SÖ föreslår oförändrat belopp för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regningen föreslår riksdagen 

att till lnfi>rmation om läroplan för grundskolan m. m. för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 5600000kr. 
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D 13. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

20016215 

23 311000 

25463000 

Statsbidrag till svensk undervisning i utlandet utgår enligt förordningen 

( 1978: 591 l om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet (ändrad 

1980:321och1982:464). 

Statsbidrag till utlandsskola utgår i form av bidrag till kostnader för 

lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande 

lärartjänst vid svensk grundskola och bidrag till skolans lokalkostnader 

med 50% av årskostnaden för nödvändiga undervisningslokaler samt i 

form av särskilt driftbidrag med 8 % av lönekostnader och vissa pensions

kostnader. Vidare utgår statsbidrag till korrespondensundervisning, kom

pletterande svensk undervisning och svensk undervisning vid internatio

nell skola. 

Från anslaget bestrids vidare utgifter för statsbidrag till pensionskostnad 

för vissa lärare. 

Den svenska regeringen har den 5 juni 1980 slutit avtal med den norska 

regeringen om samarbete på utlandsundervisningens område. 

Skolöverstyrelsen 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår fram

går av följande sammanställning. 

Stutsunderstödda svenska utlandsskolor läsåret. 1982183 

Europa 

Asien 

Belgien (Bryssel) 
England (London) 
Frankrike (Paris) 
Italien (Milano) 
Polen (Gdynia) 
Portugal <Lissabon) 
Schweiz tGeneve) 
Sovjetunionen <Moskva) 
Spanien ( Fuengirola) 
" !Madrid) 

-" - (Palma de Mallorca) 
-.. - (Las Palmas) 
Förbundsrepubliken 
Tyskland <Berlin) 
-" - (Hamburg) 

Indien < Kodaikanai) 
Indonesien !Java) 
Irak <Hagdad) 
- - (Bagdad) 

L\g- och 
mellan
stadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.\ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.X 

.X 

X 

X 

Högstadium 

X 

X 

X 

X 
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Afrika 

Amerika 

Japan (Kosai) 
Saudi-Arabien <Abha) 
- - (Jeddah) 
- - IRiyadhl 
Sri Lanka (Kotmale Projecll 
Thailand <Hua Hin) 
Vietnam (Bai Bang) 
.. (Hanoi) 

Algeriet (El Khemis) 
Botswana (Gaborone) 
Burundi <Bujumbura) 
Etiopien IAddis Abebal 
Guinea Bissau (Bissau) 
Kenya (Nairobi) 
Folkrepubliken 
Kongo (Pointe :'-loire) 
Libyen (8enghazil .. (Tripoli) 
Mrn;ambique (Maputo) 
Tanzania \Dar cs Salaam) 
-.. - (Nzega) 
Tunisien (Sidi Saad) 
Republiken Zaire <Semendua) 
Zambia (Lusaka) 

Argentina (Tucuman) 
Bolivia (Cochabamba) 
Brasilien (Sao Paulol 
Mexico (Mexico City) 
Peru (Carhuaqucro) 
.. - (1..ima) 

Låg- och 
mellan
stadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 923 800 kr. 

Högstadium 

X 

X 

2. För läsåret 1983/84 beräknar skolöverstyrelsen ISÖ) antalet skolor till 

50. Antalet elever i de statsunderstödda utlandsskolorna beräknas till 

I 300, antalet elever i korrespondensundervisning beräknas till 425 samt i 

kompletterande svensk undervisning 345 elever. 

3. Ekonomisk avräkning skall enligt samarbetsavtalet mellan Sverige 

och Norge ske efter varje läsårs slut. Efter avräkning beräknar SÖ att 

SO I 500 kr. kommer att inbetalas till SÖ. 

4. SÖ föreslår, att statsbidrag får utgå till kostnaderna för korrespon

densmaterial och handledning vid försöksverksamhet med Swedish Cul

ture (svenska. historia och samhiillskunskap) på högstadie- och gymna

<>ienivå vid internationell skola, där ämnet erbjuds som tillvalsämne inom 

ramen för skolans undervisningsprogram. Sådant statsbidrag bör dock inte 

utgå för högstadieelever på ort eller närliggande ort, där svensk utlands

skola med högstadium finns. Försöksverksamhet bör få bedrivas under tre 

år på högst fem orter. Redogörelse för verksamheten inges till SÖ vid varje 

läsårs slut. För en försöksverksamhet med Swedish Culture omfattande 50 

elever beräknas kostnaderna till ca 140000kr. 
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Föredragandens överväganden 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att träffa överenskommelse med 

norska resp. finska staten om samarbete på utlandsundervisningens områ

de (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 272-273, UbU 1979/80: 26, rskr 

1979/80: 301). Efter överenskommelse med norska staten har samarbete 

med Norge bedrivits sedan läsåret 1980/81 (jfr prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 

289). Jag vill i detta sammanhang anmäla att den 15 september 1982 

undertecknades en överenskommelse mellan Finland-Norge-Sverige om 

samarbete på utlandsundervisningens område. Samarbetet skall bedrivas i 

samma former som enligt överenskommelsen mellan Sverige och Norge 

och tillämpas fr. o. m. läsåret 1983/84. Därmed upphör överenskommelsen 

mellan Sverige och Norge. 

Jag förordar att statsbidrag, utan hinder av bestämmelserna i förordning

en (1978: 591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet, får utgå 

fr. o. m. läsåret 1983/84 till kostnader för korrespondensmaterial och hand

ledning vid försöksverksamhet med ämnet Swedish Culture på högstadie

och gymnasienivå vid internationell skola i enlighet med skolöverstyrel

sens förslag (4). Jag kommer senare att föreslå regeringen att utfärda 

erforderliga bestämmelser härom. 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare under anslaget 

H I. Kulturellt utbyte med utlandet att beräkna medel till Riksföreningen 

Sverigekontakt för förmedling och distribution av läromedel till bl. a. ut

landsskolorna. 

Vid min beräkning av anslaget för nästa budgetår har jag räknat med en 

viss förhöjning av statsbidraget till lärarlöner och till lokalkostnader som 

kompensation för den nyligen genomförda devalveringen. Vad gäller bi

draget till lokalkostnader regleras kompensationen automatiskt genom att 

statsbidraget baseras på kostnaderna i resp. land. Beträffande lärarlönerna 

förordar jag att på det statsbidrag, som utgår enligt bestämmelserna i 

förordningen ()978: 591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet, 
beräknas en förhöjning av bidraget med 10%. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om försöksverksamhet vid inter

nationell skola, 

2. godkänna vad jag har förordat om beräkning av statsbidraget till 

kostnader för lärarlöner, 

3. till Bidrag till srensk undervisning i utlandet m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förs lagsanslag av 25 463 000 kr. 
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D 14. Sameskolor 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11497117 

12056000 
12849000 

Sameskolor finns i Karesuando, Lannavaara, Gällivare, Jokkmokk, Ar
jeplog, Tärnaby och Änge. Innevarande budgetår förekommer undervis

ning i årskurserna 1-6 och vid skolan i Gällivare även i årskurserna 7-9. 

Sistnämnda årskurser är samordnade med grundskolans högstadium i 

kommunen. Vid sameskolan i Arjeplog är emellertid driften nedlagd t.v. 

Totala antalet elever beräknas läsåret 1982/83 till 140 och läsåret 1983/84 

till 150. Verksamheten regleras i sameskolförordningen (1967: 216, om
tryckt 1980:437.ändrad 1982:747och 1036). 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet 

samiska förekommer i samtliga årskurser. 

Sameskolorna leds av en styrelse, vars kansli är förlagt till Jokkmokk. 

Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Ut~ifter 

Lönekostnader för lärar
personal 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Lokal skolutveckling m. m. 

Inkomster 
Nettoutgift 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1982/83 

23 
33 

56 

3331100 
6816 700 

(4 202 100) 
2028200 

12176000 

120000 
12056000 

I. Pris- och löneomräkningar I 835 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Skolöver
styrelsen 

+ 5 
+0,5 

+5,5 

+ 634000 
- 56491 

(+ 199709) 
+ 1524500 
+ 301200 

+2403209 

10000 
+2393209 

+2 393 000 

Före
draganden 

+ 

+ l 
+0.5 

+1,5 

157900 
- 362 700 

(+ 79900) 
+I 007800 

+ 803000 

10000 

+ 793000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att timplanerna enligt grundskolans 

läroplan (Lgr80) skall tillämpas fr. o. m. läsåret 1983/84 och - i samband 
därmed - att resursberäkningen för sameskolorna beräknas enligt grund

skolans modell med basresurser. förstärkningsresurs och hemspråksre-



Prop. 1982/83: 100. Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 281 

surs. Ny resursberäkningsmetod medför ett öka; rriedelsbehov motsvaran

de fyra tjänster ( +475 800 kr.) på sameskolornas låg- och mellanstadier. 

3. SÖ föreslår att samisk högstadieundervisning anordnas i Åre kommun 

fr. o. m. läsåret 1983/84 för de samiska eleverna från Jämtland. Härjedalen 

och Dalarna. Detta medför att samehögstadiet i Gällivare får ett minskat 

elevantal och till följd därav en förändrad organisation. Berörda högsta

dieelever kommer att inkvarteras vid Änge sameskolas elevhem. För de

centraliserad .högstadieundervisning beräknar SÖ inga ökade lärarlöne

kostnader men däremot ökade kostnader för elevers resor ( + 53 000 kr.), 

övriga expenser ( + 28 800 kr. l samt engångsanvisning för samiskt bibliotek 

i Åre (+15000kr.). 

4. SÖ föreslår försöksverksamhet under tre år med integrerad samisk 

undervisning vid grundskolan i Arjeplog fr .. o. m. läsåret 1983/84. För detta 

beräknar SÖ medel för en tjänst som lärare 2 och för tio veckotimmar slöjd 

(+ 158200kr.) samt 25000kr. (varav 5000kr. som engångsanvisning för 

samiskt bibliotek) för övriga förvaltningskostnader. 

5. SÖ beräknar medel för personell assistans ( +90000 kr.). för utökning 

till heltid av kansliskrivartjänsten vid samcskolstyrelsens kansli 

(+58000kr.) samt engångsanvisningar för inköp av inventarier till dels 

sameskolorna i Änge. Gällivare och Jokkmokk (+300000kr.), dels same

skolstyrelsens kansli ( +40 000 kr.). 

6. SÖ beräknar dels 71200kr. för lokal skolutveckling, dels 230000kr. 

för läromedelsutveckling på samiska. 

7. SÖ räknar med att nettokostnaderna för elevers inackordering mins

kar med 987 300 kr. Anledningen därtill är att Gällivare kommun lägger ner 

verksamheten vid samehögstadiets elevhem i kommunen. Eleverna flyttas 

över till sameskolans elevhem i Gällivare och Änge. Vid Änge sameskola 

planeras en om- och tillbyggnad av skollokalerna och elevhem. I samband 

härmed projekteras en mindre tillbyggnad av elevhemmet för att kunna ta 

emot högstadieeleverna från Jämtland. Härjedalen och Dalarna. 

Föredragandens överväganden 

Jag är inte beredd att tillstyrka skolöverstyrelsens (SÖ) förslag om 

ytterligare tilldelning av lärarveckotimmar för sameskolan med anledning 

av att timplanen i 1980 års läroplan för grundskoian (Lgr80) skall tillämpas 

fr. o. m. läsåret 1983/84. Jag kommer under anslaget D 15. Specialskolan 

m. m.: Utbildningskostnader att föreslå ett nytt system för tilldelning av 

lärarresurser för specialskolorna. Jag avser att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att uppdra åt SÖ att efter samråd med sameskolstyrelsen kom

ma in med förslag till ett liknande system för tilldelning av lärarresurser för 

sameskolan (2). I den tilldelningen bör i likhet med vad jag föreslår för 

specialskolan ingå medel för lokal skolutveckling. Då kommer besluten om 

personalutbildning inom sameskolan att kunna decentraliseras till det lo-
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kala planet. i detta fall sameskolstyrelsen, på samma sätt som skett för det 

kommunala skolväsendet och som jag kommer att föreslå för specialsko

lan. I avvaktan på ett sådant nytt system för tilldelning av lärarresurser bör 

samma beslutsordning som hittills gälla för fortbildningen av sameskolans 

lärare. Kostnaderna för tjänstledighetslöner och för vikarier bör som f. n. 

belasta lönekostnadsposten. Jag biträder således inte SÖ:s förslag om en 

särskild medelsberäkning för lokal skolutveckling. Jag har tidigare under 

anslaget D 8. Fortbildning m. m. beräknat medel för resor. traktamenten 

m. m. för bl. a. sameskolans lärare vid genomgång av fortbildning som SÖ 

anordnar. Enligt m.in mening bör medel för utvecklingsarbete för samisk 

undervisning liksom tidigare utgå ur anslaget D 7. Forskning och centralt 

utvecklingsarbete inom skolväsendet (6). 

Jag delar SÖ:s uppfattning att högstadieundervisning för samiska elever 

- inom ramen för nuvarande undervisningskostnader - bör få anordnas i 

Åre kommun fr. o. m. läsåret 1983/84. Förutsättningar härför är att SÖ 

godkänner sameskolstyrelsens plan för undervisningens organisation samt 

att avtal kan träffas med 'Åre kommun. För högstadieundervisningen i Åre 

förordar jag en ökning av förvaltningskostnaderna med 44 000 kr., varav 

15 000 kr. utgör engångsanvisning för samiskt bibliotek. 

Enligt vad jag erfarit blir om- och tillbyggnaden av Änge sameskolas 

elevhem inte klar inför läsåret 1983/84, varför jag förutsätter att sameskol

styrelsen - inom ramen för tillgängliga resurser - ordnar med provisorisk 

inkvartering av berörda högstadieelever under läsåret (3). 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att en treårig försöksverksam

het med integrerad samisk undervisning får anordnas vid grundskolan i 
Arjeplog. För försöksverksamheten beräknar jag en ökning av lärarlöne

kostnaderna med 157900kr.. samt en ökning av förvaltningskostnaderna 
med 20000kr. Försöksverksamheten får igångsättas endast under. förut

sättning att SÖ godkänner sameskolstyrelsens plan för försöksverksamhe

ten samt att avtal kan träffas med Arjeplogs kommun (4). 

I enlighet med SÖ:s förslag förordar jag att kansliskrivartjänsten vid 
sameskolstyrelsens kansli får utgöra en heltidstjänst. Vidare förordar jag 

att som engångsanvisningar utgår dels 160 000 kr. för inköp av inventarier 

till sameskolorna i Gällivare och Jokkmokk, dels 40000kr. för inköp av 

inventarier till sameskolstyrelsens kansli (5). 

Jag räknar med en besparing under anslaget med I 007 000 kr. Besparing

en uppstår genom att Gällivare kommun lägger ner det elevhem där högsta

diets samiska elever f. n. bor ( -987 000 kr.) samt genom att arvodestjäns

terna som tillsynsmän vid sameskolorna dras in (-20000 kr.). Regeringen 
har genom förordning (1982: 1036) om ändring i sameskolförordningen 

(1967: 216) föreskrivit att dessa tjänster skall dras in den 1 juli 1983 {7). 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till vad jag anfört och till sammanställningen hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen att 
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I. godkänna att samisk högstadieundervisning anordnas i Åre kom

mun fr. o. m. läsåret 1983/84, 

2. till Sameskolor för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av 12849000kr. 

D 15. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

148475 534 

148684000 

156854000 

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, 

belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Ekesko

lan mottas som elever synskadade barn med ytterligare handikapp. Döva 

och hörselskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter, belägna i 

Stockholm (Manillaskolan), Gnesta (Åsbackaskolan}, Lund (Östervångs

skolan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnö

sand (Kristinaskolan}, dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan 

(s. k. externa klasser). Åsbackaskolan tar emot elever med ytterligare 

handikapp. Vid en skolenhet i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas normal

begåvade barn med grava talskador samt hörselskadade barn med 

beteendestörningar och vissa andra komplikationer. 

Verksamheten regleras genom specialskolförordningen 0965: 478, om

tryckt 1970: 327, ändrad senast 1980: 23, 284, 351, 1981: 928 och 1982: 745). 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Skolöv er- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

Lärare 363 +I +l 
Övrig personal 492 +0,5 +0,5 

855 +1,5 +l,5 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader m. m. för skol-

ledare och lärarpersonal 52710000 +5703100 +5764000 
Lokal skolutveckling + 1227800 
Förvaltningskostnader 72877000 +2112200 +2012000 

!därav lönekostnader) (62 562000) (+I 133 800) (+ 992000) 
Lokalkostnader 23637000 + 473 100 + 426000 

149224000 +9516200 +8202000 

Inkomster 540000 + 10000 + 32000 
Nettoutgift 148684000 +9506200 +8170000 

Avrundat +9506000 
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Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 426 I 00 kr. 

2. Besparing ( -273 000 kr.J återtas(+ 273 000 kr.). 

3. Regeringen har uppdragit åt skolöverstyrelsen (SÖ) att inkomma med 

förslag till nytt system för tilldelning av lärarresurser för specialskolorna. 

Vid utarbetande av sitt förslag har SÖ beaktat att 1980 års läroplan för 

grundskolan (Lgr80) med erforderliga jämkningar skall tillämpas fr. o. m. 

läsåret 1983/84. Vidare har SÖ utgått från den totala resursnivån för 

lärartimmar läsåret 1981/82. SÖ föreslår att följande system för tilldelning 

av lärarresurser för specialskolorna tillämpas under en försöksperiod om 

tre år. 
Lärarresursen till de fem regionala specialskolorna beräknas enligt en 

schablon om 9,75 lärarveckotimmar per elev, varav medel motsvarande en 

lärarveckocimme per elev innehålls av SÖ och fördelas behovsinriktat efter 

redovisade särskilda behov. För de fyra riksrekryterande skolorna beräk

nas på samma sätt en schablon om 13,7 lärarveckotimmar per elev, varav 

medel motsvarande två veckotimmar per elev innehålls av SÖ och fördelas 

behovsinriktat. 
På grund av underbudgetering och ökat elevantal föreslår SÖ en uppräk

ning av anslagsposten Lönekostnader m. m. för skolledare och lärarper

sonal med 5 295 000 kr. 
4. SÖ föreslår att en personlig tjänst som skolledare med ledningsansvar 

för resurscentret vid Ekeskolan inrättas ( + 202 I 00 kr.). 

5. SÖ beräknar medel för lokal skolutveckling med 2.5 % av lärarlönebi
draget för specialskolan ( + I 227 800 kr.). 

6. Vid resurscentret för synskadade barn vid Tomtebodaskolan föreslår 

SÖ att en halv tjänst som oftalmolog inrättas !+135 IOOkr.). 

7. Ökade medel begärs för att täcka resekostnaderna för den regionala 

stödorganisationen för synskadade elever ( + 220000 kr.). 

8. SÖ föreslår att bestämmelserna från år 1967 om fickpengar åt elever 

vid specialskolan m. m. samt om stipendier åt vissa skolpliktiga hörselska

dade m. fl. skall upphöra att gälla. 

9. Enligt nu gällande bestämmelser innehålls två barnbidrag per år för de 

barn som skolan anordnar boende för. För dessa elever ansvarar skolan 

även för elevernas klädinköp eller betalar ut klädbidrag till vårdnadsha

varen. SÖ föreslår att specialskolans ansvar för klädinköp åt eleverna 

upphör och att barnbidragen i stället utbetalas på vanligt sätt. 

Föredragandens överväganden 

· Vid 1981/82 års riksmöte behandlades frågan om riktlinjer för utformning 

av ett nytt system för tilldelning av lärarresurser vid specialskolan (prop. 

1981/82: 100 bil. 12 s. 289 f, UbU 1981/82: 17, rskr 1981/82: 232). Skolöver-
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styrelsen <SÖJ har i sin anslagsframställning redovisat ett nytt system för 

lärarresurstilldelning. Jag tillstyrker SÖ:s förslag vad gäller principen för 

tilldelning av lärarresurser. Systemet bör tillämpas under en försöksperiod 

om tre år fr. o. m. läsåret 1983/84. 

Enligt min mening bör dock ett högre antal lärarveckotimmar per elev 

beräknas än vad SÖ har föreslagit. Ekeskolan har nämligen med nuvaran

de system för tilldelning av lärarresurser via länsskolnämnden tilldelats 

resurser för sin utåtriktade verksamhet bland flerhandikappade. Detta har 

SÖ inte beaktat i sitt förslag. Vid min beräkning av resurser för de riksrek

ryterande skolorna har jag därför räknat med ett högre antal lärarvecko

timmar än vad SÖ har gjort. 

Jag har under anslaget D 8. Fortbildning m. m. redovisat att jag inte 

beräknar särskilda medel för lokal skolutveckling under förevarande an

slag. I stället bör, inom ramen för det antal lärarveckotimmar som skolorna 

tilldelas, även inrymmas kostnader för erforderliga vikarier och tjänstle

dighetslöner vid lokal skolutveckling och lärares fortbildning. Styrelsen för 

skolan bör få medge löneförmåner vid tjänstledighet för utbildning inom 

ramen för tillgängliga medel och efter bestämmelser som regeringen och 

SÖ meddelar. Ordningen bör huvudsakligen överensstämma med vad som 

gäller för lokal skolutveckling i grundskolan, gymnasieskolan och kommu

nal vuxenutbildning. Medel för anordnande av fortbildning för specialsko

lans personal och, vid genomgång av utbildning som SÖ anordnar, för 

resekostnadsersättning och traktamente beräknar jag under anslaget D 8. 

Fortbildning m. m. 

Jag förordar således att lärarresursen vid de regionala skolorna beräknas 

enligt en schablon om 9,9 lärarveckotimmar per elev, varav medel motsva

rande en lärarveckotimme per elev innehålls av SÖ och fördelas behovsin

riktat efter redovisade behov. För de riksrekryterande skolorna förordar 

jag att en schablon om 15,2 lärarveckotimmar per elev beräknas, varav 3,3 

lärarveckotimmar per elev innehålls av SÖ och fördelas behovsinriktat. De 

resurser som SÖ har att fördela behovsinriktat hör utgöra en ram som 

fördelas mellan samtliga specialskolor. De resurser som den enskilda spe

cialskolan tilldelas. utgör den totala resursram som står till skolans förfo

gande. Det ankommer på den enskilda specialskolans styrelse att besluta 

om användningen av den tilldelade resursen. 

Härutöver beräknar jag i likhet med SÖ medel för de av regeringen 

medgivna tjänsterna vid Tomtebodaskolans resurscentrum. den regionala 

stödorganisationen för synskadade, en resclärare vid vardera Ekeskolan 

och Åsbackaskolan samt för skolledarna. Den totala lönekostnaden för 

skolledare och lärarpersonal beräknar jag till 57 957 000 kr., vilket innebär 

en merkostnad i förhållande till budgetåret 1982/83 med 5356000kr. 

Med det här redovisade systemet för tilldelning av lärarresurser får 

specialskolan ett resurstilldclningssystem enligt samma princip som gäller 

för grundskolan, dvs. dels en basresurs, dels en resurs som fördelas 
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behovsinriktat. dels ock en särskild resurs för skolledare och särskilda 

tjä11ster vid resurscentra. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag har 

anfört vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet 

om vikten av att tilldelade resurser används behovsinriktat. Även special

skolan skall använda sina resurser så att de elever som har de största 

behoven får de största resurserna. 

Vid ett genomförande av här redovisat system för tilldelning av lärarre

surser till specialskolan anser jag, att anslagsposten Lönekostnader m. m. 

för skolledare och lärarpersonal - i likhet med vad som tillämpas för 

övriga skolformer - bör vara förslagsvis betecknad. 

Jag beräknar medel för en personlig tjänst som skolledare med lednings

ansvar för resurscentret vid Ekeskolan samt för en halvtidstjänst som 

oftalmolog vid Tomtebodaskolan (4 och 6). Vidare beräknar jag ytterligare 

125 000 kr. för reseersättningar för den regionala stödorganisationen för 

synskadade elever (7). 

Jag delar SÖ:s uppfattning att bestämmelserna i regleringsbrevet för 

budgetåret 1967/68 om fickpengar åt elever vid specialskolan och om 

stipendier åt vissa skolpliktiga hörselskadade m. tl. bör upphöra att gälla 

(8). 

Bestämmelser om utbetalning av barnbidrag återfinns i lagen ( 1947: 529) 

om allmänna barnbidrag. Jag är f. n. inte beredd att föreslå någon ändring 

vad gäller skolornas ansvar för klädinköp åt de elever skolan ordnar 

boendet för (9). 

Enligt vad jag tidigare har redovisat under anslaget C 18. Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader tillstyrker jag talbokskom
mittens förslag om att Tomtebodaskolans elevbibliotek förs över till tal

boks- och punktskriftsbiblioteket fr. o. m. den I juli 1983. Medel motsva

rande kostnaderna för en tjänst som biblioteksassistent vid Tomteboda

skolan ( 112 000 kr.) bör därvid föras över från förevarande anslag till ansla

get C 18. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader. 
Riksdagen har bemyndigat regeringen att sluta nytt normalavtal om 

anordnande av externa klasser av specialskolan (prop. 1980/81: 100 bil. 12 

s. 299, UbU 1980/81: 25, rskr 1980/81: 332). Anledningen härtill var att Här

nösands och Lunds kommuner sagt upp gällande avtal. Jag vill i detta 

sammanhang anmäla att statens förhandlingsnämnd har slutit avtal med 

resp. kommun om samverkan rörande högstadiet vid specialskolorna i 

Härnösand resp. Lund. Avtalen innebär att gällande förslag till normalav

tal om externa hörselklasser skall tillämpas men att den interkommunala 

ersättningen för eleverna i dessa klasser skall utgå med 140 % per elev från 

annan kommun. Regeringen har den 4 november 1982 godkänt avtalen för 

statens del. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
156854000kr., vilket innebär en ökning med 8 170000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om beräkning av lärarresurser, 
2. godkänna att anslagsposten Lönekostnader m. m. för skolledare 

och lärarpersonal betecknas förslagsvis, 
3. godkänna vad jag har förordat om upphävande av bestämmelser

na om fickpengar åt elever och om stipendier åt vissa skolpliktiga 

hörselskadade m. fl .. 
4. till Specialsko/an m. m.: Utbildningskostnader för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 156 854 000 kr. 

D 16. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3 523004 
3965000 
3628000 

Reservation 1075579 

Från anslaget bestrids utgifter för läromedel. undervisnings- och arbets
material. inventarier m. m., bibliotek. hörsel- och talteknisk utrustning 
samt underhåll av hörapparater vid specialskola. 

Skolöverstyrelsen 

I. Prisomräkning 181200kr.; avgår engångsanvisning 340000kr. 

2. Huvudalternativ -75 700 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för utrustning till specialskolan beräknas 
med utgångspunkt i huvudalternativet. 

I enlighet med vad jag har redovisat under föregående anslag bör Tomte
bodaskolans elevbibliotek föras över till talboks- och punktskriftsbibliote
ket. Enligt min mening bör ett belopp om 119000kr. för produktion av 
punktskriftsböcker föras över från förevarande anslag till anslaget 
C 19. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specialsko/anm. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 1983/84 
anvisa ett reservationsanslag av 3 628 000 kr. 
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D 17. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8767 545 
9786000 

10765000 

Från anslaget utgår ersättning enligt förordningen tSÖ-FS 1982: 163) om 

ersättning till vissa handikappade elever m. fl. för resor. 
Från anslaget bestrids även dels kostnader för resor i samband med 

undervisning. fritidsaktivitet och läkar/tandläkarbesök, dels kostnader för 

anordnande av skolskjutsar för elever i externa klasser. dels ock resekost
nader för målsman till elev vid resa till gemensam sammankomst på sko

lan. 

Skolöverstyrelsen 

Prisomräkning 490 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag räknar med en högre prisomräkning än vad skolöverstyrelsen har 
gjort. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 10765 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Specialsko/an m. m.: Resor för elever jämte ledsagare för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av i0765 000 kr. 
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Gymnasiala skolorm. m. 

D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1981/82 Utgift 3556543881 

1982/83 Anslag 3735000000 

1983/84 Förslag 3 628 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av gymnasieskolor enligt 

bestämmelser i förordningen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader 

för viss kommunal utbildning (omtryckt 1977: 490. ändrad senast 1980: 532 

och 711, 1981:451 och 514 samt 1982:609). Enligt förordningen utgår 

statsbidrag till lönekostnaderna för skolledare, biträdande skolledare. hu

vudlärare, lärare och institutionsföreståndare. Statsbidrag utgår också för 

inbyggd utbildning och för vissa särskilda ändamål i övrigt. Till inbyggd 

utbildning inom industri och hantverk samt handels- och kontorsyrken 

utgår statsbidrag med visst belopp per elev och undervisningstimme. Vid 

inbyggd utbildning för husligt arbete och för vård i primärkommunal ut

bildning kan statsbidrag utgå med högst 10 800 kr. resp. 15 000 kr. räknat 

för varje företag och redovisningsår. 

I den nämnda förordningen finns även bestämmelser om statsbidrag till 

kostnader för sjukförsäkringsavgift. folkpensionsavgift och tilläggspen

sionsavgift. 

Ur anslaget bekostas även bidrag enligt förordningen ( 1962: 608) om 

statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. samt statsbidrag till studie- och 

yrkesorientering i gymnasieskolan. 
Enligt förordningen ( 1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning (ändrad 1982: 610) skall en del av de nämnda statsbi

dragen minskas med 2 % av det belopp som annars skulle ha utgetts. I fråga 

om landstingskommunal vårdutbildning görs en minskning med 20%. 

Till de ytterligare bidrag som utgår ur anslaget hör statsbidrag enligt 

förordningen (1980: 533) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsut

bildning (ändrad 1982: 700). Detta bidrag beräknas med utgångspunkt i 

visst belopp per elev och lärotimme hos företaget enligt i huvudsak samma 

system som gäller för inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt 

handels- och kontorsyrken. 

Ur anslaget ersätts även kostnader för särskilda bidrag till gymnasial 

utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasie

skola och till försöksverksamhct med gymnasial utbildning för svårt rörel

sehindrade och andra svårt handikappade vid Skärholmens gymnasium i 

Stockholms kommun. Härtill kommer bl. a. bidrag till kostnader för kor-

19 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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respondensundervisning på gymnasial nivå och bidrag till vissa lanthus

hållsskolor med enskild huvudman. 

I gymnasieskolan finns ett stort antal studievägar i form av 25 linjer och 

ca 400 specialkurser. Härtill kommer såsom försöksverksamhet gymnasial 

lärlingsutbildning. 

Linjerna och de gängse förkortningarna av dem är följande. 

Minst treåriga linjer (teoretiska) 
Ekonomisk linje 
Humanistisk linje 
Naturvetenskaplig linje 
Samhällsvetenskaplig linje 
Teknisk linje (fyraårig! 

T1·ååriga teoretiska li11jer 
Ekonomisk linje 
Musiklinje 
Social linje 
Teknisk linje 

Tl'aåriga yrkesinriktade linjer· 

Beklädnadsteknisk linje 
Bygg- och anläggningsteknisk linje 
Distributions- och kontorslinje 
Drift- och underhållsteknisk linje 
(försöks verksamhet) 
El-teleteknisk linje 
Fordonsteknisk linje 
Jordbrukslinje 
Konsumtionslinje 
Livsmedelsteknisk linje 
Proces~teknisk linje 
Skogsbrukslinjc 
Social servicelinje 
Trädgårdslinje 
Träteknisk linje 
Verkstadsteknisk linje 
Vårdlinje 

E 
H 
N 
s 
T 

Ek 
Mu 
So 
Te 

Be 
Ba 
Dk 

Du 
Et 
Fo 
Jo 
Ko 
Li 
Pr 
Sb 
Ss 
Td 
Tr 
Ve 
Vd 

Enligt riksdagens beslut om den statliga skoladministrationen m. m. 
(prop. 1980/81: 107, UbU 1980/81:38, rskr 1980/81:395) skall ett nytt sy

stem j("ir dimensioneringen m· gymnasieskolan tillämpas för tiden fr. o. m. 

budgetåret 1983/84. Det nya systemet innebär bl. a. att elnplatsramar i 

gymnasieskolan fastställs för tre budgetår i sänder. För det andra och det 

tredje budgetåret har ramarna karaktären av planeringsramar. I enlighet 

med riksdagens ställningstagande våren 1982 har regeringen fastställt 

planeringsramar för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Inför budgetåret 

1983/84 skall riksdagen ta ställning till dels slutliga ramar för det närmaste 

budgetåret, dels planeringsramar för budgetåren 1984/85 <frågan om änd

ringar i de tidigare fastställda planeringsramarna) och 1985/86. 

I planeringssystemet ingår riksramar och liinsramar. Ramarna anges i 

årselevplatser, vilket innebär att en intagningsplats på en två-. tre- eller 

fyraårig studieväg motsvarar två, tre resp. fyra årselevplatser. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 291 

Riksramar fastställs av regeringen med stöd av riksdagens beslut. Skol
överstyrelsen (SÖ) fördelar årselevplatserna i riksramarna mellan läns

skolnämnderna i form av länsramar. Inom länsramarna bestämmer läns

skolnämnderna det antal intaRningsplatser, i förekommande fall uttryckt i 

antal klasser. som varje kommun och landstingskommun i länet får inrätta 

resp. planera för varje studieväg och för gymnasial lärlingsutbildning. I 

vissa fall ankommer inte beslutanderätten på länsskolnämnderna utan på 

SÖ. Det gäller bl. a. beslut om förändringar beträffande vissa lågfrekventa 

studievägar. 

Riksramar och länsramar fastställs dels för var och en av sex utbild

ningssektorer, dels för sådana specialkurser som inte förs till någon sektor. 

Till någon av de sex utbildningssektorerna förs sådana utbildningar som 

enligt det tidigare systemet ingick i gymnasieskolans stora ram, dvs. dels 

linjer, dels sådana specialkurser som omfattar minst ett läsår och som inte 

förutsätter vare sig annan utbildning än grundskolan eller viss ålder för 

tillträde. dels gymnasial lärlingsutbildning. 

Utanför sektorsindelningen står sådana studievägar som ingår i gymna

sieskolans lilla ram, dvs. sådana specialkurser som är kortare än ett läsår 

eller som kräver tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder för tillträde. 

Kurser för invandrarungdom står alltid utanför sektorsindelningen. 

De sex utbildningssektorerna är följande. 

Sektor 

I. HS - Humanistisk och 
samhällsvetenskaplig sektor 

2. VSK - Vård-. social- och kon
sumtionssektor 

3. EM - Ekonomisk och merkan
til sektor 

4. TN - Teknisk och naturveten
skaplig sektor 

5. TI - Teknisk och industriell 
sektor 

6. JST - Jordbruks- och skogs
brukssektor 

Linjer (vartill kommer 
närliggande specialkurser) 

H. S. So. Mu 

Vd, Ss, Ko 

E. Ek, Dk 

N,T,Tc.Du 

Ba. Be. Et, Fo, Li, Pr, 
Tr, Ve 

Jo,Sb, Td 

Gymnasial lärlingsutbildning hänförs till TI-sektorn. Dit förs också så

dana specialkurser som ingår i sektorsindelningen men inte ligger nära 

någon linje. 

Planeringssystemet är reglerat i förordningen ( 1982: 171) om elevplatser i 

gymnasieskolan (ändrad 1982: 898 och 992). 
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Skolöverstyrelsen 

Statsmakterna har unalat som målsättning att alla ungdomar som lämnar 

grundskolan skall garanteras utbildning, arbete eller praktik. Vidare skall 

gymnasieskolan kunna bereda plats åt alla 16-17-åringar som vill ha en 

gymnasial utbildning. 

Antalet 16-åringar har i stort sett varit oförändrat de senaste åren, 

medan antalet behöriga förstahandssökande till gymnasieskolans stora ram 

har ökat markant och var ca 6 400 fler inför läsåret 1982/83 än föregående 

år. Antalet sökande till Tl-sektorn ökade mest, medan antalet sökande till 

HS- och EM-sektorerna minskade. Antalet sökande till de teoretiska lin

jerna inom HS- och EM-sektorerna överstiger emellertid antalet utlagda 

platser för 1982/83. 

Antal behöriga förstahandssökande till gymnasieskolans minst euåriga 

direkt gru11dskola11knutna studievägar (tidigare den s. k. stora ramen) läs

åren 1980/81-1982/83 framgår av följande tabell. 

Fördelning på utbildningssektorer 

1980/81 1981/82 1982/83 

HS 25 267 25 756 24203 
VSK 27653 27955 26713 
EM 21 111 22194 25 808 
TN 21026 21 536 22638 
TI 33 531 35055 39037 
JST 4357 4256 4 791 

Summa 132945 136752 143190 

16-åringar (ca) 123 700 123600 123 700 

Gymnasieskolans kapacitet har de senaste åren utökats kraftigt, men 

trots det har hittills inte samtliga av riksdag och regeringen medgivna 

elevplatser kunnat utnyttjas. Den sammanlagda intagningskapaciteten för 
gymnasieskolans stora ram 1983/84, som föreslagits i budgetpropositionen 

1982, omfattar knappt 2 000 fler intagningsplatser än antalet utlagda intag

ningsplatser 1982/83. Med hänsyn till de relativt begränsade möjligheterna 

att inrätta ytterligare platser på yrkesinriktade studievägar är det svårt att 

nu avgöra om ramarna för 1983/84 behöver utökas. Mot bakgrund av 

situationen på arbetsmarknaden för ungdom och att allt fler söker till 

gymnasieskolan föreslår SÖ att ramarna för 1983/84 får utökas, om behov 

föreligger härför. 
Antal utlagda intagningsplatser inom gymnasieskolans minst e11åriga 

direkt grundskolanknutna studiei·ägar (tidigare den s. k. stora ramen) 

1980/1981-1982/1983, planeringsramar för 1983/84 och SÖ:s förslag till 

dimensionering 1983/84 för de olika sektorerna framgår av följande tabell. 
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Sektor Antal utlagd,a intagningsplatser 

1980/81 1981/82 1982/83 

HS 25 366 23 830 22460 
VSK 21 307 22404 23 197 
EM 23 378 24175 26126 
TN 22 334 23011 23 312 
TI 3014( I 31 1072 33 546-' 
JST 2101 2252 2 312 
Ospec.• 

SUMMA 124627 126779 130953 

1 varav 2 311 platser för lärlingsutbildning 
2 varav 2 185 platser för lärlingsutbildning 

Beräknat antal 
intagningsplatser 
1983/84 

Plane- SÖ:s 
ringsram förslag 

20100 20600 
22300 22300 
22600 23600 
23 300 23 300 
35800 35800 
2700 2700 
5000 3 500 

131800 131800 

3 varav beräknat 3 000 platser för lärlingsutbildning 

293 

Antal årselevplatser 
1983/84 

Plane- SÖ:s 
rings ram förslag 

50100 51600 
41960 41960 
54450 57450 
79200 79200 
71600 71600 
5400 5400 

10000 7000 

312710 314210 

4 ospecificerade platser som inte direkt förs till någon av de sex sektorerna men är avsedda för direkt 
yrkesinriktade studievägar inom dessa 

Här återges SÖ:s redovisning av antalet platser inom lilla ramen i 

årskurs 1 läsåret 1982/83 så långt som de hade fördelats i december 1981. I 

sammanställningen har platserna fördelats på sektorer enligt det nya plan-

eringssystemet för gymnasieskolan. 

A B c 
Högre Andra ej Grundskol- Summa. ~(, 

special- grund skol- ankn. spec.-
kurser ankn.spec.- kurser 

kurser < l läsår 

HS-sektorn 140 l40 I 
V SK-sektorn l 010 8930 5 250 15200 53 
EM-sektorn 2400 I 000 370 3 770 13 
TN-sektorn 540 350 20 900 3 
Tl-sektorn 2150 2470 520 5140 18 
JST-sektorn l 180 2090 100 3370 12 
Summa 7420 14840 6260 28520 
Procent 26% 52 o/c· 22 qf 100 

SÖ har haft i uppdrag att överväga, om de studievägar som nu ingår i lilla 

ramen i fortsättnirigen bör ingå i sektorsramarna. Uppdraget har redovisats 

i SÖ: s långtidsbedömning för budgetåren 1984/85- 1987 /88 ( LB 82). 

SÖ lägger där fram ett förslag men anför också att SÖ med anledning av 

det förändrade planeringssystemet för gymnasieskolan ser över det nuva

rande informationssystemet för gymnasieskolan. Redan har därvid upp

kommit en rad frågor som kan ha betydelse för sektorsramarnas framtida 

utformning och storlek. Eftersom SÖ avser att göra en fullständig genom

gång av det nuvarande studievägsregistret, kommer med stor sannolikhet 

ytterligare avgränsningsfrågor att aktualiseras. 

SÖ anför därför det önskvärda i att mera omfattande förändringar av 

ramarna kan genomföras vid ett tillfälle. Med hänsyn till den pågående 
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översynen av informationssystemet bör eventuella förändringar av lilla 

ramen ske först fr. o. m. läsåret 1985/86. SÖ avser att i kommande långtids

bedömning återkomma med förslag om förändringar. 

SÖ föreslår att 

- bidrag till yrkesintroduktion. introduktionsprogram och stimulansbidrag 

ersätts av bidrag till kommunernas uppföljningsverksamhet. som inne

bär särskilda utbildningsprogram, lokalt arbetsmarknadsanknutna kur

ser, handledarutbildning och uppföljande verksamhet (kommer att be

har.dlas under anslaget 025. Bidrag till åtgärder inom kommunernas 

uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m.), 

- obligatorisk yo-vecka införs på alla teoretiska linjer lhar behandlats 

under Vissa gemensamma frågor, avsnitt 5), 

- yrkesprofileringen utökas inom Du-linjen (4. \ .3 )1
• 

- de provisoriska bestämmelserna för ekonomisk specialkurs om tre ter-

miner upphävs samt att försöksverksamheten med termin 3 av denna 

högre specialkurs regulariseras (4.1.4), 

- försöksverksamheten med ramtimplaner i kombination med friare re

surstilldelning på T-linjen förlängs samt att resurstilldelningen justeras 

(4.2.3). 

- försöks verksamheten med komplctteringskurs för vårdare i ambulans 

får fortsätta (4.2.4), 

- försöket med reviderad timplan för Ok-linjen får fortsätta t. o. m. bud

getåret 1984/85 (4.2.6), 

- ortopedteknikerutbildningen överförs till statlig högskola (5.1 ). 

- försöksverksamheten med pedagogisk gymnasieskolklinik i Lund som 

pågått sedan läsåret 1968/69 slutgiltigt avvecklas (7.6), 

- medel för gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade i Öre

bro kommuns gymnasieskola beräknas till 8 393 000 kr. enligt avtal mel

lan staten och Örebro kommun (2.3). 

- medel för försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörel

sehindrade m.11. vid Stockholms kommuns gymnasieskola beräknas till 

428 400 kr. (2.2), 

- medel för tekniska och organisatoriska stödåtgärder åt handikappade 

elever vid Skärholmens gymnasium och gymnasieskolan i Örebro beräk

nas till 1470 OOOkr. (2.4) samt att 

- ett belopp av 4 204 258 000 kr. anvisas under förslagsanslaget D 18. Bi

drag till driften av gymnasieskolor. 

Gymnasiesko/ans dimensionering budgetåren 1984185 och 1985186 

SÖ har i sin långtidsbedömning för budgetåren 1984/85-1987 /88 redovi

sat förslag till clcvplatsramar för bl. a. budgetåren 1984/85 och 1985/86 

enligt det nya planeringssystemet för gymnasieskolan ( 1.4 och 1.5). 

1 Hänvisning till avsnitt i föredragandens överväganden 
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Skrivelser från skolöverstyrelsen 

Den 22 maj 1981 med förslag om utbildning till tandtekn•ker (5.3). 

Den 2 april 1982 med utvärdering av försöksverksamheten med SSG-B 

och av undervisningen vid Osby samskola och korrespondensgymnasit

skolan i Torsås (4.1.1). 

Den 15 april 1982 med förslag till försöksverksamhet med utbildning 

inom gymnasieskolan av tvåspråkig personal för vårdområdet (4.2.1 ). 

Den 25 augusti 1982 med utvärdering av försöksverksamheten med 

reviderad tvåårig konsumtionslinje (KOREV) i gymnasieskolan (3.3). 

Den 7 september 1982 med förslag till möjliga besparingar inom tvåårig 

drift- och underhållsteknisk linje samt förslag till regularisering av denna 
(4.1.3). 

Den 8 september 1982 om uppföljning av elever som avslutat tvåårig 

musiklinje i gymnasieskolan ( 1.3). 

Den IO september 1982 med utvärdering av försöksverksamhet med 

varianter av treårig naturvetenskaplig linje (4.1.2). 

Den 13 september 1982 med utvärdering av försöksverksamhet med 

kinesiska (4.1.5). 

Den 22 september 1982 med utvärdering av försöksverksamhet med 

finskspråkig utbildning i Stockholms kommun (4.2.1 ). 

Den 6 oktober 1982 om möjliga besparingar inom tvåårig transporttek

nisk gren på fordonsteknisk linje (4.2.5). 

Den 7 oktober 1982 om ändring av bestämmelserna för miljöpraktik på 

fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan (7.4). 

Den 20 oktober 1982 om kombination av gymnasieskolstudier och elit

idrott. Redovisning av genomförd utvärdering samt på denna grundade 

överväganden och förslag (3.1 och 3.2). 

Den 3 november 1982 om gymnasieskolans vårdlinje. gren för barna- och 
ungdomsvård (4.2. 7). 

Den 18 november 1982 om ändring av namn på alternativämne på natur
vetenskaplig linje (4.1.2). 

Föredragandens överväganden 

Jag kommer att disponera min föredragning av gymnasieskolanslaget på 

följande sätt. 

Jag tar först upp frågan om dimensioneringen av gymnasieskolan under 

budgetåren 1983/84-1985/86 (avsnitt/). Skolöverstyrelsen (SÖ) har på 

detta område föreslagit vissa ändringar av tidigare preliminära beslut. Jag 

behandlar här också de i budgetpropositionen 1982 aktualiserade frågorna 

om högre specialkurser som avlänkning från högskolan, om ändring av 

gymnasieskolans s. k. lilla ram samt om musiklinjen och dess anpassning 

till arbetsliv och fortsatta studier. Vidare tar jag upp frågan om fortsatt 

stimulansbidrag för industri- och hantverksutbildning. 
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Jag presenterar sedan mina förslag till åtgärder för elever med särskilda 
behov (ai•snitt 2), i vilka innefattas bl. a. inl'andrarelel'er och handikappa

de elever. I detta sammanhang redovisar jag också vissa erfarenheter av 

den friare resursanvändning som tillämpas från läsåret 1982/83 och tar upp 

en fråga om mindre studiekurs i årskurs I. 

Efter en genomgång av några enskilda läroplansfrågor (avsnill 3), där

ibland SÖ:s förslag till utökning av specialidrottsl'erksamheten samt till 

de/tidsstudier, övergår jag till att redovisa läget beträffande en rad på

gående försöksl'erksamheter (avsnitt4). Bland dessa märks finskspråkig 

1:ymnasial utbildning, Du-linjen, reviderad timplanför Dk-linjen, l'arianter 

av N-linjen samt ekonomisk specialkurs och SSG-B (särskild samordnad 

gymnasieskola, B-form). I vissa fall kommer jag att föreslå regularisering, i 

vissa fortsatt försöksverksamhet. 

Därefter kommer jag att ta upp vissa frågor om utbildningsform och 

huvudmannaskap ( avsniu 5 ). De gäller bl. a. ett överrörande av utbildning

en till ortopedtekniker från gymnasieskolan till högskolan och ett inlem

mande i gymnasieskolan av den tandsköterske- och tandteknikerutbildning 

som f. n. bedrivs i anknytning till statliga högskoleenheter. 

Jag redovisar därpå visst pågående beredningsarbete (ai·sni116), gällan

de gymnasieutredningens ( U 1976: I 0) förslag, som just remissbehandlats, 

och ett uppdrag till statskontoret om nytt statsbidragssystem för gymnasie

skolan. 
Jag avslutar min genomgång av gymnasieskolanslaget med vissa övriga 

frågor (avsnitt 7), däribland bidrag till studie- och yrkesorientering (syo) 

och lokal sko/utveckling samt en fråga om förändring al' kriterierna på 

allmän sko/enhet med anledning av att Du-linjen ofta avlöser Te-linjen. 

Här tar jag också upp en fråga om vissa tillfälligt ökade resurser för 

skolledning i gymnasieskolan. 
Jag avslutar föredragningen av gymnasieskolanslaget med anslagsberäk

ningar (m·snitt 8). 

Gymnasieskolans dimensionering 

De utbildningsmöjligheter som erbjuds ungdomar direkt efter grundsko

lan är från skolans sida i första hand studier i gymnasieskolan. Av en 

årskull 16-åringar (f. n. ca 123 000) går 85 % (ca 105 000) direkt vidare till 

gymnasieskolan. Av de resterande 15% (ca 18000) får ungefär hälften 

arbete. För den andra hälften behövs olika åtgärder, till vilka jag skall 

återkomma senare under anslaget D25. Bidrag till åtgärder inom kommu

nernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. 

Jag har vid min anmälan av Vissa gemensamma frågor inom skolväsen

det givit en samlad redovisning av mina förslag till dimensionering av 

gymnasieskolan budgetåren I 983/84-1985/86. 
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I. I lntagninxen i gymnasieskolan budgetåret 1982183 

Antalet 16-åringar som våren 1982 gick ut från årskurs 9 i grundskolan 

var i stort detsamma som året före (drygt 123 000). I den stora. grundskol

anknutna ramen för gymnasieskolan fanns enligt riksdagens beslut våren 

1982 för hudgetåret 1982/83 132 340 intagningsplatser (mot 133 950 för 

budgetåret 1981/82). 

Intagningen till E-. H-, S-, Ek-, So- och Te-linjerna inför läsåret 1982/83 

hade, för att ge en styrning till yrkesinriktad utbildning. spärrats till 35 000 

intagningsplatser. 

Med oförändrat antal 16-åringar fanns inkl. s. k. äldresökande ca 6500 

fler behöriga förstahandssökande till gymnasieskolan än året före ( 143 190 

mot 136 752). Av dessa hade 4 400 fler sökt yrkesinriktade linjer än året 

före. Styrningen till mer yrkesinriktad utbildning hade alltså så långt haft 

effekt inför <!etta läsår, när fler yrkesinriktade platser hade lagts ut än 

tidigare. 

Som dåvarande statsrådet Tillander konstaterade i 1982 års budgetpro

position uppstår dock på många studievägar en skillnad mellan antalet 

utlagda och antalet ianspråktaww platser. Särskilt gäller detta de investe

ringskrävande yrkesinriktade studievägarna inom industri och hantverk. 

Samtidigt finns traditionellt en skillnad mellan antalet utlagda och av 

kommunerna önskade platser på de betydligt billigare och mer Iättanord

nade allmänt teoretiska studievägarna. 

Med det rekordartade sökandetrycket på gymnasieskolan inför läsåret 

1982/83 blev helt naturligt dessa skillnader än mer påtagliga. Mot bakgrund 

av sökandetryck, arbetsmarknadsläge och det faktum att ca 3 000 fler 

platser kunde läggas ut på yrkesutbildningarna och med stöd av riksdagens 

bemyndigande (UbU 1981/82: 18 och 23, rskr 1981/82: 252) möjliggjordes 

genom regeringsbeslut den 13 maj och den 24 juni 1982 en omfördelning av 
ej utnyttjade platser. Därvid begränsades emellertid antalet platser på det 

"spärrade" E-, H-, S-, Ek-, So- och Te-området till detsamma som året 
före (38 500). Vid den extrautläggning som kom till stånd skulle SÖ priori

tera den bland dessa utbildningar klart mest yrkesprofilerade, nämligen 

E-Iinjen. 
Arbetsmarknadsläget för ungdomar förvärrades under sommaren och 

hösten 1982. Prognoserna för vintern pekade på att antalet arbetslösa 

ungdomar skulle komma att öka ytterligare, om det inte omedelbart 

gjordes extraordinära insatser som kunde få genomslag på mycket kort 

sikt. 
Regeringen fann det därför nödvändigt att även inom utbildningsområ

det utnyttja alla tillgängliga resurser för att redan till vintern 1982/83 pressa 

ned antalet arbetslösa ungdomar. Även arbetsmarknadsstyrelsen hade i en 

skrivelse framhållit behovet av att antalet platser inom gymnasieskolan, 

högskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och folkhögskolan ome

delbart utökades med hänsyn till situationen på arbetsmarknaden. 
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För gymnasieskolans del gällde redan sedan tidigare att SÖ hade möjlig

het att inom vissa gränser omfördela och utnyttja redan beviljade men 

ännu ej utlagda platser. så att de så väl som möjligt skulle svara mot 

kommunernas önskemål och reella möjligheter att anordna utbildning. 

Enligt uppgifter från SÖ fanns i mitten av oktober endast ett mindre antal 

platser kvar inom stora och lilla ramen. Regeringen beslöt därför den 21 

oktober 1982 att - med stöd av ett bemyndigande av riksdagen - ge 

kommunerna möjlighet att genom vårterminsintagning anordna ytterligare 

2 000 platser. i första hand i form av yrkesinriktad utbildning för ungdomar 

som sökt till men inte kommit in i gymnasieskolan och som befann sig i 

eller hotades av arbetslöshet. Räknat i det nya planeringssystemet. vilket 

jag redan beskrivit. borde Tl-, TN- och EM-sekto;erna prioriteras i nu 

nämnd ordning, samtidigt som HS-sektorn hölls oförändrad. Detta beslut 

ligger också i linje med den dimensionering som jag kommer att föreslå i 

det följande. 

För att dessa åtgärder skulle kunna ge önskad effekt redan under inneva

rande läsår ansåg regeringen det nödvändigt att kommunerna fick vissa 

extra resurser för att snabbt kunna hyra externa lokaler för den yrkesinrik

tade utbildningen. Därför föreslog regeringen att stimulansbidraget för nya 

elevplatser inom industri- och hantverksutbildningar skulle ökas fr. o. m. 

den I januari 1983 till 6000kr./plats. Riksdagen har godkänt förslaget 

(prop. 1982/83: 50, UbU 1982/83: 12, rskr 1982/83: 109). 

1.2 FråRall om ändrinR ai· gymnasieskolan.1· s. k. lilla ram samt vissa andra 

frå;«>r ai' teknisk natur 

Innan jag går in på dimensioneringen för perioden 1983/84-1985/86 vill 

jag ta upp bl. a. frågan om lilla ramen i organisationen av gymnasieskolan. 

Den lilla ramen avser specialkurser som är kortare än ett läsår eller har 
särskilda inträdeskrav avseende skolunderbyggnad, ålder eller praktik. 

Här ingår bl. a. de högre specialkurserna. dvs. specialkurser som bygger 
på lägst tvåårig utbildning i gymnasieskolan. 

SÖ har i sin långtidsbedömning (LB 82) lämnat förslag till hur den lilla 

ramen skall hanteras. SÖ förordar ett ramsystem, som gör det möjligt att 

vid planeringen överblicka vilka platser som i realiteten står till förfogande 

för de ungdomar som lämnar grundskolan. SÖ föreslår därför att alla 

specialkurser som bygger enbart på grundskolan skall föras till sektorsra

marna och att övriga specialkurser skall ingå i en ram för sig. Kurser för 

invandrarungdom bör dock med hänsyn till deras speciella syfte särbe

handlas och få en egen ram. SÖ avser att i kommande långtidsbedömning 

återkomma med närmare förslag, baserade även på en översyn av sektors

indelningen. 

Jag ansluter mig till SÖ:s förslag, men vill komplettera det på en punkt. 

Mot bakgrund av den ökade satsning på högre specialkurser som en 
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avlänkning från högskolan, som jag redan tidigare talat om, bör det finnas 

en särskild ram för högre specialkurser. 

Jag delar i övrigt SÖ:s uppfattning att det är viktigt att vid planerings

konferenser med länsskolnämnderna och vid fördelningsbeslut ange vilka 

intentioner som ligger bakom ramarnas storlek. Detta gäller enligt min 

mening såväl den f. d. stora ramens olika fördelningar som den lilla ramens 

olika prioriteringar. 

Jag delar i princip SÖ:s uppfattning att den lämpliga tidpunkten för 

förändringar av lilla ramen är budgetåret 1985/86. 

Mina förslag till ramar för perioden 1983/84-1985/86 kommer alltså att 

innehålla särskilda ramar för högre specialkurser. Jag kan däremot inte 

utforma mitt förslag till planeringsramar för 1985/86 med hänsyn till den av 

mig förordade förändringen av den lilla ramen. SÖ:s förslag i 1983 års 

långtidsbedömning bör avvaktas. innan planeringsramar enligt den nya 

principen fastställs. I mitt förslag utgår jag därför i detta avseende från det 

nu gällande systemet. Regeringen bör emellertid bereda riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om en omläggning för tiden fr. o. m. 1985/86. 

Jag anser det viktigt att alla berörda parter så snart som möjligt får ett 

grepp om hur det nya planeringssystemet fungerar och vilka modifieringar 

som kan behövas. Jag avser därför att snarast återkomma till regeringen 

med förslag om att SÖ får i uppdrag att utvärdera det nya planeringssyste

met i samverkan med länsskolnämnderna. 

Jag vill påpeka att lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser (LA

kurser, SFS 1982: 41, SÖ-FS 1982: 12 och 139) ingår i sektorsram eller lilla 

ramen beroende på sin kurslängd och inträdeskrav. 

Jag vill också påpeka att i mina förslag till ramar för perioden 1983/84-

1985/86 ingår platser för gymnasial lärlingsutbildning i ramarna för TI-sek

torn. För budgetåret 1983/84 har jag beräknat högst 4 500 platser för gym
nasial lärlingsutbildning. Försökspcriodcn för gymnasial lärlingsutbildning 

löper ut den 30 juni 1983. I det följande (avsnitt 4.2.2) kommer jag att ta 
upp frågan om förlängning av försöks perioden med ett år. Jag utgår från att 

någon form av gymnasial lärlingsutbildning kommer att finnas även efter 

den förlängda försöksperiodens utgång. 

I likhet med beräkningar för innevarande budgetår inrymmer mina be

räkningar för slutliga och preliminära ramar elevplatser i intagningsklasser 

vid riksillfernatskolorna och Bergssko/an i Filipstad. Dessa elevplatser 

skall alltså räknas av. när landets kommuner tilldelas elevplatser för sina 

gymnasieskolor. Medel till riksinternatskolorna och Bergsskolan i Filip

stad beräknar jag under anslagen D 20. Bidrag till driften av riksinternat

skolor och D 21. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad. 

Innan jag går in på ramarna för de närmaste tre budgetåren vill jag ta upp 

ytterligare ett par frågor. Jag har erfarit att länsskolnämnderna i många fall 

utnyttjat sina länsramar så långt möjligt men av olika skäl på vissa sektorer 

fått årselevplatser "över", vilka alltså inte räckt till en ytterligare klass 
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inom resp. sektor. För att tilldelade resurser skall kunna utnyttjas maxi

malt bör en länsskolnämnd i sådana fall kunna göra den omfördelning man 

finner lämplig av överblivna platser mellan sektorerna. På liknande vis bör 

länsskolniimnderna också, efter godkännande av SÖ, kunna göra viss 

inbördes omfördelning av överblivna årselevplatser för att beviljade total

ramar skall kunna utnyttjas bättre. Jag avser att återkomma till regeringen 

med förslag om sådana ändringar av bestämmelserna om elevplatser i 

gymnasieskolan. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad 

jag har förordat i denna fråga. 

För att nå en rationell utformning av hela gymnasieskolan är givetvis 

även organisationen av de högre årskurserna av vikt. I den översyn av 

statsbidragssystemet för gymnasieskolan som nu pågår (avsnitt 6.2) kom

mer bl. a. att uppmärksammas frågan om bortfall av elever under studieti

den. Tills denna fråga utretts får det elevplatsutrymme som uppstår vid ett 

sådant bortfall inte användas för att öka organisationen. räknad i årselev

platser (prop.1980/81:107, UbU1980/81:38, rskr1980/81:395). Jag vill 

dock redan nu ta upp vad jag ser som en inkonsekvens för T-linjen i 

systemet för beräkning av årsele1·platser. För denna 4-åriga linje används 

faktorn 4. Linjen kan dock som bekant avslutas med avgångsbetyg efter tre 

år, och erfarenhetsmässigt fortsätter endast ca 2/3 av de i årskurs I intagna 

eleverna upp i årskurs 4. Därför bör man enligt min mening vid beräkning 

av årselevplatser för T-linjen använda inte faktorn 4 utan 3,7. Jag har gjort 

så i de förslag som jag kommer att lägga fram i det följande. 

/ .3 Gymnasieskolans dimensionering budgetåret 1983184 

Arbetsmarknadsläget är fortfarande svårt för 16-17-åringar. Jag finner 

det därför rimligt att intagningskapaciteten inom de grundskolanknutna 

studievägarna om minst ett läsår höjs i förhållande till den preliminärt 

beslutade ramen till 108,6 % under budgetåret 1983/84, särskilt som antalet 

s. k. äldresökande har ökat. I förhållande till den preliminärt beslutade 

totalramen och till SÖ:s förslag innebär detta en ökning med I 000 platser. 

Grundsko/anknutna .ftudiei·ägar om minst ett läsår budgetåret 1983184 

Antalet 16-åringar beräknas läsåret 1983/84 vara ca 122 300 (I 400 färre 

än läsåret 1982/83). 

Jag kommer att ange mina dimensioncringsförslag i intagningsplatser för 

att underlätta jämförelser med tidigare beslut och verkligt utfall i form av 

utlagda platser. Jag kommer också att göra översättningar till årselev

p\atser. 
Med detta som bakgrund ger jag i det följande förslag till hur gymnasie

skolans dimensionering med bibehållen inriktning mot mer yrkesinriktad 

utbildning bör ändras till att bli mer anpassad till vad som synes möjligt att 

anordna på flertalet av sektorerna budgetåret 1983/84. Utgångspunkt är 

den reella dimensioneringen de senaste åren samt länsskolnämnders och 
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kommuners egna bedömningar av hur givna ramar kan fyllas. Förslagets 

princip är, kort uttryckt, att söka pressa så mycket "luftplatser" som 

möjligt ut ur systemet för att ge så många som möjligt en reguljär gymna-

sieutbildning. 

1983184 

Sektor BP82 Utlagt den Före- Jämfö- Föredra-
I sept. dragan- relse gandens för-
1982 för dens med slag, räknat 
bå 1982/83 förslag BPR2 i årselev-

platser 

HS 20100 22460 20600 + 500 51600 
(20600) 1 

VSK 22300 23197 22950 + 650 43160 
EM 22600 26126 25900 +3300 62450 

(23 600) 
TN 23300 23 312 24150 + 850 78350 
Tl 35800 33 546 33800 -2000 67600 
JST 2700 2312 2400 - 300 4800 
Ospec. 5000 3000 -2000 6000 

(3 500) 

Totalt 131800 130953 132800 +I 000 313960 
(131800) 

Procent av 107,8 105.9 108,6 2.57 årselev-
16-åringar 122 260 platser/ 

16-åring 

1 Siffrorna inom parentes anger SÖ:s i förhållande till l:lP 82 avvikande förslag i årets 
anslagsframställning. 

I fråga om antalet intagningsplatser bör. som jag nämnt, nivån höjas till 

108,6% av antalet 16-åringar, vilket jämfört med tidigare preliminära be

slut innebär en ökning med 1 000 platser. 

SÖ har föreslagit att Te-linjen skall avvecklas. Jag är inte beredd att 

redan nu ta ställning till detta. Jag anser emellertid att platserna för budget

året 1983/84 bör begränsas till 700 intagningsplatser ( 1400 årselevplatser). I 

stället bör Du-linjen tillåtas öka, till vilket jag skall återkomma senare 

(avsnitt 4.1.3). 

En ökning av TN-sektorn bör kunna främjas genom ett permanentande 

av varianter på N-linjen och genom de förändringar som gjorts av linjen 

med färre språk och minskad ämnessplittring. Variantämnena. hl. a. data

och miijövårdsteknik. har enligt SÖ:s utvärdering en rekryterande effekt. 

Jag skall återkomma till detta (avsnitt 4.1.2). 

Jag föreslår en jämfört med SÖ:s förslag mindre ram på 3 000 ospecifi

cerade platser. vilka i första hand bör få användas för TI- och TN-sektor

erna och i andra hand för EM-. VSK- och JST-sektorerna. 

För TN och TI har jag anpassat mina förslag till årselevplatscr till vad 

kommunerna har förklarat sig kunna lägga ut läsåret 1983/84. För JST har 

en viss ökning gjorts i förhållande till den faktiska utläggningen för budget-
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året 1982/83. Ökningen har anpassats till vad som bedömts möjligt att 

genomföra. För EM föreslår jag ca I 000 platser mer än som begärts av 

kommunerna, vilket bör kunna tjäna som viss avlastning från HS. 

Jag vill något uppehålla mig vid den fortsatta begränsning som jag 

föreslår av HS-sektorn. 

Prognosinstitutet har i upprepade prognoser räknat med att det kommer 

att finnas ett stort överskott på gymnasieutbi14ade med humanistisk, sam

hällsvetenskaplig och social utbildning och att det kommer att bestå under 

hela 1980-talet. 
En undersökning av arbetssökande ungdomars utbildningsbakgrund be

kräftar också att många ungdomar som genomgått utbildningar inom 

HS-sektorn redan nu möter problem på arbetsmarknaden. Mellan 1978 och 

1980 ökade sålunda antalet arbetssökande ungdomar med HS-utbildningar 

från ca 3 100 till ca 4 600 ( +48 %). 

SÖ konstaterar också i sin långtidsbedömning att man vid en diskussion 

om HS-sektorns omfattning även bör ta hänsyn till att många ungdomar 

som genomgått linjerna H, S och So hamnar inom yrken, där en annan 

utbildning kanske hade varit att föredra. Av en sjuårsuppföljning av ungdo

mar som lämnade grundskolan år 1971 framgår sålunda bl. a. att av de 

ungdomar som inte gått vidare till högskolan arbetade 53 % av ungdomarna 

som genomgått H-linjen med kameralt och kontorstekniskt arbete. För 

elever som genomgått S- och So-linjerna var motsvarande procenttal 35 

resp. 19. En relativt stor andel (24%) av de ungdomar som genomgått 

So-linjen återfinns inom den yrkesfamilj som benämns undersköterskor, 

sjukvårdsbiträden m. fl. 
I absoluta tal innebär SÖ:s förslag, som jag alltså följer helt, att HS-sek

torn kommer att minska avsevärt fram t. o. m. budgetåret 1985/86. I förhål

lande till årskullarnas storlek minskar intagningskapaciteten kontinuerligt 

under hela den aktuella perioden. 

Till HS-sektorn hör också den tvååriga musiklinjen (Mu), vars dimensio
nering SÖ inför läsåret 1982/83 ville utöka från 270 intagningsplatser till 

400. I 1982 års budgetproposition anförde dåvarande statsrådet Tillander 

tveksamhet om bl. a. elevernas möjligheter till fortsatt utbildning eller 

yrkesverksamhet direkt efter genomgången musiklinje. Ett eventuellt be

slut om utökad omfattning av linjen borde därför föregås av en kartlägg

ning av bl. a. berörda elevers verksamhet efter utbildningen. 

SÖ har redovisat en kartläggning den 8 september 1982. 

Vid ett försök att med hjälp av inkomna enkätsvar få en total överblick 

över f. d. musikelevers verksamhet vid vissa tidpunkter finner SÖ att 

Mu-linjen "träffar rätt" i större utsträckning än t. ex .. som jag nyss visade, 

H- och S-linjerna. SÖ finner också att tidigare framförda motiv för en 

utbyggnad av Mu-linjen har oförändrad eller ökad aktualitet. 

SÖ konstaterar att en långsiktig plan behövs för musiklinjens utbyggnad. 

SÖ är beredd att - om regeringen medger en successiv utbyggnad - i 
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samråd med intresserade kommuner utarbeta en sådan plan för att nå det 
tidigare uppsatta målet - ca 20 klasser (600 intagningsplatser). SÖ skall 

före den I september 1983 redovisa ett uppdrag som omfattar samtliga av 

gymnasieutredningen skisserade estetiskt-praktiska studieprogram och 

avser att då återkomma i frågan om dimensionering och lokalisering av 

musiklinjen. 

Musiklinjen bör i avvaktan härpå budgetåret 1983/84 omfatta oförändrat 

270 intagningsplatser, dvs. 540 årselevplatser. 

Övriga studievägar (den s. k. lilla ramen) budgetåret 1983184 

Jag har tidigare beskrivit den s. k. lilla ramens uppdelning på olika typer 

av studievägar, bland vilka alltså de högre specialkurserna bör särdimen

sioneras. Vad dock först gäller den lilla ramens totala omfattning har den i 

planeringsramen för budgetåret 1983/84 utvidgats till 35 130 årselevplatser 

(mot 34 030 under budgetåret 1982/83 ). SÖ föreslår här ingen förändring av 

vad riksdagen redan preliminärt beslutat. 

Inte heller jag finner skäl för någon ändring utan föreslår att den lilla 

ramen för budgetåret 1983/84 bör omfatta 35 130 årselevplatser. Det till

skott som görs på 1 100 platser i förhållande till föregående år bör helt 

reserveras för en ökning av de högre specialkurserna. För budgetåret 

1983/84 bör sålunda för högre specialkurser avdelas en egen ram på 8 630 
årselevplatser. Mitt motiv för detta är bl. a. strävan att uppnå den avlänk

ning från högskolan, om vilken jag redan talat vid min anmälan av Vissa 

gemensamma frågor (avsnitt 4.3). Jag vill vidare redovisa följande. 

Utbildningsekonomiska utredningen ( U 1981: 03) har i en skrivelse den 8 
september 1982 presenterat en rad alternativa utbildningsvägar på efter

gymnasial nivå i Västernorrlands län. Bl.a. har föreslagits högre special

kurser i livsmedelsteknik, förpackningsmaskinsteknik och datorservice. 
Från bl. a. Södermanlands och Jämtlands län redovisas utbildningsbe

hov rörande ekonomisk utbildning för tekniker, marknadsföring för nya 

exportmarknader, utbildning för turistnäringen samt inom energi- och trä

förädlingsområdena och inom dataområdet. Sådana utbildningar bör enligt 
regionala önskemål få finnas antingen som högre specialkurser i gymnasie

skolan eller som enstaka kurser inom högskolan eller inom båda utbild
ningsformerna men på olika orter. Förslag till tim- och kursplaner har 

enligt vad jag erfarit utarbetats eller är under utarbetande. 

Jag finner dessa tre regionala initiativ ti.ll en anpassning av utbildningsut

budet till olika regionala behov mycket intressanta. Jag anser dä1for att, i 

de fall det regionala samarbetet leder fram till nya utbildningar i form av 

högre specialkurser i gymnasieskolan, tim- och kursplaner bör få faststäl

las av länsskolnämnden i Västernorrlands resp. Jämtlands och Söderman

lands län. För kurserna bör lämnas statsbidrag till första uppsättningen 

stadigvarande undervisningsmateriel och till förnyelse av undervisnings

matericl enligt de regler som normalt gäller för karaktärsämnena på studie-
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vägar inom det tekniskt-industriella och det tekniskt-naturvetenskapliga 
området. Det bör därvid ankomma på resp. länsskolnämnd att upprätta 

normalutrustningslista och fatta övriga sådana beslut om bidrag som an
nars ankommer på SÖ. I de fall tveksamhet kan råda om till vilket utbild

ningsområde en ny kurs skall föras bör det ankomma på SÖ att avgöra 

frågan. 
Det är angeläget att detta utvecklingsarbete prioriteras i olika avseen

den. Jag förutsätter således att SÖ vid fördelningen av platser i den s. k. 
lilla ramen ger resp. län det tillskott av platser som behövs. Utvecklingsar

betet i dessa tre län skall ses som försöksverksamhet i syfte att få i gång 

regional samplanering och anpassning till näringslivets struktur och behov. 

Jag vill här erinra om vad dåvarande statsrådet Åsling anförde i prop. 

1981/82: 113 om program för regional utveckling och resurshushållning 

beträffande vikten av en samlad regional prövning av arbetsmarknadsläge 

och utbildningsbehov (prop. s. 51 ). Ett utvecklingsarbete av detta slag bör 

också bli ett led i ansträngningarna att få fram nya högre specialkurser 

inom det tekniska området - ett behov som påtalades redan i budgetpro

positionen 1982. Jag avser senare föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att 
successivt följa utvecklingsarbetet och årligen rapportera erfarenheterna 

av det i sin anslagsframställning. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 
särskilt försök med vissa högre specialkurser. 

För kurser för invandrarungdom bör liksom tidigare I 000 årselevplatser 

avdelas inom lilla ramen. 

Möjligheter till avsteg från ramarna för budgetåret 1983184 

I hittillsvarande system har SÖ efter bemyndigande av regeringen haft 
vissa möjligheter att vid behov göra smärre omfördelningar inom stora och 
lilla ramen samt mellan dessa ramar. Jag anser att vissa motsvarande 
möjligheter bör finnas även när det gäller slutliga ramar enligt det nya 
systemet. För budgetåret 1983/84 föreslår jag följande. 

Om det visar sig nödvändigt för ett bättre utnyttjande av det genom 

ramarna medgivna totala antalet årselevplatser (totalramen). bör smärre 

justeringar få göras av platserna dels mellan sektorsramarna inbördes, dels 

mellan dessa och lilla ramen. I det senare fallet bör omfördelningfi-ån lilla 

ramen få utnyttjas för en utökning av i första hand TI- och TN-sektorerna 

och i andra hand EM-. JST- och VSK-sektorerna. Ingen omfördelning bör 

dock få ske från vad som anvisats för högre specialkurser. Om en omför
delning till lilla ramen blir aktuell, bör den göras med hjälp av platser i den 

ospecificerade gruppen och användas i första hand för utökning av plat
serna för högre specialkurser. Det bör få ankomma på regeringen att 

avgöra i vad mån dessa befogenheter till omfördelningar bör förbehållas 
regeringen och i vad mån de bör lämnas till SÖ. 
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I den mån arbetsmarknadsskiil påkallar en utökning av totalramen bör. 

liksom hittills, regeringen ha rätt att besluta om detta. 

1.4 Planeringsramar.for hudgetåret 1984185 

Jag har i det föregående lagt fram förslag om gymnasieskolans dimensio

nering för budgetåret 1983/84 enligt det nya planeringssystemet för gymna

sieskolan: Enligt detta skall. som jag tidigare beskrivit, planeringsramarna 

täcka även två budgetår framåt i tiden och fastställas med stöd av riksda

gens bemyndigande. Detta innebär att de planeringsramar som fastställts 

för budgetåret 1984/85 nu skall omprövas av riksdagen och att planerings

ramar för budgetåret 1985/86 skall fastställas för första gången. 

Grundskolanknutna studiei·ägar om minst ett /iisår h11dgetåret 1984185 

Antalet 16-åringar beräknas läsåret 1984/85 vara ca 114 600 (7 500 färre 

än läsåret 1983/84). 

Som jag redan anfört bör ambitionsnivån i fråga om antalet intagnings

platser hållas oförändrad under den aktuella perioden. Det innebär att jag i 

det förslag jag nu kommer att presentera ansluter mig till SÖ:s förslag till 

totaldimensionering av de grundskolanknutna studieviigarna om minst ett 

läsår. 

198./185 

Sektor 

HS 

VSK 
EM 

TN 

TI 
JST 
Ospec. 

Totalt 

Procent av 

16-åringar 

BP82 

17600 
(18 100) 1 

21500 
21100 

(22 100) 

21800 
(22 800) 

33900 
2700 
5000 

(3 .~00) 

123600 
(124600) 

108,7 

I /.1630 

Föredra-
gandens 
förslag 

18100 

21 500 
24800 

23 550 

33 500 
2400 

750 

124600 

108.7 

Jämförelse Föredra-
med BP 82 gandens 

förslag. räknat 
i årselev-
platser 

+ 500 45700 

0 40360 
+3 700 59850 

+ 1750 76540 

- 400 67000 
- 300 4800 
-4250 1500 

+1000 295750 

2,58 årselev-
platser/ 
16-åring 

1 Siffrorna inom parentes anger SÖ:s i förhållande till BP 82 avvikande förslag i årets 
anslagsframställning. 

20 Riksdagen 1982183 I suml. Nr 100. Bilai:a 111 
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Här liksom i mitt förslag för budgetåret 1983/84 har jag som utgångs

punkt den reella dimensioneringen de senaste åren samt regionala och 

lokala bedömningar av hur de förra året preliminärt beslutade ramarna 

verkligen kan antas bli fyllda. 

För EM, TN. TI och JST har mitt förslag anpassats till vad som nu är 

känt om kommunernas beredskap att anordna de aktuella utbildningarna. 

Övriga studievägar (den s. k. lilla ramen) budgetåret 1984185 

Riksdagen beslutade våren 1982 efter förslag i 1982 års budgetproposi

tion om en utökad dimensionering av lilla ramen för budgetåret 1984/85 

(36 330 årselevplatser mot 35 130 för budgetåret 1983/84). SÖ föreslår i sin 

långtidsbedömning ingen ändring härvidlag. Även jag anser att antalet 

36 330 årselevplatser bör ligga fast för lilla ramen under budgetåret 1984/85. 

Tillskottet på I 200 årselevplatser jämfört med budgetåret 1983/84 bör. som 

jag tidigare motiverat, helt avdelas för en ökning av de högre specialkur

serna. För budgetåret 1984/85 bör sålunda för högre specialkurser reser

veras en egen ram på 9 830 årselevplatser. 

För kurser fiir inl'Gndrarungdom bör liksom tidigare I 000.årselevplatser 

avdelas inom lilla ramen. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande om planeringsramar 

för budgetåret 1984/85 i enlighet med vad jag nu har förordat. 

1.5 Planeringsramar för budgetåret 1985186 

För det sista budgetåret i den nya treåriga planeringsperioden. dvs. 
1985/86. skall planeringsramar nu fastställas för första gången. Jag bygger 

mina förslag på de dimensioneringar som SÖ föreslår i sin långtidsbedöm

ning (LB 82). Jag vill erinra om vad jag i det föregående anfört om att den 

omläggning rörande ramarna som jag förordar fr. o. m. budgetåret 1985/86 

inte kan beaktas i de förslag till planeringsramar som jag nu lägger fram. 

Gmndskolanknwna studievägar om minst ett läsår budgetåret 1985186 

Antalet 16-åringar beräknas läsåret 1985/86 vara ca 108900 <5700 färre 

än läsåret 1984/85). SÖ har i sitt förslag ökat ambitionsnivån till 109,2% 

intagningsplatser i förhållande till antalet 16-åringar. Jag har tidigare moti

verat mitt förslag om ökning till 108.6 % under de nu närmaste två åren 

med arbetsmarknadsskäl. För det mer avlägsna läsåret 1985/86 vill jag 

avvakta utvecklingen på arbetsmarknaden och anser det alltså ännu för 

tidigt att ta ställning till en ytterligare ökning utöver de 108,6% som jag 

utgår ifrån i det förslag som jag nu lägger fram. 
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1985186 

SÖ i LB82 Föredra- Föredragandens 
gandens förslag. räknat 

Sektor Resurs- Arbets- förslag i årselevplatser 
inriktat marknads-
alternativ inriktat 

alternativ 

HS 16400 14900 16400 41600 
VSK 21000 20200 21000 39700 
EM 20300 19200 23000 56600 
TN 21800 21800 22 300 72500 
TI 33200 36100 32650 65 300 
JST 2700 2700 2200 4400 
Ospcc. 3500 4000 750 1500 

Totalt 118900 118900 118300 281600 

Procent av /09.2 /09,2 108.6 2 .59 årselev-

16-åringar 108900 
platser/16-åring 

SÖ har i sin långtidsbedömning för budgetåren 1985/86-1987/88 enligt 

tidigare direktiv angivit dels ett resursinriktat, dels ett arbetsmarknadsin

riktat alternativ till dimensionering. 

De ramar som tidigare i olika sammanhang föreslagits och beslutats för 

budgetåren fram till 1984/85 har genomgående anknutit till vad som SÖ i 

tidigare anslagsframställningar framfört som resursinriktade alternativ. Jag 

har tidigare i mina modifierade förslag för budgetåren 1983/84 och 1984/85 

gjort anpassningar i riktning mot främst kommunernas resurser och möjlig

heter att verkligen erbjuda utbildning till 16-17-åringarna. 

Jag finner det mot denna bakgrund naturligt att utgå från SÖ:s resursin

riktade alternativ. För HS- och V SK-sektorerna följer jag helt SÖ:s för

slag, vilket innebär fortsatt minskning resp. viss ökning jämfört med före

gående år. Beträffande HS-sektorn vill jag kommentera SÖ:s arbetsmark

nadsinriktade alternativ. Om detta skulle följas för budgetåret 1985/86, 

skulle det på ett år med 5 700 färre 16-åringar ge en minskning av HS-sek

torn med 3200 platser. eller med 17%. SÖ:s på arbetsmarknadsbedöm

ningar grundade förslag för HS kan dock enligt min mening ange färdrikt

ningen och motivera den successiva men mer dämpade begränsning jag 

föreslagit för HS här och i det tidigare. 

EM och TN bör ökas jämfört med SÖ:s förslag med 2 700 resp. 500 

platser, vilket ger en minskning mot året före med I 800 resp. I 230. I andel 

av 16-årskullen innebär detta en återgång till läget 1983/84 för EM och 

oförändrat hög andel för TN. För TI gör jag, som tidigare, en viss ned

skrivning, nu med 550 platser, 

JST-sektorn bör minskas något, medan reserven i ospecificerade platser 

bör behållas på samma nivå som året före, dvs. 750 platser. 
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Ö1·riga studiel'ägar (den s. k. lilla ramen) hudgetåret 1985186 

SÖ föreslår i sin långtidsbedömning att den lilla ramen för budgetåret 

1985/86 behålls på samma nivå som budgetåret före <36 330 årselevplatser). 

Jag har inget att invända mot en sådan dimensionering. Av de 36 330 

platserna bör liksom budgetåret före avdelas en viss ram för högre special

kurser. Denna ram bör nu utökas ytterligare och för budgetåret 1985/86 

utgöra 10000 årselevplatser. 

För särskilda kurser för im·andrarungdom hör liksom hittills avdelas , 

I 000 årselevplatser. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande om planeringsramar 

för budgetåret 1985/86 i enlighet med vad jag nu har förordat. 

.I .6 Stimulansbidrag 

Riksdagen har under de senaste åren i olika omgångar beslutat om 

tillfälliga stimulanshidrag till kommunerna för varje nytillkommen elev på 

de investeringskrävande utbildningarna inom industri och hantverk. Det 

senaste riksdagsbeslutet om stimulansbidrag fattades nyligen (prop. 

1982/83: 50, UbU 1982/83: 12, rskr 1982/83: 109) och innebär att bidraget för 

senare delen av budgetåret 1982/83 utgår med i princip 6000kr. per nyin

rättad och utnyttjad elevplats. 

Ett stort hinder för mer yrkesutbildning är nämligen de för kommunerna 

höga utrustnings- och lokalkostnaderna. På utrustningssidan har statsbi

dragen nyligen höjts för vissa yrkesinriktade utbildningar. som bör komma 

i fråga i första hand. I vissa fall utgår fullt statsbidrag. När så inte sker. kan 

stimulansbidrag användas för täckning av utrustningskostnader. Stimu
lansbidrag har också stor betydelse för kommunernas möjligheter att hyra 

de ytterligare lokaler som behövs för att deras yrkesinriktade utbildning 

skall kunna utökas .. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att kommunerna skall kunna få stimu

lansbidrag för utbildningar inom industri och hantverk även för budgetåret 

1983/84. Bidrag bör lämnas för elever på sådana intagningsplatser på de 

aktuella utbildningarna, som utgör tillskott i förhållande till kommunens 

organisation för dessa utbildningar under budgetåret 1982/83. Bidrag bör 

lämnas för varje elev i utbildning om minst tio veckor. Liksom för senare 

delen av budgetåret 1982/83 bör bidraget utgå i förhållande till utbildning

ens längd, varvid utgångspunkten bör vara 6 000 kr. för utbildning som 

omfattar ett läsår. Detta belopp bör alltså reduceras. om utbildningen är 

kortare. Däremot bör det inte höjas, om utbildningen är längre än ett läsår. 

Jag beräknar medelsbehovet för stimulansbidrag budgetåret 1983/84 till 

12milj. kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 · Utbildningsdepartementet 309 

2 Åtgärder för elever med särskilda behov 

2./ Extra undervisning i sl'enska samt hemspråksunderl'isning och studie

handledning på hemspråk för in\'(lndrare 

För elever i gymnasieskolan som har minoritetsspråk som hemspråk och 

som behöver och önskar delta i extra undervisning i svenska anordnas 

sådan undervisning i form av stödunden·isning eller undervisning i ämnet 

svenska som främmande språk. Föreskrifter om detta finns i förordningen 

( 1982: 490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasiesko

lan. Statsbidrag lämnas till kostnader för 0,85 lärarveckotimmar per delta

gande elev och läsår. 

Enligt SÖ:s beräkningar deltar ca I 900 elever i extra undervisning i 

svenska. För sådan undervisning beräknar jag i likhet med SÖ 7 981 OOOkr. 

för budgetåret 1983/84. 

För de elever i gymnasieskolan som har minoritetsspråk som hemspråk 

anordnas vidare dels underl'isning i hemspråk som ämne, dels studiehand

ledning på hemspråket. Verksamheten ersätter undervisning av motsva

rande omfattning i ett eller flera obligatoriska ämnen på elevens studieväg. 

Statsbidrag utgår för 0,75 lärarveckotimmar per deltagande elev och läsår. 

SÖ beräknar att 4 300 elever kommer att delta i denna undervisning under 

läsåret 1983/84. Jag beräknar i likhet med SÖ 8 759 000 kr. för denna under

visning under budgetåret 1983/84. 

Jag skall i det följande ta upp frågan om försöks verksamhet med flnsk

språki.i: gymnasial uthildning (avsnitt 4.2.1 ). 

2 .2 F örsiiksl'erk.rnmhet med gymnasial 11thildning för .\Tårt riirelsehindra

de och andra svårt handikappade m.fl. i Stockholm 

I avvaktan på ställningstagande till integrationsutredningens ( U 1978: 07) 

förslag räknar SÖ med oförändrad dimensionering av försöksverksamhe

ten vid Skärholmens gymnasium. Jag beräknar i enlighet med SÖ:s förslag 

428 000 kr. för bidrag till vi_ssa särskilda kostnader för försöks verksamhe

ten. Medel för inventarier och stadigvarande undcrvisningsmateriel för 

verksamheten beräknar jag under anslaget 027. Bidrag till undervisnings

materiel inom gymnasieskolan 1n. m. 

2.3 Gymnasial uthildning för dii\'ll och grm·t hörselskadade i Örehro 

Läsåret 1982/83 är gymnasieutbildningen för döva och gravt hörselska

dade i Örebro dimensionerad för 290 elever. Antalet elever från landets 

specialskolor som beräknas söka till utbildningen i Örebro väntas sjunka 

till 250 läsåret 1983/84. 

Enligt avtal den 12 januari 1981 om gymnasial utbildning för döva och 

gravt hörselskadade i Örebro erlägger staten. utöver vad som följer av för 

gymnasieskolan gällande bestämmelser eller särskilda beslut av regering

en, statsbidrag till Örebro kommun för varje läsar med f. n. 30000 kr. per 
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elev. Jag beräknar i likhet med SÖ för budgetåret 1983/84 8 393 000 kr. för 

den gymnasiala utbildningen för döva och gravt hörselskadade i Örebro. 

Kostnader för statsbidrag till löner för skolledning och lärarpersonal ingår i 

de kostnader för sådan personal som beräknats för gymnasieskolan som 

helhet. 

2 .4 Tekniska och organisatoriska stödåtgärder för handikappade elever 

vid gymnasieskolan i Stockholm och Örebro 

För innevarande budgetår har för tekniska och organisatoriska stödåt

gärder för elever inom den gymnasiala utbildningen för döva och gravt 

hörselskadade i Örebro. för elever inom försöks verksamheten med gymna

sial utbildning för svårt rörelsehindrade m. tl. i Stockholms kommuns 

gymnasieskola samt för handikappade elever vid privatskolor som avses i 

privatskolförordningen (1967: 270) beräknats 1.4 milj. kr. 

Enligt uttalande i propositionen (1982/83: I) om skolor med enskild hu

vudman m. m. bör denna resursanordning för privatskolor slopas (prop. 

s.51). Riksdagen har inte haft invändningar mot detta (UbU 1982/83: 10. 

rskr 1982/83: 63). 
För budgetåret 1983/84 beräknar jag medel för tekniska och organisato

riska stödåtgärder inom verksamheterna i Örebro och Stockholm med 

1,47 milj. kr. Skillnaden i förhållande till innevarande budgetår beror på 

kostnadsökningar av automatisk natur i överensstämmelse med SÖ:s be

räkningar. 

2.5 Friare resur.rnnl'ändnin~ i gymnasieskolan 

Fr. o. m. innevarande läsår har gymnasieskolan möjlighet till en friare 

resursanviindning (prop. 1981/82: 14. UbU 5, rskr 112, SFS 1982: 39). 

Därigenom ges skolstyrelser och skolor större möjligheter än tidigare att 
fördela de ekonomiska resurserna till områden. där behoven är störst. För 

gymnasieskolans del underströks denna inriktning av den friare resursan

vändningen i utbildningsutskottets betänkande (UbU 1981/82: 5 s. 9f.). 

Den viktigaste delen av de tidigare .. öronmärkta" förstärkningsresur

serna för elever med skolsvårigheter är den s. k. 0.65-resursen för stöd

och samordnad specialundervisning. Enligt min mening får omfattningen 

av sådana åtgärder inte minska vid en friare resursanvändning. Erfarenhe

terna av fördelningen av förstärkningsresursen i grundskolan ger mig an

ledning att redan under detta första läsår med det nya systemet uppmärk

samma vad riksdagen kraftfullt uttalat om syftet med den friare resursan

vändningen i gymnasieskolan. SÖ har haft i uppdrag att utarbeta modeller 

och exempel för den lokala tillämpningen så att inte ändamålet med för

stärkningsresursen skall gå förlorat. 

De preliminära undersökningsresultaten från den första terminen med 

friare resursanvändning i gymnasieskolan ger. enligt vad jag e1farit, en 

splittrad bild. Jag har därvid med stor tillfredsställelse erfarit att vissa 
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enskilda kommuner lagt ned ett engagerat arbete redan på den inledande 

behovsinventeringen. Man har t. ex. i Sundsvalls kommun vid resursför

delningen tagit hänsyn till antalet elever med handikapp vid olika skolor .. 
antalet elever på tvååriga linjer och andelen intagna inom den s. k. fria 

kvoten, antalet intagna med medelbetyg under 2. andelen studieavbrott 

och elevvårdskonferensärenden samt tidigare användning av 0.65-resursen 
på olika skolor. 

Såväl SÖ som kanske främst länsskolnämnderna har här en viktig upp
gift att sprida goda lokala initiativ till gagn för en verkligt behovsinriktad 

resursfördelning. 
Jag anser det nödvändigt att följa utvecklingen med stor uppmärksam

het. Om det visar sig att riksdagens mål för den friare resursanvändningen 

inte uppnås, avser jag att återkomma med förslag till åtgärder. 

2.6 Möjlighet till mindre studiekurs i årskurs I på studieförberedande linjer 

En elev på någon av gymnasieskolans linjer som har påtagliga studie

svårigheter får lägga ned högst två ämnen (mindre studiekurs). För elever 

på studieförberedande linjer som E. H. N. S, T. Ek. So och Te gäller detta 
endast fr. o. m. årskurs 2. För gymnasieskolans specialkurser fastställer 

SÖ timplaner. I de fall bestämmelser om mindre studiekurs införts i dessa 

timplaner har de i regel utformats på samma sätt som läroplanens bestäm

melser för mindre studiekurs på tvååriga yrkesinriktade linjer. där mindre 
studiekurs kan förekomma även i årskurs I. Att olika regler gäller för 

yrkesinriktade och studieförberedande studievägar kan ses som en inkon

sekvens. 
SÖ pekar i en skrivelse den 20 oktober 1982 på beslutet om intagning till 

gymnasieskolan på grundval av höstterminsbetyget i årskurs 9 och på den 

ökade samverkan mellan grundskola och gymnasieskola, som därmed kan 
genomföras. Enligt SÖ bör en naturlig följd av detta bli att mindre studie
kurs kan få sättas in redan från gymnasieskolstudiernas start för de elever 
som behöver sådan reduktion, oavsett på vilken linje de går. 

Att behovet av mindre studiekurs finns redan i årskurs I även för elever 
på studieförberedande linjer har SÖ enligt sin skrivelse ett rikligt antal 
belägg för genom muntliga och skriftliga förfrågningar. Många av dessa har 
rört invandrarelever, andra har avsett elever med handikapp. läs- och 

skrivsvårigheter, bristande studiemotivation eller andra studiesvårigheter. 

Endast elever med handikapp har SÖ ansett sig kunna hjälpa med stöd av 

dispensmöjligheterna enligt 8 kap. 47 * skolförordningen. 

Mot denna bakgrund föreslår SÖ att bestämmelserna om mindre studie

kurs i Läroplan för gymnasieskolan. Lgy 70 ändras så, att mindre studie

kurs kan förekomma på samtliga linjer i årskurs I . De nya timplaner för 

tre- och fyraåriga linjer som börjat tillämpas fr. o. m. läsåret 1982/83 känne
tecknas av en större grad av ämncskoncentration än ·de tidigare. Om en 

elev på någon av de aktuella linjerna bedöms behöva ha ett minskat 
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studieprogram under hela studiegången, kan det med den större ämnes

koncentrationen visa sig att det nu tillåtna antalet nedlagda ämnen bara 

"räcker" till mindre studiekurs i årskurserna I och 2. Därför föreslår SÖ 

vidare att antalet ämnen som får nedläggas i mindre studiekurs på tre- och 

fyraåriga linjer höjs från två till tre. 

Jag ansluter mig till SÖ:s förslag med den modifieringen att antalet 

nedlagda ämnen inte bör överstiga två i de fall eleven inte har mindre 

studiekurs redan från årskurs I. Jag vill i detta sammanhang understryka 

att mindre studiekurs enbart och uteslutande är avsedd för elever som har 

studiesvårigheter och som därför kan tänkas vilja lämna gymnasieskolan. 

om de inte får mindre studiekurs. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna att' möjligheterna till 

mindre studiekurs utökas enligt de principer jag angivit. 

3 Vissa läroplansfrågor 

3.1 Kombination med specia/idrott i gymnasieskolan 

Kombination med specialidrott i gymnasieskolan bedrivs enligt riks

dagsbeslut fr. o. m. läsåret 1982/83 som reguljär verksamhet. Den regleras i 

förordningen (SÖ-FS 1982: 199) om kombination med specialidrott i gym

nasieskolan. Detta läsår omfattar verksamheten totalt 500 intagnings

platser i ca 35 kommuner och inom ca 25 idrottsgrenar. 

SÖ har i särskild skrivelse den 20 oktober 1982 redovisat slutresultatet 

av utvärderingen av försöksverksamhetcn. Den har bedrivits under åren 

1977- 1981. I sainband därmed har SÖ framfört vissa överväganden och 

förslag. 
För att i samråd med Sveriges Riksidrottsförbund (RFJ kunna göra vissa 

önskvärda justeringar i platsfördelningen mellan idrottsgrenarna föreslår 

SÖ att antalet intagningsplatser för kombination med specialidrott 
fr. o. m. budgetåret 1983184 utökas från 500 till 550. Lärarlönekostnaden 

för de ca fem undervisningsgrupper som då skulle tillkomma har SÖ för 

budgetåret 1983/84 uppskattat till ca I 00 000 kr. 

Det har i utvärderingen framkommit att flertalet elever som avbrutit 

studierna vid de s. k. idrottsgymnasierna ändå fortsatt sina gymnasieskol

studier, i regel vid hemortens gymnasieskola. På hemorten har idrottsele

verna skiftande möjligheter att bedriva intensiv träning beroende på natur

och klimatförhållanden och tillgång på tränare, lokaler och utrustning. För 

somliga elever är dock dessa förhållanden på hemorten fullt likvärdiga dem 

på idrottsgymnasieorten. Endast på den senare finns emellertid i dag 

möjlighet att integrera träningen i studierna på ett lämpligt sätt. 

Med anledning härav betraktar SÖ det som en naturlig konsekvens av 

utvärderingsresultaten att åter aktualisera ett redan år 1979 till regeringen 

ingivet förslag om möjlighet för de intensivt tränande gymnasieskolelever 

som har tillfredsställande träningsförhållanden på hemorten att kombinera 
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specialidrott med studier l'id hemortens gymnasieskola på villkor som är 

så lika dem vid de s. k. idrottsgymnasierna som möjligt. 

För denna verksamhet. som t.v. bör ha försökskaraktär. föreslår SÖ 

följande riktlinjer. 

Den bör rikta sig till samma kategori ungdomar som går på s. k. idrotts

gymnasier - dvs. ungdomar som avser att kombinera gymnasieskolstudier 

med idrottsträning på elitnivå - men som har förutsättningar att på hemor

ten bedriva specialidrottsverksamhet under av resp. specialförbund god

kända former. Samma behörighetskrav som i dag gäller för de s. k. idrotts

gymnasierna bör gälla också i försöksverksamheten. Denna bör utformas 

så att elev som deltar i denna i varje årskurs får utbyta fem veckotimmar i 

godkänd timplan mot specialidrottsverksamhet. 

Det bör enligt SÖ:s förslag ankomma på SÖ att utfärda bestämmelser för· 

försöksverksamheten. Inga statsbidrag bör utgå till lärarlöner vid den del 

av verksamheten som avser specialidrott. Handledningen förutsätts ord

nas genom kommuns. specialförbunds eller lokal alternativt regional 

idrottsorganisations försorg. Försöksverksamheten föreslås omfatta 150 

intagningsplatser. Om lokaliseringen av försöksverksamheten och fördel

ningen på idrottsgrenar och/eller kommuner föreslås SÖ få besluta efter 

samråd med RF. Det bör slutligen enligt förslaget ankomma på SÖ att i 

samråd med RF följa och utvärdera försöks verksamheten. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Vad avser en ökning av dimensioneringen till 550 intagningsplatser för 

kombination med specialidrott i reguljär form har jag inget att erinra mot 

SÖ:s förslag. Jag beräknar 100000 kr. för detta ändamål. 

Vad avser kombination a1• specialidrott med studier l'id hemortens gym

nasieskola vill jag erinra om att motioner i denna fråga förekom !Iled 

anledning av dåvarande statsrådet Tillanders förslag i förra årets budget
proposition (mot. 1981/82: 1354 och 1796). Sedan nu frågan om formerna 

för en mer individuellt anpassad verksamhet beretts inom SÖ och resul
terat i detta förslag, är jag för min del beredd att i huvudsak biträda det. Jag 

avser att återkomma till regeringen med förslag om bemyndigande för SÖ 

att med början budgetåret 1983/84 inom en ram av 150 intagningsplatser 
per budgetår medge försöksverksamhet med kombination av specialidrott 

och studier i hemortskommunens gymnasieskola i huvudsaklig överens

stämmelse med SÖ:s förslag. Det ankommer på regeringen att avgöra i vad 

mån det bör överlåtas på SÖ att meddela bestämmelser om försöksverk

samheten. Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag 

anfört om denna försöksverksamhet. 

3.2 Förslag från SÖ om de/tidsstudier 

SÖ har i den skrivelse, som jag nyss nämnt. hemställt om att få bedriva 

försöksverksamhet med deltidsstudier i gymnasieskolan. 

Jag vill här erinra om den försöksverksamhet med studier och praktik 
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som initierades av gymnasieutredningen och nu bedrivs i Södertälje och 

Västerås. Också gymnasieutredningen har behandlat frågan och föreslagit 

att en framtida gymnasieskola skall kunna erbjuda vissa elever möjligheten 

att studera på deltid, om de har behov därav. 

Möjligheterna till försök med deltidsstudier bereds vidare inom rege

ringskansliet. Detta är en principiellt viktig fråga som kräver ingående 

överväganden. Jag vill i sammanhanget erinra om anslutande frågor om 

studiestöd. Om beredningen föranleder därtill. återkommer jag till rege

ringen med förslag som kan föreläggas riksdagen. 

3.3 Kost- och näringsinriktad gren på konsumtionslinjen (Ko-linjen) 

Läsåret 1980/81 började en försöksverksamhet med konsumentekono

misk gren och textil gren på Ko-linjen. Enligt förslag i 1982 års budgetpro

position har riksdagen beslutat att det system som försöksverksamheten 

innebär skall bli det reguljära för Ko-linjen fr. o. m. årskurs I läsåret 

1983/84. Detta innebär att hemvårdsinriktad gren och gren med textil 

inriktning upphör. 
SÖ har den 25 augusti 1982 lämnat en utvärdering med fortsatt positiva 

resultat. Regeringen har i förordning den 16 december 1982 beslutat att de 

tim- och kursplaner som gällt i försöket med ett par mindre ändringar skall 

gälla. när anordningen blir reguljär. 

SÖ har också i den nämnda skrivelsen hemställt om att den konsument

ekonomiska grenen på några orter får en· variant med naturorienterande 

ämnen och en förstärkning ai· kost- och näringsinriktningen. Avsikten 

härmed är att blivande hushållslärare och dietister skall få en mer anpassad 
grundutbildning före högskolestudierna. 

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om att en kost- och 
näringsinriktad gren av Ko-linjen får inrättas försöksvis och i huvudsak 

enligt SÖ:s förslag vid högst fem skolenheter fr. o. m. läsåret 1983/84. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 

sådan försöksverksamhet. 

4 Pågående försöksverksamheter 

Riksdagen beslutade våren 1982 om regularisering av ett antal försöks

verksamheter i gymnasieskolan med verkan från läsåret 1982/83 eller 

1983/84. Vissa försök behövde dock redovisas ytterligare av SÖ. innan 

ställning kunde tas till om och hur verksamheten borde fortsätta. Jag 

kommer nu utifrån SÖ:s redovisningar först att behandla sådana försöks

verksamheter som jag anser bör kunna övergå i reguljär form (avsnitt 4.1) 

och sedan sådana som av olika anledningar bör fortsätta som tidigare 

(avsnitt 4.2). 
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4.1 Förslag om permanentande av l'is.1· verksamhet 

4.1.1 Särskild samordnad gymnasieskola, B-form (SSG-BJ m. m. 

Försöksverksamhet med gymnasieskola i glesbygd, numera benämnd 

särskild samordnad gymnasieskola, B-form (SSG-B), har bedrivits sedan 

läsåret 1974/75. SSG-B innebär att undervisning på de teoretiska linjerna 

E. H, S, N, T och So får bedrivas enligt särskilda timplaner, som möjliggör 

samläsning mellan linjer och årskurser i större utsträckning än annars. För 

verksamheten gäller ett speciellt system för tilldelning av resurser i form 

av lärartimmar och därmed statsbidrag till undervisningen. Verksamheten 

regleras f. n. i förordningen (SÖ-FS 1982: 236) om försöksverksamhet med 

särskild samordnad gymrimasieskola, B-form <SSG-B). SSG-B finns nu i 

sju kommuner, nämligen Arvidsjaur. Härjedalen, Jokkmokk, Malung, Pa

jala, Strömstad och Åre. 

SÖ fick 1981 i uppdrag att göra en samlad utvärdering av SSG-B. I denna 

skulle ingå även erfarenheter från det enda kvarvarande statligt stödda 

korrespondensgymnasiet, som är beläget i Torsås. Verksamheten där reg

leras av Kungl. Maj:ts bestämmelser den 30 juni 1971 om statsbidrag till 

korrespondensundervisning på gymnasial nivå. Osby samskola, vars hu

vudman är ett aktiebolag, i vilket Osby kommun är aktieägare, bedriver 

utan statsbidrag en verksamhet liknande den i Torsås. För att möjliggöra 

en utvärdering också av verksamheten vid Osby samskola biföll den dåva

ran.de regeringen 1981 en begäran om att Osby samskola skulle ställas 

under statlig tillsyn. 

Av SÖ:s samlade utvärdering den 2 april 1982 framgår följande. 

De sju gymnasieskolorna med SSG-B är alla små; två av dem har IOO 
elever eller därunder. De erbjuder dock ungdomen i glesbygd ett förhållan

devis mångsidigt utbildningsutbud med även specialkurser och yrkesför
beredande linjer. Verksamheten vid dessa skolor har av SÖ följts kontinu

erligt sedan 1974. Detta gör att bedömningsunderlaget och erfarenheterna 

från dem är omfattande. 
SSG-B ligger genomgående i glesbygdskommuner med så stort avstånd 

till närmaste s. k. gymnasieort (g-ort), att de allra flesta eleverna inte 

dagligen kan pendla mellan hemmet och skolan utan skulle bli tvungna att 

inackordera sig på g-orten, om de skulle studera där. SSG-B rekryterar i 

allmänhet sina elever från den kommun där skolan ligger. Endast i ett par 

fall ingår delar av andra kommuner i upptagningsområdet. 

I SSG-B styrs liirartimtilldelningen och därmed statsbidraget av en 

formel, bestående av dels en fast komponent, dels en komponent som är 

relaterad till elevantalet. För årskurs 3 finns en minimiresurs på 45 vecko

timmar som utgår oberoende av antalet elever. 

Lärartimtilldelningen är i sig, räknad per elev, den mest generösa i 

gymnasieskolan för alla linjer och årskurser. Enligt en SÖ-undersökning 

från 1981 var antalet lärarveckotimmar per elev högst i SSG-B (1,95), att 
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jämföras med 1,57 på större skolor. Timtilldelningen för SSG-8 har beräk

nats för skolor med ett elevunderlag på 150-300 16-åringar. När underlaget 

sjunker under detta och elevtalen minskar till mellan fem och tio per linje, 

uppstår en accelererande brist på timresurser i förhållande till timplanerna. 

I fråga om undervisningens uppläggning har SSG-8 flera gemensamma 

drag med de två korrespondensgymnasierna. Både i korrespondensgymna

sierna och i SSG-8 bedrivs koncentrationsläsning. Samläsning mellan 

årskurserna I och 2 förekommer vid SSG-8. 

Utifrån utvärderingen framför SÖ vissa överväganden och förslag, 

främst för SSG-8. 

SÖ finner att SSG-8-formen väl uppfyller de krav man ställt på den, 

nämligen att till en rimlig kostnad ge ungdom i glesbygd ett så mångsidigt 

utbildningsutbud som möjligt och att samtidigt vara en motivation för 

utbildning. 

• SÖ föreslår därför att försöks verksamheten upphör och att SSG-B görs 

till reguljär RYmnasial sko/form. 

Härvid bör enligt SÖ beteckningen SSG-8 ersättas av AT-8 (skolor med 

alternativa timplaner, B-form) i konsekvens med den namnförändring som 

tidigare gjorts i fråga om SSG-enhetcrna, vilka nu kallas skolor med 

alternativa timplaner. 

Jag delar SÖ:s uppfattning att SSG-8 bör regulariseras. Detta bör ske 

fr. o. m. läsåret 1983/84 och innebära att försöks verksamhetens system, 

med de avvikelser som jag redovisar i det följande. bör bibehållas i stort 

sett oförändrat. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till de 

bestämmelser som erfordras. I det sammanhanget tar jag upp frågan om 
lämplig benämning. 

SSG-8 bör få anordnas efter beslut av regeringen efter medgivande i 

varje särskilt fall. 

SÖ utgår från att det bör vara möjligt att inrätta SSG-B på fler orter än 

de nuvarande sju. För att en nyetablering skall kunna ske, bör enligt SÖ:s 
mening ett antal kriterier vara uppfyllda. 

Enligt SÖ:s bedömning finns i dag ett stort antal kommuner som önskar 

inrätta gymnasieskola eller bygga ut en redan befintlig. Med tanke på dels 

den höga kostnaden per elev för de teoretiska linjerna i SSG-8-modellen. 

dels behovet av återhållsamhet i fråga om nyetablering av teoretisk utbild

ning kommer en mycket restriktiv bedömning att bli nödvändig. 

Jag har redan tidigare (avsnitt I) redovisat mina överväganden om en 

fortsatt begränsning av de tre linjerna H, S och So för redan befintliga 

gymnasieskolor. Jag är därför inte nu beredd att föreslå en utökning av 

antalet SSG-8-enheter. 

•SSG-8-enheterna är i dag enligt en särskild bestämmelse s. k. särskilda 

skolenheter typ 2. De fyller emellertid alla de krav på en allmän skolenhet 

som ställs i skolförordningens 13 kap. 2 § genom att de har även yrkesinrik

tad utbildning. SÖ föreslår därför att samma regler i detta avseende skall 
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gälla för SSG-B som för andra gymnasieskolor eller skolor med alternativa 

timplaner (AT) och au SSG-B-enheterna därmed får ö1·ergå till att hli 

allmänna sko/enheter i egna gymnasieregioner. Det kan dock finnas skäl 

att göra inskränkningar i tilldelningen av skolledare för de allra minsta 

skolorna. SÖ föreslår därför att man bör fastställa en lägsta poänggräns för 

den första tjänsten som studierektor. Denna gräns föreslås gå vid 20 poäng. 

Jag har inget att erinra mot SÖ:s förslag på denna punkt och avser att 

beakta det i mitt kommande förslag till bestämmelser om reguljär verksam

het. 

• SÖ föreslår också vissa åtgärder beträffande de 11·tl minsta SSG-B-enhe

terna. 
Vid sin utvärdering har SÖ funnit att fyra olika villkor i fråga om 

elevantal måste vara uppfyllda, för att de lärarresurser som tilldelas en 

SSG-B-enhet skall täcka behovet: 

- Antalet elever i årskurserna I och 2 av de tre- och fyraåriga linjerna skall 

vara lägst 40. 

- Antalet elever i årskurs 3 av de treåriga linjerna skall vara lägst 25. 

- Antalet elever i årskurs I av So skall vara 15-20. (Vid lägre elevtal 

krävs ett visst tillskott av elever från yrkesinriktade linjer.) 

- Antalet elever i årskurs 2 av So skall vara lägst 20. (Om elevantalet i 

årskurs 2 av So är 15, fordras ett tillskott av minst 15 elever i årskurs 2 

på de yrkesinriktade linjerna.) 

De två minsta skolorna, de i Jokkmokk och Pajala. uppfyller endast två 

av dessa fyra villkor. och prognoserna i fråga om elevunderlag för den 

närmaste tioårsperioden är ogynnsamma. 

SÖ har i en bilaga till utvärderingen granskat olika möjligheter att mins

ka kostnaden för dessa två skolor. Det enda alternativ SÖ anser sig kunna 

förorda är att årskurs 3 i sin helhet I och inte som i dag bara a1· T-linjen) 
förläggs till närmaste större gynuwsieorts gymnasieskola. 

När förutsättningar för en acceptabel organisation i årskurs 3 inte längre 

föreligger, bör enligt SÖ:s förslag kommunen ta initiativ till en avveckling 

av årskursen och göra framställning härom till SÖ. Länsskolnämnden och 

kommunen bedömer sedan gemensamt. till vilka skolor eleverna bör över

flyttas. 

För egen del vill jag med tillfredsställelse först konstatera att SSG-B, 

som konstruerats för elevunderlag på mellan 150 och 300 16-åringar. synes 

tryggad för fem av orterna under den närmast överblickbara perioden. 

Antalet 16-åringar på de två minsta orterna beräknas emellertid utveckla 

sig så här. 

11>-åringar 1983 1988 1993 

Jokkmokk 114 94 66 
Pajala 120 108 93 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 318 

För Jokkmokks och Pajalas del gäller att de tidigare, innan elevtalen 

började gå upp och SSG-B inrättades, hade s. k. glesbygdsgymriasium 

resp. korrespondensgymnasium. 

Lärartimtilldelningen var då mindre, och en del av studietiden förlades 

till s. k. modergymnasier påg-ort. SÖ:s förslag innebär alltså på ett sätt en 

återgång till tidigare förhållanden för kommuner som har avsevärt färre 

16-åringar än de ca 150, som räknas som minimum för att SSG-B skall 

fungera på ett rimligt vis. Som jag nämnt flyttar redan T-eleverna inför 

årskurs 3. Lärartätheten påg-orten blir i årskurs 3 betydligt bättre än den 

skulle kunna bli på hemorten. 

Jag vill också erinra om de större möjligheter till ökad yrkesutbildning på 

icke g-orter som beslutats av riksdagen (prop. 1982/83: 12, UbU 1982/83: 1, 

rskr 1982/83: 19). Genom ökade valmöjligheter härvidlag kan antalet elever 

i årskurs 3 av E-, H-, N- och S-linjerna i Jokkmokk och Pajala eventuellt 

minska ytterligare (från de 10-15 som nu går i årskurs 3 enligt senast 

tillgänglig statistik>. 
Jag finner de fyra villkor som SÖ uppställt för en fortsatt oförändrad 

organisation av SSG-B rimliga och är beredd att biträda SÖ:s förslag om 

att årskurs 3 av E-, H-, N- och S-Iinjerna i SSG-B överflyttas till en 

närbelägen gymnasieskola, då elevantalet sjunkit så mycket, att de tillde

lade resurserna blir otillräckliga för att upprätthålla en undervisning av 

godtagbar standard. 

Jag konstaterar att de två kommunerna Jokkmokk och Pajala redan med 

dagens elevantal inte uppfyller två av dessa kriterier. Det bör ankomma på 

SÖ att besluta i frågan om överförande av årskurs 3 utifrån kriterier som 
regeringen fastställer. 

Inför elevernas övergång bör länsskolnämnden beakta mottagande sko

lors organisation och utnyttja de vakanser som finns. Överförandet av hela 

årskurs 3 från SSG-B i Jokkmokk och Pajala medför för budgetåret 1983/84 
enligt SÖ:s beräkningar en besparing på 670000kr. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna att ett reguljärt system 

med alternativa timplaner och B-form införs i huvudsaklig överensstäm

melse med de riktlinjer som jag har angett. 

Vad slutligen beträffar korrespondensgymnasieskolorna konstaterar SÖ 

att deras studieform visat sig ha många positiva drag. Studieformen är 

emellertid mycket kostnadskrävande och omfattar endast de studieförbe

redande linjerna, som ju bör nyetableras endast i begränsad omfattning. 

För T-linjen saknas studiemateriel. 

SÖ avvisar tanken på en spridning av korrespondensgymnasieformen 

men avser att noggrant följa de förändrade förutsättningarna för distansun

dervisning som tekniska framsteg på elektronikområdet kan komma att 

medföra. 
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SÖ föreslår att korrespondensgymnasieskolan i Torsås får fortsätta sin 

verksamhet samt att en del av de erfarenheter som vunnits där försöksvis 

prövas inom den reguljära gymnasieskolan. Under vilka former detta skul

le kunna ske avser SÖ att återkomma till i annat sammanhang. 

Jag delar SÖ:s bedömning på dessa punkter. 

Enligt beslut av den tidigare regeringen står Osby samskola under statlig 

tillsyn under läsåret 1982/83. Om huvudmannen för skolan önskar statlig 

tillsyn för tiden därefter, ankommer det på regeringen att ta ställning till 

om det finns skäl för detta. 

4.1 .2 Varianter på N-linjen 

Försöksverksamhet med varianter i årskurserna 2 och 3 av N-linjen har 

bedrivits sedan läsåret 1977/78. 

Riksdagens beslut (UbU 1981/82: 5, rskr 1981/82: 112) med anledning av 

propositionen (1981/82: 14) om förändringar av gymnasieskolans utform

ning m. m. innebar vissa förändringar av försöksverksamheten. Alltjämt 

gäller dock att de två klart största varianterna avser datateknik och miljö
vårdsteknik. Härutöver finns på enstaka skolor energivariant, kommuni

kationsteknisk variant och hälsovariant samt en särskild s. k. naturveten

skaplig variant. Utläggningen av variant har sedan 1981 varit begränsad till 

62 skolor. Regeringen hade då i enlighet med 1iksdagsuttalande (lJbU 

1980/81: 22 s. 28) givit SÖ i uppdrag att göra en närmare analys av försöks

verksamheten med varianter av naturvetenskaplig linje, även i vad avser 

de humanistiska ämnena, innan försöksverksamheten utökas. 

Innan jag redovisar den samlade utvärdering av varianter på N-linjen 

som SÖ ingivit den 10 september 1982 vill jag helt kort sätta in variantför

söken i deras perspektiv - nämligen som ett försök att komma till rätta 

med problem inom den naturvetenskapli[;a sektorn, främst på N-linjen. 
I enlighet med uttalande i statsverkspropositionen 1973 (bil. 10 s. 188) 

uppdrogs åt SÖ att utreda problem inom den naturvetenskapliga utbild
ningen, främst på N-linjen, och söka komma till rätta med dem. I juli 1973 

sändes en diskussionspromemoria ut till berörda skolor, myndigheter och 
organisationer för yttrande. Remissvaren, SÖ:s reguljära arbete, gymna

sieinspektörsrapporter och diskussioner inom en särskild grupp vid SÖ låg 

till grund för en promemoria och åtgärdskatalog som överlämnades till 

utbildningsdepartementet. 

I budgetpropositionen 1975 (bil. 10 s. 132) refererades SÖ:s åtgärdspro

gram, och jag uttalade att SÖ borde eftersträva att hålla utbildningskapaci

teten på de naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska linjerna uppe. 

Regeringen medgav efter förslag av SÖ genom förordning den 12 maj 

1977 (SÖ-FS 1977: 13) forsöksverksamhet med varianter inom N-linjen på 

tre orter. Verksamheten fick omfatta datateknisk. kommunikationsteknisk 

och miljövårdsteknisk variant. Försöksverksamheten har senare utvidgats 

med energi-, hälso- och s. k. naturvetenskaplig variant. Försöksverksam-
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heten med varianter omfattade läsåret 1981/82 1314 elever i årskurs 2 vid 

62 skolor. 

Un·ärderingen a1· försöksverksamheten visar enligt SÖ att 

- tillströmningen av elever till N-linjen är högre på orter med försöksverk

samhet med varianter än på andra orter, 

- linjebyten och studieavbrott är färre i grupper av elever med variant än i 

andra grupper. 

- eleverna är positiva till de ökade samhälls- och arbetslivskontakter som 

skett i undervisningen i variantämnen. 

Genomströmningen på N-linjen är vidare högre i skolor med varianter än 

i riket som helhet. Eleverna är också enligt SÖ mycket positiva till att få 

göra ett intresseval och att få arbeta i projekt. 

Arbetssättet har enligt SÖ varit centralt i försök.en med varianter. och i 

samtliga deltagande skolor har arbetslivskontakter förekommit. Den natur

liga arbetsformen blir då tvärvetenskapliga projekt, inriktade på problem 

och uppgifter som rör miljö och arbetsliv. Eleverna sägs vara positiva till 

denna arbetsform, som tidigare endast förekommit i liten omfattning i 

naturvetenskapliga ämnen på N-linjen. 

Utifrån en analys av humanioras ställning i försöksverksamheten med 

varianter på N-linjen överväger SÖ olika åtgärder för en integration av 

naturvetenskap och humaniora. SÖ uppmärksammar här såväl grundut

bildningen som kanske främst fortbildningen av lärare. I den nya fortbild

ningsorganisationen med en tätare kontakt högskola-skola bör integra

tionen av naturvetenskap och humaniora kunna gagnas av ett mer tvärve

tenskapligt synsätt. 
SÖ konstaterar på detta område vidare att N-linjens allmänna karaktär, 

vars syfte är att ge en helhetssyn. har lett till att eleverna tvingats splittra 

sig på fler ämnen än på någon annan linje. och därmed ökar betygsstres

sen. De s. k. allmänbildande ämnena ökade från tre till sex med ökat timtal 
vid införandet av N-linjen på 1960-talet, medan språk och naturvetenskap 

fick minskat timtal. 

Försöket med varianter innebär däremot, påvisar SÖ, att N-linjen får en 

något mer specialinriktad valmöjlighet, samtidigt som den fortfarande är 

mer humanistiskt inriktad än T-linjen. Andelen naturvetenskap ökar från 

45 % till 55 % mot T-linjens 65 % (inkl. tekniska ämnen). 

Jag konstaterar också för egen del att flera av N-varianternas särtecken i 

timplanen har blivit generella för hela N-linjen i de nya timplaner som 

riksdagen godkände riktlinjerna för i december I 98 I (prop. I 981/82: 14. 

UbU 1981/82: 5. rskr 1981/82: I 12). 

Med hänvisning till vad jag nu återgetl ur SÖ:s redovisning hemställer 

SÖ 

•att försöksverksamheten med datateknisk variant. energivariant, hälso

variant och miljövårdsteknisk variant avslutas läsåret 1983/84 i och med . 

att de elever som valt variant inför läsåret 1982/83 avslutar sina studier 

samt 
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•att de elever som fr. o. m. höstterminen 1982 tagits in i ftrskurs 1 på 

N-linjen ges möjlighet att från årskurs 2 välja datateknik. energi- och 

mätteknik. hälsokunskap eller miljövårdsteknik som alternativämnen till 

vissa ämnen i linjens normaltimplan. 

Alternativämnen kan enligt SÖ införas på N-linjen med i stort sett 

oförändrade kostnader. om samma spärregler för gruppstorlekar införs 

som gäller för ekonomiskt specialämne på E-linjen. 

Försöksverksamheten med naturvetenskaplig variant och kommunika

tionsteknisk variant bör enligt SÖ fä fortsätta vid de skolenheter där de 

förekommer i avvaktan på den fortsatta beredningen av gymnasieutred

ningens förslag. 

SÖ har i en skrivelse den 18 november 1982 anmält all ämnesnamnet 

datateknik ofta lett till en uppfattning all undervisningen gällde rent tek

niska aspekter på utrustningen. SÖ föreslår därför att ämnesnamnet "data

teknik" ersätts av "datakunskap". Jag har inget emot en sådan förändring. 

Jag har tidigare i mina förslag till dimensionering av gymnasieskolan 

räknat med en ökning av TN-sektorn. N-varianterna har visat sig ha en 

elevrekryterande effekt. som det är viktigt att slå vakt om. 

Enligt min mening bör fr. o. m. läsiiret 1983/84 för elever som då börjar 

årskurs 2 såsom alternativämnen i årskurserna 2 och 3 inom N-linjen 

införas datakunskap. energi- och mätteknik. hälsokunskap och miljövårds

teknik i huvudsaklig överensstämmelse med vad som gällt under försöks

verksamheten med varianter på N-linjen. Jag avser att återkomma till 

regeringen med förslag till de bestämmelser som erfordras. Regeringen bör 

bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu anfört om införande av 

vissa alternativämnen på N-linjen. 

Jag instämmer i SÖ:s uppfattning att försöks verksamheten med naturve

tenskaplig variant och kommunikationsteknisk variant bör få fortsätta t.v. 

4. I .3 Drifi- och underhållstcknisk linje (Du-linje i 

Sedan läsåret 1978/79 bedrivs försök med tvåårig Du-linje. Utbildningen, 

som nu finns i 19 kommuner. är i årskurs 2 uppdelad i tre grenar, nämligen 

en energill:knisk. en fartygsteknisk och en eldriftteknisk gren. Inom varje 

gren finns dessutom ett utrymme av sex veckotimmar för yrkesprofilering 

mot skilda yrkesområden. De senaste åren har elevernas intresse för 

Du-linjen ökat. Till läsåret 1982/83 fanns I 6 70 förstahandssökande till 

I 215 platser. 

Du-linjen kan leda till arbete vid t. ex. värmeanläggningar. vattenverk 

eller massaindustri (energiteknisk gren). till arbete vid eldistributionsföre

tag eller vattenkraftstationer (eldriftteknisk gren) eller till arbete på fartyg 

eller med fiske (fartygsteknisk gren). Efter Du-linjen kan eleverna också 

läsa vidare på drifttekniker- eller sjöbefälsutbildning i högskolan. Utbild

ningen har allmänt setts som angelägen och värd att regulariseras. SÖ har 

21 Riksdagen 198:!183 I sam/. Nr 100. Bilaga JIJ 
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haft i uppdrag att pröva möjligheterna att minska kostnaderna för linjen. 

t. ex. genom inbyggd utbildning. 

SÖ har i skrivelse den 7 september 1982 redovisat vilka besparingar som 

är möjliga på materielsidan för Du-linjen samt givit förslag till regularise

ring av linjen. 

Jag har i SÖ:s beskrivning av Du-linjen särskilt uppmärksammat föl

jande. 

Trots att det brukar ta tid innan en helt ny utbildning får genomslags

kraft. har antalet kommuner som ansökt om att fä inrätta Du-linjen varit 

tler än vad SÖ haft möjlighet att bevilja med hänsyn till dels begränsningen 

i antalet intagningsplatser. dels tillgängliga medel för första uppsättningen 

undervisningsmateriel. Genom att Du-linjen utgör den egentliga rekryte

ringsbasen för den nya driftteknikerlinjen och sjöbefalsutbildningen i hög

skolan önskar man därifrån en ännu snabbare utbyggnadstakt av Du-linjen. 

När det gäller utbildningens uppläggning och innehåll är erfarenheterna 

överlag positiva. och såväl elever som avnämare verkar vara nöjda med 

utbildningen. 

Elevernas sysselsättning efter avslutad Du-utbildning har kontinuerligt 

följts upp. Det visar sig att de elever som direkt går ut i arbetslivet i stor 

utsträckning får anställning inom områden som motsvarar deras utbild

ning. De elever som studerar vidare gör det överlag inom motsvarande 

utbildning i högskolan. 

Utifrån kontakter med bl. a. företrädare för svensk industri finner SÖ 

behov inom bl. a. verkstadsindustrin av en ny typ av yrkesutbildning. I 

takt med ökad automatisering ökar behovet av underhållspersonal för 
rnaskinparken inom verkstadsindustrin. SÖ bedömer att denna typ av 

underhållspersonal bör ha såväl mekanisk som el- och reglerteknisk utbild

ning. Flertalet underhållsarbeten har både mekanisk och el-anknytning på 

grundläggande nivå. Här torde den underhållsinriktade Du-linjen. kom

pletterad med en gren i årskurs 2 för verkstadstekniskt underhåll, vara en 

lämplig bas för att tillgodose detta behov. Även processinriktad industri 

kan ha behov av folk med sådan grundutbildning. 

En breddning av Du-linjen till områden som här antytts innebär att 

rekryteringsunderlaget ökar och därmed även förutsättningarna för att 

inrätta linjen på ytterlig<i~e orter. Ju fler yrkesområden som kan få sin 

grundutbildning inom Du-linjen. desto effektivare utnyttjas utrustningen, 

eftersom upp till fem paralleller kan utnyttja samma grundutrustning under 

det första gemensamma läsåret. 

Genom en breddning av Du-linjen skulle linjen för en hel del kommuner 

kunna bli en naturlig ersättning för Te-linjen. 

I fråga om kostnader för utrustninR och sparmöjligheter påminner SÖ 

först om att Du-linjen har 30-klasser och övriga yrkesinriktade linjer 

16-klasser. Utslaget på det totala elevantalet på Du-linjen läsåret 1981/82 

blir därmed genomsnittskostnaden; i SÖ:s beräkning 17 IOOkr. per elev. 
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För övriga yrkesinriktade linjer varierar motsvarande kostnad beroende på 

linje och antal paralleller mellan 73 500 kr. och 11 900 kr. 

SÖ anser att kostnaderna för yrkesprofileringens utrustning kan begrän

sas genom sambruk av andra linjers liknande utrustning och genom att 

vissa övningar och laborationer. som kräver dyrbar utrustning, utförs på 

företag eller institution utanför skolan. 

Med de besparingar som redovisats kan investeringskostnaden (=stats

bidragsunderlaget) per elev i utbildning begränsas till mellan högst ca 

25, 000 kr. vid en minimiorganisation av Du-linjen och ca I 0 000 kr. vid en 

väl utbyggd organisation. SÖ finner detta vara en kostnad som måste 

kunna accepteras för en så angelägen yrkesutbildning. 

Mot denna bakgrund föreslår SÖ att försöksverksamheten med Du-linje 

upphör och att Du-linjen blir reguljär fr. o. m. läsåret 1983/84. SÖ redovisar 

också förslag till tim- och kursplaner som modifierats med hänsyn till 

vunna elfarenheter under försöksperioden. 

SÖ konstaterar att det finns ett ökande behov av utbildning inom eldrift

teknisk gren med inriktning mot eldistributionsområdet och föreslår att 

den eldrifttekniska grenen fr. o. m~ läsåret 1983/84 får yrkesprc~fi/eringama 

eldistributionsteknik och i·attenkraftteknik. Lokalisering av eldriftteknisk 

gren avses ske i kommuner som redan har Du-linjen. Genom att årskurs I 

är gemensam för samtliga grenar på linjen begränsas behovet av utrustning 

till årskurs 2. 

Ett annat område som är aktuellt för Du-linjen är kyltekniken. Inom 

kylbranschen anser man att Du-linjens energitekniska gren med en kyltek- · 

nisk yrkesproji/ering skulle ge lämplig utbildning för kylmontörer. I dag 

finns över huvud taget ingen utbildning för kylbranschens behov inom 

gymnasieskolan. Denna inriktning skulle enligt SÖ också vara lämplig 

utbildning för personal som skall sköta värmepumpar. om dessa kommer 

att utgöra en väsentlig del av värmeproduktionsanläggningarna i Sverige. 

SÖ föreslår dälför att energiteknisk gren får yrkesprofileringen kylteknik 

fr. o. m. läsåret 1983/84. 

För egen del får jag anföra följande. 

Jag ansluter mig till SÖ:s förslag att försöksverksamheten upphör och att 

tvåårig Du-linje inrättas som reguljär linje i gymnasieskolan fr. o. m. läsåret 

1983/84. Det ankommer på regeringen att fastställa tim- och kursplaner för 

den reguljära linjen samt att meddela de ändrade föreskrifter om lärartjän

ster m. m. som kan behövas. Jag vill upplysningsvis redan nu säga. att jag, 

om linjen blir reguljär. avser att föreslå regeringen att fastställa tim- och 

kursplaner i huvudsaklig överensstämmelse med SÖ:s förslag. Jag vill 

också nämna att jag ställer mig positiv till SÖ:s förslag beträffande yrkes

profileringarna eldistributionsteknik och vattenkraftteknik på eldrifttek

nisk gren samt kylteknik på energiteknisk gren av årskurs 2 och kommer 

att föreslå regeringen att inrymma sådana yrkesprofileringar i tim- och 

kursplanerna. 
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Du-linjen kan i reguljär form och med de ytterligare yrkcsprofileringar 
som jag föreslår bli en för både elever och samhälle god ersättning för 

Te-linjen . 

./ .1.4 Den ekonomiska specialkursen om tre terminskurser 

Gymnasieskolan har en ekonomisk specialkurs om tre terminer. Den 

syftar till att ge kunskaper för olika ekonomiska arbetsuppgifter i närings

liv och förvaltning. Den bedrivs enligt provisoriska bestämmelser sedan 

läsåret t 969/70. Terminskurserna I och 2 motsvarar tillsammans E-linjens 

linjespecifika innehåll, medan terminskurs 3 anordnas försöksvis och är av 

påbyggnadskaraktär. Kursen bedrivs i varierande omfattning på 20 orter. 

Läsåret 1982/83 hade utlagts 42 klasser i var och en av de tre terminskur

serna. Antalet elever beräknas till ca 2 000. 

Att terminskurs 3 betecknas som försöksverksamhet beror på att den 

inte hade någon motsvarighet i den tidigare fackkursen för studenter vid 

handelsgymnasierna. 
Ekonomisk specialkurs om tre terminer hävdar enligt SÖ mycket väl sin 

ställning som en viktig del av utbildningen inom gymnasieskolans ekono

miska sektor. Den har kontinuerligt utvärderats och modifierats av SÖ för 

att motsvara aktuella krav från skolan och arbetslivet. 

SÖ hemställer nu att de provisoriska bestämmelserna upphävs, så att 

kursen kan ingå i SÖ:s beslutsansvar enligt 7 kap. 5 ~ i skolförordningen. 

Enligt denna paragraf beslutar SÖ vilka specialkurser samt grenar och 

varianter av dessa som får finnas i gymnasieskolan för utbildning inom 

bl. a. området handels- och kontors yrken. 
SÖ hemställer vidare att försöksverksamheten med terminskurs 3 av

vecklas, så att även denna terminskurs kan utläggas och bedrivas i reguljär 

form som en separat specialkurs. Det har hittills varit regeringen som 

beslutat i särskild ordning om grenar och orter för terminskurs 3. 
Jag har inget att erinra mot SÖ:s förslag. Det är välmotiverat mot 

bakgrund av den på senare år mycket kraftiga expansionen för E-linjen och 

de satsningar som görs på förbättringar av Dk-linjen (avsnitt 4.2.6). Redan 

i dag läggs över 22 000 intagnings platser ut på dessa två linjer. och jag 

finner det vara av stor vikt att påbyggnadsutbildningar till dessa kan 

erbjudas på ett så flexibelt sätt som möjligt. Särskilt får detta anses gälla 

E-linjen. som sedan läsåret 1978/79 ökat i omfattning med över 60%. 

Behovet av arbetsmarknadsinriktade högre specialkurser som kan tjäna till 

av länkning från högskolan är här stort. 
Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om att särbestäm

melserna om den ekonomiska specialkursen om tre terminskurser skall 

upphävas. Beslut rörande ekonomisk specialkurs bör i fortsättningen fat

tas inom ramen för de allmänna föreskrifter som gäller för specialkurser. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu anfört om . 

upphävande av de provisoriska särbestämmelserna för den ekonomiska 

specialkursen om tre terminskurser. 
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4./.5 Kinesiska som C-språk 

Sedan läsåret 1971172 har det bedrivits försöksverksamhet med under

visning i kinesiska som C-språk på treåriga linjer i gymnasieskolan i Stock

holm. Fr. o. m. läsåret 1979/80 utvidgades försöket till att omfatta även 

Göteborg. SÖ har den 13 september 1982 inkommit med en samlad utvär

dering av försöksverksamheten. 

SÖ finner att erfarenheterna av försöksverksamheten med kinesiska 

som C-språk genomgående är positiva. SÖ förordar därför att ämnet kine

siska får ingå bland de C-språk som generellt erbjuds elever på tre- och 

fyraåriga linjer i gymnasieskolan efter SÖ:s medgivande. Kinesiska bör 

således jämställas med finska, italienska och portugisiska. 

SÖ tillägger att lärare i kinesiska vid en regularisering av ämnet som 

C-språk bör beredas tillfälle att genomgå praktisk-pedagogisk utbildning. 

Den ämnesteoretiska utbildningen inom högskolan bör i kinesiska liksom i 

C-språk i allmänhet kunna utgå från att ämnet studerats i gymnasieskolan. 

Jag ansluter mig till SÖ:s förslag om att kinesiska bqr kunna bli ett 

reguljärt C-språk och avser att återkomma till regeringen med förslag till de 

bestämmelser som erfordras. Regeringen bör inhämta riksdagens godkän

nande av vad jag här har förordat. 

4.2 FörslaR om fortsatt f'örsökn·erksamhet i vissa fall 

Jag har nu redogjort för vilka av hittillsvarande försöksverksamheter 

som bör kunna få en reguljär form. Jag övergår nu till vissa försöksverk

samheter, som av olika anledningar bör fortsätta som sådana. 

4 .2. I Finskspråkig gymnasia/ uthildninR i Stockholm m. m. 

SÖ har den 22 september 1982 inkommit med en samlad redovisning av 

ji)rsöksl'erksamheten med finskspråkig gymnasial uthildning i Stocklwlm. 

Försöksverksamheten har bedrivits sedan läsåret 1977178 och omfattar 

numera Ba-. Dk-. N- och So-linjerna. 

Utvärderingen visar att försöksverksamheten är till gagn för den av

sedda målgruppen. Jag fäster, liksom SÖ, särskild vikt vid att över hälften 

a~ eleverna uppger att de inte skulle ha sökt till svensk gymnasieutbild

ning, om den finskspråkiga inte funnits. SÖ finner det troligt att än ner 

elever skulle söka till denna utbildning. om den fick permanent status med 

ett något förändrat linjeutbud och om problem med studieekonomin kunde 

få en tillfredsställande lösning. 

SÖ hemställer att den finskspråkiga gymnasiala utbildningen i Stock

holms kommun får bli en permanent anordning. dock med vissa föränd

ringar av linjeutbudet så att den finskspråkiga N-linjen görs om till en 

blandad finskspråkig HSN-linje med början i årskurs I läsåret 1983/84 och 

den finskspråkiga Ba-linjen avvecklas med början i arskurs l läsåret 

1983/84. 
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SÖ har vidare i sin redovisning den 22 september 1982 hemställt att 

möjligheter öppnas för finskspråkig gymnasial utbildning på andra håll i 

landet, där elevunderlaget är tillräckligt stort för att tillgodose rättmätiga 

krav på bredd i utbildningsutbudet samt att regeringen tar initiativ till 

överläggningar mellan finska och svenska myndigheter. 

SÖ:s redovisning var avsedd att tjäna som underlag för språk- och 

kulturarvsutredningens (U 1981: 04, SKU) överväganden om det finska 

språkets ställning i gymnasieskolan. Regeringen har därför den 11 novem

ber 1982 överlämnat SÖ:s skrivelse i den del den avser ett permanentande 

och en prövning av möjligheterna till finskspråkig gymnasial utbildning 

även utanför Stockholm till SKU för beaktande i dess fortsatta arbete. 

Jag är således inte nu beredd att ta ställning till ett permanentande av 

den finskspråkiga gymnasiala utbildningen. Vad dock gäller linjeutbudet 

inom den fortsatta försöksverksamheten avser jag förelägga regeringen 

förslag om en ändring i enlighet med SÖ:s önskemål. 

Jag vill här också erinra om att SÖ haft i uppdrag att med beaktande av 

vad som anförts i utbildningsutskottets betänkande ( 1980/81: 8 s. 9) närma

re pröva hur utbildning m· n·åspråkig personal för 1·årdområdet kan ske 

inom gymnasieskolan. SÖ har redovisat sitt uppdrag den 15 april 1982. 

Jag anser att utbildning av tvåspråkig personal inom vårdområdet iir 

angelägen. Jag kommer därför att ta initiativ till försöksverksamhet redan 

fr. o. m. budgetåret 1983/84. när det gäller SÖ:s förslag om en entermins 

studieförberedande kurs för tvåspråkiga. I övrigt bereds SÖ:s förslag inom 

regeringskansliet. 

4 .2 .2 Gymnasial liirling.111tbildning 

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning påbörjades bud

getåret 1980/81. Försöksperioden är treårig och löper alltså ut den 30 juni 

1983. SÖ har i uppdrag att senast den I september 1983 inkomma med en 

redovisning av försöket. 

Med hänsyn till den utvärdering av försöket som SÖ skall lämna senast 

den I september 1983 bör försöket förlängas med ett år. till den 30 juni 

1984. Därefter bör underlag föreligga för en samlad bedömning av den 

gymnasiala lärlingsutbildningens framtid. 

För budgetåret 1980/81 liksom för 1981/82 och 1982/83 har SÖ tidigare 

beräknat 3 000 elevplatser. SÖ bedömer att efterfrågan på och behovet av 

utbildningen kommer att öka och beräknar i sin anslagsframställning 4000 

intagningsplatser för budgetåret 1983/84 inom ramen för TI-sektorn. Inom 

ramen för de ospecificerade platserna beräknar SÖ ytterligare 500 intag

ningsplatser i gymnasial Järlingsutbildning. Jag har utgått från SÖ:s förslag 

i den dimensionering av grundskolanknutna studievägar om minst ett läsår. 

som jag tidigare föreslagit för budgetåret 1983/84 (avsnitt 1.3). 

Den genomsnittliga kostnaden för gymnasial lärlingsutbildning beräknas 

av SÖ uppgå till 9 900 kr. per elev och undervisningsår. Jag har för budget

året 1983/84 beräknat 74250000kr. för ändamålet. 
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Jag vill här ta upp några särskilda frågor rörande försöket med gymnasial 

lärlingsutbildning. 

Gymnasial lärlingsutbildning förekommer hos såväl kollektivavtals

bundna som icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare. Jag föreslår i annat 

sammanhang denna dag att SÖ ges i uppdrag att i sin utvärdering av 

försöket med gymnasial lärlingsutbildning visa hur frånvaro av kollektiv

avtal inverkar på utbildningen. 

Det är viktigt att arbetsmarknadens parter får inflytande över den gym

nasiala lärlingsutbildningen. Jag anser därför att en förändring av gällande 

bestämmelser bör ske redan fr. o. m. läsåret 1983/84. Jag vill därför åter

komma till regeringen med förslag till ändring av bestämmelserna så, att 

skolstyrelsen åläggs att samråda med yrkesrådet, där sådant finns, eller 

planeringsrådet i frågor om den gymnasiala lärlingsutbildningens innehåll 

och dimensionering. Jag avser också att föreslå bestämmelser som tillgo

doser behovet av att bevaka att arbetsmiljön är tillfredsställande. En sådan 

bevakning bör i första hand kunna ske genom lokalt skyddsombud. 

Jag vill här också ta upp den kvalitetsfråga som gäller möjligheten att 

delta i underl'isning i allmänna ämnen i gymnasieskolan i anslutning till 

den gymnasiala lärlingsuthildningen. 

Enligt förordningen om denna skall en del av utbildningen i företaget 

kunna bytas ut mot utbildning i gymnasieskolan eller på annat sätt, om 

eleven önskar det och om utbildningsplats kan ställas till förfogande. En 

förutsättning för utbyte är att utbildningen är av betydelse för dugligheten i 

yrket eller för fortsatta studier. Kommunen är dock inte skyldig att erbjuda 

sådan utbildning eller att stimulera eleverna att delta i sådan. I det uppdrag 

till SÖ. som jag nyss nämnde, ingår också att belysa i vilken utsträckning 

sådan utbildning förekommer i dag samt vilka ändringar som kan behövas 

för att öka den ytterligare. 

4.2.3 Kombination m· ramtimplaner och friare resurstilldelningssystem i 
tlrskurs 4 m· T-linjen 

I årskurs 4 av T-linjen pågår f. n. försök med ramtimplaner i kombination 
med ett friare resurstilldelningssystem. baserat på antalet grenar och anta

let elever vid resp. skolenhet. Fr. o. m. läsåret 1982/83 deltar samtliga 39 

skolor med årskurs 4 av T-linjen i försöket. Försöksperioden löper ut den 

30 juni 1983. SÖ skall senast den I september 1983 lämna en redovisning av 

de erfarenheter som vunnits av försöket. 

I avvaktan på denna slutliga utvärdering av försöket med ramtimplaner i 

kombination med en friare resurstilldelning begär SÖ att försöket får pågå 

även läsåret 1983/84. Jag har inget att erinra mot detta och föreslår att 

regeringen inhämtar riksdagens godkännande. 

SÖ:s anslagsframställning ger mig dock anledning att dröja ytterligare 
vid årskurs 4 av T-linjen. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av den tidigare regeringens pro-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 328 

position 1981/82: 14 om förändringar av gymnasieskolans utformning m. m. 

(UbU 5, rskr 112) skall självstudier förekomma under sex veckotimmar i 

årskurs 4 av T-linjen. Med de förändringar som följde av riksdagsbeslutet 

kan enligt SÖ:s beräkningar unders. k. helklasstimmar upp till var tredje 

lektion behöva vara utan lärare, om sex veckotimmar självstudier läggs ut. 

Detta kan enligt SÖ:s mening ge svårigheter att upprätthålla kvalitet och 

nivå på undervisningen. 

För att förbättra resurstilldelningen till årskurs 4 av T-linjen finner SÖ 

det rimligt att återföra en resurs motsvarande den i propositionen 

1981/82: 14 avsedda men ej förverkligade handledarresursen på 40%. 

Kostnad sökningen blir därvid ca 5 milj. kr. 

Jag vit! erinra om socialdemokraternas principiella avvisande av själv

studier i rent besparingssyfte vid riksdagsbehandlingen av den nämnda 

propositionen (motion 1981/82: 32). Jag anser det dock inte nu möjligt att 

återföra några insparade medel till just årskurs 4 av T-linjen. 

4 .2 .4 Kompletteringskurs för vårdare i ambulans 

Grundutbildning av ambulanspersonal (sju veckor) förekommer i dag på 

ca 30 orter. Enligt regeringsbeslut den I april 1982 får en 20 veckors 

kompletteringskurs för vårdare i ambulans anordnas försöksvis under läs

året 1982/83. Den har enligt vad jag inhämtat rönt ett stort inresse och finns 

inrättad på tolv orter. SÖ föreslår att försöket med 20 veckors komplette

ringskurs för vårdare i ambulans förlängs till att omfatta även läsåret 

1983/84. 
Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om sådan förläng

ning. 

4 .2 .5 Tl·åårig transportteknisk utbildning på fordonsteknisk linje 

Liksom beträffande Du-linjen (avsnitt 4.1.3) har SÖ haft i uppdrag att 

pröva möjligheterna att minska kostnaderna för den försöksvisa transport

tekniska utbildningen på Fo-linjen (Fo Ts) inför eventuellt beslut om regu

larisering. SÖ skulle bl. a. beakta möjligheterna till inbyggd utbildning. 

I den redovisning av uppdraget SÖ inkommit med den 6 oktober 1982 

bedöms den inbyggda utbildningen inte ytterligare kunna ökas utöver 

nuvarande omfattning av såväl pedagogiska som praktiska skäl. SÖ finner 

också att förutsättningarna för ett slutligt ställningstagande till erforderliga 

resurser för Fo Ts i viss utsträckning förändrats på grund av den tidigare 

regeringens förslag enligt proposition 1981182: 81 om riktlinjer för det fram

tida trafiksäkerhetsarbetet m. m. Konsekvenserna av de beslut som avser 

förarkompetens inom den transporttekniska utbildningen <TU 1981/82: 19 

och 26, rskr 1981 /82: 231) har nämligen ännu inte i sin helhet klarlagts. SÖ 

saknar därför tillräckligt underlag för de slutligajusteringar av resursbehov 

som kan komma att erfordras. 
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Mot bakgrund av redovisade synpunkter finner SÖ att ytterligare bespa

ringar inom Fo Ts f. n. inte är möjliga. 

Enligt min mening bör försöksverksamheten med tvåårig transporttek

nisk utbildning fortsätta t.v. och i samma omfattning som f. n. 

4.2.6 ·Rel"iderad timplan för t\'llärig distrihlllions- och kontorslinje 

(Dk-linjc) 

En reviderad timplan för Ok-linjen prövas fr. o. m. läsåret 1982/83 i fyra 

kommuner. I försöket prövas ett integrerat ämne. handels- och kontors

lära. Genom att grendelningen slopas i årskurs 2 får eleverna större valfri

het. när de söker anställning inom handels- och kontorsområdet. 

Den reviderade timplanen ingår också som en del i försöket med sam

manhållet ekonomiskt utbildningsområde som Mora kommun bemyndigats 

bedriva under läsåren 1982/83- 1985/86. 

Vid kontakter med försöksskolorna under våren I 982 har SÖ konstaterat 

att samarbetet i ett lärarlag inom blockämnet kräver en noggrann utvärde

ring. innan den reviderade timplanen efter eventuella justeringar kan infö

ras generellt. Även läromedelsfrågan motiverar att försöket får bedrivas 

under två år och därefter utvärderas. SÖ anser därför att en generell 

tillämpning av den nya timplanen är möjlig först fr. o. m. budgetåret 

1985/86. 

Enligt min mening bör försöksverksamheten med reviderad timplan på 

Ok-linjen fortsätta t.v. Jag avser att ta upp frågan om reguiarisering, när en 

utvärdering har skett. 

4 .2 .7 Gren ji"ir harna- och ungdom.1Tård på t1·åärig n/rdlinje (Vd) 

Försöksverksamhet har bedrivits på vårdlinjens gren för barna- och 

ungdomsvård (Vd Bu) sedan läsåret 1978179. Från läsåret 1982/83 får alla 

kommuner som så önskar delta i försöket. Det i budgetpropositionen 1982 

omnämnda förslaget från SÖ om revidering har nu rcmissbehandlats. Re

missopinionen är splittrad. Flertalet instanser önskar ytterligare justering

ar. även genomgripande sådana. SÖ har också den 3 november 1982 

inkommit med en skrivelse i frågan av samma innehåll. 

Jag är därför inte nu beredd att föreslå att tim- och kursplaner i försöks

verksamheten på Vd Bu görs reguljära. Försöket bör få fortsätta i oföränd

rad form under budgetåret 1983/84. 

5 Vissa huvudmannafrågor 

5. I Ortopedtekniker 

Utbildning till ortopedtekniker har hittills bedrivits som en tvåårig högre 

specialkurs i gymnasieskolan. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄl 

hade redan 198 I föreslagit att utbildningen skulle överföras till högskolan 

och där bli en allmän utbildningslinje om 80 poäng. UHÄ har senare 
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inkommit med kompletterande underlag avseende bl. a. de ekonomiska 

konsekvenserna. Jag bedömer detta så. att den tvååriga utbildningen till 

ortopedtekniker nu kan inordnas i högskolan enligt UHÄ:s förslag med 

början budgetåret 1983/84. Till denna fråga återkommer jag under anslaget 

E 6. Utbildning för vårdyrken. 

5 .2 Textilinstitutet i Borås 

Älvsborgs läns landstingskommun är i dag huvudman för de special

kurser inom tekoområdet som bedrivs vid Textilinstitutet i Borås. 

Enligt beslut av 1981/82 års riksmöte (prop. 1981/82: 100 bil.12, UbU 

1981/82: 24. rskr 1981/82: 312) skall en ny högskoleutbildning, textil- och 

konfektionslinjen. inrättas vid högskolan i Borås budgetåret 1983/84. Den

na linje skall ersätta flertalet av de gymnasiala kurser som nu anordnas vid 

Textilinstitutet. Riksdagens beslut innebär dock inte att Textilinstitutet 

skall förstatligas. 

En alltför snabb avveckling av den gymnasiala utbildningen vid Textilin

stitutet bör enligt min mening undvikas av två skäl. För det första iir det 

angeläget att examinationen av utbildade blir någorlunda jämn under de 

kommande åren. Detta talar för att den gymnasiala utbildningen bör av

vecklas successivt och i takt med att högskoleutbildningen byggs upp. För 

det andra bör landstingskommunen - som har ansvaret för personalen vid 

Textilinstitutet - ges rimlig tid att finna alternativ sysselsättning för denna 

personal. Den landstingskommunala utbildningen på tekoområdet bör där

för bedrivas t. o. m. utgången av budgetåret 1984/85. 

Som ett första led i avvecklingen bör de etlåriga specialkurserna i 

konfektionsteknik, textilteknik och trikåteknik upphöra fr. o. m. nästa 

budgetår. 

5 .3 Tandsköterske- och tandteknikerutbildningar 

UHÄ har haft i uppdrag att planera för en avveckling av de statliga 

tandtekniker- och tandsköterskeutbildningarna, och SÖ har haft i uppdrag 

att planera för en erforderlig utökning av motsvarande utbildningar inom 

gymnasieskolan. 

SÖ har delvis redovisat sitt uppdrag, och förhandlingar har inletts om 

överförande av de båda berörda utbildningarna till kommunal huvudman. 

Någon avveckling av de statliga utbildningarna kan således inte ske nu. 

Vad avser tandteknikerutbildningen vill jag erinra om att sådan försöks

vis har anordnats som en treårig specialkurs i gymnasieskolan sedan läs

året 1975176. SÖ har i samråd med socialstyrelsen gjort en översyn av 

försöksläroplanen och efter remissbehandling den 22 maj 1981 inkommit 

med ett förslag till ny läroplan för tandtcknikerutbildning i gymnasiesko

lan. 

Jag finner förslaget väl avvägt och anser att den reviderade läroplanen 
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bör kunna tillämpas för tandteknikerutbildning i gymnasieskolan med bör

jan läsåret 1983/84. 

För tandsköterskeutbildning finns sedan tidigare bl. a. en tvåårig special

kurs i gymnasieskolan. 

6 Pågående beredningsarbete 

6.1 Gymnasieutredningen 

Den av mig 1976 tillsatta gymnasieutredningen (U 1976: 10) avlämnade 

den 9 december 1981 sitt principbetänkande En reformerad gymnasieskola 

!SOU 1981:96). Detta följdes senare av bl.a. en rad ämnesanalyser samt 

specialbetänkandet Undersökningar kring gymnasieskolan samt forsk

ningsrapporten Studieorganisation och elevströmmar (SOU 1981: 97 resp. 

98). En särskild försöksledningsgrupp inom utredningen har initierat ett 

antal försök inom viktiga problemområden såsom Övergången grund

skola-gymnasieskola och alternativa studievägar, En bredare start och 

senare differentiering, Varvning av studier och praktik samt Samverkan 

mellan olika utbildningsanordnare. Jag anser utvecklingsarbete inom dessa 

områden vara särskilt värdefullt. Det är därför angeläget att det kan fort

sätta och utvecklas ytterligare. 

Principbetänkandet har remissbehandlats. Ärendet bereds f. n. i rege

ringskansliet. 

6.2 Ett sclwhloniserat statsbidragssystem i gymnasieskolan och kommu

nal 1·11xenutbildning ( koml'UX) 

Den I O juni 1982 erhöll statskontoret i uppdrag att i samarbete med SÖ 

och de två kommunförbunden dels kartlägga förutsättningarna för ett 

schablonsystem för statsbidrag till gymnasieskolan och komvux. dels in

komma med förslag till alternativa modeller för utveckling av ett nytt 

statsbidragssystem. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den I 

september 1983. 

7 Vissa övriga frågor 

7.1 Lokal.skolut1·eckling 

Bidraget till lokal skolutveckling för grundskola, gymnasieskola, kom

vux och grundutbildning för vuxna (grundvux) beräknas som en viss pro

centandel av vissa driftbidrag till grundskolan och gymnasieskolan. Där

emot beräknas ingen procentandel av driftbidrag till komvux och grund

vux. I stället är procentandelen av driftbidragen till gymnasieskolan högre 

än den annars skulle vara. Jag kommer senare, under anslaget F 4. Bidrag 

till kommunal vuxenutbildning m. m. att föreslå att bidrag till lokal skolut

veckling skall beräknas på grundval av bidrag till komvux och grundvux. 

Bidraget skall utgå ur det nämnda anslaget. 
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Detta medför att procentsatsen för det bidrag till lokal skolutveckling 

som beräknas på driftbidrag till gymnasieskolan bör justeras nedåt till 

1.66%. 

7.2 Studie- och yrkesorienterinR (syoJ 

Enligt riksdagens beslut med anledning av föregående budgetproposition 

utgår innevarande budgetår statsbidrag till syo i gymnasieskolan. med 

undantag av högre specialkurser och gymnasial lärlingsutbildning, i form 

av ett schablonbidrag. Bidraget utgår med belopp motsvarande 161 kr. per 

elev räknat enligt löneläget den I januari 1982. Regeringen har sedermera 

givit SÖ i uppdrag att inkomma med förslag till ett nytt system för statsbi

drag till syo senast i samband med anslagsframställningen för budgetåret 

1984/85. Jag förordar därför att samma statsbidragsgivning för syo i gym

nasieskolan skall tillämpas för nästkommande budgetår som för innevaran

de budgetår. Det bör ankomma på regeringen att bestämma beloppet per 

elev med hänsyn till löneutvecklingen efter den I januari 1982. 

7.3 Sko/ledarresurserna vid tillfällig smeka i elel'llnder/aget och l'id tillba

kaI?ånR för Te-linjen 

Med början läsåret 1984/85 minskar, som jag tidigare redovisat (avsnitt 

I). antalet 16-åringar kraftigt för att läsåret 1986/87 åter öka något. Lägst 

blir antalet elever i gymnasieskolan läsåret 1986/87 (ca 320000 mot nu ca 

340000). Vid ett antal gymnasieskolor kan då klassantalet tillfälligt minska 

så att skolorna kommer under de 70 s. k. skolpoäng som i dag enligt 13 kap. 

5 och 21 §§ skolförordningen berättigar dem till en andra ordinarie tjänst 

som studierektor eller en tjänst som biträdande rektor. 

70-poängsgränsen har tillkommit under en period av ständigt ökande 

elevunderlag och medger inte någon flexibilitet vid tillfälliga svackor i 
elevunderlaget. Det är enligt min mening inte rimligt att sådana tillfälliga 

nedgångar skall medföra betydande försvagning av skolans ledning genom 

indragning av tjänster som det redan ett par. tre år senare åter finns 

tillräckligt underlag för. 
Statsrådet Göransson föreslår i annat sammanhang denna dag att SÖ ges 

i uppdrag att föreslå ett nytt system för tilldelning av statsbidrag för 

kommunernas kostnader för rektorer och studierektorer i gymnasieskolan. 

Det nya systemet skall vara sådant. att det blir mer oberoende av tillfälliga 

förändringar av det slag som jag här redovisat. Det bör ge kommunerna 

möjlighet att själva i viss omfattning påverka den faktiska skolledarorgani

sationen. Uppdraget skall redovisas i samband med SÖ:s anslagsfram

ställning för budgetåret 1985/86. I avvaktan på att uppdraget redovisas 

föreslår jag att en gymnasieskola som på grund av 70-poängsgränsens 

utformning skulle förlora sin andra ordinarie studierektor eller sin biträ

dande rektor får behålla tjänsten efter medgivande av SÖ, om antalet 

poäng tre år senare beräknas uppgå till minst 70. Det bör få ankomma på 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att avgöra hur reg-
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lerna för detta skall utformas. Jag beräknar de ökade kostnaderna för 

staten till följd av att vissa skolledartjänster vid tillfällig svacka i elevun

derlaget inte dras in till 1.5 milj. kr. per budgetår. 

SÖ har i sin anslagsframställning uttalat att Te-linjen bör avvecklas och 

där så är möjligt ersättas av Du-linjen. Jag har tidigare föreslagit en regu

larisering av Du-linjen (avsnitt 4.1.3) och förklarat att jag inte redan nu är 

beredd att ta ställning till frågan om avveckling av Te-linjen (avsnitt 1.3). 

Jag räknar emellertid med att Te-linjens tillbakagång kommer att fortsätta. 

Skolledarproblem har redan uppstått på några skolor till följd av kravet i 13 

kap. 2 § skolförordningen på viss linjeuppsättning för s. k. allmänna skol

enheter. Med ti/lhakagängen för Te-linjen förlorar nämligen l"issa skolor 

status m· allmän sko/enhet och därmed ä1·en sko/ledarresurser. Ett över

förande från annan skolenhet. där det finns sådan. av en klass av annan 

tvåårig teoretisk linje <Ek eller So). för att de formella kriterierna skall 

uppfyllas. är i flera fall ingen god lösning. T. ex. saknas normalt lokaler för 

maskinskrivning och naturkunskap. 

För vissa av de berörda kommunerna framstår Du-linjen. som ju delvis 

bör kunna bli en ersättning för Te-linjen. som det naturliga alternativet. 

Därför bör kriterierna för allmän skolenhet ändras. så att Du-linjen i 

sammanhanget jämställs med Te-linjen. För kommuner. där Du-linjen inte 

kan bli aktuell. bör regeringen. när förhållandena i det enskilda fallet så 

motiverar. kunna medge undantag i fråga om det aktuella kriteriet. Jag vill 

här tillägga att SÖ också i det uppdrag som jag redan omnämnt skall 

överväga. huruvida ett nytt system för statlig resurstilldelning för kostna

der för skolans ledning kan göra det möjligt att slopa nuvarande bestäm

melser om olika typer av skolenheter i gymnasieskolan. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna vad jag förordat om dels 

tillfälligt undantag från kravet på 70 skolpoäng för vissa skolledartjänster. 

dels ändring av kriterierna för allmän skolenhet. 

7.4 Slopande av krm· pä miljöpraktik jör a1·1:ångshety1: frän ärskurs 3 m· 

T-linjen 

SÖ konstaterar i en skrivelse den 7 oktober 1982 att det under senare år 

blivit allt svårare att få fram lämpliga praktikplatser för T-elevcrna. bero

ende kanske främst på att antalet T-elever ökat kraftigt från år till år. 
Läsåret 1982/83 är antalet intagna i årskurs I 12262. eller 10% av 16-års- · 

kullen. Med svårigheterna att skaffa praktikplatser följer att man i vissa fall 

måst ge avkall på kvaliteten i miljöpraktiken för att över huvud taget få 
platserna att räcka åt alla T-elcver. 

Praktik är. framhåller SÖ. en väsentlig del i en ingenjörsutbildning. och 

därför är det angeläget att slå vakt om miljöpraktiken på T-linjen. SÖ 

föreslår dock att inga krav längre skall ställas på sex veckors miljöpraktik 

för att erhålla avgångsbetyg från årskurs 3 pä T-linjen. 

Jag delar helt SÖ:s syn på miljöpraktik som en viktig del av ingenjörsut

bildningen och jag finner det oroväckande att brist på praktikplatser kan 
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leda till sämre kvalitet på praktiken. Jag vill dock för min del inte acceptera 

att arbetsmarknadsläget vid ett givet tillfälle tillåts påverka en så viktig 

fråga i ett längre perspektiv. Jag är alltså inte beredd att förelägga regering

en förslag om någon ändring. Platstillgången bör f. ö. redan om några år 

kunna bli bättre genom att antalet elever på T-linjen småningom automa

tiskt minskar till följd av minskande 16-årskullar. 

Jag vill erinra om att riksdagen våren 1982 uttalade sig till förmån för att 

arbetsmarknadsmyndigheterna. som har ansvaret för att anskaffa praktik

platser, skall kunna - sedan andra utvägar prövats - "med stöd av lag 

ålägga arbetsgivarna att ställa nödvändiga platser till förfogande för stude

rande med obligatorisk praktik ingående i gymnasieutbildningen" (motion 

1981/82: 774, UbU 1981/82: 18 s. 25 och 1981/82: 23. rskr 1981/82: 252). 

7.5 Tl't'lårig specialkurs för yrkesdansare 

Stockholms kommun anordnar fr. o. m. innevarande läsår tvåårig spe

cialkurs i gymnasieskolan för utbildning av yrkesdansare. Utöver kostna

der för lärarlöner har jag för budgetåret 1983/84 beräknat ett verksamhets

stöd om 1,6 milj. kr., i vilket ingår kostnader för gästpedagoger och ackom

panjatörer. Jag har emellertid inte beräknat särskilda medel för tjänst som 

konstnärlig ledare för utbildning av yrkesdansare. 

7.6 Pedagogisk gymnasiesko/klinik i Lund 

I och med läsåret 1982/83 avvecklas försöksverksamheten med s. k. 

pedagogisk gymnasieskolklinik. Detta innebär en besparing med 

200000kr. 

7. 7 Lanthushållsskolor med enskild lwrndman 

Statsbidrag lämnas till vissa lanthushållsskolor med enskild huvudman. 

vilka bedriver utbildning som motsvarar vissa specialkurser i landstings

kommunernas gymnasieskolor. Under senare år har tre kvarvarande sko

lor uppburit bidrag. En av dem. Borghamns lanthushållsskola, har upphört 

som enskild skola och ingår sedan läsåret 1982/83 i Vadstena kommuns 

gymnasieskola. 

För de statsunderstödda lanthushållsskolorna med enskild huvudman 

gäller bl. a. stadgan den 28 juni 1963 för lantbrukets yrkesskolor. Den 

översyn av reglerna for vissa enskilda skolor som aviserades i budgetpro

positionen 1982 (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 326f.) kom inte att omfatta 

lanthushållsskolorna. Enligt min mening är det lämpligt att företa en över

syn i samband med behandlingen av det slutbetänkande som väntas från 

kommitten (U 1979: 13) angående skolor med enskild huvudman (SEH

-kommitten) i början av år 1983. Jag utgår från att nuvarande ordning 

beträffande lanthushållsskolorna får bestå i avvaktan på översynen. i den 

mån inte annat följer av beslut som riksdagen har fattat eller kan komma 

att fatta med anledning av förslag från regeringen. 
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8 Arislagsberäkningar 

För de ändamål som avses med detta anslag behöver enligt mina beräk

ningar anvisas medel enligt följande, nämligen för bidrag till 

l. lönekostnader för utbildning pa 
gymnasieskolans linjer och specialkurser 
m.m. 

2. särskilda kostnader för försöks
verksamhetcn med gymnasial utbildning 
för svårt rörelsehindrade och andra 
svårt handikappade m. tl. vid Stockholms 
kommuns gymnasieskola 1Skärholmcn) 

3. särskilda kostnader för gymnasial 
utbildning för döva och gravt hörselskadade 
i Örebro kommuns gymnasieskola 

4. tekniska och organisatoriska 
stödåtgärder för handikappade elever vid 
Skärholmcns gymnasium och gymnasieskolan 
i Örebro 

5. särskilda kostnader för inbyggd 
utbildning 

6. gymnasial lärlingsutbildning 
7. stimulansbidrag 
8. speciella åtgärder för invandrarelever 
9. studie- och yrkesorientering 

10. lokal skolutveckling 
I I. kostnader för tilläggspensions

avgifter 
12. kostnader för sjukförsäkrings- och 

folkpensionsavgifter 

Härutöver behöver anvisas för 

13. lönekostnadspålägg 
14. övrigt 

Summa kr. 

9 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

2 494 53 I 000 

428000 

8 393000 

I 470000 

119951000 
74250000 
12000000 
16 740000 
50604000 
37 877 000 

232 835 000 

295538000 

281042 000 
2 341 000 

3628000000 

1. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om en 

omläggning för tiden fr. o. m. budgetåret 1985/86 av studievägar

nas fördelning mellan å ena sidan sektorsramarna och å andra 

sidan den s. k. lilla ramen ( 1.2). 1 

2. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om möjlighe

ter till vissa länsvisa omfördelningar av överskottsplatser ( 1.2). 

3. föreslår riksdagen att godkänna vad jag för budgetåret 1983/84 

har förordat om ramar för elevplatser i gymnasieskolan ( 1.3), 

4. föresl<lr riksdagen att bemyndiga regeringen att - i den mån 

arbetsmarknadsskäl så påkallar - för budgetåret 1983/84 medge 

att totalramen för elevplatser i gymnasieskolan utökas ( 1.3). 

5. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om särskilt 

försök med vissa högre specialkurser ( 1.3). 

1 Hänvisning görs till avsnitt i föredragandens anförande. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 336 

6. föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att fastställa plane

ringsramar för elevplatser i gymnasieskolan för budgetåren 

1984/85 och 1985/86 i enlighet med vad jag förordat (1.4 och 1.5), 

7. föreslår riksdagen att godkänna de grunder för stimulansbidrag 

som jag förordat ( 1.6), 

8. föreslår riksdagen att godkänna att möjligheterna till mindre stu

diekurs utökas enligt de principer som jag för'Jrdat <2.6), 

9. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om försöks

verksamhet med kombination av specialidrott och studier i hem

ortskommunens gymnasieskola (3.1 ), 

10. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om försöks

verksamhet med kost- och näringsinriktad gren på konsumtions

linjen (3.3), 

11. föreslår riksdagen att godkänna att ett reguljärt system med alter

nativa timplaner och B-form införs i huvudsaklig överensstäm

melse med de riktlinjer som jag angett (4.1. l ), 

12. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om införan

de av vissa alternativämnen på N-linjen (4.1.2), 

13. föreslår riksdagen att godkänna vad jag förordat om inrättande av 

en tvåårig drift- och underhållsteknisk linje såsom reguljär linje i 

gymnasieskolan (4.1.3), 

14. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om upphä

vande av de provisoriska särbcstämmelserna för den ekonomiska 

specialkursen om tre terminskurser (4.1.4). 

15. föreslår riksdagen att godkänna vad jag förordat om regularise
ring av anordningen med kinesiska som C-språk (4. I .5l, 

16. föreslår riksdagen att godkänna mitt förslag om förlängning av 
försöksperioden för gymnasial lärlingsutbildning (4.2.2). 

17. föreslår riksdagen att godkänna den av mig föreslagna förläng

ningen av försöksverksamheten med kombination av ramtim

planer och friare resurstilldelningssystem i årskurs 4 av fyraårig 
teknisk linje (4.2.3), 

18. föreslår riksdagen att godkänna vad jag förordat om en minskning 

av procentsatsen för det på bidrag till gymnasieskolan baserade 

bidraget till lokal skolutveckling (7. I), 

19. föreslår riksdagen att godkänna de principer för statsbidrag till 

syo i gymnasieskolan som jag fi.irordat (7 .2), 

20. föreslår riksdagen att godkänna vad jag förordat om tillfälligt 

undantag från kravet på 70 skolpoäng för vissa skollcdartjänster 
(7.3). 

21. föreslår riksdagen att godkänna vad jag förordat om ändring av 

kriterierna för allmän skolenhet <7.3) samt 

22. föreslår riksdagen att till Bidrag riff dr(fien cll' l{ymncisieskofor för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 3628000000kr. 
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D 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

Med utgången av läsåret 1972/73 var samtliga statliga realskolor avveck

lade.' Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. I den mån inne

havarna av tjänsterna inte har kunnat heredas tjänstgöring vid annan 

skolform får medel för lönekostnader och sjukvård för dem utgå ur före

varande anslag. 

Skolöverstyrelsen 

Anslaget bör t.v. föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för l'iss personal \'id statliRa realskolor för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

15638630 

14901 000 

16 4 77 ()()() 

Från anslaget bestrids kostnader för '1idrag till driften av riksinternal

skolorna Grännaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. 

För riksinternatskolorna gäller förordningen ( 1970: 333) om riksinternat

skolor (ändrad senast 1980: 110 I och 1981: 515) och vissa där angivna delar 

av privatskolförordningen (1967: 270. omtryckt 1971: 259. ändrad senast 

1980: 24, 1981: 197. 929 och 1982: 746). Statsbidrag utgår enligt den först

nämnda förordningen. Till skolverksamheten vid riksinternatskola utgår 

statsbidrag enligt samma grunder som till kommunal gymnasie5kola. Detta 

gäller även den del som avser grundskolan. För grundskoldelcn utgår 

dessutom bidrag till resurstimmar och fritt valt arbete. För riksinternat

skola utgår också statsbidrag för föreståndare och fritidsledare samt för 

skolhälsovård. Vidare utgår tillägg som motsvarar lönekostnadspålägg. 

För elev som har utlandssvenska föräldrar utgår statshidrag till kostnader 

22 Rik.1dai.:en /982183 I sam/. Nr f(JIJ. Bilaga 10 
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för skolgång och skolmåltider med belopp som gäller för motsvarande 

ersättning vid kommunal samverkan på skolväsendets område. 

Enligt särskilda föreskrifter utgår också statsbidrag till studie- och yr

kesorientering, statsbidrag till kostnader för stödundervisning i svenska 

för svenska elever som kommer från utländska skolor samt statsbidrag till 

kostnader för pedagogisk stödpersonal. 

Ur anslaget bekostas även statsbidrag till internationell gymnasial ut

bildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. 

Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 791 633 kr. 

2. För att Grännaskolans elever skall kunna erbjudas ett bredare ut

bildningsutbud föreslår skolöverstyrelsen (SÖJ att en modifierad form av 

alternativa timplaner skall få tillämpas vid skolan. 

3. SÖ föreslår att medel för lokal skolutveckling beräknas med 2.5 % av 

lärarlönebidraget <207 000 kc l. 
4. SÖ föreslår ändringar angående stat~bidrag till föreståndare m. m. vid 

riksinternatskolor ( +459 192 kr.). 

5. SÖ beräknar medelsbehovet under anslaget till 17 645 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag vill först erinra om vad jag under anslaget D 18. Bidrag till driften av 

gymnasieskolor har anfört angående inräknande av elevplatser vid riksin
ternatskolorna i dimensioneringen av gymnasial utbildning budgetåret 

1983/84. 

Vad Grännaskolan beträffar har staten och Jönköpings kommun enats 

om att förlänga 1978 års avtal under i huvudsak oförändrade villkort. o. m. 

utgången av juni 1983. Riksdagen har bemyndigat regeringen att ingå nytt 

avtal med Jönköpings kommun om verksamheten vid Grännaskolan på 

väsentligen oförändrade villkor (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 327. UbU 

1980/81: 25. rskr 1980/81: 332). Förhandlingar har upptagits med Jönkö

pings kommun om ett nytt avtal. Visar det sig att stt\rre förändringar av 

villkoren bör göras. får regeringen återkomma till riksdagen i frågan. 

Fr. o. m. den I juli 1981 gäller för bl. a. kommunernas grundskolor och 

gymnasieskolor att vissa statsbidrag skall minskas med 2 %·av det belopp 

som annars skulle ha utgetts. Jag anser att en motsvarande besparing bör 

göras på statsbidrag till riksinternatskolorna för tiden fr. o. m, den I juli 

1983. Detsamma gäller den internationella gymnasiala utbildningen vid 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Besparingen bör genomföras 

som en 2-procentig minskning av bidrag till löner m. m .. dvs. bidrag enligt 

20-23 §§ förordningen om riksinternatskolor. bidrag för pedagogisk stöd

personal och bidrag enligt 20-23 §§ förordningen den 24 juni 1982 om 
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internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läro

verket. För klarhetens skull vill jag betona att den åtgärd jag här föreslår 

inte skall påverka underlaget för statligt reglerade lärartjänster. 

Jag kan inte tillstyrka skolöverstyrelsens (SÖ) förslag om uppräkning av 

bidraget till föreståndare m. m. vid riksinternatskolorna (4). 

Såvitt gäller SÖ:s förslag att medel för lokal skolutveckling beräknas 

under förevarande anslag budgetåret 1983/84 erinrar jag om vad statsrådet 

Göransson har anfört under anslaget D8. Fortbildning m. m. Ol. 

Jag räknar medel budgetåret 1983/84 för en modifierad form av alterna

tiva timplaner vid Grännaskolan (2). 

Enligt riksdagens beslut med anledning av förslag i föregående budget

proposition utgår innevarande budgetår statsbidrag för studie- och yrkes

orientering (syoJ med sammanlagt IOOOOOkr., vilket belopp SÖ fördelar 

mellan skolorna med hänsyn till varje skolas antal elever på olika nivåer. 

Jag förordar att samma statsbidragsgivning för syo skall tillämpas nästa 

budgetår. Med denna utgångspunkt skall beloppet räknas upp till löneläget 

den I januari I 983. Det hör ankomma på regeringen att när resultatet av 

årets löneförhandlingar föreligger vidta den erforderliga uppräkningen av 

bidrags beloppet. 

I övrigt räknar jag endast med automatiska kostnadsökningar under 

anslaget. 

Jag vill erinra om att riksdagen har beslutat om vissa ändringar beträf

fande konstruktionen av statsbidrag till riksinternatskolas undervisning på 

grundskolnivå och statsbidrag till pedagogisk stödpersonal vid riksinter

natskolorna (prop. 1982/83: I s. 47f., 57 och 59, UbU 1982/83: 10, rskr 

1982/83:63). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om en minskning med 2 o/c av vissa 
statsbidrag till riksinternatskolorna och till den internationella 

gymnasiala utbildningen vid Sigtunaskolan Humanistiska Läro
verket, 

2. godkänna de principer för statsbidrag till studie- och yrkesorien

tering i riksinternatskolorna som jag har förordat. 

3. till Bidrc1g till driften m· riksinternatskolor för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 16477000 kr. 

D 21. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

I 981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2 207036 

2351000 

2 165 000 

Bergsskolan i Filipstad meddelar treårig utbildning på gymnasieskolnivå 

inom de metallurgiska samt berg- och mineraltekniska ämnesområdena. 
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Skolan drivs av en stiftelse enligt avtal mellan Jernkontoret och Filipstads 

kommun. Även Värmlands läns landstingskommun skall träda in som 

avtalspart fr. o. m. den I januari 1983. 

Från detta anslag utgår statsbidrag enligt förordningen den 9 juni 1977 

om Bergsskolan i Filipstad (ändrad senast den 11 juni 198 Il samt enligt 

förordningen den 11 juni 1981 om statsbidrag för pedagogisk stödpersonal 

vid Bergsskolan i Filipstad. Bestämmelserna innebär i korthet att statsbi

drag utg~r dels med belopp motsvarande kostnader för löner till rektor och 

lärare, dels med schablonbelopp till kostnader för viss annan personal än 

lärare. Vidare utgår statsbidrag till folkpensionsavgift, sjukförsäkringsav

gift och tilläggspensionsavgift. 

Ur anslaget utgår även statsbidrag enligt särskilda föreskrifter för vissa 

ytterligare ändamål inom skolans verksamhet. 

Enligt förordning den 6 maj 1982 om minskning av statsbidrag till 

Bergsskolan i Filipstad skall bidraget till skolan minskas med 2 % av det 

belopp som annars skulle ha utgetts. 

Skolöverstyrelsen 

I. Skolans organisation föreslås bli oförändrad. Då en terminskurs in

ställdes vårterminen 1981 minskar kostnaderna för lärarlönerna. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att under anslaget beräknas medel 

för lokal skolutveckling motsvarande 2,5 % av bidraget till lärarlÖner 

(35630kr.). 

3. SÖ beräknar medelsbehovet under anslaget till 2 241 000 kr. för bud

getåret 1983/84. 

f"öredragandens överväganden 

Jag vill först erinra om vad jag under anslaget D 18. Bidrag till driften av 

gymnasieskolor har anfört angående inräknande av elevplatser vid Bergs

skolan i Filipstad i dimensioneringen av gymnasial utbildning budgetåret 

1983/84. 

I likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) räknar jag med oförändrad organisa

tion av skolans verksamhet budgetåret 1983/84 (I ) . 

Såvitt gäller SÖ:s förslag att medel för lokal skolutveckling beräknas 

under förevarande anslag budgetåret 1983/84 !2) erinrar jag om vad statsrå

det Göransson har anfört under anslaget D8. Fortbildning m. m. 

Jag vill erinra om att riksdagen har beslutat om viss ändring beträffande 

konstruktionen av statsbidraget till pedagogisk stödpersonal vid Bergssko

lan i Filipstad (prop. 1982/83: I s. 59, UbU 1982/83: 10, rskr 1982/83: 63). 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bergssko/an i Filipstad för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 2165000kr. 
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D 22. Bidrag till driften av vissa privatskolor 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

22 384555 

21663000 

21015000 

Från anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen ( 1964: 137) om stats

bidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350, ändrad senast 1980: 396 

och 1982: 463). Statsbidrag utgår för de privatskolor regeringen bestämmer 

med i princip 60% av ett bidragsunderlag. omfattande kostnad för avlöning 

av rektor, studierektor och lärare. Till detta avlöningsbidrag kommer 

bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift. Regeringen kan besluta om 

högre statsbidrag. A vlöningsbidraget uppgår f. n. till i genomsnitt 96,5 % 

av skolornas hidragsunderlag. Vidare utgår ur anslaget statsbidrag till bl. a. 

studie- och yrkesorienteringen och hälsovården enligt särskilda bestäm

melser. 

Innevarande budgetår får följande privatskolor statsbidrag enligt förord

ningen om statsbidrag till vissa privatskolor. 

f.xtenwtskolor 
Stockholm: Fnmska skolan 
Göteborg: Göteborgs högre samskola 

Sigrid Rudebecks gymnasium 

Internatskola 
Lundsbergs skola i Storfors 

För privatskolor till vilka statsbidrag utgår enligt nämnda förordning 

gäller privatskolförordningen (l 967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad se

nast 1980: 24. 1981: 197, 929 och 1982: 746). 

Ur anslaget utgår även statsbidrag enligt förordningen ( 1979: 454) om 

statsbidrag till avlöning av föreståndare vid elevhem för !.!lever vid enskild 

läroanstalt (ändrad 1980: 713 ). Statsbidraget utgår med högst I 0 ()(}()kr. per 

år efter medgivande av skolöverstyrelsen (SÖI. 

Skolöverstyrelsen 

1. SÖ föreslår att under anslaget beräknas medel för lokal skolutveck

ling motsvarande 2.5 % av bidraget till lärarlöner (446000 kr.). 

2. SÖ beräknar medelsbehovet under anslaget till 22 112 000 kr. för bud

getåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Innevarande budgetår utgår statsbidrag till fyra privatskolor under detta 

anslag. För budgetåret 1983/84 riiknar jng med oförändrat antal skolor och 

oförändrad organisation vid dessa skolor. 
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Skolöverstyrelsen (SÖ) har beräknat avlöningsbidraget till i genomsnitt 

98,5 % av bidragsunderlaget. Jag har justerat detta till i genomsnitt 96,5 'H. 

vilket innebär en oförändrad bidragsnivåjämfört med innevarande budget· 

år. Jag vill erinra om att riksdagen har beslutat om ändring av konstruk· 

tionen av statsbidrag till privatskolas undervisning på grundskolnivå (prop. 
1982/83: I s.47f. och 57. UbU 1982/83: 10, rskr 1982/83:63). Beslutet inne

bär ingen ändring av bidragsnivån. 

Såvitt gäller SÖ:s förslag att medel för lokal skolutveckling beräknas 

under förevarande anslag budgetåret 1983/84 (I) erinrar jag om vad statsrå

det Göransson har anfört under anslaget D 8. Fortbildning m. m. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av förslag i föregående budget

proposition utgår innevarande budgetår statsbidrag till studie- och yrkes

orientering (syo) med sammanlagt \42000kr .. vilket belopp SÖ fördelar 

mellan skolorna med hänsyn till varje skolas antal elever på olika nivåer. 

Jag förordar att samma statsbidragsgivning för syo skall tillämpas nästa 

budgetår. Med denna utgångspunkt skall beloppet räknas upp till löncläget 

den I januari 1983. Det bör ankomma på regeringen att när resultatet av 

årets löneförhandlingar föreligger vidta den erforderliga uppräkningen av 

bidrags beloppet. 

Det sammanlagda medelsbehovet beräknar jag för budgetåret 1983/84 till 

21015000kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de principer för statsbidrag till studie- och yrkesorien

tering i privatskolorna som jag har förordat. 
2. till BidraR till dr(fien ai· 1·issa pril'atskolor för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 21015000 kr. 

D 23. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

24 765268 

23 368000 

26190000 

Reservation 4155319 

Från anslaget ersätts vissa kostnader för statsbidrag till enskilda yrkes

skolor enligt bestämmelserna i förordningen ( 1971: 342) om enskilda yrkes

skolor (ändrad senast 1981: 198, 457. 930 och 1982: 757). Statsbidrag utgår 

för di: skolor vilkas huvudmän av regeringen eller. efter bemyndigande av 

regeringen, av skolöverstyrelsen <SÖ) har förklarats berättigade till statsbi

drag enligt förordningen. I statsbidragshänsecnde indelas de enskilda yr

kesskolorna i två kategorier, nämligen A-skolor och B-skolor. 

För vissa B-skolor utgår statsbidrag enligt bestämmelser som regeringen 

meddelar särskilt. 
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Statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateri

el för A-skola och B-skola utgår ur anslaget D 27. Bidrag till undervisnings

materiel inom gymnasieskolan m. m. 

Ur förevarande anslag utgår särskilt bidrag till sommarkurser vid Capel

lagården. 

Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 3423 000 kr. 

2. SÖ har vid sin beräkning av statsbidrag för budgetåret 1983/84 till 

A-skolor och B-skolor utgått från sin plan den 28 juni 1972 rörande den 

fortsatta avvecklingen av statsbidraget till enskilda yrkesskolor. SÖ har 

därvid räknat med en avveckling av statsbidraget till Balettakademien 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 (-163 000 kr.). 

För Sätergläntans lokala verksamhet beräknas medel under budgetåret 

1983/84 för en tredje och sista utbildningsetapp på tolv kursveckor. 

SÖ har i skrivelse den 26 oktober 1981 inkommit med förslag angående 

grendelning av utbildningen för hemslöjdskonsulenter i mjuk resp. hård 

slöjd vid Handarbetets Vänners vävskola. SÖ beräknar kostnaden för en 

sådan grendelning till 110 000 kr. budgetåret 1983/84. 

Beträffande övriga skolor tillstyrker SÖ medel till i huvudsak oförändrad 

organisation. 

Till Capellagårdens sommarkurser räknar SÖ ett anslag på 82 000 kr. 

3. För täckande av eftersläpande budgetunderskott beräknar SÖ 

2 milj. kr. De senaste årens nedskurna anslag har enligt SÖ fått till följd att 

flera skolor har stora ekonomiska problem. 

SÖ beräknar ett totalt medelsbehov av 28 657 000 kr. under anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Jag har räknat med ett lägre belopp i pris- och löneomräkning än vad 
skolöverstyrelsen (SÖ) har gjort ( + 795 000 kr. I (I). 

För budgetåret 1983/84 har jag beräknat medel i enlighet med SÖ:s 

förslag för en tredje och sista utbyggnadsetapp av den lokala kursverksam
heten vid Sätergläntan, Hemslöjdens gård i Insjön, innebärande ytterligare 

tolv kursveckor ( +27 000 kr.) (2). 

I likhet med SÖ beräknar jag medel nästa budgetår för en grendelning av 

utbildningen för hemslöjdskonsulenter i mjuk resp. hård slöjd inom ramen 

för oförändrad organisation vid Handarbetets Vänners vävskola (2). 

För övriga skolor har jag beräknat medel för oförändrad organisation för 

budgetåret 1983/84 (2). 

För budgetåret 1983/84 har jag också under förevarande anslag beräknat 

2 milj. kr. för att täcka tidigare uppkomna underskott i de enskilda yrkes

skolornas verksamhet (3). 
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Det totala medelsbehovet under detta anslag beräknar jag för budgetåret 

1983/84 till 26 190 000 kr. 

Jag vill avslutningsvis erinra om att en översyn av systemet för statsbi

drag till enskilda yrkesskolor ingår i kvarstående uppgifter för kommitten 

(U 1979: 13) angående skolor med enskild huvudman (SEH-kommitten). 

Kommitten väntas lämna sitt slutbetänkande i början av år 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften m· enskild yrkesutbildning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 26190000 kr. 

D 24. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare 
m.m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3464321 

2000000 

2000000 

Ur anslaget utgår statsbidrag för lärlingsutbildning enligt Kungl. Majt:s 

bestämmelser den 28 maj 1959 om främjande av lärlingsutbildning hos 

hantverksmästare m. m. (ändrade senast den 28 juni och den 23 augusti 

1979). Bestämmelserna har upphävts fr. o. m. den I juli 1980 men gäller 

fortfarande i fråga om lärlingsutbildning som har inletts dessförinnan. 

Dessutom utgår ur anslaget ett bidrag om 44 000 kr. till hantverksdistrikt 
och yrkesförbund för kostnader för granskning av utförda gesällprov. 

Bidraget utbetalas till Sveriges Hantverks- och Industriorganisation-Fa
miljeföretagen samt fördelas av denna organisation mellan hantverks

distrikten resp. ifrågakommande yrkesförbund eller deras organ. 

Skolöverstyrelsen 

För budgetåret 1983/84 beräknas ett medelsbehov om 2 milj. kr. under 

anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar det totala medclsbehovet under anslaget till 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Friimjande m· liirlingsutbildning hos lumtw:rksmiistare m. m. 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2 000000 kr. 
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D 25. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar 
för ungdom under 18 år m. m. 

1983/84 Nytt anslag 266 000 000 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har i sin anslagsframställning lagt fram förslag 

om vissa förändringar avseende kommunernas uppföljningsansvar. Försla

gen innebär sammanfattningsvis följande. 

SÖ pekar på att skolmyndigheterna genom riksdagens beslut i juni 1982 

angående ungdomsplatser tillerkänts ansvaret även för åtgärder inom den 

uppföljande verksamheten. SÖ finner det emellertid närmast omöjligt att 

samtidigt tillämpa ett system med såväl ungdomsplatser som yrkcsintro

duktion. SÖ föreslår ett nytt enhetligt system för arbetslivskontakter. som 

SÖ ger namnet arbctslivspraktik. enligt av gymnasieutredningen given 

definition. 

SÖ betonar att, även om ansvaret för alla åtgärder inom uppföljningen 

åvilar skolan. det även framgent är viktigt med ett nära samarbete mellan 

skolan och arbetsmarknadsmyndighcterna. Ungdomar som efter avslutad 

grundskola vill söka arbete bör även framdeles fä hjälp och stöd av arhets

marknadsmyndigheterna. 

SÖ menar att samhället bör ha skyldighet att erbjuda alla ungdomar 

under 18 år en minst tvåårig utbildning utöver grundskolan. Utbildningen 

bör normalt ske i gymnasieskolan men kan också ske i form av särskilda 

utbildningsprogram. 

Dessa särskilda utbildningsprogram bör enligt SÖ innehålla teoretiska 

och praktiska inslag som varvas på ett för varje individ lämpligt sätt. Dessa 

utbildningsprogram bör inledas med ett 4-veckors introduktionsprogram, 

vilket erbjuds de elever som inte sökt till eller som inte tagits in i gymnasie

skolan. Utbildningsprogrammen skall inte utgöra ett valalternativ till regul

jär gymnasial utbildning. 

För varje elev skall ett individuellt uthildningsprogram läggas upp, som 

regelbundet (t. ex. var tionde vecka) utvärderas och vid behov justeras 

tillsammans med eleven. De sammanlagda åtgärderna kan maximalt ut

sträckas över en tvåårsperiod men syftet bör vara att eleverna successivt 

under tvåårsperioden skall kunna slussas över till reguljär gymnasial ut

bildning eller till stadigvarande arbete. 

En elev bör kunna antas inom dessa särskilda utbildningsprogram när 

som helst mellan 16 och 18 års ålder. Flertalet torde dock få en första 

kontakt med utbildningsprogrammen redan under den sista månaden i 

årskurs 9. 

Uthildningsprogrammet. där teori- och praktikperioder växlas på ett för 

varje individ ändamålsenligt sätt, bör inte kunna kvalificera till kontant 
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arbetsmarknadsstöd !KASJ eftersom samtliga åtgärder inom programmen 
är att betrakta som utbildning. Enligt SÖ:s uppfattning bör kriterierna för 

KAS till ungdomar under 18 år därför snarast ses över. 

SÖ anser att ungdomar i utbildning bör ha samma studiestöd oavsett i 

vilken form av utbildning (teoriperiod eller praktikperiod) de deltar. Er

sättning därutöver för de olika arbetsinsatser som ungdomarna gör under 

sin arbetslivspraktik bör vara en fråga för arbetsmarknadens parter. 

För all arbetslivspraktik bör gälla att den skall vara handledd och att tid 

motsvarande minst en dag per vecka skall avsättas för teoretiska inslag 

såsom basfärdighctsträning, samhälls- och arbetslivsorientering, facklig 

inform<1tion och studieinformation. Denna teoridel, som bör ingå i all 

arbetslivspraktik, kan enligt SÖ:s förslag konstrueras som lokalt arbets

marknadsanknutna specialkurser (jfr skolförordningen 8 kap. I a § och 

SÖ:s föreskrifter 82-06-16). som antingen kan förläggas såsom samman

hänganöe teoriperioder eller kan spridas ut över en längre period av 

arbctslivspraktik i form av t. ex. en teoridag per vecka. 

SÖ har beräknat 6000 årselcvplatser för sådana lokalt arbetsmarknads

anknutna specialkurser, vilket innebär en kostnad av 57 milj. kr. Under 

överskådlig tid bedömer SÖ det nödvändigt att länsskolnämnderna ges 

möjlighet att anvisa det antal platser som efterfrågas. 

Enligt SÖ:s mening bör hemortskommunen ha ansvaret såväl för den 

uppföljande verksamheten som för de åtgärder som SÖ har föreslagit skall 

ingå i denna verksamhet. 

Den uppföljande verksamheten bör ges en fast organisation för vilken 

bör utgå särskilda statliga medel beräknade på antalet ungdomar inom 
verksamheten. Detta möjliggör ett flexiblare resursutnyttjande än f. n. 

Enligt SÖ:s beräkningar, med utgångspunkt i 1981/82 års verksamhet. 
disponerar den uppföljande verksamheten 43 .4 milj. kr. 

SÖ föreslår att dessa medel utökas med 7 .5 milj. kr. och omformas till ett 
specialdestinerat statsbidrag på tillsammans 50,9milj. kr. för den uppföl

jande verksamheten. Detta bör beräknas på samtliga ungdomar i åldern 

16-18 år med särskild hänsyn till antalet arbetslösa ungdomar i kom

munen. Medlen bör fördelas av länsskolnämnderna. Målgruppen för upp

följningsansvaret är enligt SÖ:s beräkningar ca 16000 ungdomar. 

SÖ föreslår ytterligare statliga insatser i form av: 

särskilda resurser som avsätts för att möjliggöra att skolledare kan 

knytas till den uppföljande verksamheten. 

kommunal försöksverksamhet avsedd särskilt för de ungdomar som av 

olika orsaker (sociala. psykiska, fysiska handikapp) kan förväntas få stora 

och bestående problem att få sysselsättning och för vilka det erfarenhets

mässigt krävs mycket omfattande och långvariga stödinsatser, 

förstärkta utbildningsinsatser som extra vägledningsstöd för flickorna, 

invandrarungdomar och handikappade ungdomar i övergången mellan sko

la-arbetsliv och på arbetsmarknaden. t. ex. "intensivkurser" för flickor på 

våren i årskurs 9 i hur man hanterar modern teknik. 
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Enligt SÖ:s uppfattning bör staten avsätta medel såväl för ersättning till 

handledare under ungdomarnas arbetslivspraktik i de föreslagna utbild

ningsprogrammen och i skolans andra former av arbetslivskontakter som 

för handledarutbildning. Under arbetslivspraktiken bör varje elev enligt 
SÖ ha tillgång till individuell handledning. SÖ antar vidare att 11 000 

ungdomar i arbetslivspraktik samtidigt behöver denna handledning och 

beräknar kostnaden för ersättning till handledare till 88 milj. kr. under ett 

år (40 kr ./dag x 5 dagar x 40 veckor x 11 000 ungdomar). 

Enligt SÖ:s uppfattning bör kommunerna erhålla medel för att anordna 

tvådagars handledarutbildning för alla handledare inom både arbetslivs

praktik i de föreslagna utbildningsprogrammen och skolans andra former 

av arbetslivskontakter. Handledarutbildningen bör innehålla moment som: 

syfte. innehåll och omfattning av skolans olika arbetslivskontakter, hand

ledarens roll. arbetarskydd och försäkringsfrågor, något om tonåringar, · 

könsroller m. m. 

SÖ föreslår att kommunerna över en treårsperiod successivt bygger upp 

sin handledarutbildning. Utifrån en framräknad basgrupp av 27 780 handle

dare samt ett årligt nytillskott av 9 260 skulle det årligen under en treårspe

riod behöva utbildas 16206 handledare. Med en ersättning för förlorad 

arbetsinkomst om ca 300 kr. per dag (arbetsgivaren beräknas själv stå för 

sociala kostnader) innebär detta en kostnad av 9, 7 milj. kr.lår under de tre 

år basgruppen av handledare utbildas och därefter 5,6 milj. kr.lår. 

För att säkra genomförandet av handledarutbildningen bör kommunerna 

erhålla 3 000 kr. för varje genomförd handledarutbildning. Dessa medel, 

som bör rekvireras i efterskott hos SÖ. skall användas för planering av 

kurserna, ersättning till föreläsare, materialkostnader m. m. 

Om varje handledarutbildning antas omfatta 15-20 personer innebär det 

att ca 950 handledarutbildningar behöver komma till stånd årligen under 
den första treårsperioden. I kostnader motsvarar detta under de tre första 

åren ca 2,9 milj. kr. per år. Därefter blir kostnaden ca 1,7 milj. kr. per år (ca 
550 kursera 3000kr.). 

Sammanlagt uppgår SÖ:s kostnadsberäkning för denna handledarut

bildning och handledarersättning till 100.6 milj. kr. 

SÖ:s förslag innebär i sin helhet följande kostnader: 

- Kommunal resurs för den uppföljande verksamheten 

- Lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser 

- Handledarutbildning och handledarersättning 

Överföring av medel 

50,9milj. kr. 

57 milj. kr. 

I00,6milj. kr. 

208,5 milj. kr. 

-58,5 milj. kr. 

150,0milj. kr. 

Till detta bör läggas statens kostnader för lönesubventioner till ung

domsplatser. 
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Föredragandens överväganden 

Under de ca fem år som statsbidrag har utgått för kommunernas s. k. 

uppföljande verksamhet har kommunerna i många fall ambitiöst arbetat 

med att finna former för att ge stöd åt ungdomar under 18 år som efter 
grundskolan varken genomgår reguljär utbildning eller har fast arbete. 

Kommunerna har också ofta tillskjutit betydande egna medel härför. I dag 

fungerar det mycket olika i kommunerna men man tycks på många håll ha 

börjat finna former för verksamheten som är anpassade till den egna 

kommunens förhållanden. 
Det är emellertid otillfredsställande att, såsom skolöverstyrelsen (SÖ) 

påpekar. den uppföljande verksamheten i så hög grad är beroende av den 
kommunala ekonomin, vilket bidrar till att skapa ojämlikhet mellan olika 

kommuner när det gäller denna verksamhet. Ofta sammanfaller också hög 
ungdomsarbetslöshet med svag kommunal ekonomi. Jag delar vidare SÖ:s 

åsikt att de olika åtgärder som förekommer inom den uppföljande verk

samheten är dåligt samordnade. Mina förslag syftar bl. a. till att skapa en 

bättre balans i dessa avseenden. 
Jag presenterar därför i det följande förslag till ett samlat och enhetligt 

åtgärdssystem för ungdomar under 18 år som efter avslutad grundskola 

inte genomgår reguljär utbildning eller har fast arbete. Förslaget innebär en 

kvalitativ förbättring av åtgärderna för dessa ungdomar. Jag föreslår också 

ett samlat och i förhållande till vad som nu gäller högre bidrag till kommu
nerna för den uppföljande verksamheten, vilket ger skolstyrelserna möjlig

heter att göra en mera enhetlig och långsiktig planering, vilket i sin tur 
underlättar skolstyrelsernas samarbete med arbetsförmedlingen, övriga 
myndigheter i kommunen, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. 
Jag har som underlag för mina förslag tagit fasta på vad SÖ anfört om 
behovet av en enda form av arbetslivspraktik och en samlad kommunal 
resurs för vägledningsinsatser, planering, administration m. m. 

Jag kommer först att kort redogöra för de bestämmelser som reglerar 

det kommunala uppfö/jningsansvaret (avsnitt I). Därefter redovisar jag 

mina förslag till ett nytt och enhetligt system för åtgärderna inom det 

kommunala uppfö/jning.rnn.n•aret (avsnitt 2). Jag behandlar först vissa 

allmänna frågor (avsnitt 2.1). Det nya systemet bygger på individuella 

planer (avsnitt 2.2). Jag föreslår en kommunal resurs till uppföljningspro

gram (avsnitt 2.3) för ungdomar som deltar i sådan plan. Förutom till olika 

vägledningsinsatser är denna resurs avsedd att på ett t1ex.ibelt sätt använ

das för kommunernas kostnader för bl. a. administration och ledning. Jag 

föreslår vidare att yrkesintroduktion och den hittillsvarande formen för 

ungdomsplatser ersätts av en ny form av ungdomsplatser till vilken en 
utbildningsresurs skall knytas (avsnitt 2.4). Jag föreslår också att SÖ får 

fördela särskilda projektmedel till de kommuner som anordnar projekt för 
ungdomar som är under 18 år och har behov av insatser utöver de reguljära 
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åtgärderna (avsnitt 3). Jag föreslår dessutom att kommunerna ges resurser 

för att anordna handledarutbildning (avsnitt 4). Avslutningsvis (avsnitt 5) 

anmäler jag vissa frågor om studiestöd. 

Det kommunala uppföljningsansvaret 

Med anledning av propositionen om skolans inre arbete beslöt riksdagen 

våren 1976 att skolstyrelsen i samarbete med den lokala arbetsförmedling

en och sociala myndigheter skall bedriva en uppföljande studie- och yrkes

orientering för att stödja ungdomar under 18 år som efter avslutad grund

skola varken studerar eller har arbete (prop. 1975/76: 39, UbU 1975/76: 30, 

rskr 1975/76: 367). Detta uppjolj11i11gsa11s1·ar för skolstyre/sen har efter 

förslag i propositionen om ny läroplan för grundskolan utvidgats till att bli 

övergripande och alltså omfatta även dem som efter en tid i arbete eller 

utbildning åter står utan sysselsättning (prop. 1978/79: 180, UbU 

1978/79: 45, rskr 1978/79: 422). Bestämmelser om uppföljande verksamhet 

infördes i 2 kap. 4 §skolförordningen ( 1971: 235). 

Efter riksdagsbeslut i juni 1982 (prop. 1981/82: 150 bil. 4, AU 1981/82: 28, 

rskr 1981/82: 392) infördes den I juli samma år bestämmelser om sådan 

verksamhet i skollagen ( 1962: 319). Numera finns därför i skollagens 2 § 

bestämmelser om att varje kommun skall bedriva uppföljande studie- och 

yrkesorientering och vidta andra åtgärder till stöd för ungdomar som inte 

har fyllt 18 år och som efter avslutad grundskola inte genomgår utbildning 

eller har fast anställning (SFS 1982: 455). Enligt 9 a § skollagen ankommer 

uppgifter rörande sådan verksamhet på skolstyrelsen. Paragrafen innehål

ler också en särskild bestämmelse om att skolstyrelsen skall fullgöra de 

uppgifter som följer av särskilda föreskrifter om statligt bidrag till åtgärder 

för utbildning och arbete åt ungdomar under 18 år. 

För uppföljande verksamhet lämnades till en början statsbidrag i form av 

ett verksamhetsstöd. Genom riksdagens beslut med anledning av den s. k. 

ungdomspropositionen (prop. 1979/80: 145, UbU 1979/80: 34, rskr 

1979/80: 363) fick kommuner med gymnasieskola möjlighet att med statligt 

bidrag anordna upp till 4 1·eckor lä11ga introd11ktionsprogram för utbildning 

och yrk<'sintroduktion upp ti/140 Feckor. Numera får introduktionsprogram 

och i vissa fall även yrkesintroduktion anordnas även av kommuner som 

inte har gymnasieskola (prop. 1981182: 125. UbU 1981182: 36, rskr 

1981/82:445 och UbU 1981/82: 18 m:h 23. rskr 1981/82:252). Organisato

riskt - dvs. i fråga om skolledning - är ätgärderna knutna till gymnasie

skolan eller annan skolform. Medel för statsbidrag anvisas innevarande 

budgetår under anslaget D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Enligt en utvärdering av SÖ hade: under startåret, således budgetåret 

1980/81. ca 7300 elever deltagit i introduktionsprogrammen och ca 9500 i 

yrkesintroduktion. Motsvarande siffror för budgetf1ret 1981/82 var ca 
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12800 resp. ca 16000. Trots detta visade det sig redan hösten 1981 att 

åtgärderna inte var tillfyllest. 

I december 1981 slöt arbetsmarknadens parter avtal om s. k. ungdoms

platser. Dessa blev ett komplement till övriga åtgärder för ungdom under 

18 år. Enligt gällande avtal får den som är under 18 år och arbetar på en 

ungdomsplats 85 kr. per dag. Enligt avtalet skall ungdomsplatserna inte 

påverka den ordinarie arbetsstyrkan i företaget. Avgränsningen mot de 

ordinarie anställda görs i lokala avtal. Ungdomar. som erhåller ungdoms

platser skall utföra uppgifter som medhjälpare. assistenter etc. De kan 

också. enligt avtalet. sysselsättas med sådana uppgifter som normalt inte 

skulle utföras. 

Enligt förordningen ( 1982: 20) om bidrag till ung<lomsplatser (omtryckt 

1982: 456) utgår statsbidrag med 75 kr. per dag för dem som är anställda på 

en ung<lomsplats och som är 17 år. För statliga ung<lomsplatser gäller 

särskilda bidragsbestämmelser. 

60 milj. kr. anslogs för bidrag till ungdomsplatscr t. o. m. utgången av 

juni månad 1982 och administrationen sköttes av arbetsmarknadsstyrelsen 

(AMSl. Allteftersom <le lokala avtalen slöts växte verksamheten snabbt i 

omfång under våren 1982 och vid vårterminens slut hade ca 6 900 ungdo

mar anvisats ungdomsplatser. 

Under våren kom det att framstå allt tydligare att åtgärder som hör till 

det kommunala uppföljningsansvaret måste handhas av en och samma 

myndighet. Riksdagen beslöt säledes i juni 1982 att an.\"\'aret fiir ungdoms

platser fr. o. m. den I juli 1982 skulle ./i')ras ö1·er till sko/styrelsen (prop. 

1981/82: 150 bil. 4, AU 1981/82: 28. rskr 1981/82: 392). 
För innevarande budgetår har riksdagen hittills anslagit 60 milj. kr. för 

verksamheten med ungdomsplatserna. Mot bakgrund av det fortsatta svå

ra liiget på arbetsmarknaden för just ungdomar beslöt regeringen den 21 

oktober 1982 att med stöd av finansfullmakten tillskjuta ytterligare 

90milj. kr. 

Den 10 november i år framlade regeringen proposition ( 1982/83: 50) om 

vissa ekonomisk-politiska ätgärder m. m. Regeringen framhöll i nämnda 

proposition att dess ambition är att alla 17-åringar som inte kan beredas 

utbildning eller arbete skall kunna erbjudas en ungdomsplats. Regeringen 

förutsatte också att SÖ noga skulle följa sysselsättningsutvecklingen för 

ungdomar under 18 år och i god tid anmäla för regeringen om ytterligare 

medel skulle krävas under innevarande budgetår för att täcka behovet av 

ungdomsplatser (prop. bil. 4 s. 7). förslagen har godkänts av riksdagen 

(AU 1982/83: 13. rskr 1982/83: 107). 

Regeringen har vidare i proposition ( 1982/83: 55) om upphävande av 

beslutet om karensdagar. m. m. som framlades för riksdagen samma dag. 

föreslagit att den nedre åldersgränsen för att erhålla kontant arbetsmark

nadsstöd (KAS) skall höjas från 16 till 18 år. Riksdagen har fattat beslut i 

enlighet med förslagen (AU 1982/83: 12. rskr 1982/83: 103). 
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2 Ett nytt och enhetligt system för åtgärderna inom det kommunala upp

följningsansvaret 

2.1 Vissa allmänna frågor 

När jag nu övergår till att framlägga mina förslag till ett nytt och enhetligt 

åtgärdssystem för den kommunala uppföljnings verksamheten vill jag inled

ningsvis understryka att målet för samhällets insatser för ungdom under 18 

år måste vara att ge dem en anlwad utbildning. Svårigheterna för ungdo

marna utan gymnasieutbildning att få arbete gör att särskilda åtgärder 

behöver vidtas. Målet måste vara att dessa ungdomar. liksom alla andra. 

får en utbildning som ger en meningsfull sysselsättning. Jag förutsätter 

samtidigt att de ungdomar, som efter avslutad grundskola väljer att söka 

arbete även i fortsättningen får den hjälp och det stöd de behöver av 

arbetsmarknadsmyndigheterna. 

Den nuvarande ordningen med ett flertal ej samordnade åtgärder har 

visat sig vara ett ineffektivt sätt att ge ungdomarna det stöd som de 

behöver. För att ge bästa resultat bör insatser av olika slag för varje individ 

samordnas i mera långsiktiga indi1•id11el/a planer. Enligt min mening bör 

för var och en av de ungdomar under 18 år. som inte genomgår en längre 

reguljär utbildning eller har fast arbete. en individuell sammanhållen plan 

läggas upp som täcker hela tiden från det att insatser i denna form aktuali

seras efter grundskolan fram till 18-årsdagen. Dessa planer bör omprövas 

minst var tionde vecka. Det ligger i sakens natur att de individuella sam

manhållna åtgärdsplanerna utarbetas tillsammans med ungdomarna själva. 

Målet skall vara att så snart det finns möjlighet slussa över ungdomarna 

till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete. Jag vill särskilt underc 

stryka att vad jag nu kommer att föreslå inte får utgöra ett alternativ till 

reguljär gymnasieutbildning eller likställas med ett regelrätt arbete utan 

skall ses som ett stöd pt1 vägen till detta mal. Syftet med mina förslag är att 

den kommunala uppföljnings verksamheten skall ges ett verkligt innehåll så 

att var och en som är under 18 år skall kunna få antingen utbildning eller 

arbete. 

Vissa siirskilda behm· 

Jag vill här ta upp en fråga som enligt min mening är mycket angelägen. 

Arbetslösheten bland ungdomarna drabbar flickorna i särskilt hög grad. 

Denna .flickornas stiirre utsatthet för arbetslöshet kan ha sin grund dels i 

att flickorna i mänga regioner gör från arbetsmarknadssynpunkt felaktiga 

studie- och yrkesval. dels i flickornas obenägenhet att inrikta sig på för 

kvinnor otraditionella arbeten. 

I grundskolan är en avgörande viindpunkt studievalet till gymnasiesko

lan samt elevernas beslut sedan de fått reda på resultatet av höstterminsin

tagningen till gymnasieskolan. Det är viktigt att man då tar till vara alla 

möjligheter att stimulera flickorna att söka till utbildningar och arbeten 
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som är nya och mera ovanliga för kvinnor. Det kan därvid behövas särskil

da utbildnings- och vägledningsinsatser. SÖ nämner i detta sammanhang 

gruppvägledningsinsatser och påpekar att gruppsituationer är ett verksamt 

medel när det gäller att stödja flickorna i deras studie- och yrkesval. SÖ 

föreslår också intensivkurst>r särskilt avpassade för flickor i hur man 

hanterar modern teknik. 

Jag kan tänka mig att sådana kurser, både med nämnda inriktning eller 

med något annat för flickor ovanligt innehåll, med fördel kan anordnas 

både i samband med den intensifierade syo-verksamheten på våren i års

kurs 9 och som ett inslag i de uppföljningsprogram som jag föreslår i det 

följande. Jag vill även erinra om vad jag anförde vid min anmälan av Vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet om en samordnad planering av 

verksamheten i årskurs 9 i grundskolan och den uppföljande verksamheten 

efter grundskolan. 

De särskilda svårigheter jag här talat om när det gäller flickor, gäller i 

hög grad också invandrarungdomar och de som har olika slag av handi

kapp. Även för dessa ungdomar bör, enligt min mening, särskilda anord

ningar göras bl. a. inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom 

under 18 år. 

Vissa bidrag.1fråRor m. m. 

F. n. understöds med statliga bidrag flera från varandra fristående åtgär

der. nämligen introduktionsprogram om upp till 4 veckor, yrkesintroduk

tion upp till 40 veckor och ungdomsplats under normalt högst 6 månader. 

Mot bakgrund av det jag nu har anfört biir det nurarande systemet med 

hidraKsgii·ninx till olika fristående ätxiirder upphöra den I )11/i 1983. Bi

drag bör i stället lämnas till olika åtgärder i sammanhållna individuella 

planer. 

Bidrag till 4 veckors introduktionsprogram och yrkesintroduktion om 

högst 40 veckor beräknas f. n. under anslaget D 18. Bidrag till driften av 

gymnasieskolor. Innevarande budgetår har för introduktionsprogram be

räknats 24 milj. kr. och för yrkesintroduktion 70 milj. kr. Bidrag för dessa 

ändamål upphör om riksdagen godkänner de förslag som jag nu lägger 

fram. 

Bidrag till ungdomsplatser har under detta och föregående budgetår 

anvisats under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. disponerats av 

arbetsmarknadsstyrclsen och utbetalats till SÖ. Det är naturligare och 

mera praktiskt att medel för samtliga bidrag för åtgärder inom ramen för 

kommunernas uppföljningsverksamhet anvisas under utbildningsdeparte

mentets huvudtitel under ett gemensamt anslag. 

Bidragen avser verksamhet vars omfattning i hög grad bestäms av ut

vecklingen på arbetsmarknaden. Det är enligt min mening viktigt att de 

medel, som ställs till kommunernas förfogande för att de skall kunna 

förverkliga sitt uppföljningsansvar. är lätta att administrera och framför 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 353 

allt verkligen finns till kommunernas disposition när de behövs. Det nya 

anslaget bör dä1for vara ett förslagsanslag. 

Mot denna bakgrund är det emellertid också nödvändigt att myndighe

terna. för att kunna göra snabba och säkra bedömningar och ställningsta

gamlcn, förfogar över en f(Jrtliipande och aktuell redm·isni11g m· det antal 

un>:domar som onifi1tt11s m· det kommunala upp.fii/jning.1·1111.1·1·1iret. Ett 

sådant informationsunderlag finns f. n. inte. Enligt min mening bör det 

vara ett villkor för statsbidrag att skolstyrelserna lämnar erforderliga upp

gifter. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till ett nytt 

informationssystem för en regelbunden och systematisk redovisning från 

skolstyrelserna av den aktuella situationen för ungdomar under 18 år. 

Jag vill i detta sammanhang också anmäla min avsikt att föreslå regering

en att uppdra åt SÖ att insamla och redovisa erfarenheterna av det nya och 

enhetliga åtgärdssystem för kommunernas uppföljningsansvar som jag nu 

lägger fram. 

2 .2 J ndfriduella .rnmmanhållna planer 

Alla ungdomar som efter grundskolan inte genomgår reguljär utbildning 

eller har fast arbete bör av sin hemkommun erbjudas en indil'iduellt upp

la>:d plan för hela den tid under vilken de omfattas av kommunens upp

följningsansvar. dvs. till dess att de uppnår 18 års ålder. 

Avsikten är att ungdomarna så snart som möjligt skall kunna gå över till 

reguljär utbildning eller till stadigvarande arbete. Den individuella planen 

är ett stöd för ungdomarna att nå detta mål. En del kan göra denna 

övergång efter en ganska kort tid. Andra behöver längre tid och kanske 

möjlighet att pröva olika verksamheter. Man bör fortlöpande undersöka 

möjligheterna för var och en att övergå till reguljär utbildning eller stadig

varande arbete och minst var tionde veck:i pröva om en sådan övergång 

kan ske. Denna prövning, som också bör avse den uppgjorda åtgärds

planen i sin helhet, bör normalt ske inom ramen för de uppföljningspro

gram som jag återkommer till i det följande. Det är säledes uppföljnings

programmen som håller samman varje enskild individs åtgärdsplan. 

Som komponenter i en individuell uppföljningsplan bör före1rädesvis 

kunna ingå uppji'i/jningsprogram, ungdomsplatser med uthildni11gsinsla>: 

samt olika .fimner m· reguljära uthildningar i gymnasiesko/an, såsom LA

kurser (lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser) eller andra special

kurser. 

Som framgår av min tidigare redovisning finns i 2 * skollagen inskriven 

en skyldighet för kommunen att vidta åtgärder till stöd för dessa ungdo

mar. Frågan om vilka åtgärder som skall vidtas är emellertid inte bunden i 

skollagen. Den bör inte heller i fortsättningen vara det. Jag utgår från att de 

kommuner som inte använder sig av de preciserade statsunderstödda 

former jag förordar finner andra lika meningsfyllda former för sin uppfölj

ningsvcrksamhet. 

~3 Riksdai:en /':J82i8J 1 suml. /Vr 100. Bilaga JO 
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Jag återkommer i det följande till åtgärdsplanernas olika inslag och 

statsbidragen till dessa. 

Vissa al/miinna orgtmisatoriska frägor 

Som framgått anser jag att det bör vara hemkommunen - dvs. normalt 

den kommun i vilken ungdomarna är kyrkobokförda - som erbjuder 

uppföljningsåtgärderna. Det bör också vara hemkommunen som adminis

trerar dessa. I enstaka fall kan det emellertid vara lämpligare att en annan 

kommun svarar för en individuell plan. Det kan också i vissa fall vara 

lämpligt att ungdomar inom ramen för hemkommunens planer för dem får 

delta i en eller flera verksamheter som en annan kommun svarar för. För 

statsbidrag till en kommun bör det inte spela någon roll huruvida ungdo

marna är kyrkobokförda i kommunen eller inte. Kommunen bör själv få 

avgöra i vad mån den skall vidta uppföljningsåtgärder även för ungdomar 

som inte hör hemma i kommunen. Frågan om ersättning från hemkom

munen för kostnader som inte täcks av statsbidrag får bli beroende av 

överenskommelse mellan kommunerna. De utbildningsinsatser som ingår i 

gymnasieskolan bör emellertid följa reglerna för gymnasieskolan beträffan

de elevområden och interkommunal ersättning. 

För de nuvarande uppföljningsåtgärderna introduktionsprogram och yr

kesintroduktion gäller att de organisatoriskt skall knytas till en eller flera 

skolenheter med gymnasieskola i kommunen eller, om gymnasieskola 

saknas. till en skolenhet med kommunal vuxenutbildning (komvux). I 

undantagsfall kan introduktionsprogram knytas till skolenhet med grund

skola. Den organisatoriska anknytningen gäller skolledningen. Härtill 
kommer att en lärare i gymnasieskolan kan räkna in undervisning i intro

duktionsprogram i sin tjänst. 

När det gäller de nya sammanhållna åtgärdsplanerna måste sådana in
slag sonl'hör till gymnasieskolan (LA-kurser och andra specialkurser) eller 

någon annan utbildningsform höra till resp. utbildningsform. I övrigt ~ör 

kommunen själv få avgöra om och i vad mån åtgärdsplanerna i fråga om 

ledningen skall knytas till en skolenhet med gymnasieskola. komvux, 

grundskola eller annan organisation i kommunen. Enligt min mening är det 

praktiskt att genom en sådan anknytning ta till vara redan befintliga admi

nistrativa resurser. 

2.3 En kommunal resurs till uppfiJ/jningsprogram m. m. 

Jag framlägger nu mina förslag med avseende på uppföljningsprogram

mcns innehåll, uppläggning och organisation. Jag har redan tidigare nämnt 

deras sammanhållande funktion för de individuella åtgärdsplanerna. 

Uppfö/jningsprogrammen bör innehålla studie- och yrkesoricntering. 

personlig vägledning i hithörande frågor samt facklig information och 

annan arbetslivsorientering. För uppföljningsprogram för en elev har jag 

för ett helt läsår beräknat en tidsresurs motsvarande sammanlagt sex 
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veckor. Denna tidsresurs bör användas flexibelt. Hur den läggs ut under 

läsåret bör vara avhängigt av de lokala förhållandena och hur de individu

ella åtgärdsplanerna läggs upp. 

Uppföljningsprogram bör alltså kunna läggas ut på det sätt kommunen 

finner lämpligast. Jag ger i det följande några exempel på hur uppföljnings

program kan läggas upp. 

Det kan vara naturligt att en första gemensam samling organiseras i 

början av höstterminen efter årskurs 9 i samband med att den individuella 

planen utarbetas tillsammans med varje elev. För ett sådant uppföljnings

program behövs exempelvis två veckor eller längre tid. Det kan å andra 

sidan för många ungdomar vara lämpligare att starta uppföljningsprogram 

redan under sommaren. 

Jag vill här också hänvisa till vad jag anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet och under anslaget D 11. Bidrag 

till driften av grundskolor m. m. angående samordningen mellan den före

byggande syon i grundskolan och verksamheten inom kommunernas upp

följningsansvar. 

Återstående tidsresurs läggs ut under resten av året och varvas med 

ungdomsplatser, LA-kurser eller annan verksamhet. Det kan vara lämpligt 

att anordna ett uppföljningsprogram i samband med den allmänna ompröv

ning som enligt mitt förslag bör ske minst var tionde vecka. 

För 17-åringarnas del är det troligen inte lika angeläget med ett samman

hängande uppföljningsprogram vid höstterminens start. Däremot kan sär

skilt intensiva vägledningsinsatser behöva sättas in när kommunernas upp

följningsansvar närmar sig sitt slut för en enskild individ: 

Det får ankomma på kommunen att avgöra vilken personal som skall 

anlitas för uppföljningsprogrammen. Det kan vara syo-personal eller lärare 

men också andra personer med längre erfarenhet från arbetslivet som 
bedöms vara särskilt lämpliga att arbeta med dessa ungdomar. Om den 
som är anställd som lärare på statligt reglerad tjänst i någon skolform i 

kommunen eller vid skolväsendet i kommunen medverkar i dessa program 
bör denna medverkan kunna inräknas i lärartjänsten. Det ankommer på 

regeringen att meddela föreskrifter om detta. 

I resursen för uppföljningsprogram har jag också beräknat resurser för 

administration och ledninR. 

Syo-personal, skolledare och andra som medverkar i uppföljningsåtgär

derna bör gemensamt svara för att arbetet får den bredd och målinriktning 

jag avsett. 

I vissa kommuner kan det vara önskvärt att organisera uppföljningsverk

samheten i särskilda s. k. unRdomscentra. I andra kan det vara mera 

lämpligt att verksamheten inlemmas i gymnasieskolans eller någon annan 

skolforms organisation. 

Jag vill emellertid särskilt understryka att resursen för uppföljningspro

gram och administration m. m. är avsedd att utnyttjas flexibelt så att den 
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kan anpassas till varje kommuns förutsättningar. något som jag också 

framhållit tidigare. 

För uppföljningsprogram och administration m. m. beräknar jag 60 

milj. kr. som skall utbetalas till kommunerna. Jag har vid mina beräkningar 

utgått från det av SÖ framräknade underlaget, 16000 ungdomar. och ett 

bidrag som motsvarar 125 kr. per ungdom och dag i sex veckor. Det bör 

dock ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 

att avgöra efter vilka grunder som bidrag skall utgå. 

2 .4 Ungdomsplatser med utbildningsinslag 

Hittills har. som jag påpekat tidigare. verksamheterna med yrkesintro

duktion och ungdomsplatser pågått parallellt. För anvisning av ungdoms

plats har en undre åldersgräns på fyllda 17 år gällt. 

Jag föreslår. som jag redan nämnt. att yrkesintroduktionen och den 

hittillsvarande formen för ungdomsplatser ersätts av en ny form av ung

domsplatser till vilken en utbildningsresurs skall knytas. Jag beräknar 

särskilda medel för denna. 

Den nuvarande lägsta åldersgränsen 17 år bör inte längre gälla. För att 

skolstyrelsen skall anvisa en ungdomsplats bör krävas att denna ingår som 

ett led i en individuellt upplagd plan. Ungdomsplatsen bör inte få ligga först 

i denna plan. Eleven bör före tiden på ungdomsplats ha deltagit i åtminsto

ne något uppföljningsprogram. 

Liksom hittills bör statsbidrag lämnas till arbetsgivaren. F. n. lämnas 

bidrag med normalt 75 kr. för varje dag som den anvisade har varit 

närvarande på ungdomsplatsen. Bidrag lämnas und•.:r högst sex månader. 
Om det finns synnerliga skäl kan dock bidragstiden förlängas. Skolstyrel
sen bör även i fortsättningen· pröva ärenden om bidrag till arbetsgivaren. 

Skolstyrelsen bör vidare kunna, som ett led i de individuella planerna 

och efter samråd med parterna. förlänga bidragstiden. Det bör också enligt 

min mening vara möjligt att, om så bedöms lämpligt i det enskilda fallet. 

göra uppehåll från en ungdomsplats och sedan kunna återkomma till sam

ma arbetsplats. Jag avser att föreslå erforderliga ändringar i gällande 

bestämmelser i enlighet härmed. 

I den centrala överenskommelse om ungdomsplatser som har slutits 

mellan Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige 

och Privattjänstemannakartellen regleras frågor om anställningens form. 

anställningstidens längd och ersättning. I övrigt gäller. enligt överenskom

melsen, de kollektivavtal som normalt är tillämpliga på arbetsplatsen i 

fråga. För att en ungdomsplats skall kunna inrättas krävs lokal överens

kommelse, vari också skall anges vilka avtal som skall tillämpas. Enligt 

den centrala överenskommelsen skall i försäkringshänseende samma be

stämmelser gälla för ungdomar på ungdomsplatser som för övriga anställda 

inom avtalsområdet i fråga. Regler enligt lag och avtal om arbetsmiljö skall 

också äga samma giltighet för dessa ungdomar som för andra anställda på 

arbetsstället. 
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Enligt förordningen (1982: 20) om bidrag till ungdomsplatser som rege-
l 

ringen utfärdade i anslutning till parternas nu nämnda centrala överens-

kommelse lämnas bidrag till ungdomsplats endast under förutsättning att 

lön och andra anställningsförmåner för ungdomsplatsen, t. ex. försäkrings

skydd, står i överensstämmelse med de överenskommelser om ungdoms

platser som har träffats mellan parterna på arbetsmarknaden. 

Innan skolstyrelsen anvisar ungdomar till en un~domsplats måste skol

styrelsen självfallet försäkra sig om att arbetsförhållandena där är tillfreds

ställande. Kollektivavtalsbundenhet innebär en viss garanti för tillfreds

ställande arbetsförhållanden genom det inflytande som därmed följer för 

den fackliga organisationen. Jag avser att föreslå regeringen bestämmelser 

om att skolstyrelsen för att få underlag för sin bedömning alltid skall 

bereda lokal facklig organisation tillfälle att yttra sig på samma sätt som 

arbetsmarknadsmyndigheterna enligt gällande regler skall inhämta yttran

den på sitt område. I fall där arbetsgivaren inte är kollektivavtalsbunden 

bör yttrande inhämtas från närmast berörd arbetstagarorganisation som 

har avtal inom den aktuella branschen. Jag utgår från att arbetstagarorgani

sationens bedömning av arbetsplatsen skall tillmätas stor betydelse. 

Överförandet av ansvaret för ungdomsplatserna till skolstyrelserna har 

föranlett bestämmelser om skolstyrelsens tillsyn. Enligt gällande bestäm

melser skall skolstyrelsen utöva tillsyn över att bidragen används på före

skrivet sätt. Arbetsgivaren skall bereda styrelsen eller den som styrelsen 

utser tillfälle att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter som 

behövs för granskningen. Vid planeringen av verksamheten med ungdoms

platser och i samband med tillsynen skall skolstyrelsen samråda med de 

lokala planeringsråden. En sådan ordning bör gälla även i fortsättningen. 

I likhet med SÖ räknar jag med ett behov av ungdomsplatser för 16000 

ungdomar under 18 år för budgetåret 1983/84. För bidrag till arbetsgivarna 

för 16000 ungdomsplatser om sex månader beräknar jag således ett me

delsbehov av 158.4 milj. kr. för budgetåret 1983/84. För statliga ungdoms

platser gäller därvid särskilda bestämmelser. 

U ngdomsplatser bör för budgetåret 1983/84 få anordnas inom den an

givna ramen för ungdomsplatser ( 16000 x 6 mån.). Jag räknar med att detta 

skall täcka hela behovet av ungdomsplatser under 1983/84. Regeringen bör 

dock ha rätt att besluta om platser utöver denna ram i den mån arbetsmark

nadsskäl så påkallar. Det bör vara regeringens ambition att all ungdom 

under 18 år som inte kan beredas utbildning eller arbete härmed skall 

kunna erbjudas ungdomsplats. 

UtbildninJ:sins/aJ: 

Till en ungdomsplats bör normalt knytas utbildningsinslag som kom

munen svarar för. Jag föreslår att ett särskilt bidrag, knutet till bidraget till 

ungdomsplatscr. skall utgå för detta ändamål. 

Målet för dessa utbild.ningsinslag är inte att ge en yrkesutbildning eller 
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någon annan färdigutbildning. Sådana utbildningar anordnas inom det re

guljära uthildningsväsendet. Utbildningsinslagen under ungdomsplatstiden 

är i stället avsedda att ge ungdomarna stöd och hjälp för att kunna gå 

vidare till reguljär utbildning eller till stadigvarande arbete. Utbildningsin

slagen kan bestå i färdighetsträning. komplettering av baskunskaper av 

allmän art eller i ett yrkesämne eller arbetslivs- och samhällsorientering. 

Jag förutsätter att arbetsgivaren svarar för introduktion på arbetsplatsen. 

varvid även tid för facklig information ges. 

Utbildningsinslagen bör för den enskilde eleven kunna variera i omfatt

ning mellan någon och några timmar i veckan. Normalt bör flera elever 

kunna undervisas samtidigt. 

Det får ankomma på kommunen att avgöra vilken personal som skall 

anlitas för utbildningsinslagen. 

Utbildningsinslagen kan äga rum i okonventionella former. Exempelvis 

kan det vara lämpligt att anlita studieförbund eller de utbildningsresurser 

som kan finnas på arbetsplatserna. På det sättet kan studiecirkelledare och 

skolinformatö~er engageras i denna verksamhet. 

Den som är anställd som lärare på statligt reglerad tjänst i någon skol

form i kommunen eller vid skolväsendet i kommunen bör också kunna 

medverka i utbildningsinslagen och därvid inräkna sin medverkan i lärar

tjänsten. Det ankommer på regeringen att meddda föreskrifter om detta. 

Statsbidrag för utbildningsinslagen bör lämnas till kommunerna inom 

ramen för en resurs som motsvarar 0,5 undervisningstimmar per elev och 

ungdomsplatsvecka. Regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer bör få avgöra timpriset med hänsyn till nivån för timlärararvoden. För 
bidrag till kommunerna för utbildningsinslag knutna till ungdomsplatserna 

beräknar jag 25 milj. kr. 

3 Särskilda kommunala ungdomsåtgärder 

I ett antal kommuner finns det ungdomar för vilka de åtgärder som jag nu 

har föreslagit inte är lämpliga: unRdomar med särskilda hehoi·. ungdomar 

med sociala, .l'Ysiska och psykiska handikapp osv. I flera av dessa kom

muner pågår projekt som särskilt riktar sig till sådana ungdomar och som i 

många fall har lett till att dessa har kunnat länkas in i en jiimförelscvis 

normal tillvaro. något som troligen inte varit möjligt med endast reguljära 

insatser. Dessa verksamheter är många gånger personalintensiva och be

drivs pii ett okonventionellt sätt. vilket ocksä medför att de oftast f. n. inte 

är statsbidragsgrundande. 

För de särskilda :'itgärder som jag nu har nämnt bör anvisas ett belopp 

som SÖ får fördela mellan kommunerna. För budgetåret 1983/84 bör belop

pet vara l 0 milj. kr. 
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4 Handledarutbildning 

Det är viktigt att fullgod handledning ges när ungdomar vistas på en 

arbetsplats inom ramen för uppföljningsåtgärderna. Detta gäller även för 

skolans övriga former av arbetslivskontakter. Kommunerna bör därför få 

bidrag för att anordna handledarutbildning om två dagar för handledare 

inom skolans alla former ai· arht·tslh-skontaktl'r enligt den plan som SÖ 

har lagt fram. Handledarutbildningen bör innehålla sådana moment som 

syftet med, innehållet i och omfattningen av skolans olika arbetslivskon

takter, handledarens roll. arbetarskydd och försäkringsfrågor, något om 

tonåringar och deras utveckling, könsroller m. m. Lärare och syo-personal 

kan medverka i denna utbildning. 

Det bör få ankomma på regeringen att bestämma efter vilka grunder 

bidraget skall utgå. För budgetåret 1983/84 bör anvisas 12,6 milj. kr. 

5 Studiestöd m. m. 

Den som deltar i en samlad åtgärdsplan bör under tiden för sådana inslag 

som uppföljningsprogram samt utbildningar i gymnasieskolan få uppbära 

studiestöd. Däremot bör studiestöd inte utgå under period på ungdoms

plats. Jag utgår från att ungdomarna, i enlighet med avtalet om ungdoms

platser, kommer att få ersättning från arbetsgivaren även de dagar under 

vilka de deltar i utbildningsinslag. Statsbidragsgivningen till arbetsgivaren 

bör utformas med hänsyn till detta. 

Även ungdomar som omfattas av speciella slag av åtgärder inom ramen 

för uppföljnings verksamhet (jfr avsnitt 3) bör kunna få studiestöd i den mån 

åtgärderna har utbildningskaraktär. 

6 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna mitt förslag om att introduktionsprogram i sin nuva

rande form och yrkesintroduktion skall upphöra som bidragsbe

rättigad verksamhet. 
2. godkänna de principer för samlade åtgärdsplaner som jag har 

förordat, 

3. godkänna att bidrag lämnas till uppföljningsprogram och admini

stration av åtgärdsplaner enligt vad jag har förordat, 

4. godkänna vad jag har förordat om utbildningsinslag och bidrag 

till sådana under perioder på ungdomsplats. 

5. godkänna mitt förslag till ram för ungdomsplatser samt bemyn

diga regeringen att i den mån arbetsmarknadsskäl så påkallar 

besluta om platser utöver ramen, 

6. godkänna mitt förslag om bidrag till särskilda kommunala ung

domsåtgärder, 
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7. godkänna mitt förslag om bidrag till handledarutbildning, 

8. till Bidrag till åt[.:ärder inom kommunernas uppföljninpansvar 

för ungdom under 18 år m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 266 000 000 kr. 
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Investeringsbidrag 

D 26. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

274344590 

122 700000 

43 700000 

Ur anslaget ersätts kvarstående kostnader för statsbidrag till byggnads

arbeten m. m. för i huvudsak gymnasieskolan enligt numera upphävda 

bestämmelser. 

Skolöverstyrelsen 

Anslagsbehovet för byggnadsarbeten avseende lokaler för gymnasiesko

lan har skolöverstyrelsen för budgetåret 1983/84 beräknat till 44 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Beslut har fattats att avveckla statsbidraget till investeringar i skolbygg

nader (prop. 1979/80: 90 bil. 3. FiU 1979/80: 25. rskr 1979/80: 287). Jag har 

därför beräknat att anslaget under budgetåret 1983/84 endast kommer att 

belastas av bidrag till investeringar i skolbyggnader för gymnasieskolan 

som beviljats under budgetåret 1981/82. 

Vid utgången av budgetåret 1983/84 beräknar jag att det inte längre skall 

föreligga något medclsbehov under anslaget. 
Jag beräknar det totala medelsbehovet under anslaget för budgetåret 

1983/84 till ca 44 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hyggnad.rnrheten inoni sko/1·iisendet m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 43 700 000 kr. 

D 27. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

124213969 

101000000 

135000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till undervisningsmatericl för karaktärs

ämnena på studievägar inom det tekniskt-industriella och det tekniskt-na-
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turvetenskapliga området i gymnasieskolan. Bestämmelser om bidrag 

finns i förordningen ( 1982: 589) om statsbidrag till förnyelse av undervis

ningsmateriel i gymnasieskolan och förordningen ( 1982: 591) om särskilt 

statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel i 

gymnasieskolan. Statsbidrag till förnyelse av undervisningsmateriel rekvi

reras i efterhand för varje kalenderhalvår och skall göras senast den I 

september efter redovisningsårets utgång. Särskilda föreskrifter gäller i 

fråga om statsbidrag till kostnader för utrustning för dator- och mikroda

torteknik. viss utrustning för fyraårig teknisk linje och viss utrustning för 

drift- och underhållsteknisk linje. 

Vidare utgår ur anslaget statsbidrag enligt förordningen ( 1982: 462) om 

statsbidrag till hörselteknisk u~rustning i grundskolan och gymnasieskolan. 

Efter beslut av regeringen i varje enskilt fall kan ur anslaget också 

anvisas medel för särskilt verksamhetsstöd för vissa lågfrekventa utbild

ningar i gymnasieskolan. 

Från anslaget bekostas dessutom bl. a. statsbidrag till anskaffande av 

första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel vid enskilda yr

kesskolor enligt förordningen ( 1971: 342) om enskilda yrkesskolor (ändrad 

senast 1981: 198. 457 och 930 samt 1982:757) samt statsbidrag enligt för

ordningen (SÖ-FS 1980: 213) om statsbidrag till kostnader för maskiner 

m. m. vid vissa lanthushållsskolor. 

Skolöverstyrelsen 

I. Medelsbehovet för det särskilda statsbidraget till kostnader för första 
uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel för karaktärsämnena 

inom det tekniskt-industriella och det tekniskt-naturvetenskapliga området 

i gymnasieskolan samt för anskaffande eller förhyrande av maskiner m. m. 

vid lanthushållsskolor beräknar skolöverstyrelsen <SÖJ till ca 80milj. kr. 

För utrustning vid nyetablering av yrkesinriktad utbildning på icke g-ort 

har SÖ inte kunnat beräkna medelsbehovet. 

2. För förnyelse av undervisningsmateriel inom det tekniskt-industriella 

och det tekniskt-naturvetenskapliga området i gymnasieskolan beräknar 

SÖ ett medelsbehov om ca 72 milj. kr. SÖ har därvid räknat med ett 

statsbidrag om 70 öre per elev och undervisningstimme. 

3. Nyanskaffning av utrustning för dator- och mikrodatorteknik i gymna

sieskolan och för komplettering av utrustningslistorna för fyraårig teknisk 

linje kommer att medföra ett medelsbehov om 16,5 milj. kr. 

4. För hörselteknisk utrustning i grundskolan och gymnasieskolan be

räknar SÖ ett medelsbehov om 2 950 000 kr. 

5. För anskaffning av inventarier och stadigvarande undervisningsmate

riel vid Skärholmens gymnasium beräknar SÖ medelsbehovet till 77 000 kr. 

6. Medelsbehovet för stadigvarande undervisningsmateriel vid enskilda 

yrkesskolor beräknas till 150 000 kr. 
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7. Medelsbehovet för inlärningstudior beräknas till 300000kr. 

8. För särskilt verksamhetsstöd för vissa tågfrekventa utbildningar i 

gymnasieskolan beräknar SÖ ett medelsbehov om 2,5 milj. kr. 

9. Det totala medelsbehovet under anslaget beräknar SÖ till 

174 927 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har våren 1982 beslutat att nya regler för statsbidrag till 

undervisningsmateriel i gymnasieskolan skall tillämpas fr. o. m. budgetåret 

1982/83. Det innebär att det f. n. utgår dels ett tillfälligt bidrag till första 

uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel, dels ett årligt bidrag 

till förnyelse av undervisningsmateriel. Riksdagen har i det sammanhanget 

gett regeringen till känna att det är tekniskt möjligt och ändamålsenligt att 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 låta utrustningsdelen av bidraget till inbyggd 

utbildning vara utgångspunkt för beräkning av ett differentierat bidrag till 

förnyelse av undervisningsmateriel och till första uppsättningen stadigva

rande undervisningsmateriel. Riksdagen har vidare gett regeringen till 

känna att systemet kan utformas så att det - utan att statens totala 

bidragsandel ändras - ersätter bidragsformerna såvitt avser undervis

ningsmateriel som finns under anslaget innevarande budgetår. Ett enhetligt 

bidragssystem skulle på så sätt kunna ernås (prop. 1981/82: 100 bil. 12, 

UbU 1981/82: 19, rskr 1981/82: 215). 

Efter beredning inom regeringskansliet vill jag nu ta upp frågan om 

systemet för bidrag till undervisningsmateriel i gymnasieskolan. 

Jag vill först erinra om vad jag har anfört vid min anmälan av vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet om betydelsen av att under de 

närmaste åren antalet utbildningsplatser inom yrkesinriktade utbildningar 

ökas. Yrkesinriktade utbildningar ställer ofta krav på dyra investeringar i 

utrustning. Jag har vid mina överväganden funnit att en stimulans till 

kommunerna vid nyetablering av yrkesinriktad utbildning är nödvändig. 

Nuvarande bidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisnings

materiel ger enligt min mening en sådan stimulans för kommuner som åtar 

sig att anordna yrkesinriktad utbildning eller åtar sig att utöka antalet 

platser för sådan utbildning. Jag vill också erinra om att bidrag till första 

uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel enligt gällande bec 

stämmelser i vissa fall utgår med 100 % av bidragsunderlaget, dvs. normal

kostnaden enligt skolöverstyrelsens (SÖ) utrustningslista, på studievägar 

inom det tekniskt-industriella området. Dessutom är nuvarande bidrag till 

första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel av tillfällig ka

raktär under den tid då de stora ungdomskullarna går genom gymnasiesko

lan. 

Jag förordar därför att nuvarande system för statsbidrag till första upp

sättningen stadigvarande undervisningsmateriel i gymnasieskolan som till-
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lämpas fr. o. m. den I juli 1982 bibehålls under de närmaste åren när 

elevkullarna är stora och framför allt den yrkesinriktade utbildningen bör 

stimuleras. 
Medel för statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervis

ningsmateriel i gymnasieskolan beräknar jag till ca 49 milj. kr. budgetåret 

1983/84 (I). 

Jag övergår nu till frågan om statsbidrag till förnyelse av undervisnings

materiel i gymnasieskolan. 

Jag har vid mina övervägandt:n såvitt gäller denna del av nuvarande 

system för bidrag till undervisningsmateriel i gymnasieskolan funnit, i 

likhet med vad utbildningsutskottet har anfört, att systemet för beräkning 

av utrustningsdelen av bidraget till inbyggd utbildning har stora fördelar. 

Fördelarna är att utrustningsdclen är beräknad med utgångspunkt i kostna

der enligt SÖ:s normalutrustningslista. vilket innebär dels att bidragsun

derlaget. dvs. normalkostnaden, är olika stort för olika utbildningar. dels 

att hänsyn tas till om mer än en klass eller grupp kan använda materielen. 

Vid framräknandet av utrustningsdelen av bidraget till inbyggd utbildning 

beaktas den normala användningstiden för utrustningen. 

Jag förordar att bidrag till förnyelse av undervisningsmateriel i gymna

sieskolan skall utgå även i fortsättningen som stöd till kommunerna för 

kostnader för föråldrad och försliten utrustning. Jag förordar dock att ett 

differentierat bidrag till förnyelse av undervisningsmateriel skall utgå 

fr. o. m. budgetåret 1983/84. Enligt min mening är det av stor vikt att ett 

sådant differentierat bidrag till förnyelse av undervisningsmateriel är en

kelt att administrera. Vidare bör användningen av bidraget liksom hittills 
kunna avgöras lokalt. Jag anser att det bör stå varje kommun fritt att 

använda det årliga bidraget till förnyelse av materiel till studievägar inom 

det tekniskt-industriella området och det tekniskt-naturvetenskapliga om

rådet. som kommunen vid varje tillfälle anser bäst behöva förnyad materi

el. 
Det bör ankomma på regeringen att utforma konstruktionen och de 

närmare bestämmelser som erfordras för ett sådant differentierat bidrag till 

förnyelse av undervisningsmateriel utan att statens totala bidragsandel 

ändras. 
Medel för statsbidrag till förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasie

skolan beräknar jag till ca 72 milj. kr. budgetåret 1983/84 (2). Jag har därvid 

gjort en uppräkning med hänsyn till prisutvecklingen med 6,5 %. Vid mina 

beräkningar har jag utgått från de utbetalningsregler som f. n. gäller för 

bidrag till förnyelse av undervisningsmateriel. 

Såvitt gäller frågan om beslutande myndighet för de bidragsformer jag 

förordar skall gälla fr. o. m. den I juli 1983 föreslår jag att länsskolnämn

derna fattar beslut om statsbidrag till undervisningsmateriel i gymnasie

skolan. 
För s. k. lågfrekventa utbildningar beslutar SÖ om gymnasieskolans 
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årliga organisation. SÖ beslutar även om nyetablering av en utbildning på 

en för kommunen ny sektor. I sådana fall bör enligt min mening SÖ besluta 

om statsbidrag till undervisningsmateriel. 

Jag har för budgetåret 1983/84 beräknat medel för statsbidrag till nyan

skaffning av utrustning för dator- och mikrodatorteknik i gymnasieskolan 

med utgångspunkt i det teknikupphandlingsprojekt för datorn i skolan som 

styrelsen för teknisk utveckling bedriver på regeringens uppdrag. Jag har 

också beräknat medel för statsbidrag för komplettering av utrustning för 

fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan främst vad gäller elektronikområ

det. Enligt min mening bör i likhet med innevarande budgetår särskilda 

bestämmelser utfärdas beträffande statsbidrag för dessa båda ändamål, för 

vilka jag beräknar ett totalt medelsbehov om 8 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för industridepartementet (3). 

Jag har beräknat medel i enlighet med SÖ:s förslag vad gäller hörseltek

nisk utrustning i grundskola och gymnasieskola. undervisningsmateriel 

och inventarier till Skärholmens gymnasium i Stockholm samt enskilda 

yrkesskolor (4, 5. 6). 

Såvitt gäller bidraget som utgår till kostnader för anskaffning av inlär

ningsstudior i gymnasieskolan anser jag att det har mycket ringa ekono

misk betydelse för kommunernas ekonomi. Jag förordar därför att bidraget 

upphör fr. o. m. den I juli 1983 (7). 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag 2.5 milj. kr. för särskilt verksam

hetsstöd för vissa tågfrekventa utbildningar i gymnasieskolan. I likhet med 

vad som gäller för innevarande budgetår bör det ankomma på regeringen 

att få besluta om särskilt verksamhetsstöd !8). 

Under detta anslag har.jag också beräknat medel för undervisningsmate

riel för vad jag under anslaget D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

redovisat beträffande särskilt försök med vissa högre specialkurser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till första uppsätt

ningen stadigvarande undervisningsmateriel i gymnasieskolan. 

2. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till förnyelse av 

stadigvarande undervisningsmateriel i gymnasieskolan, 

3. besluta att statsbidraget till kostnader för anskaffande av inlär

ningsstudior i gymnasieskolan skall upphöra fr. o. m. den I juli 

1983. 

4. till Bidrag till 11nderris11i11gsmatcriel i11om gy11111asicskola11 m. m. 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förs lagsanslag av 135 000000 kr. 
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E. HÖGSKOLA OCH FORSKNING 

Vissa gemensamma frågor 

Universitets- och högskoleämbetet 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har med skrivelse den 10 

augusti 1982 överlämnat anslagsframställning för budgetåret 1983/84 med 

långtidsbedömning för perioden t. o. m. budgetåret 1987/88 för UHÄ: s 

verksamhetsområde. · 

UHÄ har överlämnat ingivna anslagsframställningar m. m. från högsko

lestyrelser och fakultets-/sektionsnämnder vid de statliga högskoleenhe

terna inom UHÄ-området. från interimsstyrelserna för högskoleutbild

ningen i Halmstad resp. Skövde, från regionstyrelserna för högskolan samt 

från forskningsinstitutet för atomfysik. Kiruna geofysiska institut och Eri

castiftclsen. UHÄ har också överlämnat vissa till UHÄ inkomna handling

ar som berör budgetförslaget. 

Förhandlingar enligt 11 och 12 ** medbestämmandelagen har förts be

träffande delar av anslagsframställningen. Protokoll från förhandlingarna 

har överlämnats. 

UHÄ: s anslagsframställning kan sammanfattas på följande sätt. 

I sin anslagsframställning förra året redovisade UHÄ. mot bakgrund av 

den rådande samhällsekonomiska situationen. sin principiella uppfattning 

om högskoleverksamhetens betydelse i stort och dess roll i ett långsiktigt 

perspektiv. 

UHÄ framhåller nu åter hur viktiga verksamheterna inom högskolan är 
för att angelägna mål i samhällsarbetet skall nås. Mot den bakgrunden 

anser UHÄ att såväl de för innevarande budgetår tilldelade resurserna som 

de för de närmaste åren aviserade resurserna är otillräckliga. UHÄ pekar 

vidare på två särskilda omständigheter som har betydelse när man be

dömer resursbehovet inom högskolan. Högskolans verksamhet är utomor

dentligt personalintensiv. varför löneutvecklingen i samhället övar stort 

inflytande. Enligt högskoleenheternas och UHÄ: s bedömning har den 

kompensation som under de senaste åren getts för denna löncutveckling 

inte på långt när motsvarat den verkliga förändringen. Detta gör att den 

nominella resursökning som skett i fråga om forskning och forskarutbild

ning inte resulterat i ett motsvarande faktiskt resurstillskott. Vad beträffar 

den grundläggande utbildningen har på motsvarande sätt verksamheten 

lidit större avbräck än vad de nominella anslagsminskningarna gett vid 

handen. Även prisutvecklingen har för högskolans del lett till en kraftig 

urholkning av de reella resurserna för verksamheten. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 368 

UHÄ: s budgetalternati1· 

UHÄ avlämnar såväl för grundläggande högskoleutbildning som för 

forskning och forskarutbildning budgetförslag som står i överensstäm

melse med regeringens och riksdagens aviserade planer och i anslutning 

därtill givna budgetdirektiv. Med hänsyn till vad som ovan redovisats i 

fråga om prisutvcckling och löneutveckling kommer emellertid ett förverk

ligande av nämnda alternativ inte att möjliggöra det innehåll i högskolans 

verksamhet som regering och riksdag förutsatt i sin planering. 

UHÄ har därför utarbetat även ett andra alternativ för såväl grundläg

gande utbildning som forskning och forskarutbildning. Detta alternativ, 

vilket förordas av UHÄ. ger utrymme för den utveckling och det verksam

hetsinnehåll som regering och riksdag avsett i sin planering. I fråga om 

grundläggande utbildning ryms därutöver viss reformverksamhet som 

UHÄ bedömer vara synnerligen angelägen. 

Tabell I. Översikt ö1•tr UHÄ: s budgetförslaR för högskolan 1983184 (milj. kr.). 

Ändamål 

Forskning och 
forskarutbildning 

Grundläggande 
högskoleutbildning 

FoU för högskolan 
Lokalkostnader 
UHÄ och region-

Anslag 1 

1982/83 

1493,0 

2 786,8 
4,3 

I 021,l 

styrelserna 88,5 
Övrigt 32.2 

Summa 5425,9 

Konsekvenser 
av tidigare 
beslut 

+ 1,5 

+ 9.1 

+10,6 

Förslag till 

förändring 
utöver konse
kvenser (alt 2) 

+63,0 

+35.4 

+ 0.3 

+98,72 

anslag 1983/84 
<alt 2) 

1557,5 

2 831.3 
4,3 

I 021.1 

88,8 
32.2 

5 535,22 

anslag 
1983/84 
(alt Il 

I 533.4 

2 803.6 
4,3 

I 021.1 

87,I 
32,2 

5481,72 

1 Inklusive pris- och löneomräkning och förändringar av anslagsteknisk natur för budgetåret 1983/84. 
2 Här har hänsyn inte tagits till att UHA: s förslag innebär besparingar uppgående till 9.4 milj. kr. under 
anslagen Bidrag till driften av gnmdskolor m. m. och Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Ta hell 2. Anslag.1föriindringar en/i[;t V HÄ: s lån[;tidshedömning för bud

getåren 1984185-1987188 (milj. kr.). 

Förslag till An slagsförändring 
anslag 
1983/K4 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Grund/iiggandt' högsko/t'uthildning 

alternativ I 2 803.6 +12.8 +13,I +12.1 - 5.4 
alternativ 2 2 831.3 +29.8 +29,9 + :n.4 +20,0 

Forskning och järskaruthildnini: 

alternativ 1 I 533.4 +39,9 +39,9 +39,9 +37.K 
alternativ 2 1557.5 +25.0 +25.0 +25,0 +25.0 
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Samhandet mellan grundlii1u~<mde uthildning och forskningzji1rskarut

hi/dning 

Grundläggande utbildning och forskning/forskarutbildning inom högsko

lan planeras och finansieras på olika sätt. Sambandet mellan de två verk

samhetsgrenarna är emellertid betydande. Sålunda bedrivs de ofta vid 

institutioner som har båda uppgifterna: personal. lokaler, bibliotek och 

utrustning sambrukas. Sambandet finns även i andra dimensioner. Å ena 

sidan är rekryteringen till forskning och forskarutbildning beroende av 

grundutbildningens omfattning och kvalitet, å andra sidan har grundutbild

ningen ett starkt behov av forskningsanknytning för sin utveckling. 

Enligt UHÄ: s mening kommer en resursmässig obalans mellan grund

läggande utbildning å ena sidan och forskning/forskarutbildning å den 

andra att leda till en rad problem inom högskolan. 

Vissa gemensamma resurser 

Lokaler, utrustning och bibliotek är ofta gemensamma för högskolans 

båda huvudprogram. I det planeringsläge som nu föreligger, med ett kraf

tigt ökat antal platser i den grundläggande utbildningen och fortsatt ökning 

av anslagen till forskning, är det väsentligt att sådana gemensamma re

surser inte eftersätts. Enligt UHÄ: s mening finns en rad olösta lokal- och 

utrustningsproblem: det är för högskoleverksamhetens kvalitet nödvändigt 

att investeringarna i nya lokaler tillåts öka och att kostnadsramarna för 

utrustning uppräknas till en nivå som medger en realistisk förnyelsetakt för 

högskolans utrustningsbestånd. 

Grundläggande wbildning 

Inom den grundläggande utbildningen måste betydande insatser göras 

för den s. k. ungdomspuckeln. Regeringen har uppdragit åt UHÄ att plane

ra för totalt 23 000 nya nybörjarplatser under 1980-talet inom ramen för 

oförändrade resurser. Dessutom skall U HÄ redovisa ytterligare ett alter

nativ. innebärande 32 000 nya nybörjarplatser under samma period. 

UHÄ: s förslag om ökad kapacitet i högskolans linjeutbildning har utfor

mats med utgångspunkt i bedömningar av arbetslivets framtida behov. 

Ungdomspuckeln får inte skymma behovet av kvalitativa reformer. Den 

mest betydande reform av detta slag som UHÄ för fram i år är den s. k. 

AU-reformen, som innebär en omstrukturering av en stor del av AES-sek

torns utbildningslinjer. 

Av regeringens särskilda anvisningar för högskolans anslagsframställ

ningar framgår att UHÄ skall redovisa ett tekniskt underlag för besparing

ar på 10 procent under femårsperioden genom rationaliseringar. UHÄ 

hävdar att begreppet rationalisering knappast är tillämpligt när det gäller 

besparingar av denna storleksordning. 

U HÄ: s förslag vad gäller grundläggande utbildning innebär att en ut

byggnad av ungdomsutbildningen prioriteras. Detta får emellertid inte 
24 Riksdagen 1982183 I .10111/. Nr /00. Bilaga /(} 
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innebära att insatserna för fortbildning och vidareutbildning avstannar. 

Denna utbildning är ett centralt inslag i högskolereformen och ett väsent· 

ligt uttryck för högskolans möjligheter att på kortare sikt tjäna den ekono

miska utvecklingen. 

Resurser. uthud och resultat 

Det sätt som regering och riksdag valt för all möta behovet av ett ökat 

antal utbildningsplatser inom högskolan under 1980-talet innebär i realite

ten minskade resursinsatser per studerande. Under de närmaste åren kom

mer en kumulativ effekt att leda till en förhållandevis stor minskning av 

resurserna. Sedan effekten givit fullt utslag om ytterligare några år blir det 

fråga om en ökning av det totala antalet årsstudieplatser i storleksordning

en 7-8 procent. 

UHÄ har tidigare uttalat som sin mening att en inte obetydlig besparing 

bör kunna åstadkommas genom rationalisering av utbildningens upplägg

ning och genomförande. En rimlig minskning av undervisningstätheten, 

vilken är det närmast till hands liggande måttet för att uttrycka verksamhe

tens intensitet, måste inom ·vissa områden kunna accepteras och möjligen 

helt kompenseras genom pedagogiska åtgärder av olika slag. Självfallet 

kan dock inte undervisningen minskas mer än till en viss gräns utan att 

effekten blir negativ. 

Också utbildningsutbudet påverkas negativt på olika sätt av resurs

minskningen. Nedbringandet av kostnaderna för högskolans verksamhet 

måste tyvärr f. n. till stor del åstadkommas genom förändringar i utbild

ningsutbudet, vilka i många fall motverkar den återkommande utbildning

en. 

Uppräkning m· anslagsmedlen per capita fiir l'issa uthildninRar 

UHÄ föreslår en förstärkning i form av ökade anslagsmedel per capita 

för de administrativa och ekonomiska utbildningslinjerna i samband med 

att dessa linjer reformeras samt för systemvetenskapliga linjen, juristlin

jen, kulturvetarlinjen och religionsvetenskapliga linjen. 

Studerande som läsåret 1974/1975 - 1976/77 var registrerade som stude

rande inom de dåvarande filosofiska fakulteterna har till och med utgången 

av år 1983 rätt att fullfölja sin utbildning. Detta sker i praktiken inom 

ramen för enstaka kurser, varvid dessa studerande kan åberopa förtur vid 

antagningen. Antalet studerande inom denna kategori uppgick hösten 1981 

till ca en tredjedel av samtliga studerande inom enstaka kurser. En kvali

tetshöjning skulle kunna åstadkommas genom att antalet årsstu<lieplatser 

för enstaka kurser minskades. UHÄ har övervägt en sådan lösning men är 

inte nu berett att föra fram förslag i frågan. 

De stora årskullarna under 1980-talet 

Storleken av efteifrågan på högskoleutbildning från de stora årskullarna 
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kan inte i alla avseenden förutses. Den är bl. a. beroende av gymnasiesko

lans dimensionering och dess utbud av linjer och kurser samt av hur 

ungdomarna kommer att uppskatta möjligheterna att efter olika slag av 

utbildning senare få arbete. 
En ökning med i första hand 23 000 nybörjarplatser för ungdoms stude

rande är väsentligt lägre än den ökning som vore motiverad med hänsyn till 

den aktuella dimensioneringen av gymnasieskolans teoretiska linjer. Orsa

ken härtill är att fr. o. m. slutet av 1970-talet en ökande andel av alla 

ungdomar antagits till gymnasieskolans teoretiska linjer. 

UHÄ har därför redan tidigare pekat bl. a. på vikten av att bättre 

möjligheter skapas för dessa ungdomar att få.behövlig yrkesutbildning vid 

sidan av högskolan. 

Arbetsmarknadens krav 

Det är svårt att bedöma samhällets behov av högskoleutbildade. Prog

nosinstitutets senast publicerade beräkningar kan motivera nuvarande di

mensioneringstal - även om en omfördelning av n"ybörjarplatser mellan 

olika sektorer och linjer i en del fall bör göras. För dagen förefaller 

emellertid dessa bedömningar enligt UHÄ alltför optimistiska. 

UHÄ har vid fördelningen av nybörjarplatser på olika sektorer och linjer 

strävat efter dels att bygga ut utbildningar som svarar mot identifierade 

bristområden på arbetsmarknaden. dels att satsa på utbildningar som för

utom att de har en klar yrkesinriktning också kan väntas ge goda möjlighe

ter till arbete. Satsningen på utbildning av bl. a. tekniker och ekonomer 

motiveras av att dessa kan antas ha större möjligheter än många andra 

grupper att bidra till att skapa sysselsättningsmöjligheter för sig själva och 

andra. 

Den yrkestekniska högskoleutbildningen (YTHI som svarar väl mot 
både individernas utbildningsbehov och samhällets behov av kvalificerade 

yrkeskunskaper. Inom teknikintensiva branscher är det särskilt viktigt att 

ha tillgång till välutbildad personal av det slag som utbildas genom YTH. 

Med hänsyn till att rekryteringen under de senaste åren ökat till gymnasie

skolans yrkestekniska linjer är det angeläget att kapaciteten för YTH ökar 

under 1980-talet. 

Forskning och jiJrskarutbildning 

För högskolan har forskningsreformerna under de senaste tre åren no

minellt inneburit tillskott på 35 - 40 milj. kr. per år. Samtidigt har emeller

tid den enligt UHÄ: s mening alltför låga löne- och prisomräkningen under 

högskolans anslag i betydande utsträckning urholkat de reformer på forsk

nings- och forskarutbildningsområdet som regering och riksdag beslutat 

om. 

Årets forskningspolitiska proposition markerar en klart höjd ambitions

nivå för regeringens planering och politik inom forskningsområdet. Det är 
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också tillfredsställande att betydelsen av inomvetenskapligt motiverad 
forskning och forskarutbildning, betonas. Särskild vikt fäster UHÄ vid 

uttalandena om att den inomvetenskapligt motiverade forskningen måste 

ha en sådan omfattning och stabilitet att den kan bevara sin självständighet 

och integritet. Detta anges som nödvändigt för såväl långsiktig kunskaps

uppbyggnad för olika sektorers och industrins behov, som för internatio

nell forskningssamverkan. 

Riformram }i'ir hiigskolans forskning och forskarutbildning 

Enligt ämbetets bedömning krävs väsentligt ökade reformramar för fakul

tetsanslagen för att åsyftad balans skall nås och för att prioriteringen av 

inomvetenskapligt motiverad forskning skall få genomslag i den faktiska 

forsknings verksamheten. 

UHÄ har utgått från den föregående år framlagda femårsplanen för 

högskolans forskning och forskarutbildning. UHÄ har därutöver beräknat 

en ökning om I milj. kr. per år för vardera humanistisk och samhällsveten

skaplig fakultet för den allmänna volym- och kompetensökning för sådan 

forskning som förordas som en av de övergripande prioriteringarna i den 

forskningspolitiska propositionen. Vidare har UHÄ för budgetåret 1983/84 

räknat upp reformramen för medicinsk fakultet med I milj. kr. med hänsyn 

till att förslag rörande tjänster som professor i kliniska ämnen för budget

året 1982/83 inte lades fram i 1982 års budgetproposition. 

Omfördelning och omprioritering inom forskningsområdet 

De senaste årens omprövningar av professurer har inneburit en inte 
oväsentlig omprioritering av forskningsresurserna. Under de närmaste 
åren förestår ytterligare omprövningar av professorstjänster, bl. a. ett stort 

antal tjänster inom fysikområdet. UHÄ vill därför framhålla betydelsen av 

att omvandlingar i de fall de är aktuella sker snabbt och att tjänsterna med 

ny inriktning tillsätts snarast möjligt. 

Återl'iixt och riirlighet hetriiffande hiigskolans forskare och lärare 

Allmänt sett finns det f. n. knappast anledning att befara att examina

tionen av forskarutbildade är otillräcklig i förhållande till högskolans per

sonalersättningsbehov. Den sjunkande tillströmningen av st~derande till 

forskarutbildningen inom matematisk-naturvetenskaplig fakultet kan dock 

leda till en åtminstone för vissa ämnen otillräcklig examination. Beträffan

de nya forskningsområden som bedöms ha stor utvecklingspotential krävs 

särskilda bedömningar av de framtida behoven av forskarutbildade. 

Forskarutbildningens dimensionering måste självfallet grundas på en 

bedömning som också innefattar behoven av forskarutbildade utanför hög

skolan. 
Ett internationellt uppmärksammat problem är att man på många håll 

väntar en stagnation av nyrekryteringen till forskarkåren, vilket har re-
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dovisats i flera rapporter. För Sveriges del gäller, att pensionsavgången 

bland högskolans lärare. och därav följande befordringar inom organisatio

nen, endast i mindre utsträckning kan bidra till att skapa möjligheter att 

rekrytera nyexaminerade forskare till högskolan. Antalet nyrekryteringar 

som kan göras kommer, liksom tidigare, i hög grad att bestämmas dels av 

annan avgång från olika befattningar än åldersavgång. dels av tillväxten av 

antalet befattningar. 

Om den utveckling av forskningsvolymen inom högskolan som blivit det 

faktiska resultatet av de senaste årens forskningsreformer kommer att 

fortsätta. och den reella tillväxten inom forskningssystemet i övrigt också 

kommer att bli låg. måste ofrånkomligen framtidsutsikterna för forskare på 

mellannivå i många ämnen komma att te sig ovissa. Den låga "befordrings

takten" inom högskolan innebär vidare att möjligheterna till nyrekryte

ringar blir otillräckliga med hänsyn till behoven av omsättning och vitalitet 

i forskningsorganisationen. 

F akultetsniimnders och sektor.HirR1111.1· prioriterinR'" 

Fakultets/sektionsnämndernas prioriteringar överensstämmer i stor ut

sträckning med vad som redovisades föregående år. Allmänna basresurser 

är fortfarande mycket högt prioriterade och behovet av mellantjänster 

vitsordas ånyo. Många fakultetsnämnder tar också upp den urholkning av 

basresurserna som skett i och med att pris- och löneomräkningen inte 

motsvarat de faktiska kostnadsökningarna under senare år. 

Med den uppläggning av den fortsatta planeringen för högskolans forsk

ning och forskarutbildning som UHÄ förordar och som innebär att precise

rade förslag inom alternativ I och 2 för fakultetsanslagen framläggs endast 

för budgetåret 1983/84 blir det naturligt att beakta förändringar i sektorsor

ganens prioriteringar inför den återstående delen av femårsperioden i 
samband med planeringen nästa år. 

Reviderade femårsp/anerfiir hiigsko/ans ji"1r.1·k11i11g 

Samtidigt som en återhämtningstakt på ca två procent per år - utöver av 

regering och riksdag angivna reformramar - framstar som en riktig och 

realistisk beräkning för högskolans forskning/forskarutbildning som helhet 

är det enligt UHÄ: s bedömning inte givet att kompensationsbeloppet varje 

år bör återföras exakt proportionellt till varje anslag. Möjligheterna till 

omprioriteringar bör utnyttjas. 

Den övervägande delen av återhämtningen bör avse allmiinna basre

surser. vilka är häst ägnade att balansera effekterna av otillräcklig kom

pensation för kostnadsökningar. U HÄ föreslår att huvuddelen av åter

hämtningstillskotten. i vart fall för den första delen av planeringsperioden, 

läggs på teknisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. 

UHÄ: s huvudförslag för den närmaste femårsperioden är alternativ 2. 

vilket innebär att den reviderade femårsplanen som helhet kommer att 
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innehålla riktade åtgärder ungefär i den omfattning som förutsattes i förra 

femårsplanen men med senareläggning i vissa fall av professurer, centra 

o.d. 

Personalkonseki·enser ar föreslagna ändringar 

U HÄ har beräknat att mellan 81 och 93 procent av medlen under 

sektors- och fakultetsanslagen går till löner. 

Personalkonsekvenserna för områden där antalet utbildningsplatser fö

reslås bli minskat är inte fullt så svåra att förutse som för utbildningsområ

den där förslagen avser besparingar genom sänkta per capita-resurser. De 

utbildningar, för vilka regering och riksdag redan beslutat om färre utbild

ningsplatser, är framför allt förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. 

Antalet personer inom dessa utbildningar som beräknas sägas upp under 

budgetåret 1982/83 på grund av arbetsbrist - som följd av minskat antal 

utbildningsplatser - torde enligt UHÄ: s beräkningar inte överstiga 20. 

Fortsätter nedskärningarna som hittills kommer denna siffra inför budget

året 1983/84 att öka betydligt. De nu föreslagna nedskärningarna för de~sa 

utbildningar kan antas motsvara närmare 200 tjänster under den närmaste 

femårsperioden. 

Den föreslagna nedskärningen av per capita-resurser enligt alternativ I 

på den grundläggande utbildningens område kant. ex. beräknas motsvara 

ca 900 tjänster medan förslagen enligt alternativ 2 kan antas motsvara 

knappt 500 tjänster. 

Hemställan 

Med stöd av vad som anförs i anslagsframställningen hemställer UHÄ, 

såvitt gäller högskolan inom utbildningsdepartementets område, 

att den allmänna inriktning av högskolans verksamhet som föreslås i an

slagsframställningen godkänns. 

att tjänster som professor inrättas. omvandlas eller får annan ämnesbe

nämning i enlighet med förslag i anslagsframställningen, 

att allmänna utbildningslinjer inrättas i enlighet med förslag i anslagsfram

ställningen. 

att dimensioneringen av den grundläggande högskoleutbildningen fast

ställs i enlighet med förslag i anslagsframställningen. 

att UHÄ för budgetåret 1983/84 bemyndigas att besluta om omföringar 

mellan olika reservationsanslag för högskoleutbildning och forskning, 

att medel för verksamheten inom högskolan m. m. budgetåret 1983/84 

anvisas genom anslag om sammanlagt 5 535 042 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Chefen för utbildningsdepartementet anför efter samråd med statsrådet 

I. Carlsson i vad avser frågor om forskning. 

Inledning 

Utveckling och förnyelse av våra samlade kunskaper är en förutsättning 

för en långsiktig lösning av de besvärliga ekonomiska förhållanden vi 

befinner oss i. Det är därför nödvändigt att trots det mycket kärva statsfi

nansiella läget bereda utrymme för reformer inom högskola och forskning. 

Sådana reformer måste få sin tyngdpunkt på områden som kan bedömas 

vara av betydelse för industriell förnyelse och utveckling, för effektivise

ring av den offentliga sektorn. för skyddet av vår fysiska och sociala miljö, 

för ett väl avvägt utnyttjande av våra naturresurser samt för en rättvis 

fördelning av social välfärd och möjligheter till kulturell stimulans. De 

förslag jag och statsrådet I. Carlsson för fram i det följande präglas av detta 

synsätt. Resultaten av de åtgärder som förordas kommer inte att kunna 

avläsas omedelbart. I vissa fall kan effekter uppnås efter några få år, i 

andra fall rör det sig om en kunskapsutveckling som kan tillgodogöras i 

samhällsomdaningen först på lång sikt. Jag vill tillägga att vi också strävat 

efter att bevara och i vissa delar förbättra kvaliteten i verksamheten inom 

högskolan och forskningen. Trots att alla de förslag som förs fram är 

mycket angelägna är det likväl nödvändigt att delvis finansiera dem genom 

omprioriteringar inom grundläggande högskoleutbildning och forskning. 

Jag-återkommer strax till dessa frågor. 

I samband med riksdagens beslut vid 1975 och 1976177 års riksmöten om 

att reformera högskolan lades fast övergripande mål för denna samt bl. a. 

huvuddragen i studieorganisation och institutionell organisation. Grunden 

lades också för de principer för den kvantitativa planeringen som slutligt 

infördes genom beslut vid 1978179 års riksmöte. De ramar för högskolans 

verksamhet som sålunda lagts fast utgör nu nödvändiga förutsättningar för 

de omprioriteringar och avvägningar som måste göras för att högskolan 

även i dagens ekonomiska läge skall kunna spela den roll som förväntas av 

den. 

Genom att högskolan nu planeras för ett i förväg angivet antal utbild

ningsplatser kan en avvägning över hela fältet göras mellan de enskildas 

efterfrågan på utbildning och arbetsmarknadens behov av utbildade. De 

ekonomiska och kvalitativa effekterna av olika dimensioneringsföränd

ringar kan också bedömas. En sådan bedömning av utvecklingen inom 

högskolan och dess resursbehov var ogörlig när fritt tillträde rådde till 

vissa delar av den. Samtidigt är givetvis detta slag av bedömningar av 

särskilt värde i ett påtagligt resursknappt läge. Det är också på grundval av 

en avvägning mellan de nämnda faktorerna jag i det följande kan förorda 

att den av universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ föregående år fram-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 376 

lagda planen för att möta den ökade efterfrågan på grundläggande högsko

leutbildning skall följas. Det innebär att antalet nybörjarplatser på linjer 

budgetåret 1983/84 kommer att ligga ca 2 300 över det antal som gällde 

budgetåret 1981/82. Jag har valt att i första hand förorda utökad kapacitet 

för sådana allmänna utbildningslinjer som kan antas leda till yrkesverk

samhet inom arbetsmarknadsområdeil av särskild betydelse för att stärka 

Sveriges ekonomiska och industriella konkurrenskraft. Berörda utbild

ningar är också av betydelse för rekrytering av forskarstuderande inom 

forskningsområden som bidrar till utveckling av bl. a. ny teknik, mark

nadsföring och hushållning med offentliga resurser. 

Högskolan skall förutom att erbjuda företrädesvis ungdomar tillfälle till 

grundläggande högskoleutbildning också erbjuda vidareutbildning och 

fortbildning för redan yrkesverksamma personer och utbildning för dem 

som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Ungdomarnas möjlighe

ter att få del av utbildning inom allmänna utbildningslinjer har stegvis 

förbättrats. F. n. är drygt 70 procent av de studerande som antas till sådan 

utbildning i åldern under 24 år. Detta är enligt min uppfattning mycket 

tillfredsställande med hänsyn till efterfrågan på högskoleutbildning från de 

stora ungdomskullarna. Även om behov kan föreligga av att göra vissa 

förändringar i gällande regelsystem bör sådana enligt min mening inte få 

leda till att andelen nybörjare som är över 24 år mera påtagligt minskar. 

Sådana förändringar skulle riskera att kasta över ända möjligheterna att 

vinna tillträde också på andra vägar än mer eller mindre direkt från gymna

sieskolan. Det finns emellertid från andra utgångspunkter anledning att 

göra en översyn av reglerna för tillträde till högskolan. UHÄ har på 
regeringens uppdrag kommit in med en rapport som belyser konsekvenser

na för behörighet och urval till högskolan av gymnasieutredningens förslag 
till studieorganisation och betygssystem. Med bl. a. denna rapport som 
grund kommer jag att ta initiativ till en översyn av tillträdessystemet. 

De enstaka kurserna syftar främst till att erbjuda fortbildning och vidare

utbildning. Andelen studerande över 25 år är här ca 70 procent. Jag vill 

stryka under att högskolans möjligheter att erbjuda fortbildning och vida

reutbildning liksom möjligheten för även något äldre personer att genomgå 

allmän utbildningslinje spelar en viktig roll för såväl utvecklingen av nä

ringslivet och den offentliga sektorn som yrkesverksammas förutsättningar 

att hävda sig på en föränderlig arbetsmarknad. Den tekniska utvecklingen 

går nu mycket snabbt och driver fram förändrade produktionsprocesser 

och därmed förändringar i arbetsuppgifter. Motsvarande effekter uppstår 

också inom den offentliga verksamheten - t. ex. inom förvaltning och 

sjukvård. För att vi skall lyckas genomföra de omstruktureringar inom 

industri och offentlig verksamhet. som är nödvändiga, måste vi bereda 

utrymme för fortbildning och vidareutbildning. Behoven i detta avseende 

är i själva verket i dagens situation mera framträdande än de var under 

förarbetena till högskolereformen. Det är därför väsentligt att, även under 
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de år när ungdomskullarna i högskoleålder är stora. uppmärksamma balan

sen mellan högskolans olika utbildningsuppgifter och mellan ungdomsstu

deramlc m:h något äldre studerande. 

I detta perspektiv framträder också än klarare betydelsen av en annan 

del av högskolereformen. niimligen den regionala spridningen av högskole

utbildningen. De mindre högskolet:nhetcrna utanför universitetsorterna 

har redan blivit verksamma instrument för att förbättra förutsättningarna 

för sina respektive regioners utveckling. De fångar upp impulser från det 

omgivande samhället för att utveckla· nya utbildningar. erbjuda fortbild

ning och vidareutbildning och utveckla forsknings- och utvccklingsverk

samhet för bl. a. små och medelstora företag och offentliga verksamheter 

av skilda slag. Dessa högskoleenheter är. med dt:n spridda geografiska 

fördelning viirt niiringsliv har. utomordentligt viktiga för att behålla livs

kraften i detta. Därmed bidrar de ocksä till att säkerställa arbetstillfällen i 

regionerna. I mina förslag i det följande har jag sökt tillgodose behovet av 

stabilitet i de mindre högskoleenheternas verksamhet. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om att högskolt:verksamheten i Skövde och Halmstad 

hittills har bedrivits i interimistisk form. Genom riksdagens beslut under 

föregående riksmöte inrättas den I juli 1983 en statlig högskoleenhet på var 

oc:h en av dessa orter. Jag har i budgetförslaget beaktat konsekvenserna 

härav. 

Jag har fäst särskild vikt vid att stärka kvaliteten inom forskarutbildning 

och forskning. Betydande belopp anvisas därför till basresurser. studie

stöd för forskarstuderandc och utrustning. Sammantagna innebär försla

gen i det följandt: reformer inom grundläggandt: högskoleutbildning om ca 

19 milj. kr. och inom forskning och forskarutbildning om ca 125 milj. kr. 

Jag vill här erinra om att jag i prop. 1982/83: 50 om vissa ekonomiskt 

politiska åtgärder m. m. förordade investeringar i lokaler och utrustning för 

högskolan om 173 milj. kr.. varav 20 milj. kr. utgör en t:ngångsanvisning för 

att höja utrustningsstandarden för vissa delar av den grundliiggande hög

skoleutbildningen. Högskoleutbildning och forskning kommer således att 

för reformer kunna utnyttja sammanlagt drygt 300 milj. kr. Jag är mt:dveten 

om att de besparingar och omprioriteringar som har vidtagits inom grund

läggande högskoleutbildning under senare år i förening med reformsats

ningarna på forskning och forskarutbildning pä sikt kan rubba balansen 

mt:llan de båda vcrksamhctsgrenarna på ett olyckligt sätt. Jag avst:r att 

återkomma till denna fråga i budgetarbetet inför budgetåret 1984/85. 

Jag vill i detta sammanhang stryka under att det med hänsyn till det 

statsfinansiclla läget inte hade varit möjligt att åstadkomma denna styrning 

av resurser till angdägna områden inom högskola och forskning utan att 

samtidigt göra betydande omprioriteringar inom och också tillämpa huvud

förslaget på högskolan. Jag har emellertid för budgetåret 1983/84 inte 

ansett det ändamålsenligt att för högskolans del tillämpa huvudförslaget 

generellt. dvs. två procents neddragning efter löne- och prisomräkning, på 
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alla verksamheter. Ett sådant tillvägagångssätt kan nu riskera att lätt leda 

till en försvagning av kvaliteten i verksamheten i stället för till den avsedda 

rationaliseringen av denna. Jag har därför valt att tillämpa huvudförslaget 

genom riktade åtgärder. 

Således kommer jag i det följande att förorda att utbildningsarvode till 

vissa studerande inom sektorn för utbildning för undervisningsyrken inte 

skall utgå efter den I juli 1983. Utbildningsarvode bör dock tills vidare utgå 

till vissa studerande inom speciallärarlinjen. 

Jag räknar också med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt 

rationalisering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har upp

skattat effekterna härav till sammanlagt 20 milj. kr. Detta belopp hör kunna 

nås genom dels allmän rationalisering, dels en begränsning av de nedsätt

ningar av lärares undervisningsskyldighet för administrativa göromål som 

har utvecklats de senaste aren. Inom ramen för uppföljningskommittcns 

<Dir 1981: 13) arbete har tagits fram material som visar på betydande 

kostnader för detta ändamål. Jag vill här nämna att lärares medverkan som 

ledamöter i olika högskoleorgan inte avsågs motivera en generell nedsätt

ning av undervisningsskyldigheten men väl befrielse från sådan undervis

ning som i tiden sammanfaller med uppdragets fullgörande. Mina förslag 

till fördelning av nämnda belopp framgår av tabell i det följande. 

Det ekonomiska läget kräver som jag redan har framhållit en ytterligt 

stor återhållsamhet med statens utgifter. Samtidigt är kraven stora på 

förändringar och förnyelse inom både .forskning och utbildning. Inom det 

senare området måste dessutom de åtaganden fullföljas som redan har 

gjorts för att bereda de stora ungdomskullarna tillgång till högskoleutbild

ning och för att reformera vissa utbildningar. Även följande år kommer 

reformer att behöva aktualiseras. Allt detta måste finansieras inom oför

ändrade resursramar. Hårda krav måste ställas på effektiviteten i högsko

lans resursutnyttjande. Jag kommer i detta läge att ta initiativ till en 

översyn av resursanvändningen inom högskolan. Denna översyn skall inte 

syfta till förändringar av målen och det övergripande regelsystemet för 

högskolan utan främst inrikta sig på att studera hur resurserna utnyttjas 

inom nuvarande organisation. T. ex. bör studeras undervisningsgrupper

nas storlek och lärarkrafternas användning, institutionsindelning, samspe

let mellan olika högskoleorgan. budgetprocessen. personaladministration. 

redovisningssystem m. m. Översynen bör göras i sådan takt att förslag till 

rationaliseringar och omprioriteringar på några områden kan föreligga 

inför beredningen av budgetpropositionen för budgetåret 1984/85. Jag 

avser att inom kort återkomma till denna fråga. 

U ppföljningskommitten fick våren 1981 genom tilläggsdirektiv (Dir 

1981: 13) bl. a. i uppgift att se över vissa delar av högskolans institutionella 

organisation och studieorganisation. Kommitten kom dock aldrig att redo

visa sitt uppdrag. Enligt min uppfattning föreligger alltjämt ett behov av att 

närmare överväga dessa frågor. Jag kommer därför att bl. a. på grundval av 
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föreliggande material från uppföljningskommittcn låta utarbeta en departe

mentspromemoria med överväganden och förslag i berörda frågor. Jag 

räknar med att det skall vara möjligt att återkomma till regeringen med 

förslag i sådan tid att en proposition kan föreläggas riksdagen vid nästa 
riksmöte. De förändringar som blir aktuella bör kunna träda i kraft den 1 

juli 1984. 

I detta arbete kommer bl. a. att övervägas sammansättning av och upp

gifter för olika organ inom högskolan. Förordnandetiden för ledamöterna i 

regionstyrelserna. högskolestyrelserna m. Il. organ är treårig och löper ut 

den 30 juni 1983. Med hänvisning till vad jag nu har redovisat anser jag det 

lämpligt att möjligheter öppnas att förlänga förordnandet av nuvarande 

ledamöter till utgången av juni 1984. Det kan också vara naturligt att 

mandatperioden för nya ledamöter begränsas på motsvarande sätt. Jag 

avser att senare återkomma till regeringen med förslag till bestämmelser 

härom. I detta sammanhang vill jag ta upp en fråga om sammansättningen 

av regionstyrelserna. Enligt 31 § högskolelagen skall företrädare för all

männa intressen utgöra omkring två tredjedelar av antalet ledamöter i en 

regionstyrelse. Vid riksmötet 1980/81 beslöt riksdagen (prop. 1980/81: 40, 

UbU 1980/81: 14, rskr 1980/81: 128) om ändring i 31 *högskolelagen så 

tillvida att företrädare för de anställda inom högskolan i regionen inte 

längre skall ha rätt att ingå i regionstyrelse. Denna lag trädde i kraft den 1 

januari 1981. Riksdagen medgav samtidigt att avsteg från den fastställda 

andelen företrädare för allmänna intressen skulle få göras fram till den 

·löpande mandatperiodens utgång den 30juni 1983. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört om förordnandetid för ledamö

terna i regionstyrelse föreslår jag att regeringen inhämtar riksdagens med

givande att företrädare för allmänna intressen får utgöra mer än två tredje

delar av antalet ledamöter i regionstyrelse t. o. m. den 30 juni 1984. Ett 
förslag till lag om ändring i denna lag har därför upprättats inom departe

mentet. Förslaget bör fogas till protokollet. 

I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om utseende av inneha
vare av tjänst som rektor vid högskoleenhet. I prop. 1976/77: 59 förordade 

min företrädare att rektor för högskoleenhet skulle utses av regeringen på 
förslag endera från styrelsen för enheten eller från valförsamling. Styrelsen 

skulle få avgöra om frågan skulle hänskjutas till valförsamling. I sådant fall 

skulle styrelsen inte ha rätt att yttra sig över valförsamlingens förslag. 

Riksdagen biföll regeringens förslag (UbU 1976/77: 20, rskr 1976/77: 246). 

Valförsamlingen består till två tredjedelar av arbetstagare vid enheten 

och till en tredjedel av studerande vid enheten. Om innehavare av rektors

tjänst föreslås av valförsamlingen innebär detta att de allmänna intressena 

inte har någon möjlighet att påverka förslaget. 

UHÄ har i en skrivelse framhållit att det är klart otillfredsställande att 

allmänföreträdarna i högskolestyrelsen på detta sätt kan ställas utan möj

lighet att påverka förslag till innehavare av rektorstjänst. Ämbetet föreslår 
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ått gällande ordning ändras så att styrelsen skall lämna förslag till regering

en om innehavare av befattning som rektor. Styrelsen bör vidare få besluta 

att förslag skall avges till den av en valförsamling. 

Jag delar UHÄ: s uppfattning att det alltid bör vara styrelsen för högsko

leenhet som lämnar förslag till regeringen om innehavare av tjänst som 

rektor. Därmed ges allmänföreträdarna möjlighet att påverka förslaget. Jag 

anser det också lämpligt att styrelsen skall kunna inhämta förslag från en 

valförsamling. Jag avser därför att återkomma till regeringen med förslag 

om ändring av högskoleförordningen i enlighet med vad jag nu har anfört. 

Jag övergår nu till att behandla vissa övergripande frågor rörande grund

läggande högskoleutbildning. 

Dimensioneringen 111· hö1<skole11tbildningen 

Min företrädare beskrev i \982 års budgetproposition den demografiska 

bakgrunden till den ökning av antalet platser i högskoleutbildning som 

behövs under 1980-talet. Den förutsebara ökningen av efterfrågan på ny

börjarplatser i högsblan föranledde U HÄ att i fjolårets anslagsframställ

ning lägga fram ett program för den grundläggande utbildningens dimensio

nering. Det innebar en ökning med I 000 nybörjarplatser per budgetår 

\982/83 - \984/85. således med sammanlagt :rnoo nybörjarplatser. Platsan

talct skulle därefter vara oförändrat fram till slutet av årtiondet. varefter en 

nedtrappning kunde påbörjas. Med en sådan utbyggnad skulle högskolan 

tillföras sammanlagt 23 000 nybörjarplatser under 1980-talet. 

Med utgångspunkt i UHÄ: s förslag förordade min företrädare att som 

riktlinje för planeringen av dimensioneringen av den grundli1ggande hög
skoleutbildningen skulle gälla ett tillskott om 23 000 nybörjarplatser under 

1980-talct. Utbyggnaden skulle finansieras inom ramen för befintliga re

surser. För budgetåret 1982/83 förnrdades ett tillskott om ca I 500 nybör

jarplatser.. 
Riksdagen beslöt vidföregående års riksmöte att öka planeringsramarna 

i högskolan med ca I 600 nybörjarplatser. I dessa ingick dels de nyss 

nämnda I 500 platserna. dels 90 platser på läkarlinjen utöver regeringens 

förslag. 
I september 1982 uppdrog den tidigare regeringen åt U HÄ att fördela 

ytterligare I 000 nybörjarplatser i högskolan med utgångspunkt i att 10 

milj. kr. skulle anvisas för att täcka kostnaderna härför under innevarande 

budgetår. UHÄ: s beslut innebar till vissa delar ett förverkligande av den 

ökning av planeringsramarna som ämbetet strax dessförinnan hade föresla

git i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84. I tilläggsbudget I till 

statsbudgeten för budgetåret 1982/83 har regeringen sedermera. efter före

dragning av mig. förelagt riksdagen förslag om tillägg till planeringsra

marna för innevarande budgetår om sammanlagt ca I 000 platser och om 

finansieringen av dessa innevarande budgetår. Riksdagen har beslutat i 

enlighet med mina förslag (prop. 1982/83: 25, UbU 1982/83: I I. rskr 

1982/83: 114). 
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Mina förslag i det följande innebär att kapaciteten för den grundläggande 

högskoleutbildningen ökas i stort sett i den takt som avsågs i den för 

riksdagen tidigare presenterade utbyggnadsplanen. För budgetåret 1983/84 

förordar jag en nettoökning med sammanlagt ca 700 nybörjarplatser. Till

skotten av platser avser i första hand de tekniska och ekonomiska ulbild

ningsområdena. Datautbildning, viss vårdutbildning och lokala linjer före

slås också få ökat platsantal. 

De hittills beslutade ökningarna av planeringsramarna innebär betydan

de kostnadsåtaganden för högskolan. Tillskottet av utbildningsplatser 

avser till större delen fleråriga linjer. Jag har nyss erinrat om att avsikten är 

att programmet om 23 000 nya platser i högskolan under 1980-talet finansi

eras inom ramen för befintliga resurser. Detta innebär oc.'<sa att det av 

riksdagen under innevarande riksmöte beslutade tillskottet av I 000 nybör

jarplatser under de följande budgetåren måste finansieras antingen genom 

omprioriteringar eller genom en generell minskning av resurserna per 

utbildningsplats. 

För att bereda utrymme för ett fortsatt fullföljande av del angivna 

utbyggnadsprogrammet kommer jag att förorda att planeringsramarna för 

förskollärar- och fritidspedagoglinjerna minskas med sammanlagt drygt 

600 nybörjarplatser. Denna åtgärd är också motiverad av den vikande 

arbetsmarknaden för utbildade inom dessa områden. 

Jag förordar vidare att antalet utbildningsplatser på enstaka kurser mins

kas. Med utgången av kalenderåret 1983 upphör den rätt till förtur vid 

antagning till utbildning på enstaka kurser som gäller för dem som studerar 

enligt 1969 års studieordning för de filosofiska fakulteterna. Dessa stude

rande får därefter konkurrera på lika villkor med andra sökande. Enligt 

den redovisning UHÄ har lämnat i sin anslagsframställning var hösten 

1981 ca en tredjedel av alla registrerade på enstaka kurser sådana studeran

de. Jag delar UHÄ:s uppfattning att det finns anledning räkna med att 

efterfråg<m på utbildning på enstaka kurser inom de f: d. filosofiska fakulte

ternas område totalt sett minskar när rätten att studera enligt äldre stu

dieordning upphör. Denna minskning kan framför allt väntas inom de 

relativt stora ämnesområdena. De resurser som frigörs härigenom bör nu 

kanaliseras till linjeutbildning för att det skall bli lättare att möta efterfrä

gan pt1 yrkesinriktad utbildning frän ungdomsstuderande. Jag kommer 

därför att förorda en minskning av anslaget till lokala och individuella linjer 

och enstaka kurser med 7 milj. kr. 

Verksamheten inom vissa områden i högskolan utsätts för stora påfrest

ningar genom att antalet uthildning~plalser har ökat i rask takt. Detta 

gäller framför allt inom sektorn för utbildning för tekniska yrken och 

sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. 

Kapacitetsökningen inom dessa områden tvingar fram en rationalisering av 

verksamheten. För att frigöra resurser för bl. a. en förnyelse av utbildning

en inom skilda områden måste en motsvarande rationalisering nu göras 
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inom sektorn för utbildning för vårdyrken och sektorn för utbildning för 

undervisningsyrken. Jag erinrar om att undervisningstätheten på många 

linjer inom dessa sektorer är förhållandevis hög och kommer att förorda en 

minskning av kostnaderna per utbildningsplats inom de båda sektorerna 

varigenom sammanlagt 3 milj. kr. resp. 5 milj. kr. kan omfördelas. 

Jag har tidigare under littera D. Skolväsendet tagit upp frågan om beho

vet av yrkesinriktad utbildning för de elever som lämnar gymnasieskolan 

med liten eller ingen yrkesförberedelse. Jag har därvid framhållit att ett 

alternativ till högskoleutbildning för dessa är påbyggnadsutbildning i form 

av högre specialkurser inom gymnasieskolan. Min företrädare framhöll i 

1982 års budgetproposition (prop. 1981i82: 100 bil. 12> det angelägna i att 

en intensifierad planering kom till stånd inom de skilda högskoleregionerna 

i syfte att skapa ett större utbud av lokala utbildningslinjer för att ge 

framför allt ungdomar yrkesutbildning. För egen del vill jag stryka under 

följande. Det är viktigt. att de planeringsansvariga inom skolväsendet och 

högskolan samverkar i sin strävan att på lokal och regional nivå lösa de 

problem som skapas till följd av det ökade behovet av yrkesinriktad 

utbildning för ungdomar. Det är härvid också viktigt, att resurser och 

möjligheter inom såväl gymnasieskola som högskola utnyttjas. Jag delar 

därvid den grundsyn som utbildningsekonomiska utredningen (lJ 1981: 03) 

har redovisat i sin informationsskrift Utbildning, produktion, samhälle. Jag 

återkommer senare till denna fråga. 

Förnyelse av utbildninRar 

Innebörden av vad jag nyss har anfört är att nödvändiga studieorganisa

toriska och innehållsliga förändringar måste komma till stånd genom att 

resurser omdisponeras. Det bör enligt min uppfattning vara möjligt att 

åstadkomma sådana förändringar för enskilda utbildningslinjer eller inom 

grupper av utbildningslinjer. Om förändringarna leder till en mera rationell 

organisation och en bättre anpassning till arbetsmarknadens behov är de 

givetvis liktydiga med en kvalitetshöjning. Jag är samtidigt medveten om 

att sådana lösningar inte står till buds för alla utbildningar. I de fall 

förändringarna kräver att kostnaderna höjs. t. ex. till följd av höjd under

visningstäthet. blir det därför nödvändigt att prioritera i reformarbetet. Jag 

har mot denna bakgrund för egen del haft följande utgångspunkter för mina 

överväganden och förslag. 

Högskoleutbildningen är en viktig faktor för ansträngningarna att för

bättra den svenska ekonomin. Det är därför naturligt att kraven på förnyel

se är särskilt viktiga att tillgodose i fråga om tekniska och ekonomiska 

utbildningar. Reformarbetet inom andra utbildningsområden fär bedrivas 

inom befintliga resurser eller anstå till dess att ett ökat resursutrymme 

föreligger. Vid bedömningen av möjliga reformer måste givetvis beaktas 

åtaganden till följd av redan beslutade förändringar, som håller på att 

genomföras. 
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Jag övergår nu till att översiktligt redovisa vilka förslag till förnyelse av 

innehåll i och organisation av utbildningar som jag förordar skall genomfö

ras. Jag redovisar också en del förändringar av detta slag som pågår f. n. 

För sammanhangets skull tar jag här också upp vissa frågor om lokalisering 

av utbildning. 

Den sammanhållna högskoleorganisationen har gjort det lättare att, när 

behov föreligger, samlat se över ett större utbildningsområde. I ett sådant 

arbete kan man bättre än vid genomgångar av skilda linjer var för sig 

belysa de inbördes sambanden mellan olika studievägar och lägga resulta

ten därav till grund för förslag om en studieorganisation som medger en 

anpassning till nya krav på utbildningen. Den studieorganisation för vård

utbildningarna inom den kommunala delen av högskolan som riksdagen 

vid 1978/79 års riksmöte beslöt om är ett resultat av en sådan översyn. Den 

nya studieordningen genomförs fr. o. m. budgetåret 1982/83. Omläggning

en innebär bl. a. att ett antal förhållandevis breda linjer med möjlighet till 

olika inriktningar har inrättats. Den nya studieordningen är bättre anpas

sad till nuvarande krav på arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet och 

kommande förändringar inom detta. 

En liknande bred översyn har genomförts inom UHÄ beträffande den 

administrativt och ekonomiskt inriktade utbildningen. Genom ett ingående 

utredningsarbete inom ämbetet har förutsättningarna för en reform inom 

detta område belysts. UHÄ föreslår en omläggning av linjeutbudet och en 

ut veckling av berörda linjer i enlighet med de principer som ligger till grund 

för högskolereformen. Jag kommer på grundval av denna översyn att 

förorda att en ny förvaltningslinje och en linje för personal- och arbetslivs

frågor inrättas. En ny utbildningsplan för ekonomlinjen förutsätts kunna 

tillämpas från den I juli 1983. Jag kommer därför att förorda. att sex 

allmänna utbildningslinjer inom högskolan upphör. 

Nya utbildningsbehov kan ofta tillgodoses inom ramen för befintliga 

linjer. t. ex. genom att nya inriktningar inom en linje införs. I vissa fall. 

t. ex. när det rör sig om ett i grunden nytt utbildningsområde, kan det 

finnas skäl att inriitta helt nya linjer. Jag förordar att en ny påbyggnads

linje. yrkeshygienikerlinjen, inrättas. En annan ny linje i mitt budgetförslag 

är en ortopedteknisk linje, som nu har en motsvarighet i utbildning inom 

gymnasieskolan. Som en följd av den nyssnämnda reformeringen av vård

utbildningarna tillkommer den I juli 1983 ytterligare två linjer. nämligen 

rehabiliteringslinjen och sociala omsorgslinjen; i båda fallen ersätter de 

andra utbildningar. Inom textil- och konfcktionsområdet tillkommer vidare 

två utbildningslinjer. 

Genom yrkesteknisk högskoleutbildning kan regering och riksdag främja 

flera av de strävanden inom högskolepolitiken som jag berört i det föregå

ende. Utbildningen riktar sig till vuxna och yrkesverksamma. Lokala och 

regionala behov inom främst det industriella området kan ofta tillgodoses 

genom sådan utbildning. Jag anser bl. a. av dessa skäl att den yrkestek-
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niska högskoleutbildningen bör byggas ut mer än som har skett de senaste 

åren. Jag kommer i det följande att förorda att verkstadsindustrilinjen 

förläggs också till högskolan i Sundsvall/Härnösand. Enligt min mening 

bör budgetåret 1984/85 ytterligare en yrkesteknisk linje inrättas där. inrik

tad mot regionens arbetsmarknad. Vidare förordar jag i det följande att den 

befintliga sågverksindustrilinjen vid högskolan i Karlstad får flera platser. 

vilket kommer att göra det möjligt att skapa en underhållsteknisk inrikt

ning inom linjen. Utbildning på verkstadsindustrilinjen bör budgetåret 

1984/85 komma till stånd också vid högskolan i Karlstad. 

I anslutning till sist nämnda förslag vill jag anmäla, att jag också beträf

fande andra utbildningar inom det tekniska området kommer att föreslå att 

befintliga linjer lokaliseras till ytterligare högskoleenheter. Detta gäller 

industriell ekonomi-linjen. som finns inrättad vid universitetet i Linköping. 

Utbildning på denna linje bör budgetåret 1983/84 starta också vid Chalmers 

tekniska högskola (CTH). Jag anser vidare att ytterligare satsningar inom 

det datatekniska området är motiverade och kommer att förorda att data

tekniklinjen förläggs också till tekniska högskolan i Stockholm; utbildning 

på denna linje ges f. n. på fyra högskoleorter. 

Vid sidan av reformarbete av det slag jag nu har nämnt utförs fortlö

pande inom högskolan ett omfattande arbete med att förnya utbildningen 

på enskilda linjer utan att förändringarna är av den arten att de behöver 

underställas regering eller riksdag. Som ett aktuellt exempel vill jag nämna 

de förändringar av läkarlinjen, som UHÄ och berörda lokala högskole

myndigheter har arbetat fram. UHÄ avser att fastställa en ny utbildnings

plan, som bl. a. innebär att flera nya kunskapsområden införs i utbildning

en. Vissa moment somt. ex. allmänmedicin, långvårdsmedicin och arbets

medicin föreslås få ökat utrymme. Denna översyn av läkarutbildningen är 

värd att uppmärksamma också av det skälet. att arbetet till inte oväsentlig 

del grundar sig på försöks verksamhet på lokal nivå. 

Kortare teknisk utbildning finns inom högskolan i form av den yrkestek

niska högskoleutbildningen och driftteknikerutbildningen. Teknisk perso

nal på mellannivå utbildas också på den fyraåriga tekniska linjen i gymna

sieskolan. Det finns enligt min mening skäl som talar för att utbudet av 

kortare teknisk utbildning inom högskolan bör vidgas. Sådan utbildning 

skulle bl. a. kunna rikta sig till elever från tvååriga yrkesinriktade linjer i 

gymnasieskolan. Frågan om en sådan vidgning rymmer flera praktiska och 

principiella problem. Jag avser att i annat sammanhang ta initiativ till en 

närmare analys av dessa. 

Forskning inom högskolan m. m. 

Jag vill erinra om vad statsrådet I. Carlsson har anfört rörande forskning 

vid sin anmälan av vissa gemensamma frågor under andra huvudtiteln. 

Anslagen till forskning och forskarutbildning inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde, vilka innevarande budgetår uppgår till 2450 
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milj. kr.. kommer i det följande att föreslås öka med sammanlagt ca 125 

milj. kr. utöver löne- och prisomräkning. 

Framför allt kommer den föreslagna ökningen att innebära förstärkning

ar av högskolans basresurser, studiefinansieringen i forskarutbildningen 

och anslagen till forskningsrådsorganisationen. En betydande del av ök

ningen faller inom de naturvetenskapliga, medicinska och tekniska områ

dena men även samhällsvetenskap och humaniora berörs. 

Ökningarna av högskoleanslagen består till stor del av förstärkningar av 

hasresurserna. dvs. de medel med vilka högskoleenheterna kan inrätta 

tjänster på mellannivå - som docent eller forskarassistent - och biträdes

tjänster samt bekosta materiel m. m. i anslutning till forskning och forskar

utbildning. Sammanlagt föreslås i det följande en ökning av basresurserna 

med ca 22 milj. kr. 

Högskolemyndigheterna sätter i sina anslagsframställningar ökade me

del för tjänster som forskarassistent och docent mycket högt. Ytterligare 

sådana tjänster skulle väsentligt underlätta rekryteringen av yngre forska

re. Av den ökning som i föregående års budgetproposition föreslogs för 

högskolans basresurser har enligt regeringens beslut sammanlagt minst 6 

milj. kr. avdelats för extra tjänster som forskarassistent och docent. Jag 

anser det angeläget att även en viss del av de nu föreslagna ökningarna 

garanteras för sådana tjänster. Jag räknar med att minst 40 procent av 

resursförstärkningarna används för detta ändamål. 

I den forskningspolitiska proposition (prop. 1981/82: 106) som lades fram 

våren 1982 angavs i fråga om forskningen inom teknisk fakultet att ca två 

tredjedelar av resursförstärkningarna under de närmaste två åren borde tas 

i anspråk för ämnesområden som angetts som industripolitiskt särskilt 

betydelsefulla. Jag delar uppfattningen att de områden som där åsyftades 

är angelägna. Områdena är elektronik och datateknik. bioteknik. material
teknik - nya material. verkstadsteknik. kemiteknik - särskilt tillverkning 

och användning av prestationskemikalier, träteknik, massa- och pappers

teknik samt teknik för hälso- och sjukvård. Mina förslag i det följande 

innebär bl. a. att ett antal professurer inrättas som anknyter till dessa 

områden. De tekniska fakulteterna får också en förstärkning av basresur

serna med sammanlagt 6.6 milj. kr. Jag räknar med att högskoleenheterna 

vid fördelningen av basresurser kommer att anvisa huvuddelen till de 

angivna områdena. 

För närvarande gäller i fråga om externt finansierad verksamhet inom 

högskolan bl. a. vissa av regeringen u1färdade allmänna bestämmelser 

samt vissa av UHÄ utgivna tillämpningsföreskrifter till dessa. UHÄ har 

vidare rekommenderat högskoleenheterna att för sådan verksamhet som 

finansieras av bl. a. forskningsråden ta ut ett förvaltningspåslag på två 

procent. 

I den forskningspolitiska propositionen våren 1982 (prop. 1981/82: 106. 

UbU 1981/82: 37. rskr 1981/82: 397) angavs vissa riktlinjer för fördelningen 

25 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr IUO. Bilaga JO 
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av kostnader mellan högskolan och externa finansiärer av verksamhet 

inom högskolan. Innebörden därav är att de externa finansiärerna i princip 

skall svara för alla de kostnader de förorsakar högskolan. Regeringen har 

denna dag meddelat bestämmelser i denna fråga. 

För att få underlag för ställningstagande till vilka regler i fråga om 

avgiftsuttag som bör gälla efter utgången av budgetåret 1983/84 bör närma

re undersökas vilka kostnader som belastar högskolan i samband med 

olika slag av verksamhet finansierad av olika slag av forskningsråd. Jag 

kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att i 

samråd med berörda myndigheter svara för en sådan undersökning. Resul

tatet av undersökningen bör redovisas i samband med anslagsframställ

ningarna för budgetåret 1984/85. 

I avvaktan på detta har regeringen i nyss nämnda bestämmelser om 

extern finansierad verksamhet föreskrivit att högskoleenheterna för bud

getåret 1983/84 endast får öka sitt avgiftsuttag från rådsfinansierad verk

samhet till tre procentenheter. De ökade kostnader detta kan komma att 

medföra för myndigheterna inom forskningsrådsorganisationen kommer 

statsrådet I. Carlsson att beakta vid sin beräkning av de berörda anslagen. 

För nästa budgetår föreslås ytterligare 17 tjänster som professor inom 

högskolan. De nya tjänsterna avser följande ämnen: allmän språkveten

skap, administrativ databehandling, kardiologi, klinisk virologi, allmänme

dicin. medicinsk rehabilitering, särskilt fysikalisk medicin. biokemisk far

makologi, mikrobioell geokemi, teoretisk ekologi, naturgeografi. datalogi, 

industriell elektronik. bioteknik. biomedicinsk instrumentteknik. industri

ell marknadsföring, vatten i natur och samhälle samt kommunikation -
överföring av information. Därutöver förordar jag att personliga tjänster 

som professor ersätts av professurer i ämnena vetenskapsteori, medeltids
arkeologi, perinatalmedicin och talöverföring. Vidare föreslås en personlig 

tjänst som professor i neurokemi och neurotoxikologi. Statsrådet I. Carls

son kommer senare att beräkna medel för tjänster som professor i utveck

lingsfysiologi, teoretisk elementarpartikelfysik. särskilt svag växelverkan, 

logik samt neutronspridningsfysik. 

Sedan några år tillbaka prövas en ny modell för uppbyggnaden av 

forskning inom nya angelägna områden (prop. 1979/80: 100 bil. 12. UbU 

1979/80: 20, rskr J 979/80: 232). Denna innebär att en högskoleenhet anvisas 

särskilda forskningsmedel istället för att en tjänst som professor inrättas. 

Fördelen härmed är större frihet att ange ett vidare forskningsområde än 

när resurserna knyts till en specialiserad tjänst. Modellen medger också att 

forskningen kan byggas upp så att säga underifrån. En professur kan 

således inrättas inom området när kvalificerade sökande finns och en viss 

stabilitet i forskningen har uppnåtts. 

En forskning som har börjat byggas upp enligt den redovisade modellen 

är marin teknik vid CTH. Verksamheten där har koncentrerats på under

vattensteknik. Detta område har valts mot bakgrund av den allt mer 
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betydelsefulla utvecklingen inom offshore-området. I en särskild skrivelse 

har CTH redovisat sina erfarenheter. Dessa är så goda att CTH nu föreslår 

att modellen ytterligare utvecklas genom att den prövas på andra områden. 

Jag kommer i det följande att i ett antal fall förorda att enligt denna modell 

medel anvisas för att påbörja uppbyggnaden av nya forskningsområden. 

Genom beslut av regering och riksdag våren 1982 (prop. 1981/82: 106. 

UbU 1981/82: 37, rskr 1981/82: 397) permanentades den verksamhet med 

kontaktforskare som tidigare bedrivits som försöksverksamhet. Syftet 

med verksamheten är att bl. a. ställa vetenskapligt tränad personal till 

förfogande för verksamhet inom skilda områden utanför högskolan. Verk

samheten med kontaktforskare har visat sig vara en fungerande form för 

kunskapsöverföring från högskolan till en kategori företag och myndighe

ter m. fl., som erfarenhetsmässigt mycket sällan utnyttjar forskning och 

utvecklingsarbete (FoU) för att utveckla sin verksamhet. För förstärkta 

resurser för kontaktforskarverksamheten beräknar jag 3,6 milj. kr. 

Forska rut hil dn i ng 

Forskarutbildningen är i ett långsiktigt perspektiv av central betydelse 

för forskningens utveckling både inom och utom högskolan. 

Antalet forskarstuderande höstterminen 1981 var enligt uppgifter från 

SCB 12584. 

De studerandes fördelning på fakulteter framgår av följande tabell. 

Fakultet (motsv.) 

Teologisk 
Juridisk 
Medicinsk 
Odontologisk 
Humanistisk 
Samhällsvetenskaplig 
Matematisk-naturvetenskaplig 
Teknisk 
Handelshögskola 
Skogsvetenskaplig 
Veterinärmedicinsk 
Lantbruks vetenskaplig 
Farmaceutisk 

Summa 

Antal forskarstuderande 

212 
178 

2 152 
180 

2 288 
:! 751 
2086 
2 139 

65 
99 
93 

214 
127 

12584 

Genom beslut av regering och riksdag våren 1982 (prop. 1981182: 106, 

UbU 1981/82: 37, rskr 1981/82: 397) gjordes vissa förbättringar i studie

finansieringen inom forskarutbildningen. Utbildningsbidragens belopp 

höjdes. En ny tjänstetyp - doktorandtjänst - inrättades. Tjänstetypen 

finns redan innevarande budgetår vid forskningsråden och andra myndig

heter och skall fr. o. m. budgetåret 1983/84 kunna inrättas också av högsko

leenheterna, företrädesvis inom matematisk-naturvetenskaplig och teknisk 

fakultet. De nuvarande assistent- och amanuenstjänsterna skall successivt 
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avskaffas och ersättas med vissa nya tjänster. En ny assistenttjänst, av

sedd för deltidstjänstgöring omfattande 20-50 procent av full arbetstid, 

skall kunna kombineras med utbildningsbidrag för doktorand. Bestämmel

ser angående de nya tjänsterna m. m. har beslutats av regeringen i decem

ber 1982. 
Medel för utbildningsbidrag för doktorander har hittills anvisats under 

ett särskilt anslag. Assistent- och amanuenstjänster har bekostats från 

framför allt anslagen till fakulteterna. Jag kommer i det följande att föreslå 

att medlen för studiefinansiering inom forskarutbildningen i sin helhet 

anvisas under anslagen till fakulteterna <motsv.). UHÄ har på regeringens 

uppdrag beräknat hur mycket som för närvarande används för sådan 

studiefinansiering i form av "stipendiedelen" av ;issistent- och amanuens

tjänster. Dessa medel. tillsammans med medlen för utbildningsbidragen 

och de ökade medel för studiefinansieringsändamål som jag kommer att 

förorda. bör för nästa budgetår utgöra en miniminivå för studiefinansie

ringen inom forskarutbildningen. Det får sedan ankomma på de lokala hög

skolemyndigheterna att avgöra om ytterligare medel under resp. anslag 
I 

skall tas i anspråk för studiefinansieringsändamål liksom hur det samlade 

studiestödet skall fördelas på utbildningsbidrag och doktorandtjänster. 

Under en övergångsperiod skall ocbå "stipendiedelen" av assistent- och 

amanuenstjänster av det gamla slaget bekostas från medlen till studiefinan

siering i forskarutbildningen. Möjligheten för högskoleenheterna att inrätta 

doktorandtjänster företrädesvis inom tekniska och naturvetenskapliga om

råden skall avse en försökstid på fem år. Enligt min mening bör högsko

leenheterna under denna period årligen - i samband med anslagsframställ
ningarna - redovisa hur stor del av medlen för studiefinansiering som 

använts för doktorandtjänster. U HÄ bör få i uppdrag att göra en samlad 

redovisning av erfarenheterna från försöks verksamheten. 
Omläggningen av formerna för studiefinansiering inom forskarutbild

ningen bör möjliggöra ett bättre utnyttjande av resurserna. Det är enligt 

min mening likväl angeläget att öka resurserna för detta ändamål. Mina 

förslag i det följande innebär en kraftig förstärkning av resurserna för 

studiefinansiering inom forskarutbildning. Jag kommer således vid min 

anmälan av anslagen till fakulteterna (motsv. l att föreslå ökningar för detta 

ändamål på sammanlagt 12,8 milj. kr. Det motsvarar kostnaderna för ca 

t 90 utbildningsbidrag. 

Samtliga fakulteter (motsv .) får härigenom ökade resurser för studie

finansiering i forskarutbildning. Särskild vikt har dock lagts vid de tekniska 

och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Ökningarna för dessa fa

kulteter uppgår till 3.8 milj. kr. för teknisk och 5,4 milj. kr. för matematisk

naturvetenskaplig fakultet, vilket innebär ytterligare ca 55 resp. 80 utbild

ningsbidrag. 
Utbildningsbidragens belopp höjdes senast den I juli 1982. Beloppet är 

nu 5 280 kr./månad. Enligt min mening är det rimligt att utbildningsbidra-
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gen höjs på nytt per den I juli 1983, då med 330 kr./månad. vilket innebär 

att utbildningsbidrag därefter utgår med 5610 kr./månad. Utbildningsbi

dragen för doktorander kommer därmed att ha återtagit den relation till 

bidragen inom arbetsmarknadsutbildning som de hade före den I juli 1982. 

Jag har vid min beräkning av berörda anslag beaktat kostnaderna för denna 

höjning. 

Statsrådet I. Carlsson kommer vid sin anmälan av anslagen till forsk

ningsråden att beräkna medel för ytterligare ca 50 doktorandtjänster. Det 

innebär att rådsorganisationen nu har tillförts medel för sammanlagt ca 100 

doktorandtjänster. Tyngdpunkten ligger även här på det naturvetenskapli

ga området: av den föreslagna ökningen avser ca 3 milj. kr .. motsvarande 

ca 24 doktorandtjänster, naturvetenskapliga forskningsrådet. 

Vissa ii1·riRa fråRor om forskaruthildning 

UHÄ redovisar i anslagsframställningen vissa uppgifter om behovet av 

forskarutbildade inom högskolan. Enligt dessa kommer under tjugoårspe

rioden fram till år 2 000 sammanlagt ca I 400 personer att avgå med pension 

från tjänster inom högskolan för vilka doktorsexamen normalt erfordras. 

Antalet avlagda doktorsexamina uppgår f. n. till ungefär 800 per år. dvs. 

sammanlagt ca 16000 under en tjugoårsperiod. Givetvis kan obalanser 

mellan behov och tillgång på forskarutbildade uppstå inom enskilda äm

nen, men totalt sett kan forskarutbildningen f. n. knappast anses vara 

underdimensionerad sett ur högskolans synvinkel. De samlade behoven av 

forskarutbildade måste dock självfallet bedömas med hänsyn också till 

behoven inom verksamheter utanför högskolan. Nyrekrytering av forskar

studerande är också av betydelse för vitaliteten i forsknings verksamheten. 

UHÄ arbetar på regeringens uppdrag med frågor rörande dimensione

ring av forskarutbildningen. Enligt vad jag inhämtat kommer förslag från 

UHÄ att föreligga i sådan tid att dessa frägor kan behandlas i den forsk

ningspolitiska proposition som planeras till våren 1984. 

Bidrag till tryckning av doktorsavhandling bekostas från fakultetsansla

gen. Enligt förordningen ( 1970: 276. ändrad 1977: 592) om doktorsavhand

lingar ersätts för monografiavhandling kostnaderna för högst 160 sidor och 

för sammanläggningsavhandling för högst 48 sidor. Humanistisk-samhälls

vetenskapliga forskningsrådet <HSFR) har föreslagit att nuvarande be

stämmelser ändras så att ersättning i fråga om tryckt monografiavhandling 

beräknas för högst 224 sidor. UHÄ har yttrat sig över HSFR:s skrivelse. 

UHÄ behandlar i sitt yttrande även frågor om mångfaldigande av doktors

avhandlingar på annat sätt än genom tryckning och om upplagans storlek. 

Enligt UHÄ:s mening är det av HSFR föreslagna sidantalet rimligt. Med 

hänsyn till kostnadskonsekvenserna är UHÄ emellertid inte nu berett att 

föreslå en ändring av bestämmelserna utan avser att pröva frågan närmare 

i arbetet med anslagsframställning för budget~iret 1984/85. Jag avser att 

återkomma i denna fråga när resultatet av UHÄ:s prövning föreligger. 
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A l'Rifisbe/iiggning m· informationsservice 

Regeringen uppdrog genom beslut den 14 juni 1979 åt delegationen för 

vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) att ta initiativ till 

en allsidig undersökning av förutsättningar för avgiftsbeläggning av infor

mationsservice med beaktande av vad som anförts i prop. 1977178: 114 s. 

80-81 samt UbU 1978179: 12 s. 8. DFI har hösten 1982 lagt fram förslag om 

avgifter på informationsservice. I samband härmed redovisar DFI yttran

den i denna fråga från en rad myndigheter, företag och organisationer. 

För egen del vill jag anföra följande. Regeringen har, som jag nyss har 

nämnt, denna dag meddelat bestämmelser rörande externt finansierad 

verksamhet vid högskoleenheterna. Med stöd av dessa bestämmelser kan 

högskoleenheterna avsätta medel till biblioteken vid externt finansierad 

verksamhet. Bestämmelserna anger också huvudprinciperna för avgifts

sättning. Flertalet vetenskapliga bibliotek ingår i högskoleorganisationen. 

Nyssnämnda bestämmelser gäller således även dessa biblioteks verksam

het. Enligt min mening bör för kungl. biblioteket och statens psykologisk

-pedagogiska bibliotek i huvudsak gälla samma regler som för högskoleen

heterna. Detta innebär sålunda att dessa bibliotek skall ha möjlighet att 

avgiftsbelägga vissa tjänster och att intäkterna härför får tas i anspråk av 

biblioteken. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag 

här har anfört om avgiftsbeläggning. 

Vissa ans/af:.~frägor 

Ett antal högskoleenheter har överskridit de medel som har anvisats för 

budgetåret 1981/82. Regeringen har hösten 1982 beslutat om innehållande 

av medel för budgetåret 1982/83 för att det skall bli möjligt för dessa 

enheter att reglera sina överskridanden mot innevarande budgetårs me

delsanvisning. Jag vill med anledning härav framhålla att verksamheten 

imim högskoleenheterna måste planeras på ett sådant sätt att överskridan

den av anslagna medel inte uppkommer. För att underlätta en sådan 

planering avser jag att inom regeringskansliet låta granska vilket informa

tionsunderlag som bör ligga till grund för löneberäkningar i skilda samman

hang. I detta arbete kommer företrädare för UHÄ och högskoleenheterna 

att beredas tillfälle att medverka. Syftet skall vara att få fram sådant 

underlag för löneomräkningarna att osäkerhet skall kunna undvikas om 

storleken på de s. k. täckningsanslag som anvisas för att täcka löneför

ändringar som inte har kunnat beaktas i det sedvanliga budgetarbetet. Jag 

vill också stryka under att reservationer om tre till fyra procent av de 

anvisade medlen av viss omfattning får ses som ett naturligt inslag i 

budgetsystemet för högskolan. 

för reservationsanslagen till grundläggande högskoleutbildning och till 

forskning och forskarutbildning har UHÄ begärt en prisomriikning med 12 

procent. Jag har i enlighet med vad som tillämpas för motsvarande ända

mål för statsbudgeten i övrigt beräknat 7, 12 procent. Procentsatsen är en 
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genomsnittssiffra som grundar sig på en viktning mellan olika kostnads

slag. Jag har därvid tagit särskild hänsyn till kostnadsförändringar beträf

fande vetenskaplig litteratur. 

I löneomräkningen har UHÄ för reservationsanslagen till högskolan 

begärt 87 870 000 kr. Jag har för dessa kostnader beräknat 41 305 000 kr. 

Även här har jag tillämpat den kostnadsberäkning som gäller för motsva

rande ändamål inom statsbudgeten i övrigt. 

Efter förslag från regeringen har riksdagen för innevarande budgetår 

bemyndigat regeringen, eller den myndighet regeringen i sin tur bemyndi

gar. att medge överföringar mellan anslag i statsbudgeten och mellan 

anslags poster som har underställts riksdagen. Detta har bl. a. varit nödvän

digt för att erforderliga resurser för handikappåtgärder skall kunna dispo

neras på det sätt riksdagen beslutade om i enlighet med förslag i budgetpro

positionen 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12. UbU .1980/81:20. rskr 

1980/81: 246). För att samma ordning för disposition av resurser för 

nämnda åtgärder skall kunna gälla även i fortsättningen bedömer jag att det 

även för nästa budgetår behövs ett bemyndigande av denna art. Regering

en bör därför föreslå riksdagen att lämna ett motsvarande bemyndigande 

för budgetåret 1983/84. 

Jag har beräknat medel för personliga tjänster avseende sådana tjänste

män som i samband med myndigheters utlokalisering garanteras fortsatt 

anställning i Stockholm(s. k. NOM-garanter). Vidare har jag beaktat kost

nadsänkningar i de fall då innehavare av personliga tjänster lämnat dessa. 

Jag kommer också i det föijande att förorda vissa anslagstekniska för

ändringar. 

I det föregående har jag nämnt att jag kommer att beräkna en besparing 

vad avser utbildningsarvoden åt vissa studerande inom sektorn för utbild

ning för undervisningsyrken. Jag har beräknat medel för utbildningsarvo
den åt vissa studerande på speciallärarlinjen m. fl. under anslaget Utbild

ning för undervisningsyrken. Jag förordar således att anslaget ErsMtning 

till vissa lärarkandidater upphör. 
Anslaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. förs nu upp 

som reservationsanslag. Det är innevarande budgetår upptaget som för

slagsanslag. 

Medel för vissa opponenter vid disputationer och sakkunniga i beford

ringsärenden anvisas innevarande budgetår under särskilda anslag. För 

nästa budgetår har jag för detta ändamål beräknat medel under anslagen till 

utbildning för kultur- och informations yrken. fakulteterna. temaorienterad 

forskning, forskningsråden samt förvaltningskostnader vid forskningsinsti

tutet för atomfysik och naturhistoriska riksmuseet. Jag har härvid förutsatt 

att myndigheterna även fortsättningsvis kommer att anlita erforderlig ex

pertis som opponenter och sakkunniga. Jag förordar ;irt anslagen Ersäll
ning åt vissa opponenter vid disputationer och Ersättning till vissa leda

möter i tjänstcförslagsnämnder m. m. upphör. 
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Jag beräknar i enlighet med vad jag tidigare har anfört medel för utbild

ningsbidrag för doktorander under reservationsanslagen till fakulteterna 

och temaorienterad forskning. Jag förordar därför att anslaget Utbildnings

bidrag för doktorander upphör. 
Statsrådet I. Carlsson kommer att förorda att ett nytt reservationsanslag 

förs upp i statsbudgeten benämnt Bidrag till viss forskningsverksamhet. 

Under detta anslag beräknas bidrag till Internationella meteorologiska 

institutet i Stockholm, Vetenskapsakademien och Riksföreningen mot can

cer. Anslagen Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stock

holm, Bidrag till Vetenskapsakademien och Bidrag till Riksföreningen mot 

cancer bör därför upphöra. 

UHÄ har med anledning av ett regeringsuppdrag i anslagsframställning

en för budgetåret 1983/84 föreslagit att anslagsposten till Stöd- och innova

tionsåtgärder under sektorsanslagen för grundläggande högskoleutbildning 

utgår och att motsvarande belopp - sammanlagt 2 774 000 kr. - tillförs 

anslagsposten Förvaltningskostnader under anslaget Universitets- och 

högskoleämbetet. Vidare föreslår UHÄ att sammanlagt 1 790000 kr. till

förs nämnda anslagspost från anslaget Forskning och utvecklingsarbete för 

högskolan m. m. Dessa medel avser uppföljning av reformverksamhet 

inom högskolan och planeringsberedningarnas utvecklings- och utred

ningsarbete. 

UHÄ föreslår också att 4000000 kr. avseende lokalt utvecklingsarbete 

och personalutbildning överförs från nyssnämnda anslag till sektorsansla

gen. Jag beräknar i det följande medel i enlighet med UHÄ: s förslag. 

I enlighet med regeringsuppdraget föreslår UHÄ att medlen för centralt 
bedriven personalutbildning för högskolan i fortsättningen anvisas under 

en särskild anslagspost under anslaget Universitets- och högskoleämbetet. 
UHÄ föreslår slutligen att ett särskilt anslag för forskning och utveck

lingsarbete för högskolan bibehålls. Anslaget bör enligt UHÄ avse två 
huvudområden .. nämligen dels forskning, dels uppföljning och policystu

dier. I anslutning till de två programmen bör liksom hittills beräknas vissa 

medel för information. 

Det förslag som UHÄ nu har lagt fram innebär att medel för de olika 

verksamheter som har berörts i det föregående anvisas direkt till de myn

digheter som har ansvaret för att de genomförs. Detta förhållande bör 

underlätta myndigheternas samlade planering av verksamheten och mins

ka administrativa omgångar. 

Av bl. a. detta skäl anser jag det rationellt att även medlen för högsko

lans sektorsforskning beräknas under anslaget Universitets- och högsko

leämbetet och där förs upp under en särskild anslagspost. Jag förordar 

därför att anslaget Forskning och utvecklingsarbete för högskolan upphör. 

Vid 1963 års riksdag (prop. 1963: 172. SU 1963:212, rskr 1963:405) 

beslöts att införa särskilda lån till studentkårlokaler inför den då pågående 

och planerade utbyggnaden av universitet och högskolor. Statligt stöd till 

kårlokaler hade dessförinnan prövats från fall till fall. Nämnda beslut 
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syftade bl. a. till en likformig behandling av statens stöd inför det då 

förutsedda utbyggnadsbehovet. Lån till kårlokaler m. m. har därefter be

viljats till ett belopp av drygt 31 milj. kr. för ett tjugotal objekt. Lån 

beviljades senast 1976. 

Den under 1960-talet planerade utbyggnanden av universitet och hög

skolor har successivt slutförts. Enligt min bedömning finns inte längre 

behov av ett särskilt anslag för lån till studentkårlokaler. De enstaka 

ansökningar om statligt stöd som kan komma att aktualiseras får fortsätt

ningsvis prövas från fall till fall. Prövningen bör ske så att studerandesam

manslutningarna ges en i möjligaste mån likartad behandling. Jag förordar 

således att det särskilda stödet genom anslaget Lån till studentkårlokaler 

skall upphöra fr. o. m. budgetåret 1983/84. Jag vill i detta sammanhang 

erinra om att det särskilda stödet till allmänna samlingslokaler. som chefen 

för bostadsdepartementet kommer att redogöra för. kvarstår oförändrat. 

I den decentraliserade beslutsordning som gäller för högskolan ankom

mer det på högskolestyrelserna att besluta om disposition av anvisade 

medel inom ramen för anslagsposter under respektive anslag. Högskoleen

heter anvisas därutöver medel för vissa ändamål från forskningsråd och 

andra myndigheter. Detta decentraliserade system, som har stor betydelse 

för en smidig användning av tillgangliga resurser. ger inte möjlighet att 

redovisa personalkonsekvenser av medelsberäkningen i det följande. vare 

sig för enskilda högskoleenheter eller för högskolan i dess helhet. Jag vill 

emellertid framhålla att den anvisning av medel till grundläggande högsko

leutbildning och forskning som statsrådet I. Carlsson och jag förordar i det 

följande totalt sett innebär en ökning med ca 380 milj. kr. för budgetåret 

1983/84 i förhållande till anslagens omfattning innevarande budgetar. 

De förslag som myndigheterna har fört fram i sina anslagsframställningar 

och som inte behandlas i det följande har med hänsyn till det statsfinan

siella läget inte ansetts möjliga att ta upp. 

San11nanf{1ttning m· hudgetfiirs/ag .får högskoleuthildning och .fi>rskning 

Medlen för grundläggande utbildning samt forskning och forskarutbild

ning kommer vid bifall till mina och statsrådet I. Carlssons förslag att 

fördelas på följande sätt. 
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Medel för grundläggande högskoleuthildning (GUJ samt forskning och 
JiJrskaruthi/dning I FFVJ. milj. kr. 

Högskoleenhet m. m. GC FFC Totalt 

Regionstyrelsen i Stockholm 90 90 
Universitetet i Stockholm 86 175 261 
Tekniska högskolan i Stockholm 142 106 248 
Karolinska institutet 143 138 281 
Högskolan för lärarutbildning i 

Stockholm 116 2 118 
Konstnärliga högskolor i Stockholm 83 83 
Regionstyrelsen i Uppsala 81 81 
Universitetet i Uppsala 171 254 425 
Högskohm i Eskilstuna/Västerås 13 13 
Högskolan i Falun/Borlänge 16 16 
Högskolan i (Jävle/Sandviken 18 18 
Högskolan i Orebro 47 47 
Regionstyrelsen i Linköping 21 21 
Universitetet i Linköping 139 71 210 
Högskolan i Jönköping 20 20 
Regionstyrelsen i Lund/Malmö 67 67 
Universitetet i Lund 303 291 594 
Högskolan i Halmstad 4 4 
Högskol<rn i Kalmar 25 25 
Högskolan i Kristianstad 15 15 
Högskolan i Växjö 31 31 
Regionstyrelsen i Göteborg 74 74 
Universitetet i Göteborg 243 186 429 
Chalmers tekniska högskola 106 94 200 
Högskolan i Borås 20 20 
Högskolan i Karlstad 31 31 
Högskolan i Skövde I I 
Regionstyrelsen i Umeå 42 42 
Universitetet i Umeå 130 140 270 
Högskolan i Luleå 64 33 97 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 23 23 
Högskolan i Östersund 12 12 
Kommunal högskoleutbildning m. m. 182 182 
Ej fördelat 124 49 173 

Summa 2683 1539 4222 

AJede/ för fi>rskning och högskoleuthildning inom uthildningsdepartemen

tets 1·erksamhetsområde 

Ändamål 

Högskolan 
- grundläggande högskoleutbildning 
- forskning och forskarutbildning 
- lokalkostnader 
- utrustning 
- centrala och regionala myndigheter 

Forskningsråd m. m. 

Övrigt forskningsstöd 
- forskningsinstitut m. m. 
- kungl. biblioteket m. m. 
Summa 

Milj. kr. ~ilj. kr. 

5 551 
2683 
1539 
I 007 
222 
100 

664 

87 
45 
42 

6302 
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Medel fiir grundliiggande lzögskole11thild11ing hudgetäret 198318./ 

Ändamål 

Utbildning för tekniska yrken 
Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 
Utbildning för vardyrken 
Utbildning för undervi~ningsyrken 
Utbildning för kultur- och informationsyrken 
Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 
Gemensamt 
Summa 

Milj. kr. 

552 
283 
593 
733 
166 
334 

2683 

Medelför forskning ochforskaruthildning hudgetåret 1983184 

Ändamål 

Humanistiska fakulteter 
Teologiska fakulteter 
Juridiska fakulteter 
Samhällsvetenskapliga fakulteter 
Medicinska fakulteter 
Odontologiska fakulteter 
Farmaceutisk fakultet 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteter 
Tekniska fakulteter 
Temaorienterad forskning 
Gemensamt 
Summa 

Milj. kr. 

149 
Il 
14 

173 
385 

55 
15 

349 
335 

14 
39 

1539 

Mina förslag till fördelning av rationaliseringsbeloppen framgår av föl

jande tabell. 

Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 
Danshögskolan 
Dramatiska institutet 
Grafiska institutet och institutet för högre 

kommunikations- och reklamutbildning 
Konstfackskolan 
Konsthögskolan 
Musikdramatiska skolan i Stockholm 
Musikhiigskolan i Stockholm 
Scenskolan i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilsruna/Viisterås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i (Jävle/Sandviken 
Högskolan i Orebro 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Universitetet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 

1289000 
I 325 000 
1686000 

888000 
12000 
50000 

9000 
57000 
31000 
9000 

44000 
16000 

2297000 
47000 
51000 
67000 

162000 
1260000 

71000 
3 256000 

13000 
87000 
50000 
97000 

2 525000 
975 000 
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Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 
Högskolan i Östersund 

Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
Göteborgs högskoleregion 
Umeå högskoleregion 

Summa 

Hemställan 

67000 
105000 

2000 
1548000 

604000 
85000 
30000 

306000 
252000 

49000 
205000 
236000 
129000 

20 000 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. anta ett inom utbildningsdcpartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i lagen ( 1980: 1009) om ändring i högskolelagen 

(1977: 218), 

2. bemyndiga regeringen att besluta om omföringar mellan anslag 

för högskolan m. m. i enlighet med vad jag har förordat. 

3. godkänna vad jag har förordat i fråga om avgiftsbeläggning av 

vissa bibliotckstjänster. 
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Centrala och regionala myndigheter inom högskolan 
m.m. 

E 1. Universitets- och högskoleämbetet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

63012642 1 

63030000 

79833000 

Reservation 1881 

1 Anslagen Universitets- och högskoleämbetet: Förvaltningskostnader och Univer
sitets- och högskoleämbetet: Utredningar m. m. 

Universitets- och högskoleämbetet <UHÄl är central förvaltningsmyn

dighet för de statliga högskoleenheterna med undantag för Sveriges lant

bruksuniversitet. UHÄ är dessutom central förvaltningsmyndighet för de 

övriga myndigheter som regeringen bestämmer. För U HÄ gäller förord

ningen ( 1976: 702) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet 

(ändrad senast 1980:632.1982:594och827J. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslai: 

l. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader. f 
3. Drift. underhåll och 

utveckling av data
system for central antag
ning av studerande, f 1 

4. Utveckling m. m. av 
lokala system för 
studiedokumentation. 
statistik och antag
ning 

5. Högskoleprov 
Il. Centralt utvecklings

arhete och personal
utbildning m. m. 

7. Forskning om högskolan 
8. Revisionskontor 
9. Besvärsnämmf 

1 Ny benämning av anslagsposten. 

1982/83 

136 
110 

246 

44414000 
6045000 

4 730000 

3447000 
3 090000 

1204000 
100000 

63030000 

Beräknad ändring 1983/84 

UHÄ Före-
draganden 

+I of. 
+I of. 

+2 of. 

+ 5484000 7'2000 
+ I 162 000 + I 162 000 

+ 13100(\\) of. 

+ 200000 of. 
of. of. 

+ 5 665 000 + 9549000 
+ 4 800000 

+ 7000 + I 290000 
+ 74000 + 74000 

+13902000 +16803000 

' Bewiirsn~mndcn for högskoleutbildning har överlämnat anslag~framställning över 
vilken U HA avgivit yttrande. 
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Uni1·ersitets- och högskoleämbetet 

I. Pris- och löneomräkning 4 428 000 kr. 

2. Besparingen beräknas till I 349 000 kr. 

UHÄ hänför 600000 kr. härav på lönekostnader och resterande belopp 

på övriga ändamål under anslagsposten I. 

3. Medel förs upp under anslagsposten I, vilka för innevarande budgetår 

anvisas dels under anslagsposterna till stöd- och innovationsåtgärder un

der sektorsanslagen E 4 - E 8 ( + 2 774000 kr.). dels under anslaget 

Forskning och utvecklingsarbete för högskolan m. m. ( + 1790000 kr.). 

4. Särskild anslagspost för central personalutbildning inom högskolan. 

Kostnader för detta ändamål belastar innevarande budgetår anslaget 

Forskning och utvecklingsarbete för högskolan m. m. ( + 4 545 000 kr. J. 

5. Den föreslagna anslagsposten Central personalutbildning föreslås 

uppräknad med I 120 000 kr. 

6. Kostnader för personal och informationsåtgärder för antagning m. m. 

av utomnordiska gäststuderande ( + 520000 kr.). 

UHÄ föreslår vidare att ansvaret för genomförande av högskoleprov 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 förs över från länsskolnämnderna till högsko

leenheterna. 

Besvärsnämnden för högskoleutbildning föreslår i sin anslagsframställ

ning en betydande resursförstärkning ( + 441 000 kr.). U HÄ har den 30 

september 1982 med yttrande överlämnat anslagsframställningen. Ämbetet 

tillstyrker en mindre höjning ( + 74 000 kr.) budgetåret 1983/84 för nämn

dens kostnader. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar en fortsatt tillämpning av det s. k. huvudförslaget 

< - I 487 000 kr.). Av besparingen hänför sig - i enlighet med universitets

och högskoleämbetets tUHÄJ förslag - 600000 kr. till lönekostnader och 

resten till förvaltningskostnaderna i övrigt. 

Jag har vid min anmälan av Vissa gemensamma frågor berört UHÄ:s 

förslag rörande vissa anslagstekniska frågor. Mina ställningstaganden 

medför bl. a. att jag under anslaget beräknar medel för utvecklingsarbete 

och personalutbildning för högskolan m. m. Medel för dessa ändamål anvi

sas innevarande budgetår dels. i vad avser stöd- och innovationsåtgärder, 

under respektive sektorsanslag, dels, i vad avser personalutbildning och 

visst centralt utvecklingsarbete, under anslaget Forskning och utveck

lingsarbete för högskolan m. m. 
Medlen beräknas under en särskild anslagspost. benämnd Centralt ut

vecklingsarbete och personalutbildning m. m., där jag också beräknar me

del ( + 530000 kr.) till kontakter mellan högskolan och forskningsavnä

mare. Motsvarande medel har för innevarande budgetår anvisats under 

anslaget Vissa kostnader i samband med forsknings- och forskarutbild

ningsreform. 
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Jag beräknar under anslaget medel även för högskolans sektorsforsk

ning, innefattande också policystudier. Medlen bör föras upp på en sär

skild anslagspost benämnd Forskning om högskolan m. m. Jag noterar med 

tillfredsställelse att UHÄ inom ramen för sina samlade resurser föreslår en 

förstärkning av sektorsforskningen för högskolan. Därigenom ökas medlen 

för detta ändamål från 3 620000 kr. under innevarande budgetår till 

4 300000 kr. Jag biträder detta förslag och beräknar därutöver en viss 

förstärkning av denna verksamhet ( + 500000 kr.). 

Besvärsnämnden för högskoleutbildning har i sin anslagsframställning 

föreslagit bl. a. vissa personalförstärkningar. Nämnden tillkom den I juli 

1982 och enligt min mening bör ytterligare erfarenheter föreligga innan 

bedömningar görs beträffande något mera permanent personaltillskott. De 

ytterligare medel jag beräknar för nämnden ( + 74 000 kr.) avser nämndens 

omkostnader. 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan i bilaga 2 till 

statsbudgeten för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor 

tagit upp frågan om den statliga revisionsverksamheten. Som stöd för 

förslagen ligger riksrevisionsverkets rapport Den statliga revisionsverk

samheten. För UHÄ:s vidkommande innebär förslaget till ändrad revi

sionsorganisation att UHÄ blir värdmyndighet för revisionen vid Sveriges 

lantbruksuniversitet och lantmäteriverket. Jag beräknar i enlighet härmed 

ytterligare medel under anslagsposten Revisionskontor (+ 1287000 kr.). 

Medlen är, i avvaktan på resultatet av förhandlingar om anställnings- och 

arbetsvillkor med anledning av den ändrade revisionsorganisationen. preli

minärt beräknade. · 

I likhet med vad UHÄ föreslår förordar jag att ansvaret för genomföran

de av högskoleprovet fr. o. m. budgetåret 1983/84 skall åvila hög

skoleenheterna. Endast högskoleenheter som anordnar utbildningar till 
vilka högskoleprovet får tillgodoräknas vid urvalet bör få anordna provet. 

På orter med mer än en sådan högskoleenhet bör av praktiska skäl en av 

enheterna helt svara för prövningarna. Det bör ankomma på UHÄ att efter 
hörande av berörda högskoleenheter besluta om vilken enhet på respektive 

ort som skall svara för genomförandet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

79 833 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Unii-ersitets- och högskoleiimhetet för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 79833000 kr. 
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E 2. Regionstyrelserna för högskolan 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10942 228 

11593000 

11478000 

Regionstyrelserna för högskolan har till uppgift att planera och samord

na den grundläggande högskoleutbildningen i resp. högskoleregion. främja 

denna utbildnings forskningsanknytning samt svara för frågor som är ge

mensamma för två eller flera högskoleenheter. Verksamheten regleras i 

förordningen ( 1977: 458) med instruktion för regionstyrelserna för högsko

lan (ändrad 1980: 1100). Regionstyrelserna skall enligt instruktionen årli

gen inkomma till universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) med sina för

slag till anslagsframställningar. 

Anslag 

I. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader 

1982/83 

10273000 
1320000 

11593000 

Uni1·ersitets- och högsko/eiimhetet 

I. Pris- och löneomräkning 476000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

UHÄ 

+374000 
- 53000 

+321000 

Före
draganden 

- 62000 
- 53000 

-115000 

2. Med hänsyn till det utredningsarbete rörande högskolans institutio

nella organisation som pågått under föregående budgetår. har UHÄ inte 

räknat med vare sig besparingar eller förstärkningar under detta anslag. 

3. Enligt regeringsbeslut den 11 februari 1982 bil. 2. skall kostnader för 

lokalvård flyttas från anslagsposten Lokalkostnader till anslagsposten För

valtningskostnader ( + 178 000). 

4. Enligt statsmakternas beslut skall en högskoleenhet inrättas i Skövde 

den 1juli1983. Vissa medel för interimsstyrelsen för den statliga högskole

utbildningen i Skövde, vilka för innevarande budgetår anvisas under detta 

anslag föreslås bli beräknade under anslaget Utbildning för administrativa, 

ekonomiska och sociala yrken. anslagsposten 13. Högskolan i Skövde (-

155000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

För regionstyrelserna har jag tillämpat huvudförslaget (- 237 000 kr.). 

Medel för lokalvårdskostnader skall fortsättningsvis beräknas under 

anslagsposten Förvaltningskostnadcr och inte som hittills under anslags

posten Lokalkostnader. Jag beräknar anslagsposterna i enlighet härmed. 
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Den 1juli1983 skall enligt riksdagens beslut (prop. 1981/82: 100, bil. 12, 

UbU 1981/82: 24, rskr 1981/82: 312) en högskoleenhet inrättas i bl. a. Sköv

de. Vissa medel för interimsstyrelsen för den statliga högskoleutbildningen 

där, vilka under innevarande budgetår har anvisats under detta anslag, 

beräknar jag med hänsyn härtill under anslaget Utbildning för administrati

va, ekonomiska och sociala yrken (- 155000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Regionstyrelserna j{)r hågskolan för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 11478 000 kr. 

E 3. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8184 207 

8228000 

8277000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) är en central 

förvaltningsmyndighet med uppgift att utrusta institutioner och andra ar

betsenheter vid de statliga högskoleenheterna. de statliga arkiven. bibliote

ken och museerna, Operan och Dramatiska teatern samt de övriga inrätt

ningar som regeringen bestämmer särskilt. För UUH gäller förordningen 

(1978: 498) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och 

högskolor (ändrad 1979: 476). 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

UUH Före-
JraganJcn 

Persvnu/ 
Handläggande personal 31 +3 of. 
Övrig personal 15 of. of. 

46 +3 of. 

Ans/ug 
I. Förvaltningskostnader 7217 000 +878000 +279000 
2. Lokalkostnader 1011000 - 61000 -230000 

8228000 +817000 + 49000 

Utrustningsnämndenjor universitet och högskolor 

1. Pris- och löneom~äkning 267 000 kr. 

2. Enligt nämndens bedömning kan UUH inte fullgöra sina nuvarande 

uppgifter i överensstämmelse med gällande föreskrifter, om UUH inte 

undantas från besparingskravet (- 170000 kr.) och därutöver kompen

:!6 Riksdagen 1982/83 J sam/. Nr 100. Bilaga JO 

Räuelse: S. 415. tab. Myndigheterna - utbikln. verksamhet Tillkommer: +970000 
S. 415, tab. Myndigheterna - utgift Står: 29014000 Rättat till: 29984000 
S. 415, tab. Föredraganden: Ändrade siffror på raderna 1-17 
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seras med medel motsvarande de förvaltningsresurser som dragits in under 

de båda senaste budgetåren ( + 500000 kr.). 

3. Externa kompt!lenshöjande kurser(+ 50000 kr.). 

Utrustningsnämndcn har i skrivelse den 14 oktober 1982 inkommit med 

kompletterande anslagsframställning avseende datorutrustning för konto

bevakning m. m. till ett belopp av 600000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar en fortsatt tillämpning av det s. k. huvudförslaget (- 169000 

kr.). 

Då det har kommit till min kännedom att utrustningsnämnden för univer

sitet och högskolor genom en omdisponering av sina lokaler kan göra en 

besparing, beräknar jag denna under anslagsposten Lokalkostnader. 

Medel för lokalvårdskostnader skall fortsättningsvis beräknas under 

anslagsposten Förvaltningskostnader och inte som hittills under anslags

posten Lokalkostnader. Jag beräknar anslagsposterna i enlighet härmed. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för bud

getåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 8 277 000 kr. 
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Utbildning och forskning inom högskolan 

E 4. Utbildning för tekniska yrken 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

506142577 

532467000 

552073000 

Reservation 19064 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementcts verksamhets

område. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 

påbyggnadslinjcr inom sektorn. 

Ans/ag.~fiirde/ning 

Högskoleenhet/ändamål 1982/83 

Stockholms hii11skolere11ion 

Universitetet i Stockholm 25 770000 
Tekniska högskolan i 
Stockholm 133131000 

Upp.rnla hiii:sl.:oleregion 

Universitetet i Uppsala 34 184000 
Högskolan i Eskilstuna/ 
Västcras 3 270000 
Högskolan i Falun/ 
Borlänge I 274000 
Högskolan i Gävle/ 
Sandviken 642000 
Högskolan i Örebro 996000 

Linkiipini:s hiii:sko/crei:ion 

Universitetet i Linköping 55934000 
Högskolan i Jönköping I 279000 

L1111d/Jfa/mii ltiigsk,ilae11i<m 

Universitetet i Lund 91375000 
Högskolan i Kalmar 6002000 
Högskolan i Växjö 692000 

Götehori:s lziii:skoleregion 

Universitetet i Göteborg 17651000 
Chalmers tekniska högskola 99919000 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 671000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 480000 

+ 10041000 

+ 1948000 

+ 180000 

+ 78000 

+ 57000 
+ 70000 

+ 4485 000 
+ 32000 

+ 6612000 
+ 1808000 
+ 112000 

+ 701000 
+ 7913000 
+ I 190000 
+ 359000 

Före
draganden 

- 1172000 

+ 8547000 

- 3 275 000 

+ 132000 

+ 33000 

+ 9000 
+ 114000 

+ 3648000 
+ 14000 

+ 3 807000 
+ 801000 
+ 284000 

702000 
+ 5797 000 
+ 1290000 
+ 351000 
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Högskoleenhet/ändamål 1982/83 

Umeå hö1:skolere1:io11 
Universitetet i Umea 14171000 
Högskolan i Lulea 36 542000 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 6897000 

Stöd- och innovations-
åt11ärder 406000 

Vissa kurser för aktiv 
sjöpersonal 1661000 

Utgift 532467000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 1605 000 
+ I 466000 

+ 475000 

406000 

+ 42000 

+39248000 

Före
draganden 

+ 463000 
+ 829000 

968000 

406000 

+ 10000 

+19606000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

!UHÄl. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet ~- m. 1 

Pris- och löneomriikninf: 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2 F1lrändri1111<ir av ansla11stek
nisk natur 

2.1 Överföring av medel för 
Stöd- och innovationsåtgär
der till anslaget Universitets
och högskoleämbetet 

2.2 Överföring av medel från an
slaget Forskning och utveck
lingsarbete för högskolan 
m. m. <lokalt utvecklingsar
bete och personalutbildning) 

2.3 Överföring av medel från an
slaget Lokala och individuel
la linjer och enstaka kurser. 
UUm 

Summa under 2 

3 Konsehn1ser av tidi11are he
s/ut 

3.1 Minskning av antalet årsstu
dieplatser på arkitekt-. civil
ingenjörs- och naturvetarlin
jerna 
Enl HP80(-140) 
Enl HP 80 \ - 60) 
En1BP81<- 90J 
Enl BP82(- 15) 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
<tkr.) 

+ 9970 
+ 15 516 

+25486 

406 

+ 1101 

+ 935 

+ 1630 

- 3159 
0 

- 2029 
261 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

3.2 Ökning av antalet årsstudie
platser på arkitekt-, datatek
nik- och datavetenskapliga 
linjerna <full kostnadstäck
ning> 
Enl Bl' 82 ( + 135) 

3.3 Ökning av antalet årsstudie
platser på civilingenjörslin
jerna (halv kostnadstäck
ning) 
Enl BP 82 <+316> 

3.4 Ökning av antalet årsstudie
platser på matematiker- och 
naturvetarlinjerna I ingen 
kostnadstäckning) Enl BP 82 
<+98) 

3.5 Ny YTH-linje: textil- och 
konfektionsindustrilinjen, 60 
p Enl BP 82 (+30). HB 

3.6 Sjöbefäls- och driftpersonal
utbildning 

3.6. l Nedläggning av utbildning 
enligt äldre bestämmelser 
(-168) 

3.6.2 Ökning av antalet årsstudie
platser ( + 300) 

Summa under 3 

4 · Alternatii· I 
4.1 Nya linjer 
4.1.1 Arbetsmiljölinjen, HLu 

(+30) 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+ 2969 

+ 2751 

0 

+ 677 

2583 

+ 7162 

+ 5527 

+ 677 
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Andamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad Andamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budget- budget-
året året 
1983/84 1983/84 
(tkr.) (tkr.) 

4.1.2 Textil- och konfektionstek- 4.8 Universitetslektorat i mc-
niklinjen. HB ( + 30) + 513 tallernas bearbetning. KTH 0 

4.2 Nylokalisering av befintliga 
Summa under./ + 1807 linjer 

4.2. I Datatekniklinjen, KTH 5 Alternatil' 2 
(+60) + 954 

5.1 Per capita-nedskärning (del 4.2.2 Industriell ekonomi-linjen. av 4.5) + 2 30ti CTH (+30) + 677 
5.2 Nya linjer 4.2.3 Verkstadsi nd ustrili njen 
5.2.1 Påbyggna<lslinje i samhälls-<YTHJ. HS/H (+30) fr.o.m. 

1984-01-01 + 338 
planering. KTH < + 30) + 615 

Samtidig indragning 5.2.2 Yrkeshygicnikerlinjcn, U L 
av (+25J + 615 YTH-platser vid Hlu (-30) 338 

5.2.3 Brandingenjörslinjen. UL 4.3 Andring av planerings ramar 
<+25) + 308 på befintliga linjer 

5.3 Förläggning av befintliga lin-4.3.1 Civilingenjörslinjerna ( + 187) + 1726 
jer till nya orter 4.3.2 Hälso- och miljövårds-. ma-

5.3. I Verkstadsindustrilinjen tematiker- samt naturvetar-
linjerna ( + 103) + 948 <YTHl. HKs ( + 15) + 338 

5.4 l'y studieinriktning. KTH 4.4 Datakurser inom olika linjer + I 538 (engångsanslag) 308 4.5 Per capita-nedskärning - 5 003 + 

4.6 Gemensamma funktioner 578 5.5 4: e år naturvetarlinjerna + 308 

4.7 Gemensamma funktioner Summa under 5 + 4 798 
(bibliotek m. m.) + 355 

+39248 

1 KTH = tekniska högskolan i Stockholm. UL = universitetet i Lund. CTH = Chalmers tekniska högskola. 
HB = högskolan i Boräs. HKs = högskolan i Karlstad. UUm = universitetet i Umeå. HLu = högskolan i 
Luleå. HS/H = högskolan i Sundsvall/llärnösand. 

UHÄ hemställer att 

I. en allmän utbildningslinje. arbetsmiljölinjen. om 160 poäng inrättas 

den I juli 1983, 

2. en allmän utbildningslinje. hrandingenjörslinjen. om 80 poäng inriittas 

den I juli 1983. 

3. en påbyggnadslinje. utbildning i samhällsplanering, om 40 poän!; in

rättas <len I juli 1983, 

4. en påbyggnadslinje, yrkeshygienikerlinjen. om 60 poäng inrättas den 

I juli 1983, 

5. plancringsramar fastställs i enlighet med vad som förordats, 

6. under ett reservationsanslag Utbildning för tekniska yrken för bud

getåret 1983/84 anvisas 571 715 000 kr. 

Tekniska högskolan i Stockholm har i en skrivelse anhållit att särskilda 

medel anvisas för kostnader för övertaliga ordinarie lärare vid f. d. sjöhe

fälsskolan i Stockholm. 
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Föredragandens överväganden 

. I tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (prop. 

1982/83: 25, UbU 1982/83: 11, rskr 1982/83: 114) kom 293 nybörjarplatser till 

på civilingenjörslinjerna och de matematisk-naturvetenskapliga linjerna. 

Jag förordar att planeringsramarna för nästa budgetår ökas med detta antal 

nybörjarplatser, fördelade på linjer i enlighet med vad som föreslogs i 

tilläggsbudgeten. Dock bör väg- och vattenbyggnadslinjen vid universitetet 

i Lund minskas med 15 nybörjarplatser i förhållande till antalet platser i 

tilläggsbudgeten. I vad gäller dimensioneringen i övrigt återkommer jag i 

det följande. 

Medelsbehovet för nämnda dimensioneringsökning med 278 platser be

räknar jag för nästa budgetår till 2499000 kr. För de konsekvenskostnader 

som uppstår till följd av förslagen i tilläggsbudgeten beräknar jag 4 751 000 

kr. Vid mina beräkningar har jag utgått från den beräkningsmodell avseen

de kostnaderna per utbildningsplats som har tillämpats under tidigare år. I 

enlighet med universitets- och högskoleämbetets (UHÄJ förslag har dock 

beloppen justerats något med hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

För de 316 nybörjarplatser i civilingenjörsutbildningen som kom till i 

anledning av 1982 års budgetproposition !prop. 1981/82: 100 bil. 12, UbU 

1981/82: 24, rskr 1981/82: 312) har jag beräknat medel i huvudsaklig över

ensstämmelse med UHÄ: s förslag ( + 2 650000 kr.). Vidare har jag för de 

135 nybörjarplatser på datatekniklinjen och datavetenskapliga linjen som 

kom till enligt samma proposition beräknat medel i huvudsaklig överens

stämmelse med UHÄ: s förslag ( + 3 231 000 kr. J. 

Antalet nybörjarplatser inom denna sektor har ökat kraftigt innevarande 

budgetår. Därigenom kommer civilingenjörsutbildningens dimensionering 

- efter flera års nedskärningar - åter upp till 1976/77 års nivå. Enligt min 

mening är det viktigt att den tekniska utbildningens kvalitet och möjlighet 

till förnyelse inte sätts åt sidan i samband med den kvantitativa utbyggna

den. Mot denna bakgrund har jag beräknat särskilda medel ( + I 300000 

kr. J för en allmän förstärkning av civilingenjörsutbildningen. 

Till följd av minskningarna av planeringsramar under budgetåren 

1980/81 och 1981 /82 räknar jag med en fortsatt besparing inom sektorn i 

enlighet med UHÄ: s förslag (- 5188000 kr.J. För att resurserna per 

utbildningsplats i arkitektutbildningen på olika orter skall ligga på ungefär 

samma nivå bör inte heller nästa budgetår någon besparing göras vid 

tekniska högskolan i Stockholm (KTH) eller Chalmers tekniska högskola 

(CTH) med anledning av justeringen av planeringsramen för arkitektlinjen. 

UHÄ har efter viss tvekan föreslagit att datatekniklinjens årskurs 2 vid 

högskolan i Luleå skall delfinansieras genom att platser på andra linjer dras 

in. I förra årets budgetproposition stämdes högskolans planeringsramar 

och resurser av mot varandra. Någon indragning av platser så som UHÄ 

har föreslagit bör därför inte genomföras. 
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Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av tabellen i det 

följande. För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per 

linje och högskoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet tillsammans 

med beräkningsunderlaget i form av beräknad antagning per linje och 
högskoleenhet inom parentes (b). 

Jag går nu över till att behandla frågor som rör vissa särskilda utbild

ningslinjer. 

Utbildning inom arbetsmiljöområdet 

Med anledning av riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 12, UbU 

1980/81:23, rskr 1980/81:272) har UHÄ på regeringens uppdrag utrett 

vissa frågor rörande utbildning inom arbetsmiljöområdet vid högskolan i 

Luleå. Enligt direktiven skulle arbetsmiljön som helhet - med betoning av 

industriella förhållanden - vara det centrala i utbildningen. 

UHÄ tillsatte i oktober 1981 en arbetsgrupp för att fullgöra uppdraget. 

Gruppen har redovisat sina förslag i rapporten (UHÄ-rapport 1982: 10) 

Arbetsmiljölinjen. Rapporten har remissbehandlats. 

Med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag och remissinstansernas ytt

randen har UHÄ i en komplettering till sin anslagsframställning föreslagit 

att en allmän utbildningslinje, benämnd arbetsmiljölinjen, om 160 poäng 

inrättas den 1juli1983 och förläggs till högskolan i Luleå med iniedningsvis 

30 nybörjarplatser per år. Utbildningskostnaden beräknas till 3,6 milj. kr. 

per grupp om 30 studerande. Härtill krävs investeringar i lokaler och 

utrustning om lägst 5 milj. kr. 

Vid remissbehandlingen har det framkommit mycket delade uppfattning

ar om behovet av en särskild civilingenjörsutbildning inom arbetsmiljöom

rådet. Det har vidare framkommit flera alternativ till utformning av utbild

ningen. Den skulle t. ex. kunna anordnas som en påbyggnadsutbildning till 
gymnasieingenjörsutbildningen och då inte utgöra en civilingenjörsutbild

ning. Ett annat alternativ vore att anordna den såsom en kortare påbygg

nadsutbildning till arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna. Slutligen 

skulle den, såsom redan är fallet vid högskolan i Luleå, kunna utgöra en 

studieinriktning inom någon befintlig linje. 

UHÄ:s förslag visar att etableringen av en särskild arbetsmiljölinje 

fordrar stora åtaganden bl. a. vad gäller lokaler och utrustning. Även om 

jag för egen del anser behovet av utbildning inom området väl styrkt, kan 

jag med hänsyn till det statsfinansiella läget inte förorda att en arbetsmiljö

linje inrättas. I stället bör behovet av utbildning tillgodoses inom ramen för 

nuvarande civilingenjörsutbildning. Jag förordar därför, att den inriktning 

mot arbetsvetenskap på maskintekniklinjen som idag finns vid högskolan i 

Luleå utvecklas och profileras starkare mot arbetsmiljöområdet. För att 

möjliggöra en sådan utveckling förordar jag att 250000 kr. anvisas till 
högskolan nästa budgetår. 

Rii11elsl': S. 408. Uppsala - Matematikerlinjen Står: (45) Rättat till: 155) 
Uppsala - Planeringsram Står: 274 Rättat till: 284 

S. 409. Umeå - Stålindustrilinjen Utgår: 12 
Göteborg - Datavetenskapliga linjen: Utgår: (()) 
Växjö - Matematikerlinjen Star: (40) Rättat till: (30) 
Växjö - Planeringsram Står: 40 Rättat till: 30 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 408 

Planeringsramar för sektorn för utbildning för tekniska yrken budgetåret 1983/84 

Llbi/dning:--.linjc.'poäng S1ock- Upp;ala Eskib- Falun/ Gävlei Örebro Lin- lön-
hohn luna/ Borlänge Sand- köping/ koping 

Väslerå!t viken Norr-
köping 

aJ Arkitektlinjen, 160 601 

Datatekniklinjen, 160 601 96 
Driftingenjörslinjen, 11 80 301 

Driftteknikerlinjen, 80 60 1 60 30 
Elektrotekniklinjen, 160 1701 

F:1rkostteknik!!njen, 160 105 1 

Geoteknologilinjen, 160 
Hälso- och miljövardsc 
linjen, 120 
Industriell ekoncmi-
linjen, 160 192 
Kemitekniklinjen, 160 1201 

Lantmiiterilinjen, 160 701 

Maskinteknikerlinjen, 80 
Maskintekniklinjen, 160 250 1 96 
Materialtekniklinjen, 160 901 

Radiokommunikations-
linjen, 60 
s~1mhällsbyggnads-
tekniklinjen, 160 
Sjöingen]örslinjen, 11 40 
Sjökaptenslinjen, 1; 40 
Styrmanslinjen, 80 

1001 Teknisk fysik-linjen, 160 99 
Teknisk fysik och 
elcktrotekniklinjen, 160 192 
T·:xtilingenjörslinjen. 80 
Textil- cich konfektions-
tekniklinjen, 80 
Väg- och vattenbyggnads-
li11jcn. 160 1461 

Yrkcshygienikerlinjen, 11 60 

Yrki:stekniska linjer8 

Byggnadsindustrilinjen, 60 601 

Fordonstekniklinjen, 60 30 
Grafisk industri-linjen. 60 01 
Livsmedcls\ndustrilinjen, 60 
P<1ppers- och pappers-
masseinduslrilinjcn, 40 
Styr- och reglerteknik-
linjen. 60 30 
Stålindustrilinjen, 60 30 
Sågverksindustrilinjen, 60 
Textil- och konfektions-
industrilinjen. 60 
Träindustrilinjen, 60 0 
VcrkstaJsindustrilinjen, 60 0 30 0 

b) Biologlinjen, 120 (60)2 (68) (18) 
Datavetenskapliga linjen. 160 (30) {32) 

Fiskevårdslinjen, 80 
(30)2 Fysikerlinjen, 120 (43) (12) 

Gcovet<1rlinjcn. 120 (27)2 (40) 
Kemistlinjen, 120 (72)2 (48) ( 18) 
Matematikerlinjen, 120 (60)2 (55) (20) 

Planeringsram för linjer en!. bl 249 284 100 

1 Tekniski::I högskolan i Stockholm. 
:! Uni\:c::rsiletel i Stockholm. 
-~ Chalmers tekniska högskola. 
4" Universitetet i Göteborg. Antagning vartannat år. 
4b Universitetet i Götehorg. 
~Avser Alnarp. 
"Avser Markaryd. Antagning vanannat år. 
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Utbildningsli1tje/poöng Lund/ Kal- Växjö Göte- Borås Karl- Umeå· Luleå Sunds- Summa 
Malmö mar borg stad vall/ 

Hämö-
sand 

a) Arkitektlinjen, 160 45 453 150 
Datatekniklinjen, I 60 30 903 30 306 
Driftingenjörslinjen, 11 80 30 303 90 
Driftteknikerlinjen, 80 60 60 603 30 360 
Elektrotekniklinjen, 160 150 2003 520 
Farkosttekniklinjen, 160 105 
Geoteknologilinjen, 160 40 40 
Hälso- och miljövårds-
linjen, 120 62 62 
Industriell ekonomi-
linjen, 160 303 222 
Kemitekniklinjen, 160 112 1003 332 
Lantmäterilinjen, 160 70 
Maskinteknikerlinjen, 80 24 483 24 96 
Maskintekniklinjen, 160 129 1923 145 812 
Materialtekniklinjen, 160 90 
Radiokommunikations-
linjen, 60 24 24 48 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen, 160 30 30 
Sjöingenjörslinjen, 11 40 24 483 0 72 
Sjökaptenslinjen, ll 40 48 72J 0 120 
Styrmanslinjen, 80 48 72J 24 144 
Teknisk fysik-linjen, 160 65 1003 364 
Teknisk fysik och 
elektrotekniklinjen, 160 192 
Tcxtilingenjörslinjen, 80 IS3 15 
Textil- och konfektions-
tekniklinjen, 80 15 15 
Väg- och vattenbyggnads-

1533 linjen. 160 90 50 439 
Yrkeshygienikerlinjen, 11 60 25 25 

Yrkestekniska linje~ 
Byggnadsindustrilinjen, 60 03 60 
Fordonstekniklinjen, 60 30 
Grafisk industri-linjen, 60 0 
Livsmedelsindustrilinjen, 60 o~ 0 
Pappers- och pappers-
masseindustrilinjen, 40 606 60 
Styr- och reglerteknik-
linjen, 60 30 
Stålindustrilinjen, 60 0 30 
Sågverksindustrilinjcn, 60 4512 45 
Textil- och konfektions-
industrilinjen, 60 30 30 
Träindustrilinjen, 60 307 30 
Verkstadsindustrilinjen, 60 309 OJ 3010 30 120 

b) Biologlinjen, 120 (75) (57)4b (36) 314 
Datavetenskapliga linjen, 160 62 
Fiskevårdslinjen, 80 (0)4a 0 
Fysikerlinjen, 120 (35) (26)4b (20) 166 
Geovetarlinjen, 120 (35) (20)4b (10) 132 
Kemistlinjen, 120 (35) (40)4b (24) (16) 253 
Matematikerlinjen. 120 (40) (30) (45)4b (31) 281 

Summa 6362 
Planeringsram för linjer enl. bl 220 30 1884h 121 16 120!! 

7 Avser Skcllertd'!. 
R Antagning till flenalet linjer sker var lredje termin. Har anges antalet nybörjarplatser hudgetåret 1983tlS4. 
9 A\'~er Karlskrona. 

IO 0 i l.uld\ och 30 i Skcllefteä. 
11 Påbyggnadslinjer. 
L! 15 platser avser unJcrhållsleknisk inriktning. 
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Datatekniklinjen 

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen på 
dataområdet har UHÄ föreslagit att datatekniklinjen anordnas vid KTH 
nästa budgetår. Linjen föreslås få 60 nybörjarplatser. Samtidigt föreslås att 
totalt 50 nybörjarplatser på elektrotekniklinjen och teknisk fysik-linjen 

dras in. 
Jag finner det angeläget att datatekniklinjen anordnas även vid KTH. Jag 

biträder därför UHÄ: s förslag att linjen skall förläggas dit. Jag biträder 
vidare förslaget att 50 nybörjarplatser på andra linjer samtidigt skall dras 
in. Dessutom förordar jag att tio nybörjarplatser på väg- och vattenbygg

nadslinjen dras in så att samtliga nyböljarplatser på datatekniklinjen åstad
kommes genom en omfördelning inom nuvarande planeringsramar. För de 
kostnader som inte täcks genom denna omfördelning beräknar jag särskil

da medel(+ 400000 kr.). 
CTH har i en särskild skrivelse föreslagit att 30 nybörjarplatser fördelas 

om från elektrotekniklinjen till datatekniklinjen fr. o. m. nästa budgetår. I 
yttrande den 26 november 1982 har UHÄ tillstyrkt förslaget. Jag förordar 
att den nämnda omfördelningen genomförs i enlighet med vad som har 

föreslagits. 
För att utbildningen inom dataområdet skall motsvara bl. a. de norrbott

niska data- och elektronikföretagens behov av kvalificerad personal avser 
jag attåterkomma i nästa års budgetproposition med förslag att utbildning
en på datatekniklinjen vid högskolan i Luleå får ytterligare 30 nybörjar
platser budgetåret 1984/85. 

Farkosttekniklinjen ( ombe11äm11i11g av flygtekniklinjen) 

UHÄ för i sin anslagsframställning fram ett förslag från KTH att den 
allmänna utbildningslinjen tlygtekniklinjen skall benämnas farkostteknik
linjen. Benämningen flygteknik täcker inte längre linjens syfte och inne
håll, då endast en av linjens tre inriktningar gäller flygteknik. Den kompe
tens som finns i anslutning till linjen skulle enligt UHÄ, med smärre 
kompletteringar inom ramen för givna resurser, .kunna utnyttjas även för 

utbildning avseende konstruktion av andra farkoster än flygplan. En far
kostteknisk linje förutses fylla ett stadigvarande behov på arbetsmarkna
den. Jag delar UHÄ: s uppfattning i denna fråga och biträder förslaget. 

lndustriel/ eko11omi-li11je11 

Enligt riksdagens tidigare beslut (prop. 1980/81: 100 bil 12, UbU 
1980/81: 23. rskr 1980/81: 272) skall industriell ekonomi-linjen anordnas vid 
CTH fr. o. m. budgetåret J 983/84. Antalet nybörjarplatser skall vara 30. 

Innevarande budgetår har det totala antalet nybörjarplatser vid CTH 
ökat med 20 procent. En ytterligare ökning skulle enligt vad jag har erfarit 
medföra vissa svårigheter beträffande lokaler. Den nya linjen bör därför 
anordnas inom ramen för nuvarande planeringsramar vid CTH. För de 
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kostnader som inte täcks genom indragning av 30 nybörjarplatser på ma

skintekniklinjen beräknar jag 400000 kr. 

Utbildning inom textil- och konfektionsområdet 

Riksdagen fattade vid 1981/82 års riksmöte (prop. 1981/82: 100 bil. 12. 

UbU 1981/82:24. rs_kr 1981/82:312) beslut om att en allmän utbildnings-. 

linje, textil- och konfektionstekniklinjen. skall inrättas vid högskolan i 

Borås den 1 juli 1983. Linjen skall ersätta flertalet av de grundläggande 

kurser inom textil- och konfektionsområdet som f. n. anordnas vid Textil

institutet i Borås. Antalet nybörjarplatser skall vara 30. 

Under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor har jag förordat en 

successiv avveckling av den gymnasiala utbildningen vid Textilinstitutet 

och i takt med denna en något långsammare uppbyggnad av högskoleut

bildningen. 

Mot denna bakgrund förordar jag följande. 

Utbildning på textil- och konfektionstekniklinjen bör komma till stånd 

budgetåret 1983/84 såsom beslutat men med endast 15 nybörjarplatser. Då 

behovet av tillverkningsinriktade tekniker är stort enligt företrädare för 

branschen, bör nybörjarplatserna anordnas inom den planerade inriktning

en för tillverkning. Denna ersätter de tre specialkurser i gymnasieskolan 

som skall upphöra fr. o. m. nästa budgetår. 

Den fortsatta planeringen av textil- och konfektionstekniklinjen bör utgå 

från att en inriktning för produktutformning med 15 nybörjarplatser anord

nas budgetåret 1984/85 och att en merkantil inriktning med lika många 

nybörjarplatser anordnas budgetåret därefter. De nämnda inriktningarna 

är desamma som föreslogs i den UHÄ-rapport 1979: 27. Textilinstitutets i 

Borås framtida verksamhet. som låg till grund för beslutet att inrätta textil

och konfcktionstekniklinjen. 

Med utgångspunkt i riksdagens nyssnämnda beslut har Älvsborgs läns 

landstingskommun ansvaret för personalen vid institutet även framdeles. 

När det gäller tillsättning av tjänster för lärare m. fl. för de nya högskoleut

bildningarna inom textil- och konfektionsområdet är jag beredd att föreslå 

regeringen att utfärda bestämmelser som gör det möjligt för högskolan i 

Borås att ge företräde åt behörig personal vid Textilinstitutet. 

För nästa budgetår beräknar jag 1 290000 kr. för anordnande av dels 

textil- och konfektionsindustrilinjen, dels textil- och konfektionstekniklin

jen vid högskolan i Borås. Härvid har jag särskilt beaktat behovet av 

resurser för samordning av hela textil- och konfektionsutbildningen i Bor

ås. 

Yrkesteknisk högskoleutbildning 

En rad branschorganisationer har visat att det finns ett stort behov av 

utbyggnad av yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH) inom flera av de 

hittills inrättade linjerna och en än större efterfrågan från många andra, 

ännu ej tillgodosedda områden. 
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Enligt riksdagens beslut i samband med att försöksverksamhet med 

YTH påbörjades skulle en utbildningslinje kunna anordnas ett antal år på 

en ort för att sedan flyttas till någon annan ort eller ersättas med någon 

annan linje. Den nuvarande dimensioneringen är emellertid en starkt be

gränsande faktor för den önskvärda rörligheten. Den försvårar naturligtvis 

också möjligheterna för dem som avser att genomgå YTH att få en utbild

ningsplats inom rimlig tid. 

YTH har ökat med i genomsnitt en 30-grupp om året. Jag anser det 

angeläget att denna utbildning byggs ut i en snabbare takt än hittills. 

Utöver den utbyggnad budgetåret 1983/84 som riksdagen redan har fattat 

beslut om genom inrättande av textil- och konfektionsindustrilinjen vid 

högskolan i Borås (prop. 1981/82: 100 bil. 12, UbU 1981/82:24, rskr 

1981/82: 312). förordar jag att YTH anordnas vid högskolan i Sundsvall/ 

Härnösand. Detta bör ske genom att verkstadsindustrilinjen med 30 nybör

jarplatser förläggs dit den 1 januari 1984. Det fortsatta planeringsarbetet 

bör utgå från att ytterligare en linje kommer till stånd vid högskolan 

budgetåret 1984/85. Denna linje bör inriktas mot processindustrin/pappers

och massaområdet. 
UHÄ har föreslagit att nyss nämnda utbildning vid högskolan i Sunds

vall/Härnösand skall finansieras genom en minskning av YTH i Luleå/ 

Skellefteå. Detta skulle bl. a. få konsekvenser för YTH inom det trätek

niska området. 
Stora resurser har nyligen satsats på att bygga upp en träteknisk utveck

lingsenhet i Skellefteå. I anslutning till denna bedrivs både träteknisk 

civilingenjörsutbildning och YTH. Utbildningen inom det trätekniska om

rådet är relativt liten. Jag är därför inte beredd att medverka till att den 
skärs ned. Även av regionalpolitiska skäl finner jag det olämpligt att flytta 

YTH från Luleå/Skellefteå till Sundsvall. Således bör särskilda medel 

anslås för att YTH skall kunna etableras vid högskolan i Sundsvall/Härnö

sand ( + 338000 kr.). 
Högskolan i Karlstad har föreslagit en ny modell för utbyggnad av YTH. 

Högskolan planerar att inom en ram om 60 platser erbjuda utbildning inom 
verkstadsområdet och det underhållstekniska området utöver den redan 

inrättade linjen för sågverksindustrin. 

I likhet med UHÄ finner jag den föreslagna modellen ändamålsenlig. Jag 

förordar därför att underhållsteknisk utbildning startar vid högskolan i 

Karlstad med 15 nybörjarplatser nästa budgetår ( + 338 000 kr.). Utbild

ningen bör utgöra en inriktning inom den befintliga linjen, dock utan att 

utbildningen därmed begränsas till att avse endast sågverkens underhåll. 

Fortsatta erfarenheter får klargöra om utbildningen skall utformas som en 

särskild utbildningslinje. Vidare förordar jag, i överensstämmelse med vad 

UHÄ har föreslagit, att verkstadsindustrilinjen förläggs till högskolan i 

Karlstad den 1 juli 1984 samt att antalet nybörjarplatser inom YTH utökas 

med 15 den I januari 1984 och ytterligare 15 den 1 juli 1984. 
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Utbildningar inom driftpersonal- och sjöbefälsområdet 

Sedan riksdagen vid 1978/79 års riksmöte (prop. 1978/79:71, UbU 

1978/79: 24. rskr 1978/79: 206) fattade beslut om att sjöbefälsutbildningen 

skulle reformeras och bedrivas endast i Göteborg, Kalmar och Härnösand 

har förutsättningarna delvis förändrats. 

Trots att antalet nybörjarplatser i sjöbefälsutbildningen har minskat 

under senare år, finns det ett stort antal outnyttjade platser i Härnösand 

och i Kalmar. Samtidigt har en privat sjöbefälsutbildning, Stockholms 

sjöfartstekniska skola, startat höstterminen 1981. Genom beslut av rege

ringen den 17 juni 1982 får skolan stå under statlig tillsyn budgetåren 

1981182 och 1982/83. 

En kommitte för att se över sjöbefälsutbildningens dimensionering har 

nyligen tillkallats (Dir 1982: 66). Jag finner med hänsyn härtill ingen anled

ning att föreslå några större förändringar i utbildningsutbudet för nästa 

budgetår. Dock förordar jag en tillfällig minskning av antalet nybörjar

platser på sjökaptens- och sjöingenjörslinjerna. 

Sjökaptenslinjen vid högskolan i Sundsvall/Härnösand har innevarande 

läsår bara 9 antagna till 24 nybörjarplatser. Jag anser det inte sannolikt att 

rekryteringen kommer att förbättras nästa budgetår. Även sjöingenjörslin

jen vid högskolan har haft rekryteringsproblem. Innevarande budgetår 

fanns endast två sökande till linjen, varför utbildningen ställdes in. I stället 

anordnas enstaka kurser inom området. Inte heller vad gäller sjöingenjörs

linjen kan jag förutse en förbättring av rekryteringen nästa budgetår. Jag 

förordar därför att det inte görs någon antagning till sjökaptenslinjen och 

sjöingenjörslinjen vid högskolan i Sundsvall/Härnösand budgetåret 

1983/84. 

Som en följd av beslutet vid 1978/79 års riksmöte att avveckla den 

dåvarande sjöbefälsutbildningen i Stockholm blev vissa lärare övertaliga. 

Kostnaderna som har uppstått i samband härmed har hittills bestridits av 
KTH. Jag beräknar nu I 030000 kr. under anslagsposten Tekniska högsko

lan i Stockholm för täckande av dessa kostnader. 

Yrkeshygienikerli1(jen (påbyggnadslinje) 

På uppdrag av företagshälsovårdsutredningen har UHÄ tillsammans 

med arbetarskyddsstyrelsen <ASSl utrett frågan om reguljär utbildning av 
yrkeshygieniker. Resultatet av detta arbete föreligger i den för ASS och 

UHÄ gemensamma utredningsrapporten (ASS 1981: 14 och UHÄ 1981: 32) 

Utbildning till yrkeshygieniker. Rapporten har remissbehandlats. 

På grundval härav har UHÄ nu föreslagit att en påbyggnadslinje, be

nämnd yrkeshygienikcrlinjen, om 60 poäng inrättas den I juli 1983 och 

förläggs till universitetet i Lund. Antalet nybörjarplatser föreslås inled

ningsvis bli 25. 

Yrkcshygien är kunskapen om att identifiera, utreda. bedöma. kontrolle

ra och förebygga risker av kemisk, biologisk och fysikalisk natur på arbets-
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platser och i deras omgivning. Yrkeshygienikernas arbetsmarknad finns 

t. ex. inom företagshälsovården. vid de yrkesmedicinska klinikerna och i 

industrin. Det största behovet av kompetenta och specialiserade yrkeshy

gieniker finns enligt UHÄ inom det kemiska och kemi-tekniska området. 

Med hänsyn till det stora behovet att komma tillrätta med användningen 

av gifter i arbetslivet anser jag det angeläget att en utbildning för yrkeshy

gieniker kommer till stånd. Jag biträder därför UHÄ: s förslag och beräk

nar 615000 kr. för ändamålet nästa budgetår. I denna fråga har jag samrått 

med chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 

Övriga frågor 

U HÄ har i skrivelse den 11 oktober 1982 bl. a. föreslagit att 935 000 kr. 

anvisas för grundläggande högskoleutbildning vid universitetet i Umeå 

under detta anslag. Motsvarande belopp har innevarande budgetår anvi

sats under anslaget till lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

Jag biträder UHÄ: s förslag. 

Med anledning av vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor 

beräknar jag att anslaget ändras enligt följande. 

Stöd- och innovationsatgärder 
Studiefinansiering inom forskarutbildning 
Lokalt utvccklingsarbete och personalutbildning 

- 406000 
-6 895 000 
+I 101000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(532467000 + 19606000 =) 552073000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om ändrad benämning på flyg

tckniklinjen i enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, yrkeshy

gienikerlinjen, om 60 poäng den I juli 1983. 

3. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

4. till Utbildning .för tekniska yrken för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 552 073 000 kr. 

E 5. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

226408074 

242057000 

254945000 

Reservation 1634034 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för administrativa, ekono

miska och sociala yrken vid de statliga högskoleenheterna (motsvarande) 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget be-
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räknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom 
sektorn. Under anslaget beräknas vidare medel för bidrag till Stiftelsen 
Stora Sköndals sociala utbildningsverksamhet. Medel för kommunal hög
skoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till kommu
nal högskoleutbildning m. m. 

AnslagsfördelninfJ. 

Högskoleenhet 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Myndig- Före-
heterna draganden 

Stockholms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 48540000 + 4162000 37000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 28869000 + 4184000 + 1594000 
Högskolan i Eskilstuna/ Väster-
ås 857000 + 417000 + 291000 
Högskolan i Falun/ Borlänge 756000 + 399000 + 501000 
Högskolan i Qävle/Sandviken + 348000 + 28000 
Högskolan i Orebro 18500000 + 1392000 + 973000 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 11073000 + 2491000 + 971000 
Högskolan i Jönköping 733000 + 397000 + 64000 

lund/Malmö högskoleregion 
Univer~itetet i Lund 42657000 + 4666000 + I 376000 
Högskolan i Växjö 6927000 + 1594000 + 1914000 

Göteborgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 37785000 + 3515000 + 1638000 
Högskolan i Borås 219000 + 310000 + 30000 
Högskolan i Karlstad 5764000 + 1442000 + 838000 
Högskoleutbildning i Skövde 621000 + 847000 + 800000 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 21299000 + 2139000 + 998000 
Högskolan i Luleå 1896000 + 313000. + 461000 
Högskolan i Sundsvall/ Härnö-
sand 2031000 + 541000 + 466000 
Högskolan i Östersund 10723 000 + 954000 + 935000 
Bidrag till Stiftelsen 

Stora Sköndals sociala 
utbildningsverksamhet 1710000 + 970000 + 144000 

Stöd- och innovationsåtgärder I 097000 - I 097000 - I 097000 

Utgift 242057000 +29984000 +12888000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ) samt styrelsen för Stiftelsen Stora Sköndal. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad Andamål/högskolecnhet m. m. 1 Kostnad 
budget- budget-
året året 
1983/84 1983/84 
(tkr.) (tkr.) 

------
Pris- och löneomräkni11g UL. HV, UG, HKs, UUm, 

I.I Prisomräkning + 3698 HLu, HS/H +4839 
1.2 Löneomräkning + 3924 4.3 A U-reform2

, förvaltningslin-
jen, US, UU. HÖ, ULi, lJL, 

Summa u11der I + 7622 HV, UG, HKs. UUm. HOs + 1271 
2 Förä11dri11g11r m· anslag~·tek- 4.4 AU-reform2

, linjen för perso-
11isk 11atur nal- och arbc;:tslivsfrågor, 

2.1 Överföring av medel för stöd US. UU. HO. ULi, UL. HY. 
UG, HKs. UUm. HÖs + I 071 och innovationsåtgärder till 

4.5 Kvalitet", sy~temvetens~ap-anslaget LI niversitets- och liga linjen, US, lJ lJ, HO, högskoleämbetet - 1097 ULi, UL, HY. UG, HKs, 
2.2 Överföring av medel från an- UUm, HÖs + 2475 slaget Forskning och utveck-

4.6 Kvalitet, juristlinjen. US, lingsarbete för högskolan UU, UL. UG, UUm + 2 132 m. m. (lokalt utvecklingsar-
4.7 Ökad planeringsram, eko-bete och personalutbildning) + 496 

2.3 Överföring av medel från an- nomlinjen <inkl. basblock), 
US, UU, HE/V. Hf/B, slaget Regionstyrelserna för HG/S, ULi, HJ, HY. UG, högskolan till högskolan i HB. HKs, HSk, UUm, 310 

Skövde + 155 [llatser + 2954 
Summa 1111der 2 446 4.8 Okad planeringsram, sy-

3 Konsehenser m· tidigare be- stemvetenskapliga linjen, 
US, UU, ULi, UL, HV, 

slut HKs, 90 platser + 1520 
3.1 Konsekvenser av minskade 4.9 Ökad planeringsram, jurist-

planeringsramar budgetåren linjen, US. 15 platser + 117 
1980/81 . 1981 /82 och 1982/83 - 2339 4.10 Minskad kostnad per utbild-

3.2 Konsekvenser av ökad ningsplats - 3 301 
planeringsram budgetåret 4.11 Gemensamma funktioner 265 
1982/83. ekonomlinjen. helt 4.12 Gemensamma funktioner + 695 
finansierad + 2547 

3.3 Konsekvenser av ökad Summa 1111der 4 + 14997 
planeringsram budgetåret 5 Alternati1• 2 
1982/83, systemvetenskap-

5.1 AU-reform2
• kvalitet. eko-. liga linjen + 1690 

3.4 Konsekvenser av ökade nomlinjen, US. l)U. HE/V. 
planeringsramar budgetåret HF/B, HG/S. HO, ULi, HJ, 

1982/83. ekonomlinjen UL, HV. UG. HB, HKs, 

m. m., delfinansierade + 1124 HSk, UUm. HLu, HS/H + 2650 

Sunima 1111da 3 
5.2 AU-reform2

, kvalitet. för-
+ 3022 val_tningslinjen, US, UU, 

4 Alternativ I 
HO, ULi, UL. HV, UG, 
HKs, UUm, HÖs + 652 

4.1 Uppräkning av delfinansie- 5.3 AU-reform2
, kvalitet, linjen 

rade platser budgetåret för personal- och arbetslivs-
1982/83, ekonomlinjen frågor, US, UU. HÖ, ULi, 
m. m .. US, UU, HO, ULi, UL, HV, UG, HKs. UUm, 
UL, HV, UG, HKs. UUm, HÖs + 517 
HLu, HS/H + 1489 

4.2 AU-reform2
, kvalitet och Summa 1111der 5 + 3819 

förlängning av utbildningen. +29014 
ekonomlinjen. u_s. u u. 
HE/V, HF/B. HO, ULi, HJ, 

1 US =universitetet i Stockholm, UU =universitetet i Uppsala. HE/V =högskolan i Eskilstuna/Västerås, 
HF/B =högskolan i Falun/Borlänge, HG/S = högskolan i Gävle/Sandviken. HÖ= högskolan i Örebro, ULi 
= universitetet i Linköping, HJ = högskolan i Jönköping, UL = universitetet i Lund, HY = högskolan i 
Växjö, UG = universitetet i Göteborg, HB = högskolan i Borås. HKs = högskolan i Karlstad. HSk = 
högskolan i Skövde, Ul)m = universitet.~! i Umeå, HLu = högskolan i Luleå, HS/H = högskolan i 
Sundsvall/Härnösand. HOs = högskolan i Ostersund. 
2 Reform av de administrativt och ekonomiskt inriktade utbildningarna. 
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UHÄ lägger i sin anslagsframställning fram förslag om linjeorganisation. 

dimensionering. lokalisering och resursförstärkning m. m. för den admini

strativt och ekonomiskt inriktade utbildningen. Detta bygger på ett remiss

behandlat utredningsförslag av en arbetsgrupp inom UHÄ (AU-gruppen). 

UHÄ hemställer att 

I. beslut fattas om en reformering av de administrativa och ekonomiska 

utbildningarna enligt förslag i anslagsframställningen 

2. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ: s förslag 

3. under ett reservationsanslag Utbildning för administrativa. ekonomis

ka och sociala yrken för budgetåret 1983/84 anvisas 27 I 071 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Reform <Il" den {1dministratii·t och ekonomiskt inriktade utbildningen 

Universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) lägger i årets anslagsfram

ställning fram slutliga förslag om ny linjestruktur för utbildningarna inom 

det administrativa och ekonomiska området IAE-området). Förslaget är 

resultatet av ett omfattande och ingående utredningsarbete. Syftet har 

varit att uppnå ett samordnat och differentierat utbud av utbildning inom 

området. 

UHÄ: s förslag innebär att tre nya allmänna utbildningslinjer. ekonom

linjen. förvaltningslinjen samt linjen för personal- och arbetslivsfrågor. 

inrättas. Dessa linjer föreslås ersätta de nuvarande allmänna utbildnings

linjerna ekonomlinjen. förvaltningslinjen, linjen för offentlig förvaltning, 

samhällsplanerarlinjen. beteendevetenskapliga linjen. redovisnings- och 

revisionslinjen samt transportadministrativa linjen. Vid flera högskoleen

heter finns vidare lokala linjer. som UHÄ räknar med skall upphöra när 

den nya ekonomlinjen inrättas. 

Riksdagen har tidigare ( UbU 1980/81: 23. rskr 1980/81: 272) uttalat att 

den finner att den föreslagna studieorganisationen vät svarar mot kravet på. 

att allmänna utbildningslinjer bör ha en viss bredd och medge möjlighet till 

fördjupning. 

Det förslag som UHÄ nu presenterar överensstämmer med de riktlinjer 

för utredningsarbetet som riksdagen tidigare har tagit ställning till. För 

egen del anser jag att det är angeläget att det hittills splittrade utbudet av 

linjeutbildning inom området samordnas. Den föreslagna linjeorganisa

tionen bör enligt min mening utgöra en god grund för ett fortsatt lokalt 

utvecklingsarbete inom de ramar som de nya linjerna ger. Den bör också 

kunna bidraga till bättre samordning både i planeringen och vid genomfö

randet av utbildningen. Slutligen bör den kunna underlätta de studerandes 

val av utbildning. Jag anser därför att den föreslagna linjeorganisationen nu 

bör genomföras. 

UHÄ föreslår att de tre berörda linjerna skall omfatta 140 poäng. Försla-

27 RihJuxen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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get innebär bl. a. en förlängning av ekonomlinjen med 20 poäng. Förslaget 

har fått ett starkt stöd av remissinstanserna. UHÄ menar att en 120-

poängsutbildning inte skulle lämna utrymme för tillräcklig fördjupning eller 

forskningsanknytning för linjen. 

Det är angeläget att ekonomutbildningen ger en god grund för arbete 

med kvalificerade ekonomiskt och administrativt inriktade uppgifter. Av 

statsfinansiella skäl kan jag emellertid inte biträda UHÄ: s förslag om en 

omfattning av 140 poäng för ekonomlinjen. Det bör dock enligt min mening 

vara möjligt att inom en 120-poängsutbildning tillgodose såväl den angeläg

na breddningen av ekonomernas kunskapsbas mot områden som administ

rativ databehandling (ADB), nationalekonomi och allmän samhällsoriente

ring som möjligheter till fördjupning. Linjen bör i överensstämmelse med 

riksdagens tidigare uttalande utformas med basblock och fördjupningsal

ternativ. En sådan utformning skapar enligt min mening förutsättningar för 

att till mindre högskolor lokalisera en utbildning som ger dem en grund för 

ett utbildningsutbud inom det ekonomiska området. 

UHÄ bör med utgångspunkt i vad jag nu har anfört göra förnyad översyn 

av utbildningsplanen för ekonQmlinjen. Jag förutsätter att denna översyn 

- i förhållande till den av UHÄ utarbetade planen - avser linjens fördjup

ningsdel. Jag räknar därför med att det skall vara möjligt att tillämpa den 

nya planen fr. o. m. den I juli 1983. Planen förutsätter att linjen för redovis

ning och revision och transportadministrativa linjen utgår. Jag förordar 

därför att nämnda linjer avvecklas från denna tidpunkt. 

UHÄ har föreslagit att den nya förvaltningslinjen - i likhet med de linjer 

den ersätter, nämligen förvaltningslinjen. linjen för offentlig förvaltning 
och samhällsplanerarlinjen - skall omfatta 140 poäng. Jag biträder försla

get i detta avseende. 
Linjen för personal- och arbetslivsfrågor föreslås omfatta 140 poäng och 

ge utbildning inom området personal-, arbetslivs- och arbetsmarknadsfrå

gor vid myndigheter. företag och organisationer. Den avses ersätta beteen
devetenskapliga linjen om 120 poäng samt förvaltningslinjens personalad

ministrativa variant om 140 poäng. Av statsfinansiella skäl anser jag att det 

inte är möjligt att för denna linje förorda en linjelängd som överstiger 120 

poäng. Jag förutsätter därvid att den i UHÄ: s utbildningsplan ingående 

praktikterminen eller det självständiga arbete som kan ersätta denna utgår. 

I övrigt förutsätter jag att linjen utformas i enlighet med föreliggande 

förslag. 
I anslutning härtill vill jag för riksdagen redovisa en fråga om villkor för 

särskild behörighet för linjen. Sådant krav fastställs regelmässigt av UHÄ i 

utbildningsplan för linje. UHÄ anför att krav på tolv månaders arbetslivs

erfarenhet bör uppställas som ett sådant krav för den nu aktuella linjen. 

Det är, menar UHÄ, särskilt viktigt att de studerande på en linje som berör 

området yrke och arbetsmarknad äger viss förtrogenhet med arbetslivet 

och dess villkor. Jag delar UHÄ: s uppfattning i denna fråga och har 
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således ingenting att erinra mot att UHÄ fastställer detta krav i utbild

ningsplanen för linjen. 

Såväl förvaltningslinjen som linjen för personal- och arbetslivsfrågor bör 

inrättas den I juli 1983. Samtidigt bör de linjer som ersätts av dem avveck

las. 

UHÄ har föreslagit resursförstärkningar för de nya linjerna. Av statsfi

nansiella skäl kan jag inte biträda UHÄ: s förslag till alla delar. Jag anser 

emellertid, i likhet med min företrädare. att det är angeläget att ekonomut

bildningen får en ·sådan förstärkning. I första hand är en ökning av under

visningsinsatserna inom ekonomlinjen nödvändig. Jag beräknar medel för 

ändamålet ( + 3 311 000 kr.). 

Jag övergår så till frågan om lokalisering av linjerna. Ekonomlinjens 

basblock bör i överensstämmelse med UHÄ: s förslag ges vid högskolorna 

i Eskilstuna/Västerås, Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken. Jönköping, 

Växjö, Borås. Skövde och Sundsvall/Härnösand. Under anslagsposten 

Högskolan i Växjö har jag beräknat medel för 60 nybörjarplatser avseende 

utbildning på basblocket att ges decentraliserat vid högskolan i Kristian

stad'. Medel motsvarande 30 nybörjarplatser har hittills beräknats under 

anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Utbildning på 

den fullständiga ekonomlinjen bör fortsättningsvis ges vid samma högsko

leenheter som tidigare. Förvaltningslinjen och linjen för personal- och 

arbetslivsfrågor bör lokaliseras till universiteten samt högskolorna i Öre

bro, Växjö, Karlstad och Östersund. 

Vad dimensioneringen beträffar delar jag UHA: s uppfattning att de två 

sistnämnda linjerna av arbetsmarknadsskäl bör totalt få oförändrat antal 

nybörjarplatser i förhållande till det antal som angavs i budgetproposi

tionen 1982 för de linjer de ersätter. UHÄ föreslår vissa mindre omfördel

ningar mellan högskoleenheterna. till vilka förslag jag ansluter mig. 
För ekonomlinjen förordar jag en dimensionering om totalt 3 344 nybör

jarplatser, varav för basblqcket 384. Vid dessa överväganden har jag 

beaktat vad UHÄ anfört om att vissa lokala linjer förutsätts upphöra vid 

högskolorna i Gävle/Sandviken (30 nybörjarplatser), Eskilstuna/Västerås 

(30 nybörjarplatser), Jönköping 00 nybörjarplatser), Växjö (24 nybörjar

platser) och Borås (30 nybörjarplatser). Jag har beräknat medel för mot

svarande antal årsstudieplatser på ekonomlinjens basblock under anslaget 

Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

Övriga frågor 

Jag förordar en ökning av planeringsramen för linjen för kost och nä

ringsekonomi med 8 nybörjarplatser. för grundläggande rättsutbildning 

med 20 platser och för systemvetenskapliga linjen med 37 platser. Ökning

en överensstämmer för nu nämnda linjer med de nybörjarplatser som kom 

till i tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår (prop. 

1982/83: 25, UbU 1982/83: 11, rskr 1982/83: 114). Slutligen förordar jag att 
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ADB-linjen ökar med sammanlagt 90 nybörjarplatser. en ökning med 60 

nybörjarplatser i förhållande till nämnda beslut om tilläggs budget I. Jag har 

beräknat medel för platserna på ADB-linjen samt för andraårskostnader 

för de nybörjarplatser som kommit till genom nämnda beslut under ansla

get Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av följan~e tabell. 

Pl<tneringsramar för sektorn för utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken budgetåret 1983/84 

Ct\'-o1\dnings\injcfpo~mg Sl\JCk- Solna Upp..,ala E'.'>kibtuna! r:~lunf Ga~\ef Or~hrn 
hl1lm Va~terä.., Horlängc S<J.ndv1k~n 

Swrlii: höi:skole-
urhildning 

al Förvaltnings-
linjen. 140 180 60 80 
Handels- och 
distributions-
linjen, 60 
Linjen för kost och 
näringsekonomi. 100 54 
Psykologlinjen. 200 40 35 
Sociala linjen, 140 240 240 
Kostadministra-
tion. :!O 24 
Kostterapi. 20 16 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen < PEG), 80 90 70 
Linjen för personal-
och arbetslivsfrågor. 
120 150 60 60 

bl Ekonomlinjen. 120 <505) 14651 (601 1 (60) 1 (30)' (170) 
Juris!linjcn, 180 (480) <3401 
Samhällsvetar-
linjen, 120 (60) t30l 
Systemvetenskapliga 
linjen. 120 (90) (451 <32) 
Fortbildning i socialt 
behandlingsarbctc. 20 (20) 
Plancringsram för 
linjer enligt bl I 095 910 60 60 30 232 

Kommunal höf(.1Jole-
urbildninJ: 

ADB-linjen, 40 (90) (120) (30) (90/4 (301' (30) 

1 Endast basblock. 
~ Varav 24. basblock. 
' Varav 30. basblock. 
4 Avser Västerås. 
·' Avser Gävle. 
h JO i vardera kommun. 
7 Avser Malmö. 
8 Avser Sundsvall. 
'' Avser grundläggande rättsutbildning, 80 p. 
"'Varav 60 basblock i Kristianstad. 
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För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och 

högskoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet (b) tillsammans med 

beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleen-

het inom parentes. För den kommunala högskoleutbildningen anges för 

sektorn ramen samt beräkningsunderlag inom parentes. 

UHÄ har föreslagit att samtliga allmänna utbildningslinjer inom sektorn 

får en av riksdagen fastställd planeringsram per linje. Jag avser att åter-

komma till denna fråga när ett fullständigt beräkningsunderlag för olika 

linjer inom sektorn redovisats· av UHÄ. 

Lltbildningslinje/poäng Lin kö- Jön- Lund/ Växjö Göte- Borås Kor!- Skövde Umeä Luleå Sund~- Öi;;ter- Summa 
ping/ köping Malmö borg stad valli \Ulld 

Norr- H~rno-
köping ~an<l 

Statlig lzög.rko/e-
utbildning 
al Förvaltnings-

linjen, 140 60 120 30 120 30 60 60 80( 
Handels- och 
distributions-
linjen, 60 30 3( 
Linjen för kost och 
näringsekonomi, 100 72 34 16( 
Psykologlinjen, 200 35 40 30 !8( 
Sociala linjen, 140 180 240 150 150 I 20( 
Kostadministra-
tion, 20 36 6( 
Kostterapi, 20 16 ,. 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEG), 80 70 70 34 33, 
Linjen för personal-
och arbetslivs-
frågor, 120 60 60 30 90 30 60 30 63( 

b) Ekonomlinjen, 120 (180) (60) 1 (495) (234)2 • 111 (510) (30) 1 (140) (30) 1 (185) (90) (1001~ 334· 
Juristlinjen. 180 050) (120)9 00)9 I 32( 
Samhällsvetar-
linjen. 120 (90) (20) (60) (30) 29( 
Systemvetenskapliga 
linjen, 120 (45) (45) (25) (90) (15) (30) (60) 4T 
Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete, 20 (20) 41 
Planeringsram för 
linjer enligt bl 225 60 I 000 279 780 30 155 30 275 90 100 60 547 

Kommunal högskole-
utbildning 

ADB-linjen, 40 (60f' (60)7 (30) (120) .(30) (6018 751 

Riiltelse: S. 422. rad 21 Står: 144000 Rättat till: I 854000 
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Till följd av tidigare beslut om minskade planeringsramar för förvalt
ningslinjen, juristlinjen. psykologlinjen och samhällsplanerarlinjen (prop. 

1979/80: 100. bil. 12, prop. 1980/811()0, bil. 12. prop. 1981/82: 100 bil. 12) 

räknar jag med en besparing i huvudsak i enlighet med UHÄ: s förslag (-

2 393 000 kr.). Som konsekvenser av tidigare beslut (prop. 1981/82: 100 bil. 

12) om ökade planeringsramar för ekonomlinjen och systemvetenskapliga 

linjen beräknar jag medel i huvudsak i enlighet med UHÄ: s förslag ( + 

5361000 kr). 

Den I juli 1983 inrättas en högskoleenhet i Skövde. Vissa medel för 

interimsstyrelsen för den statliga högskoleutbildningen i Skövde. vilka 

under innevarande budgetår har anvisats under anslaget Regionstyrelserna 

för högskolan, beräknar jag därför under detta anslag, anslagsposten. 

Högskolan i Skövde (155 000 kr.). Jag beräknar också medel för de mer

kostnader som är förenade med att enheten inrättas(+ 370000 kr.l. 

Med anledning av vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor 

beräknar jag att anslaget ändras enligt följande. 

Stöd- och innovationsåtgärder 
Studiefinansiering inom forskarutbildning 
Lokalt utvecklingsarbete och personalutbildning 

-I 097000 
-1588000 
+ 496000 

Jag beräknar statsbidraget till Stiftelsen Stora Sköndals sociala utbild

ningsverksamhet till 1854000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(242057000 + 12888000=) 254945000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje. för
valtningslinjen. om 140 poäng den I juli 1983, 

2. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, lin
jen för personal- och arbetslivsfrågor. om 120 poäng den I juli 

1983. 

3. bemyndiga regeringen att avveckla nuvarande förvaltningslinjen. 
beteendevetenskapliga linjen. linjen för offentlig förvaltning, 

samhällsplanerarlinjen, linjen för redovisning och revision samt 

transportadministrativa linjen fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

4. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 

5. till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett rescrvationsanslag av 

254 945 000 kr. 
Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del 

av vad jag har anfört om arbetslivserfarenhet som villkor för särskild 

behörighet för linjen för personal- och arbetslivsfrågor. 
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E 6. Utbildning för vårdyrken 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

349110519 

381897000 

379591000 

Reservation 5626503 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de stat

liga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsom

råde. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 

påbyggnadslinjer inom sektorn. Medel för kommunal högskoleutbildning 

inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till kommunal högskoleut

bildning m. m. 

Ans/agsfördelning 

Högskoleenhet 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Stucklwlms hiigsko/eregiun 
Karolinska institutet 123 378 000 + 4189000 + 1230000 
Enheten vid Holländargatan 25 772000 - 4630000 -7 862000 

Uppsala högskolere!(ion 
Universitetet i Uppsala 40748000 + 7757000 +6448000 

Linkiipinv hiivkoleregion 
Universitetet i Linköping 16902000 + 770000 + 238000 

Lund/Malmö höKskoleregion 
Universitetet i Lund 73122000 + 2023000 - 156000 

Göteborg.i· högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 62 102 000 + 2035000 -1175000 

Umeå hiiRskoleregion 
Universitetet i Umeå 39774000 + 1935000 - 930000 

Ej fördelade medel 
Stöd- och innovationsåtgärder 99000 99000 99000 

Utgift 3811197000 +13980000 -2306000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- och /öneomräkning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa und1'r I 

2 Förändringar m· anslali.1·tek
nisk natur 

2.1 Överföring från anslaget Bi
drag till driften av gymnasie
skolor för ny optikerutbild
ning 

2.2 Överföring från anslaget 
Akademiska sjukhuset 
Uppsala 

2.3 Överföring av medel för 
stöd- och innovationsåt
gärder till anslaget Universi
tets- och högskoleämbetet 

2.4 Överföring av medel från an
slaget Forsknings- och ut
vecklingsarbete för högsko
lan m. m. (lokalt utvecklings
arbete och personalutbild
ning) 

Summa under 2 

3 Konsekvenser en· tidiiiart.' be
slut 

3.1 Tandläkarlinjen, omläggning 
av utbildningen 

3.2 Tandläkarlinjen. ökat antal 
nybörjarplatser, U U m 

3.3 Tandläkarlinjen. nedläggning 
av enheten vid Holländarga
tan 

3.4 Tandläkarlinjen. minskad 
planeringsram. UL 

3.5 Psykoterapiutbildning. Kl 
3.6 Sjukgymnastlinjen, ökat an

tal nybörjarplatser. Kl 
3.7 Sjukgymnastlinjen. ökat an

tal nybörjarplatser, U L 
3.8 Receptarielinjen, U U 

Summa unda 3 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+ 5123 
+ 8646 

+13 769 

+ 350 

+ 5 176 

99 

+ 741 

+ 6168 

- 2950 

+ 885 

- 5 575 

410 
+ 310 

+ 775 

+ 270 
+ I 080 

- 5615 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4 Alternatil' I 
4. I Besparingsförslag 

4.2 
4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
4.7 

Alt! 
Minskad planeringsram på 
läkarlinjen, Kl 
Minskad kostnad per stu.de
rande 

Alt Il 

Minskad kostnad per stude
rande 
Logopedlinjen, UG 
Professur i klinisk virologi, 
Kl (grundutbildningsdell 
Professur i allmänmedicin, 
UG (grundutbildningsdell 
Professur i medicinsk rehabi
litering. särskilt fysikalisk 
medicin. Ullm lgrundutbild
ningsdell 
Gemensamma funktioner 
Gemensamma funktioner 
(bibliotek) 

Summa under 4 

5 Alterna/il' 2 
5.1 Återtagande av besparingar 
5.2 Läkarlinjen, medel för om

läggning av utbildningen 
5.3 Sjukgymnastlinjen. medel 

för lärare/handledare för yt
terligare 4 synskadade stude
rande 

5.4 Optikerlinjen. UG 
5.5 Professur i allmänmedicin. 

UUm (grundutbildningsdel) 

Summa under 5 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

- I 230 

- 4175 

(- 5405) 
+ 330 

+ 185 

+ 185 

+ 185 
372 

+ 35 

- 4857 

+ 3400 

+ 600 

+ 165 
+ 165 

+ 185 

+ 4515 

+13980 

1 Kl = karolinska institutet. UU = universitetet i Uppsala. UL =universitetet i Lund, UG = universitetet i 
Göteborg. UUm = universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. planeringsramar för budgetåret 1983/84 fastställs i enlighet med 
UHÄ: s förslag. 

2. en allmän utbildningslinje, optikerlinjen. om 20 poäng inrättas den I 
juli 1983. 
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3. under ett reservationsanslag Utbildning för vårdyrken budgetåret 

1983/84 anvisas 39.'i 877 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar följande kostnadsförändringar under detta anslag budget

året 1983/84. Förändringarna är konsekvenser av tidigare fattade beslut. 

Åtgärd m. m./ Anslagsför- Anmärkningar 
högskoleenhet 1 ändring 

(tkr.) 

Läkarlinjen, andra halv- +5176 Jfr prop. 1981/82: 145. 
årskostnaden (kommunali- UbU 1981/82: 26. rskr 
scring av akademiska !981/82: 334. 
sjukhuset). U U 
Rect:ptariclinjen. medel +I 080 Jfr prop. 1981/82: 100 bil. 
för helt budgetår. UU 12 s. 427. 
Sjukgymnastlinjen. kon- + 775 Jfr prop. !980/81: 100 bil. 
sekvens av ökad <limen- 12s.448. 
sionering. Kl 
Sjukgymnastlinjen. kon- + 270 Jfr prop. 1981/82: 100 bil. 
sekvens av ökad <limen- 12s.425. 
sionering. UL 
Tandläkarlinjen, konse- + 885 Jfr prop. 1980/81: 100 bil. 
kvcns av ökad dimensio- 12 s. 450. 
nering. UUm 
Tandläkarlinjen. omlägg- -2950 Jfr bl. a. prop. 1978179: 
ningskostnad av utbild- 100 bil. 12 s. 475. 
ningen 
Tandläkarlinjen, minskad - 410 Jfr prop. 1981/82: 100 bil. 
planeringsram andraårs- 12s.426. 
besparing, UL 
Utbildning i psykoterapi. + 310 Jfr prop. 1980/81: 100 bil. 
steg 2. Kl 12 s. 449. 

1 Kl = karolinska institutet. U U = universitetet i Uppsala. U L = universitetet i 
Lund. UUm =universitetet i Umeå. 

Som framgår av vad jag tidigare anfört under Vissa gemensamma frågor 

-räknar jag med en minskning av resurserna per utbildningsplats om sam

manlagt 3 milj. kr. 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i följande tabeller. För 

den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och hög

skoleenhet. För den kommunala högskoleutbildningen anges planerings

ram per linje och landstingskommun resp. primärkommun. 

För sammanhangets skull behandlar jag under anslaget även vissa frågor 

rörande den kommunala högskoleutbildningen inom sektorn för utbildning 

för vårdyrken. Medlen till denna utbildning anvisas under anslaget Bidrag 

till kommunal högskoleutbildning m. m. 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för vårdyrken budgetåret 1983/84. 
Statlig högskoleutbildning 

Hogskol~llrt 

l.lthildningslinje Stock· Upp· Linkö- Lund! Gote- Umeil Summa 
hohn !'iala ping Malmö horg 

Apotekarlinjen, 160 80 
Logopedlinjen, 120 24 1 O' 24 1 

Läkarlinjen. 220 370 110 86~ 190 168 
Rcccptariclinjen, 80/40 260 
Rehabiliteringslinjen, sjukgym-
nastik, )()() 160 100 
Tandläkarlinjen, 180 120 60 120 
Utbildning i psykoterapi. 90 40J 

1 Antagning var tredje termin, ingen antagning vid UL 1983/84. 
1 De två första åren sker utbildningen i Uppsala. 
J Avser steg I och steg 2 i utbildningen. 

Allmiinna dimensio11eri11g.1frågor 

80 
48 

102 I 026 
260 

260 
80 380 
243 64 

För den kommunala högskoleutbildningen inom vårdsektorn gäller se

dan den I juli 1982 ett nytt sta.tsbidragssystem. en ny planerlngsordning 

och en ny studieorganisation. Den senare genomförs successivt. Den I juli 

1982 inrättades tre av de av riksdagen beslutade allmänna utbildningslin

jerna. nämligen hälso- och sjukvårdslinjen, hörselvårdslinjen och medi

cinska servicelinjen. Den I juli 1983 tillkommer de två övriga linjerna. 

rehabiliteringslinjen och sociala omsorgslinjen (prop. 1981/82: 89 och IOO, 

UbU 1981/82: 20, rskr 1981/82: 248). 

Till huvudmännen för utbildningen utgår ett schablonbidrag, beräknat 
utifrån antalet årsstudieplatser per utbildningslinje. Förutsättningarna för 
ett fullt resursutnyttjande bör öka med det nya bidragssystemet och med 

de förbättrade möjligheter till omfördelningar som ingår som ett reguljärt 

inslag i det nya planeringssystemet. Det är enligt min mening ännu för 

tidigt att dra några bestämda slutsatser av den hittillsvarande tillämpningen 

av det nya planeringssystemet. Jag har dock erfarit att huvudmännen ser 
positivt på att de genom reformen fått en ökad frihet. 

UHÄ konstaterar nu att den planering som gjorts inom vissa landstings

kommuner, har varit alltför optimistisk. Den av riksdagen beslutade utbild

ningskapaciteten för innevarande budgetår kommer därför inte att tas i 

anspråk fullt ut av huvudmännen. 
De kommunala huvudmännen har bl. a. på initiativ av universitets- och 

högskoleämbetet (UHÄ) sökt öka utbildningskapaciteten, särskilt inom 

områden med brist på utbildad personal. Sedan hösten 1981 har efterfrågan 

minskat på utbildade sjuksköterskor. Bristen på utbildade sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter kvarstår dock. 
De enskildas efterfrågan på de aktuella utbildningarna är stor, även om 

antalet sökande per utbildningsplats har minskat inför antagningen till 

vårterminen 1983. 



-= "I 
Cl 

::s -IC 

Planeringsramar för sektorn för utbildning för vårdyrken budgetåret 1983/84. Kommunal högskoleutbildning 
QC 
N 

---QC 

Landstingskommun/motsv. x-i -Utbildningslinje/poäng Stock- t.:pp- Söder- Öster- Jön- Ble- Kal- Krono- Kristian- Mal mo- Hal- Göte- = = holms sala manlands göt lands köpings kinge mar bergs stads hus lands borgs 
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL ~'f2Bohus s:! = Hälso- och sjukvårds- iJCl 

linjen. 80/90 834 200 135 165 189 90 110 140 150 4534 90 273~ 
i:.; -Hörselvårdslinjen. 80 12 16 14 = 

Medicinska servicelinjen, 90 232 88 1 30 16 32 868 809 

Ortopedtekniska linjen. 80 30 e -Rehabiliteringslinjen. 100 s: 
arbetsterapi 64 48 68 64 409 s: 
sjukgymnastik 72 30 649 = Sociala omsorgslinjen. s· 

80/100 72 15 48 60 24 16 15 24 6410 609 iJCl 
[I:> 

Tandhygienistlinjen. 40 40 8 JO 12 12 1610 8 169 c. .., 
Påbyggnadslinjer i "C 

i:.; 
anslutning till "I -hälso- och sjukvårds-

.., 
linjen 618 103 110 205 155 60 55 80 146 384tt 90 342 12 = .., 
medicinska service- = 
linjen 48 48t 56 35 13 -.., -

... 
t·..J 
-.I 



Landsting~kommunlmotsv. ~ e 
Utbildningslinje/poäng Alvs- Skara- Varm- Öre- Västman- Kop- Gävle- Väster- Jämt- Väster- Norr- Till ::' 

horgs borgs lands l:'iro lands par- borgs norr- lands bottens l:iotlens UHÄ:s ... 
LL LL LL LL LL bergs LL LL lands LL LL LL LL dispostion Summa IC 

00 
N 

Hälso- och sjukvårds- --00 
linjen, 80/90 115 )(JO 97 186 120 130 150 220 70 230 180 4427 ~ 

(40)7 ... 
Hörselvårdslinjen. 80 16 58 g 
Medicinska servicelinjen, 90 30 10 40 20 64 728 
Ortopedtekniska linjen, 80 30 e! 
Rehabiliteringslinjen. 100 ~ arbetsterapi 44 60 30 418 

sjukgymnastik 16 60 30 272 ... 
Sociala omsorgs- Q 

linjen, 80/100 (16)7 16 16 32 32 40 30 30 60 30 684 
Tandhygienistlinjen, 40 16 10 10 10 16 40 16 240 c:: 
Påbyggnadslinjer i ~ 

anslutning till i5: 
hälso- och sjukvårds- :s ... 
linjen 85 !05 75 164 I09 111 109 120 75 148 114 300 3863 :s 
medicinska service- i linjen 32 219 

Summa 10939 "Cl 
Di ., 
;-

1 Avser Uppsala kommun. a 
2 Inkl. Göteborgs kommun och avser Göteborgs och Bohus läns vård- ~ :s 

skoleförbund. ;-
3 Inkl. viss vidareutbildning för sjuksköterskor. .... 
4 154 platser avser Malmö kommun. 
-' 213 platser avser vårdskoleförbundet. 
6 Den kliniska utbildningen förläggs till Uppsala. 

""' 7 Platser som erhålles genom omfördelning inom ramen. N 
8 Varav 31 avser Lunds kommun och 55 Malmö kommun. 00 

9 Avser vårdskoleförbundet. 
10 Avser Malmö kommun. 
11 Varav 152 avser Malmö kommun. 
12 Varav 292 avser vårdskoleförbundet. 
13 Varav 8 avser Malmö kommun. 
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UHÄ föreslår planeringsramar om sammanlagt 10939 nybörjarplatser 

för den kommunala högskoleutbildningen inom vårdområdet för budget

året 1983/84. varav 300 platser till UHÄ: s disposition. Motsvarande antal 

nybörjarplatser innevarande budgetår är 11249. Den kapacitetsminskning 

som UHÄ sålµnda föreslår innebär ingen reell nedskärning av utbildnings

kapaciteten jämfört med budgetåret 1982/83 utan är en anpassning till det 

minskade kapacitetsutnyttjandet. UHÄ föreslår efter samråd med utbild

ningshuvudmännen en utökning av antalet nybörjarplatser, bl. a. på de nya 

linjerna sociala omsorgslinjen och rehabiliteringslinjen. med sammanlagt 

353 platser. "Jag konstaterar med tillfredsställelse att utbildningshuvudmän

nen har gjort ansträngningar för att inom den kommunala delen av högsko

lan bereda plats för studerande inom de stora ungdomskullarna. Det är min 

förhoppning att sådana strävanden kan fortsätta även framdeles. 

Jag ansluter mig således till UHÄ: s förslag till dimensionering av utbild

ningen för vårdyrken inom den kommunala delen av högskolan och över

går nu till att behandla vissa särskilda utbildningslinjer. 

Hälso- och ~juki>årdslinjen 

Efterfrågan på utbildade sjuksköterskor har minskat så att det nu kan 

sägas föreligga balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört ifråga om vårdutbildningar

nas dimensionering ansluter jag mig till UHÄ: s förslag att minska plane

ringsramen för hälso- och sjukvårdslinjen med 379 nybörjarplatser. vilket 

endast innebär en anpassning till kapacitetsutnyttjandet. 

Vidarewbildning och kompletterande utbildning .fiJr sjuksköterskor 

De sjuksköterskor som enbart har den äldre grundutbildningen bör i så 

stor utsträckning som möjligt av utbildningshuvudmännen beredas tillfälle 

att genomgå vidareutbildning och kompletterande utbildning för sjukskö

terskor. Riksdagen beslöt våren 1982 (UbU 1981/82:20 s. 20-25. rskr 

1981/82: 248) att omfördela 305 nybörjarplatser på sjuksköterskelinjen till 

vidareutbildning. UHÄ konstaterar nu att ämbetet inte har kunnat gå så 

långt som varit önskvärt i fråga om teknisk omfördelning för budgetåret 

1983/84. eftersom resurserna, lärare och praktikplatser. inte är direkt ut

bytbara. En ytterligare omfördelning synes sålunda inte möjlig. Jag förut

sätter dock att den av riksdagen anbefallda omfördelningen kommer till 

stånd under budgetåret 1984/85. 

För påbyggnadslinjerna innebär UHÄ: s förslag en minskning (- 524) av 

antalet nybörjarplatser. UHÄ har dock inom denna ram föreslagit en 

utökning i fråga om kurser i bl. a. medicinsk och kirurgisk sjukvård samt 

anestesisjukvård. Jag biträder UHÄ: s förslag till dimensionering av på

byggnadslinjerna. 

UHÄ framhåller att det som en särskild åtgärd bör övervägas om inte 
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antalet vidareutbildningar som en individ får gå igenom bör maximeras. 
Utan ytterligare belysning av följderna av en sådan åtgärd är jag inte 

beredd att biträda UHÄ: s förslag. 

Ortopedteknisk linje 

På förslag av min företrädare i 1982 års budgetproposition (s. 420) beslöt 

riksdagen (UbU 1981/82: 20, rskr 1981/82: 248) att den utbildning för orto

pedtekniker och ortopedingenjörer, som bedrivs som högre specialkurs i 

gymnasieskolan i Jönköping, skulle inordnas i högskolan. UHÄ har nu 

redovisat de ekonomiska konsekvenserna av en sådan åtgärd. Jag förordar 

- i likhet med UHÄ - att en ortopedteknisk linje inrättas den I juli 1983. 

Linjen bör omfatta 80 poäng och inriktas mot verksamhet som ortopedin

genjör resp. ortopedtekniker. Jag förordar att planeringsramen skall vara 

30 platser. Beträffande finansieringen av utbildningen avser jag att åter

komma under anslaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Utbildningen i Jönköping är sedan 1974 öppen för studerande från de 

nordiska länderna. Jag avser att föreslå regeringen att meddela de bestäm

melser som erfordras för att utbildningen skall behålla denna karaktär. 

Sociala omsorgslinjen 

UHÄ föreslår att sociala omsorgslinjen. som enligt riksdagens beslut 

inrättas den I juli 1983, skall få en utökad planeringsram jämfört med den 

tidigare sociala servicelinjen ( + 159 nybörjarplatser). Jag ansluter mig till 

UHÄ: s förslag. Jag beräknar härvid 444 platser för inriktningen mot äldre

och handikappomsorg, 151 platser för inriktningen mot omsorg om psy
kiskt utvecklingsstörda och flerhandikappade samt 89 platser för inriktning 
mot socialpedagogiskt behandlingsarbetc. 

R eha hili te ring si i nje n 

Rehabiliteringslinjen. 100 poäng, med inriktning mot sjukgymnastik 

resp. arbetsterapi inrättas enligt riksdagens beslut den I juli 1983. UHÄ 

föreslår ett utökat antal nybörjarplatser ( + 75) jämfört med den nuvarande 

dimensioneringen av sjukgymnast- och arbet~terapeutlinjerna. Eftersom 

en utbyggnad av kapaciteten för rehabiliteringslinjen är önskvärd av ar

betsmarknadsskäl förordar jag att rehabiliteringslinjen förläggs också till 

Norrbottens ( + 60) och Örebro läns landsting ( + 15). De sistnämnda 

nybörjarplatserna har tidigare varit förlagda till Uppsala läns landsting. I 

Östergötlands läns landsting bör - i enlighet med UHÄ: s förslag - ytterli

gare 15 nybörjarplatser inrättas nästa budgetår med inriktning mot sjuk

gymnastik. 

Principbeslut om anordnande av rehabilitcringslinjen i Norrbotten fat

tades vid 1981/82 års riksmöte (prop 1981182: IOO s. 425. UbU 1981/82: 20. 

rskr 1981/82: 248) efter förslag av min företrädare. Han anmälde därvid att 

han avsåg att återkomma till regeringen med förslag om att inrätta de 
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statliga tjänster som erfordras för att anordna rehabiliteringslinjen i Luleå/ 

Boden. Genom beslut av regeringen den 16 september 1982 har huvudman

nen, Norrbottens läns landsting. erhållit 150000 kr. för att under budget

året 1982/83 planera den nya utbildningen. UHÄ har avgett förslag i frågan 

om den statliga tjänsteorganisationen för utbildningen. 

För egen del vill jag anföra följande. Utöver det reguljära statsbidraget 

till utbildningen bör landstinget få särskilda resurser (800000 kr.) för att 

vissa lärartjänster för utbildningen skall kunna inrättas. Därjämte förordar 

jag att de medel som tidigare anvisats för planering även i fortsättningen 

skall utgå för samordnande uppgifter med forskningsanknytning m. m. av 

utbildningen i Luleå/Boden. 

Jag avser att under_ anslaget Medicinska fakulteterna föreslå att en 

professur i medicinsk rehabilitering, särskilt fysikalisk medicin, inrättas 

vid universitetet i Umeå. Innehavaren av denna tjänst som professor skall 

ha ett samordnande ansvar för forskningsanknytningen av högskoleutbild

ningarna inom rehabiliteringsområdet i Västerbotten och Norrbotten. 

Tandhygienistutbildning 

Planeringsramen för tandhygienistutbildningen är 253 nybörjarplatser 

budgetåret 1982/83. Linjen anordnas i flertalet landsting. Inom UHÄ har 

en översyn av utbildningens innehåll påbörjats. 

UHÄ föreslår. med hänvisning till den låga ansökningsfrekvensen. ett 

något reducerat antal nybörjarplatser (- 13) för budgetåret 1983/84. Jag 

ansluter mig till den bedömning som UHÄ har gjort. 

Övriga linjer 

UHÄ föreslår en mindre reducering ( - 30) av antalet nybörjarplatser på 

medicinska servicelinjen och en mindre utökning ( + 16) av påbyggnadslin
jen i cytologi. Jag biträder dessa förslag. 

Jag går nu över till att behandla frågor som rör vissa statliga utbildning

ar. 

Loxopedlinjen 

Min företrädare anförde i prop. 1980/81: I 00 bil. 12 att planeringen borde 

inriktas på att åstadkomma en ökning från 12 till 24 platser på logopedlin

jen vid universitetet i Göteborg. UHÄ föreslår att ökningen kommer till 

stånd hästterminen 1983. Jag biträder UHÄ: s förslag och beräknar 330000 

kr. för detta ändamål. 

Läkarlinjen 

Med hänvisning bl. a. till en inom socialstyrelsen pågående beräkning av 

den långsiktiga efterfrågan på läkararbetskraft och risken för ett framtida 

överskott på läkare föreslogs i prop. 1981/82: 100 bil. 12 att antalet platser 
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på läkarlinjen skulle minskas med 90. Utbildningsutskottet (UbU 

1981/82: 20, rskr 1981/82: 248) ansåg att riksdagen inte hade underlag för 

beslut om minskad dimensionering. Enligt utskottet borde motsvarande 

besparing göras' budgetåret 1983/84 under förutsättning att resultatet av 

den pågående behovsanalysen inte gav anledning till annan bedömning. 

Vissa uppgifter pekar på att tillgången på läkare i framtiden kommer att 

bli god i förhållande till den efterfrågan som kan förväntas. Arbetsmark

nadssituationen är emellertid komplicerad att bedöma. Jag är inte beredd 

att föreslå en minskning av utbildningskapaciteten för budgetåret 1983/84. 

Jag vill emellertid anmäla min avsikt att inför nästa budgetproposition 

återkomma med en samlad prövning av frågan om läkarutbildningens 

dimensionering. Jag kommer då också att ta hänsyn till det förslag rörande 

integrerad vårdyrkesutbildning i Linköping som UHÄ har aviserat i sin 

an slagsfram ställning. 

Höstterminen 1977 inrättades vid karolinska institutet (Kl) en särskild 

och avkortad utbildningsgång till läkare för sjuksköterskor. Utbildningen 

bedrivs som försöksverksamhet och omfattar 30 platser inom planeringsra

men för läkarlinjen. Kl har efter utvärdering av de tre första åren av 

utbildningen föreslagit hos U HÄ att den särskilda utbildningen avvecklas 

och att sjuksköterskor i stället genom individuella dispenser ges möjlighet 

till forcerad studiegång inom den reguljära utbildningen. Utvärderingen 

visar bl. a. att en avkortning inte varit möjlig att göra generellt för den 

heterogena utbildningsgrupp som det här är fråga om. Avkortningen har i 

många fall kommit till genom komprimering av kurser. 

U HÄ föreslår att studiegången avvecklas men anser att det är angeläget 
att även i fortsättningen främja bl. a. sjuksköterskors utbildning till läkare. 

UHÄ föreslår att 50 av läkarlinjens platser avsätts för antagning av perso

ner som dels har genomgått arbetsterapeutlinjen, hälso- och sjukvårdslin

jen, hörselvårdslinjen, logopedlinjen, medicinska servicelinjen eller sjuk

gymnastlinjen eller motsvarande äldre utbildning. dels har minst två års 

yrkeserfarenhet av vårdarbete. För denna grupp bör enligt förslaget de 

regler som finns om tillgodoräknande av annan utbildning tillämpas för 

förkortning av utbildningen. Linjenämnden bör i varje enskilt fall planera 

för en individuellt utformad studiegång. 

Också jag anser det angeläget att även i fortsättningen. om än i annan 

organisatorisk form. tillgodose de syften som låg bakom tillkomsten av den 

särskilda studiegången för sjuksköterskor, nämligen att tillföra läkarutbild

ningen och läkaryrket kunskaper och erfarenheter från kortare vård utbild

ningar. Jag biträder därför UHÄ: s förslag. Jag avser att återkomma till 

regeringen med förslag om uppdrag till UHÄ att fastställa erforderliga 

regler för urval. 

Som jag berört under Vissa gemensamma frågor har UHÄ sett över 

läkarutbildningen. Ämbetet har anhållit om medel för högskoleenheternas 

förberedelser med omläggning av utbildningen på läkarlinjen. De belopp 
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som jag föreslår skall sparas per utbildningsplats på bl. a. läkarlinjen är 

lägre iin vad UHÄ har föreslagit. Jag anser att det härigenom bi"\r finnas 

utrymme för att klara förberedelserna att införa en ny utbildningsplan. 

Optikeruthildning 

Legitimationsutbildning för optiker ges inom gymnasieskolan i form av 

en 12 veckor lång s. k. högre specialkurs. Utbildningen bygger på special

kurs för utbildning till optiker. Efter framställningar hos UHÄ från bl. a. 

skolöverstyrelsen (SÖJ och Sveriges Legitimerade Optikers Riksförbund 

om att legitimationsutbildningen skulle överföras till högskolan tillsatte 

UHÄ år 1978 en arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för 

ett sådant överförand.:. Gruppen har redovisat sina förslag i U HÄ-rapport 

1979: 12. Optikerutbildning i högskolan. Förslaget har remissbehandlats. 

UHÄ föreslår pil denna grund att en allmän utbildningslinje. optikerlinjen. 

om 20 poäng inrättas. 

Jag är inte beredd att tillstyrka förslaget. Specialkursen för utbildning till 

optiker i gymnasieskolan ger inte utan fritt tillval allmän behörighet för 

högskoleutbildning. Ett sådant fritt tillval inkräktar på de yrkesspecifika 

ämnena. Bl. a. mot denna bakgrund anser jag att i första hand en förläng

ning av den högre sp.:cialkursen bör övervägas i syfte att förbättra legiti

mationsutbildningen. Jag avser att senare föreslä regeringen att uppdra åt 

SÖ att efter samråd med UHÄ utreda och komma in med förslag i frågan . 

. V11kgymna.l"/11thildning m. m. 

Ett antal platser inom sjukgymnastutbildningen vid Kl är reserverade 

för synskadade studerande. Arbetsmarknadsstyrclsen har hos UHÄ före

slagit att fler platser res.:rveras för synskadade. Jag beräknar medel för 

extra kostnader för ytterligare synskadade studerande. 
I enlighel med ullalande i prop. 1981/82: 100 bil. 12 (UbU 1981/82: 20. 

rskr 1981/82: 248) att fr. o. m. budgetäret 1983/84 anordna försöks verksam

het med fördjupningskurser om 20 poäng i arbetsterapi och sjukgymnastik 

har U H.:\ redovisat förslag 1ill organisation. dimensionering och lokalise

ring av sådana kurser. U HÄ föreslår att en fördjupningskurs i arbetsterapi 

anordnas vid universitetet i Göteborg och en fördjupningskurs i sjukgym

nastik anordnas vid universitetet i Lund med 20 slUderande i varje kurs. 

Jag beräknar medel för berörda kurser under anslaget Vissa särskilda 

utgifta inom högskolan. 

Tandläkarlinjen 

Avvecklingen av Kl: s enhet för tandläkarutbildning vid Holliindargatan 

fortgår i enlighet med riksdagens beslut /prop. 1979/80: 148. UbU 

1979/80: 35. rskr 1979/80: 387). Den verksamhet som avvecklas är omfat

tande: bl. a. dras totalt 270 tjänster in. Min företrädare anförde i prop. 

1981/82: 100 bil. 12 all Kl borde ges möjlighet att fortlöpande justera an-

28 Riksdaf<ien JY82/83 I sam/. Nr IUO. Bilai:a JU 
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slagsberäkningarna med hänsyn till den faktiska utvecklingen. UHÄ har 

med yttrande den 6 december 1982 överlämnat skrivelse från Kl med 

reviderad beräkning avseende s. k. övertalighetskostnader i samband med 

avvecklingen av enheten vid Holländargatan. För budgetåret 1983/84 be

räknar jag anslagsposten för enheten vid Holländargatan till 17910000 kr. 

Jag har härvid inte beaktat lönekostnader för vissa tandtekniker som blir 

övertaliga vid nedläggningen. Jag har under anslagsposten Karolinska 

institutet även räknat medel för pris- och löneomräkning för enheten vid 

Holländargatan. 

Universitetet i Göteborg har anhållit om en anslagsförstarkning för ut

bildning av tandläkare. Enligt UHÄ har kostnaderna för omläggning av 

tandläkarutbildningen varierat mellan utbildningsorterna. Vid universitetet 

i Göteborg har kostnaderna varit stora under de senare åren av omlägg

ningstiden. Detta och flera andra faktorer gör enligt UHÄ att universitetets 

anhållan bör beaktas, vilket jag också har gjort vid min medelsberäkning. 

Tandsköterskeuthi/dning 

Tandsköterskeutbildning bedrivs f. n. av både statlig och kommunal 

huvudman. Förhandlingsarbete har inletts om att föra över den vid hög

skoleenheterna bedrivna tandsköterskeutbildningen till kommunal huvud

man. Utbildningen inom gymnasieskolan har nyligen reformerats. I den 

kommunala utbildningen ingår numera utbildning i odontologisk profylak

tik och röntgendiagnostik. Dessa båda kurser saknas i den statliga utbild

ningen. Jag anser det rimligt att kurserna ges även inom den statliga 

utbildningen och har beräknat medel så att ifrågavarande kurser kan ord

nas för dem som antas till tandsköterskcutbildning i Malmö. Göteborg och 

Umeå läsåret 1983/84. 

Ö1·riga frågor 

Jag har under detta anslag beräknat medel för del av kostnader vid tre 

tjänster som professor. vilkajag i det följande, vid min anmälan av anslaget 

Medicinska fakulteterna. föreslår skall inrättas. 

Med anledning av vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor 

beräknar jag att anslaget ändras enligt följande. 

Stöd- och innovationsåtgärdcr 
Studiefinansiering inom forskarutbildning 
Lokalt utveckling\arbete och personalutbildning 

99000 
-2837000 
+ 741 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar Jag anslaget till 

(381 897 000 - 2306 000 =) 3 79 591 (){){) kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje. orto

pedtekniska linjen. om 80 poäng den I juli 1983. 

2. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 

3. till Utbildning för 1·årdyrkcn för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 379 591 000 kr. 
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E 7. Utbildning för undervisningsyrken 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

611 798059 

694802000 

723885000 

Reservation 11416219 

Anslaget avser grundläggande utbildning för undervisningsyrken vid de 

statliga högskoleenheterna samt personalutbildning för skolväsendets be

hov inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget 

beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom 

sektorn samt för vissa kurser m. m. Medel för kommunal högskoleutbild

ning inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till kommunal högskole

utbildning m. m. 

A11sla1Isfiirdel11i11rt 

Högskoleenhet/ 
högskoleregion m. m. 

Grundläggande högskoleutbild-
ning och påbyggnadsutbildning: 

Stockholms högskoler<'gion 
Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm 
Konstfackskolan 
Musikhögskolan i Stockholm 

Uppsala hiigskolert•gion 
L:nivcrsitetct i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/ 
Västerås 
Högskolan i Falun/Horlängc 
Högskolan i (iiivle/Sandviken 
Högskolan i Orebro 

l.inköpi11gs högskoleregion 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

L1111J!A.falmii l1<igskoleregion 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Utbildningen i Halmstad 

Gi;tehori::s högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 

1982/83 

128498000 

52 231 000 

9089000 
12362000 
18397000 
24909000 

48 340000 
18 023 000 

72 730000 
15 676000 
14 254000 
18394000 
3 904000 

94684000 
6831000 

21784000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universiteh- och Före
högskoleämbctet draganden 

- 6965000 -12703000 
+ 4657000 + 4085000 
+12556000 + 12 208000 

+ I 197 000 - 1631000 

+ 405000 174000 
+ 1169000 + 777000 

211000 455000 
+ 1288000 + 63000 

+ 2406000 555 000 
+ 559000 + 19000 

+ 4836000 + 1 052000 
+ 790000 + 325 000 
+ 1503 000 + 1171000 
+ 1840000 + 1280000 
+ 562000 + 437 000 

+ 2027000 - 2312000 
486000 626000 

+ 1114000 122000 
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Högskoleenhet/ 
högskoleregion m. m. 

Unu•å hö1.:.~koleregion 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 

Ejfiirdelade medel 
Hemspråkslärarutbildning 
Utbildning av instruktörer 
för näringsliv och förvalt
ning 
Stöd- och innovationsåtgärder 
Kurser för lärare och 
ledare i frivillig musik
verksamhet 
Särskild och riktad ämnes
lärarutbildning 
Avslutande praktisk- pedago
gisk ämneslärarutbildning 
Utbildning med svenska som 
främmande språk 
Utbildningsarvoden 
Särskilda utbildningsåtgiirder 
for obehöriga lärare 
Till regeringens dispo-
sition 

Personalutbildning för 
skolväsendets behov: 
Stockholms högskoleregion 
L'.ppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
l .und/Malmö högskoleregion 
Göteborgs högskoleregion · 
Umeå högskoleregion 

Summa 

1 Engångsanvisning. 

1982/83 

51324000 
24 360000 

15 260000 

211000 

685 000 
619000 

329000 

2657 000 

I 064000 1 

6004000 

470000 

663089000 

5 453 000 
6559000 
3 140000 
6659000 
5 865000 
4037000 

31713000 

694802000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets- och Före
högskoleämbetet draganden 

+ 2311000 + 1466000 
+ 1242000 387000 

99000 652000 

+ 5000 + 91000 

+ 17000 + 4000 
619000 619000 

329000 329000 

+ 66000 + 17000 

+ 26000 + 26000 

+ I 128000 
+29 765 000 

3426000 - 3538000 

+ 12000 219000 

+29581000 +28464000 

+ 366000 + 48000 
+ 650000 + 55000 
+ 621000 + 371 000 
+ 684000 + 56000 
+ 645 000 + 51000 
+ 401000 + 3~000 

+ 3367000 + 619000 

+32948000 +29083000 

Anslagsfrnmställning har avgivi.ts av universitets- och högskoleämbetet 

\UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

Pris- och löneomräkning 

1.1 Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 
Summa under I 
2 Förändrin!far m• anslaxstek

ni.l"k na/llr 
2.1 Musiklärarutbildning. HLS, 

musiklärarlinjen, SMH 
2.2 Teckenlärarutbi,ldning, HLS, 

teckningslärarlinjen. KF 
2.3 Kurser för lärare och ledare i 

frivillig musikverksamhet E 
7:1I Linköpings högskolere
gion 

2.4 Overföring från anslaget 
Forskning och utvecklingsar
betc för högskolan m. m. 
(Lokalt utvecklingsarbete 
och personalutbildning) 

2.5 Överföring till anslaget Uni
versitets- och högskoleämbe
tet av medel för Stöd- och 
innovationsatgärder 

Summa under 2 
3 Konsehenser a1· tidixare he

s/ut 
3.1 Fritidspedagoglinjcn: 

Minskade planeringsramar 
föregående år. HLS, UU, 
HE/V. HG/S, HÖ. ULi. HJ. 
UL, HY. uH. HB. HS/H 

3. 2 Förskollärarlinjen: 
Minskade planeringsramar 
föregående år. HLS, UU, 
HE/V, HF/B. HG/S, HÖ. 
ULi. HJ. CL, HK. HKr, 
HY. UG. HB. HKs, UUm, 
HLu. HS/H 

3.3 Gymnastikhirarlinjen: 
Praktisk-pedagogisk utbild
ning, HÖ 

3.4 Hemspråkslärarlinjen: + 24 
nybörjarplatser 82/83. HLS 
Särskilda ;\tgärder bortfall 
kostnad 82/83 
andra års-kostnad 

3.5 Industri- och hantvcrkslärar
linjen: 
HLS. UL, HS/H 
+ 66 nybörjarplatser 83/84 
Särskild utbildning bortfall 
andra och tredje termin 
tjärde termin 
Teknikläraruthildning. HY+ 
30 nybörjarplatser 82/83 

3.6 Lågstadielärarlinjen: 
Slopat vartannatårs-intag 
och + 204 nybörjarplatser 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+ 13 588 
+14347 
+27935 

+12533 
-12533 
+ 4488 
- 4488 
+ 337 

337 

+ 1337 

619 
+ 718 

890 

- 8456 

+ 292 

+ 707 

- 1401 
+ 240 

+ 236 

~m 
+ 261 

+ 632 
+ 5 377 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

82/83, HLS, HF/B, HG/S, 
ULi. HJ, UL, HK, HKr. 
HY. UG, HKs, UUm. HLu, 
HS/H 
Särskild utbildning 
start 81/82 variant av linje 

start 82/83 variant av linje 
start 82/83 enstaka kurser, 
HLS, UG. HLu 
Vidareutbildning mellansta
dielärare till lågstadielärare 
(vartannat år), UG 

3. 7 Mellanstadielärarlinjen: 
+ 216 nybörjarplatser 82/83. 
HLS, HF/B, HG/S, ULi. HJ, 
UL, HK. HKr. HY. UUm. 
HS/H 
Tillvalskurser i samiska 
(vartannat år). Hlu 
Vidareutbildning lågstadielä
rare till mellanstadielärare 
(vartannat år). UG 
Särskild utbildning, HLS, 
UG. HLu 

3.8 Musiklärarlinjen: 
tvåämnes praktisk-pedago
gisk utbildning. UG 
Ettämnes: + 18 nybörjar
platser 82/83. HÖ. UL 
Särskild utbildning 82/83 

3.9 Slöjdlärarlinjcn: 
Särskild utbildning, ULi 

3.10 Teckningslärarlinjen: 
Särskild utbildning teck
ningslärarlinjen Stockholm 
start 81/82 
start 82/83 

3.11 Textillärarlinjen: 
Särskild uthildning, UG 

3.12 V;lrdlärarlinjen: 
Särskild utbildning 
andra ars-kostnad 
tredje års-kostnad 
enstaka kurs 

3.13 Ämneslärarlinjerna: 
Bortfall engångsanvisning 

3.14 Speciallärarlinjen: 
Kurs för särskolans trä
ningsskola, HLS 

Summa under 3 
4 Altemati1· I 
4.1 Barnavärdslärarlinjen: 

Tvåämnesutbildning start 
83/84. uu 

4.2 fritidspedagoglinjen: 
- 104 nybörjarplatser 83/84. 
HF/B. HG/S. ULi. UL. 
HS/H 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
<tkr. i 

+ 141 
- I 179 
+ 1179 

949 

341 

+ 125 
+ 4063 

+ 3T!. 

248 

341 

185 

+ 833 
678 
508 

410 
+ 71 

835 

667 
+ 667 

667 

- I 090 

328 
- 4500 

860 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.3 Förskollärarlinjen: 
- 405 nybörjarplatser, HLS. 
UU. HE!V. HFIB. HG/S. 
HÖ. CLi. HJ. UL. HKr, 
HLu 

4.4 Gymnastiklärarlinjen: 
+ 26 nybörjarplatser, HLS. 
HÖ (inkl. kompletterande ut
bildning för gymnastiklärare 
med utländsk examen) 

4.5 Hemspråkslärarlinjen: 
Särskild utbildning variant 
av linjen. HLS 

4.6 Industri- och hantverkslärar
linjen: 
+ 30 nybörjarplatser. U L. 
HLS 

4. 7 Lågstadielärarlinjen: 
+ 18 nybö1:jarplatser. UL 

4.8 Mellanstadielärarlinjen: 
+ 6 nybörjarplatser. UL, 
HLu 

4. 9 Musiklärarlinjen: 
+ 15 nybörj<trplatser. HÖ. 
CL. UG, HLu 

4.10 Slöjdlärarlinjen: 
120 poängsutbildning+ 24 
nybörjarplatser, U Li. Sär
skild utbildning variant av 
linjen 
:!4 nybörjarplatser, ULi 

4. l l SYO-linjen: 
+ 50 nybörjarplatser, HLS. 
UL. UUm 

4.12 Teckningslärarlinjen: 
+ 12 nybörjarplatser, KF. 
Ul.Jm. Särskild utbildning 
variant av linjen 
24 nybörjarplatser. KF 

4.13 Ämneslärarlinjerna: 
160 poängsutbildning 
+ 100 nybörjarplatser. HLS. 
UU. HO. ULi, UL, HY, 
UG. HKs. UUm. Med 
svenska som främmande 
språk 
+ 50 nybörjarplatser 40 
poängsutbildning 
engångrnnvisning 

Kostnad 
budget
året 
1983184 
(tkr.) 

- 4664 

+ 746 

+ 379 

+ 732 

+ 230 

+ 49 

+ 692 

+ 713 

+ 508 

+ 943 

+ 320 

+ 340 

+ I 142 

+ 564 

+ I 090 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.14 Speciallärarlinjen: 
gren l 
minskning med 102 nybörjar
platser. HLS. UU, HG/S, 
lJLi. HJ, UL. UG, UUm 
gren 3. UG 
Personalutbildning för skol
väsendet 

4.15 Minskning av resurserna per 
utbildningsplats 

4.16 Gemensamma funktioner 
4.17 Gemensamma funktioner 

(bibliotek m. m.J 
Summa under 4 
5 Alternati1· 2 
5.1 Hemspråkslärarlinjen: 

Särskild utbildning 
kurser HLS. UL. 'JG. På
byggnadskurser i ämnesteori 
och ämnesmetodik, HLS, 
UL. UG 

5.2 Industri- och hantvcrkslärar
linjen: 
Flyglärarutbildning i stället 
för nuvarande flyginstruk
törskurs (merkostnad). HLS 

5.3 Lågstadielärarlinjen: 
Särskilda åtgärder kurser, 
HLS. UG. HLu 
Förskollärare till lågstadielä
rare 
+ 72 nybörjarplatser, HLS. 
HKr. HKs 

5.4 Mellanstadielärarlinjen: 
Särskilda åtgärder kurser, 
HLS. UG, HLu 

5.5 Textillärarlinjen: 
Utbildning för viivlärare och 
yrkeslärare i sömnad, UU 

5.6 Kompletteringsutbildning 
av lärare i svenska som främ
mande språk 

5. 7 Resursförstärkning 
HEIV. UL 

Summa under 5 

Kostnad 
budget
året 
1983184 
(tkr.) 

- 2655 

+ 418 

+ 2237 

(- 9432) 
709 

+ 610 
+ 2825 

+ 846 

+ 996 

+ 100 

+ 338 

+ 1627 

+ 338 

+ 461 

+ 564 

+ 700 

+ 5970 

+32948 

1 HLS = högskolan för lärarutbildning i Stockholm. KF = konstfackskolan, SMH = musikhögskolan i 
Stockholm. UU = universitetet i Uppsala. HE/V =högsko.Ian i Eskilstuna/V.ästerås, HF/B = högskolan i 
Falun/Borlänge, HG/S = högskolan i Gävle/Sandviken, HO = högskolan i Orebro, ULi = universitetet i 
Linköping, HJ = högskolan i Jönköping. UL = universitetet i Lund, HV = högskolan i Växjö. HK = 
högskolan i Kalmar. HKr = högskolan i Kristianstad. uH = utbildning i Halmstad, UG = universitetet i 
Göteborg, HB = högskolan i Borås. HKs = högskolan i Karlstad. UUm = universitetet i Umeå, HLu = 
högskolan i Luleå, HSIH = högskolan i Sundsvall/Härnösand. 
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UHÄ hemställer att 
I. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ: s förslag, 

2. under ett rcservalionsanslag Utbildning för undervisningsyrken för 

budgetåret 1983/84 anvisas 727750 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Vid mina överväganden har jag samrått med statsrådet Göransson. 

Inledning 

Iriom ramen för särskilda utbildningsåtgärder för obehöriga lärare be

drivs innevarande budgetår utbildning inom hemspråks-, industri- och 

hantverks-, lågstadie-. mellanstadie-. musik-, slöjd-, tecknings-. textil- och 

vårdlärarlinjerna. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) föreslår att 

särskilda utbildningsåtgärder skall starta även budgetåret 1983/84 men 

riktas enbart mot obehöriga hemspråks-, slöjd- och teckningslärarc. Jag 

biträder ämbetets förslag och förutsätter därvid att resurserna i första hand 

riktas till kommuner med stor andel obehöriga lärare i resp. kategori. För 

obehöriga låg- och mellanstadielärare räknar jag även medel för kurser för 

studerande som inom ramen för särskilda utbildningsåtgärder påbörjat en 

klasslärarutbildning. Vad gäller särskild utbildning av lärare i ämnet bild 

föreslår jag att utbildningen med hänsyn till lärarsituationen i Norrland 

förläggs till universitetet i Umeå. Beträffande finansieringen av de särskil

da lärarutbildningsåtgärder!1a hänvisar jag till vad statsrådet Göransson 

har anfört under anslagen Särskilda åtgärder på skolområdet och Bidrag till 

driften av grundskolor m. m. 

UHÄ framhåller att det bör skapas utbildningsmöjligheter för de lärare 

som tjänstgör eller avser att tjänstgöra inom Grundvux. Komvux-utred
ningen (U 1978: 04) har i sitt huvudbetänkande (SOU 1982: 29) Kommunal 

utbildning för vuxna behandlat bl. a. frågan om utbildning av lärare för 

nämnda skolform. Jag avser att återkomma till denna fråga i samband med 

beredningen av Komvux-utredningens förslag. 

Som framgår av vad jag tidigare anfört under Vissa gemensamma frågor 

räknar jag med en minskning av resurserna per utbildningsplats om sam
manlagt 5 milj. kr. 

Jag har tidigare anmält att jag kommer att förorda en besparing vad avser 

utbildningsarvode till studerande inom sektorn. Jag förordar således att 

utbildningsarvode inte skall utgå till studerande som efter den I juli 1983 

påbö1jar utbildning på handels- och kontorslärarfinjen. industri- och hant

verkslärarlinjen eller vårdlärarlinjen. Däremot förordar jag att utbildnings

arvode även fortsättningsvis, under vissa förutsättningar, skall utgå till 

studaande på speciallärarlinjen. gren I. 20-40 poäng. samt på gren 2 och 

gren 3. Medel för detta beräknar jag här under en särskild anslagspost. 

Det förhållandet att utbildningsarvoden inte längre kommer att utgå till 
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Planerings ramar för sektorn för utbildning för undervisningsyrken budgetåret 1982/83. 

Utbildningslinje/poäng HLS SMH Konst- Upp- Eskils- Falun/ Gävle/ Örebro Lin- Jön- Lund 
fack sala tuna/ Bor- Sand- köping köping 

Barnavårdslärarlinjen. 120 
Folkhögskollärarlinjen, 40 
Fritidspedagoglinjen. 100 184 
Förskollärarlinjen. 100 930 
Gymnastiklärarlinjen. 80 145) 
Handels- och kontors-

lärarlinjen. 40 36 
Hemspråkslärarlinjen, 80 120 
Hushållslärarlinjen, 120 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen. 40 148 
Lagstadielärarlinjen. 100 96' 
Mellanstadielärarlinjen, 120 966 

Musiklärarlinjen. 160 T!. 
Slöjdlärarlinjen. 40 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen, 120 30 
Teckningslärarlinjen. 120 
Textillärarlinjen, 120 
Vårdlärarlinjen, 60 144 
Ämneslärarlinjerna, 160 208 
Lärarlinjen för jordbruk. 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel. 20 

Speciallärarlinjen. 20-100 407 10 

Pedagogik/metodiklärar-
linjen. 20 18 

48 

Västerås länge viken 

90 60 
174 126 

48 

36 
48 

140" 

84 
84 

36 
102 

30 
30 

30 
144 

30 
60 

24 

1 Härav avser minst 50 platser 50-poängsutbildning. 

75 
72 60 60 

120 168 120 
1064 

30 30 
60 60 

26 
96 

48 
118 

84 24 

96 
330 

24 
36 

124 
30 
78 
52 

60 

96 
1829 

302 10 

2 Härav avser minst 576 platser 50-poängsutbildning och minst 192 platser i Stockholm. Eskilstuna/Västerås, 
Linköping, Lund, Göteborg och Borås utbildning för tv<hpråkiga studerande. Inom ramen anordnas även 
utbildning för samisktalande studerande och för studerande ur den finskspråkiga minoriteten i Norrbottens 
län. Av platserna i Stockholm avser 60 utbildning på Gotland. 

-' Härav avser 45 platser utbildning inom varianten idrotts lärare. 
4 Härav avser 50 platser tvåämnesutbildning. 
' Härav avser 24 platser tvåämnesutbildning. 
'' Härav avser 24 platser särskild utbildning för sökande med finska som modersmål. 
7 Härtill kommer 30 platser landstingskommunal högskoleutbildning i Arvika. 96 platser avser tvåämnesut

bildning. varav 16 i Stockholm. 24 i Lund. 32 i Göteborg samt 24 i Lukå. Vidare tillkommer 60 platser i 
särskild utbildning för musiklärare utan föreskriven utbildning. 
8 Härav avser 20 platser ämnesteoretisk utbildning i Örebro. 
9 Härav avser 25 platser ämnesteoretisk utbildning i Växjö. 

10 Härav avser 50 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng, gren I. 
11 Härav avser 30 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng. gren I. 
12 Flerämnesutbildning. 

de studerande på vissa linjer kan förändra rekryteringen till linjerna. Jag 

förutsätter att UHÄ noga följer utvecklingen i detta avseende. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn för utbildning för under

visningsyrkcn framgår av tabellen i det följande. 

Jag övergår nu till ati behandla de olika linjerna inom sektorn samt 

frågor rörande personalutbildning för skolväsendets behov. Jag behandlar 

därvid endast linjer där jag föreslår avvikelser i förhållande till tidigare 

beslut. 
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Utbildningslinjeipoäng Kal- Kris- Växjö Halm- Göte- Borås Karl- Umeii 
mar tian- stad borg stad 

stad 

Barnavårdslärarlinjen. 120 12 12 
Folkhögskollärarlinjen. 40 
Fritidspedagoglinjen, 100 30 60 30 114 30' 60 
Förskollärarlinjen, 100 120 138 120 60 240 120 120 120 
Gymnastiklärarlinjen, 80 
Handels- och kontors-

lärarlinjen, 40 24 24 
Hemspråkslärarlinjen. 80 36 
Hushållslärarlinjen. 120 36 48~ 

Industri- och hantverks-
lärarlinjen. 40 120 78 

Lågstadielärarlinjen. 100 30 30 30 4K' 30 30 
Mellanstadielärarlinjen. IOO 60 30 60 T!.' 48 60 
Musiklärarlinjen, 160 62 
Slöjdlärarlinjen. 40 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen. 120 60 
T eckningslärarlinjen. 12() 48 
Textillärarlinjen. 120 60 24 
yardlärarlinjen. 60 144 72 
Amneslärarlinjerna. 160 192 .60 110 
Lärarlinjen för jordbruk. 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel. 20 

Speciallärarlinjen, 20-100 290 10 258 11 

Pedagogikimetodiklärar-
linjen, 20 12 

Barna1•årdsliirarlinjen 

UHÄ föreslår att utbildning i barnkunskap och annat ämne/andra ämnen 

försöksvis skall rå starta budgetåret 1983/84 med 16 nybörjarplatser vid 

universitetet i Uppsala. Samtidigt skall antagningen till ettämnesutbild

ningen vid nämnda universitet upphöra. Ämbetet beräknar att utbildningen 

kan ske inom ramen för nuvarande kostnad för ettämnesutbildning_ Jag 

biträder UHÄ: s förslag och förutsätter att den nya utbildningen inte heller 

framgent medför ökade kostnader för statsverket. Det ankommer på rege

ringen att föreslå de ämneskombinationer i vilka ämnet barnkunskap skall 

ingå. Jag avser att senare föreslå regeringen att barnkunskap i första hand 

skall kunna kombineras med svenska, religionskunskap eller biologi. 

Lu- Sunds- Sum-
leå vall/ ma 

Härnö-
sand 

40 
75 

36 30 I 078 1 

120 120 3492~ 
251 

108 
192 
132 

36 524 
30 30 504 
48 30 792 
44 2567 

96 

150 
96 

120 
552 

10 

84 
1473 

30 
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Fritidspedagoglit(ien 

Socialstyrelsens reviderade be~äkningar från mars 1982 av tillg<°tng och 

efterfrågan på fritidspedagoger medför vid nuvarande dimensionering av 

linjen, att tillgången kommer att överstiga behovet. UHÄ föreslår mot 

denna bakgrund en minskning med 136 nybörjarplatser budgetåret 1983/84. 

Med hänsyn till den vikande arbetsmarknaden förordar jag en minskning 

av planeringsramen för fritidspedagoglinjen med 160 platser. Jag föreslår 

att antalet nybörjarplatser minskas med 24 vid högskolan i Falun/Borlänge. 

6 vid högskolan i Gävle/Sandviken, 20 vid universitetet i Linköping, 24 vid 

universitetet i Lund, 24 vid högskolan i Luleå och 30 vid högskolan i 

Sundsvall/Härnösand. Platser!Ja i Lund avser utbildningen i Helsingborg. 

Härtill minskas planeringsramen med 32 platser i den kommunala högsko

leutbildningen i Östersund för vilka medel beräknats under anslaget Bidrag 

till kommunal högskoleutbildning. 

Förskollärarlinjen 

Planeri·ngsramen för förskollärarlinjen är för innevarande budgetår 4005 

nybörjarplatser. Socialstyrelsens reviderade beräkningar av tillgång och 

efterfrågan på förskollärare från mars 1982 visar att överskottet på förskol

lärare. vid oförändrad dimensionering, kommer att öka ytterligare. UHÄ 

föreslår därför en minskning av planeringsramen med 405 nybörjarplatser. 

Jag förordar, med hänsyn till läget på arbetsmarknaden, en minskning med 

513 nybörjarplatser. Jag föreslår att antalet nybörjarplatser minskas med 

30 vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 48 vid universitetet i 

Uppsala, 54 vid högskolan i Eskilstuna/Västerås, 30 vid högskolan i Falun/ 

Borlänge, 36 vid högskolan i Gävle/Sandviken, 24 vid högskolan i Örebro, 

39 vid universitetet i Linköping, 48 vid högskolan i Jönköping, 102 vid 

universitetet i Lund, 42 vid högskolan i Kristianstad, 30 vid universitetet i 

Göteborg och 30 vid högskolan i Luleå. 

Gymnastikliirar/injen 

UHÄ föreslår en ökning av gymnastiklärarlinjen med 26 platser. varav 

20 platser avser varianten för idrottslärare och sex platser avser ettämnes

utbildningen i Örebro. Förslaget överensstämmer i huvudsak med den 

ökning av nybörjarplatser på linjen som riksdagen beslutat om i tilläggs

budget I för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83: 25, UbU 1982/83: 11. rskr 

1982/83: 114). Jag biträder UHÄ: s förslag. Jag biträder även ämbetets 

förslag om vissa extra medel för kompletteringskurser för studerande som 

har genomgått gymnastiklärarutbildning utomlands. 

Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr. 80. har ämnet gymnastik ersatts 

med ämnet idrott. UHÄ har därför föreslagit att linjens benämning ändras 

till idrottslärarlinjen. Jag biträder förslaget. 
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Industri- och hanf\·erksliirarlinjen 

Organisationskommitten för trafikflygarutbildning har i förslaget (DsK 

1982: 4) Statlig trafikflygarhögskol::1 föreslagit att nuvarande utbildning av 

tlyginstruktörer vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm ersätts med 

en tlyglärarutbildning vid samma enhet. Jag bitrFder förslaget och har 

beräknat medel härför(+ 100000 kr.). 

K I as s I ii ra rli nje rna 

Utbildningsutskottet uttalade (UbU 1981/82: 25, rskr 1981/82: 313) med 

anledning av eri motion vid föregående riksmöte att den reguljära utbild

ningen på klass- och ämneslärarlinjerna vid högskolan för lärarutbildning i 

Stockholm snarast borde ses över beträffande sin omfattning och dimen

sioneras efter behovet av lärare i regionen. Med anledning härav vill jag 

anföra följande. 

Lärarutbildningen dimensioneras liksom högskoleutbildningen i övrigt 

på grundval av dels behovet av arbetskraft med den berörda utbildningen, 

dels individernas efterfrågan på utbildningen samt med beaktande av de 

resurser som kan ställas till förfogande. Härav följer att behovet av lärare 

inom en viss region inte ensamt bör vara styrande för dimensioneringen av 

utbildningen vid den eller de högskoleenheter som finns i regionen. Beho

vet bör dock ingå som en viktig faktor vid bedömningen. 

Behovet av mellanstadielärare och lärare utbildade på ämneslärarlin

jerna har för landet i dess helhet minskat sedan föregående år, bl. a. till 

följd av besparingar inom skolområdet. Vad gäller frågan om behovet av 

mellanstadie- och ämneslärare inom stockholmsregionen har besparingar

na medfört en ökad tillgång på behöriga lärare. Planeringen av ytterligare 

en antagningsomgång i stockholmsregionen av s. k. riktad ämneslärarut

bildning har, enligt 'vad jag inhämtat nått så långt, att utbildningen kan 

starta hösten 1983. Jag återkommer till frågan om riktad ämneslärarut

bildning under Ämneslärarlinjerna. Jag anser därför att behörighetssitua

tionen i stockholmsområdet inte påkallar någon ökad dimensionering vad 

avser mellanstadie- och ämneslärarlinjerna. 

För lågstadielärarlinjens del visar skolöverstyrelsens (SÖ) beräkningar 

ett minskat behov för de närmaste åren. Bristen på behöriga lågstadielära

re inom vissa kommuner i stockholmsregionen är dock fortfarande påtag

lig. I Botkyrka kom.mun är enligt uppgift hösten 1982 85 lågstadielärare av 

296 obehöriga och i Håbo kommun 20 av 53. 

Planeringsramen för lågstadielärarlinjen blir - med utgångspunkt i bl. a. 

de beslut om varjeårsantagning som fattats vid föregående riksmöte - 504 

nybörjarplatser budgetåret 1983/84. Med hänsyn till det minskade behovet 

av lågstadielärare för landet i sin helhet är jag inte beredd att biträda 

UHÄ: s förslag om ökning av planeringsramen. För att snabbt öka tillgång

en på behöriga lågstadielärare i stockholmsområdet förordar jag att sådan 

utbildning om 40 poäng av förskollärare som hittills försöksvis har bedri-
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vits vid högskolan i Kri_stianstad får anordnas budgetåret 1983/84 också vid 
högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Jag beräknar medel för sådan 

utbildning vad avser 24 nybörjarplatser i Stockholm och 30 i Kristianstad. 

Tecknings I ärar/ i l!ie 11 

Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr. 80, har ämnet teckning ersatts 
med ämnet bild. UHÄ har därför föreslagit att linjens benämning ändras till 

bildlärarlinjcn. Jag biträder förslaget. 

Ämneslärarlinjerna 

UHÄ har lagt fram förslag om utbildning av lärare i svenska som främ

mande sprtlk och föreslår en ökning av planeringsramen för ämneslärarlin
jerna med 50 nybörjarplatser för att tillgodose behovet i detta avseende. 

Ämnet bör dessutom, enligt ämbetets uppfattning. kunna ingå i den regul

jära utbildningen av klasslärare, folkhögskollärare och hemspråkslärare. 

UHÄ föreslår att kompletteringsutbildning för nu verksamma lärare inom 
området påbörjas budgetåret 1983/84. Jag anser. i likhet med UHÄ. att 

frågan om utbildning av lärare i svenska som främmand.e språk bör ges hög 

prioritet och biträder ämbetets förslag vad beträffar ämneslärarutbildning. 
Utbildningen bör, enligt min mening, konstrueras i en treämneslärarut
bildning så att ämnet svenska som främmande språk kombineras med 

ämnet svenska samt ett modernt språk. Kurser i svenska som främmande 

språk ges f. n. inom de resurser som anvisas för personalutbildning föi: 
skolväsendets behov. Jag avser att återkomma till frågan om komplette

ringsutbildning i samband med beredning1!n av Komvux-utredningens för

slag. 
För att den nuvarande kapaciteten på den praktisk-pedagogiska utbild

ningen skall kunna bibehållas förslår UHÄ. att medel motsvarande 35 
årsstudieplatser på den praktisk-pedagogiska utbildningen anvisas för det

ta ändamål. Jag biträder förslaget. 
Vad gäller särskilda utbildningsåtgärder för obehöriga ämneslärare, som 

genomförts under en följd av år, har jag i det föregående behandlat antag
ning inför budgetåret 1983/84 till riktad ämneslärarutbildning vid högskolan 
för lärarutbildning i Stockholm. Då behovet av ämneslärare minskar. till 

följd av dels vidtagna besparingar inom gymnasieskolan, dels på sikt på 
grund av minskat elevunderlag på grundskolans högstadium och i gymna

sieskolan. förordar jag att någon nyantagning inte skall göras till särskild 

eller riktad ämneslärarutbildning. frånsett den planerade utbildningen i 

Stockholm. 

Speciallärarlinjen 

UHÄ föreslår en reformering av speciallärarlinjen, gren I. Enligt försla

get skall utbildningen inom gren I koncentreras på arbete i särskolan och 
på elever med grava svårigheter i samtliga andra skolformer. Utbildningen 
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bör omfatta 40 poäng och föreslås få en planeringsram på 456 nybörjar

platser. Enligt ämbetets uppfattning kan det utbildningsbehov som nu 

tillgodoses i basdelen om 20 poäng omformas till fortbildning. 

Jag erinrar om att speciallärarutbildningens gren I förändrades genom 

beslut av riksdagen i december 1980 (prop. 1980/81:20, UbU 1980/81: 15, 

rskr 1980/81: 120). Första utbildningsomgången genomfördes budgetåret 

1981/82. Innevarande budgetår genomförs utbildningen för andra gången. 

Innan ställning tas till ytterligare förändringar av speciallärarutbildningen 

bör en analys göras av såväl specialundervisningens organisation och 

innehåll inom skolväsendet som behovet av särskilt utbildade lärare för 

denna verksamhet. Jag avser därför att föreslå regeringen att ge SÖ och 

UHÄ i uppdrag att utreda nämnda förhållanden. 

Vad gäller principer för urval till specialiärarutbildning förutsätter jag att 

UHÄ beaktar det behov av utbildade speciallärare som finns i skilda 

kommuner och hos andra huvudmän för olika skolformer och utformar 

reglerna med hänsyn härtill. De möjligheter som UHÄ har att omfördela 

platser mellan olika utbildningar på gren 2 bör utnyttjas om det visar sig att 

behovet av platser inom någon utbildning inte motsvarar tillgängliga antag

ningsplatser. 

Personalurbildning för sko/väsendets hehm· 

Under littera D. Skolväsendet, anslaget Fortbildning har statsrådet Gö

ransson anfört att inriktningen av fortbildningen och vidareutbildningen 

för skolväsendets personal under budgetåret 1983/84 bör vara huvudsakli

gen densamma som under innevarande budgetår. 

SÖ har i bilaga till skrivelse den 15 oktober 1982 redovisat vissa iaktta

gelser om högskolans fortbildningsverksamhet för skolpersonal höstter

minen 1982. Redovisningen omfattar den del av personalutbildningen, som 
äger rum inom högskolan. Vidare omfattar redovisningen enbart höstter

minen 1982, dvs. halva budgetåret. Med nämnda reservationer konstaterar. 
SÖ dock att de prioriteringar som angivits för forthildningens inriktning i 

huvudsak har följts i kommunernas prioriteringar av förmåner och motsva

rats av högskolans beredskap för att möta skolväsendets behov. Vidare 
konstaterar SÖ att antalet kursdeltagarveckor är väsentligt högre än mot

svarande antal i det gamla systemet. För enbart en termins verksamhet är 

antalet kursdeltagarveckor större än hela årsomfattningen av direkta fort

bildningskurser i det tidigare systemet. Ca 7 300 deltagare planeras hösten 

1982 genomföra närmare 26000 kursdeltagarveckor. 

Redovisningar av den typ SÖ lämnat är värdefulla för den fortsatta 

planeringen av personalutbildning. Det är därför angeläget att den fortsatta 

utvärderingen också omfattar frågor om hur de resurser utnyttjas som 

ställs till högskolans förfogande för personalutbildning. Jag förutsätter att 

UHÄ fortlöpande i sina anslagsframställningar lämnar sådana redovisning

ar. 
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UHÄ föreslår att riksansvaret för fortbildning av lärare i yrkesinriktade 

ämnen skall avvecklas till förmån för ett regionaliserat ansvar även för 

fortbildning av denna lärarkategori. Jag biträder ämbetets förslag. Inom 

varje högskoleregion kommer således resp. fortbildningsnämnd att få an

svaret för samtliga berörda lärarkategorier. Av särskild betydelse är det 

då, att de små målgruppernas behov beaktas. UHÄ och SÖ har härvidlag 

ett naturligt samordningsansvar. 

SÖ framhåller i sin anslagsframställning att personalutbildningen i större 

utsträckning kan bedrivas decentraliserad och som distansundervisning. 

Jag vill betona vikten av att utbildningen planeras och genomförs så att 

högskolans resurser utnyttjas på bästa sätt, samtidigt som skolväsendets 

behov tillgodoses och de studerandes möjlighet att komma i åtnjutande av 

utbildningen underlättas. I det sammanhanget hör såväl decentraliserad 

utbildning som distansundervisning vara framkomliga vägar att nå en hög

re effektivitet inom personalutbildningen. 

Ö1·riRa frå{?or 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i enlighet 

med vad UHÄ har föreskrivit. Jag beräknar också medel för andraårskost

nader för de nybörjarplatser som kommit till genom beslut i tilläggsbudget 

I till statsbudgeten för innevarande budgetår (prop. 1982/83: 25. UbU 

1982/83: 11. rskr 1982/83: 114). UHÄ har föreslagit att medel för tecknings

lärarutbildningen och musiklärarutbildningen i Stockholm anvisas direkt 

till konstfackskolan resp. musikhögskolan i stället för som nu till högsko

lan för lärarutbildning i Stockholm. Ämbetet föreslår vidare att medel 
motsvarande vad som tidigare har anvisats för kurser och ledare i frivillig· 

musikverksamhet och som hittills har disponerats av UHÄ anvisats under 

anslagsposten Il Personalutbildning för skolväsendets behov, Linköpings 

högskoleregion. Jag biträder U HÄ: s förslag. Jag har dock ber:iknat att av 

medel som tidigare har anvisats till högskolan för lärarutbildning i Stock

holm skall till musikhögskolan i Stockholm anvisas 12 082 000 kr. och till 

konstfackskolan anvisas 4 327 000 kr. 

Jag beräknar anslagsposten Utbildningsarvode till vissa studerande till 

29 765 000 kr. 

UHÄ har tidigare ur anslagsposten stöd- och innovationsåtgärder dispo

nerat 90000 kr. för genomförande av språkprov vid antagning till lärarut

bildning för studerande med annat modersmål än svenska. Medel härför 

beräknar jag nu under anslagsposten Hemspråkslärarutbildning. 

Med anledning av vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor 

beräknar jag att anslaget ändras enligt följande. 

Stöd- och innovationsåtgärder 
Studiefinansiering inom forskarutbildning 
Lokalt utvecklings<trbete och personalutbildning 

- 529000 
- 862000 
+1337000 
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Riksdagen har beslutat (prop. 1981/82: 100. UbU 1981/82: 24. rskr 
1981/82: 312) att en högskoleenhet skall inrättas i Halmstad den I juli 1983. 

Jag beräknar medel för de kostnader som är förenade härmed under detta 

anslag(+ 355000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 694 802 000 + 29 083 000 =) 723 885 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för utbildningsinsatser för vissa obehöriga 

lärare som jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att besluta att gymnastiklärarlinjen från 

och med den I juli 1983 benämns idrottslärarlinjen, 

3. godkänna de riktlinjer för utbildningsinsatser för utbildning av 

förskollärare till lågstadielärare som jag har förordat. 

4. bemyndiga regeringen att besluta att teckningslärarlinjen från 

och med den I juli 1983 benämns bildlärarlinjen, 

5. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

6. att till Uthildning för undervisningsyrken för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 723 885 000 kr. 

E 8. Utbildning för kultur- och informationsyrken 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

149186365 

161858000 

166190000 

Reservation 6968630 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för kultur- och informa

tionsyrken vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartemen

tets verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmänna 

utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. inom sektorn. Från anslaget 
utgår även bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier. 
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Anslagsfördel11i11g 

Högskoleenhet 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Universi- Före-
tets- och · draganden 
högskole-
ämbetet 

Stockholms hövkoleregion 
Universitetet i Stockholm 12522000 + 617000 630 000 
Gemensamt för de konst-
närliga högskolorna 445000 + 11000 + 3000 
Danshögskolan 3396000 + 177000 + 51000 
Dramatiska institutet 14239000 + 662000 + 266000 
Grafiska institutet och 
institutet för högre 
kommunikations- och 
reklamutbildning 2654000 + 98000 + 43000 
Konstfackskoian 16054000 + 712000 + 279000 
Konsthögskolan 8701000 + 659000 + 200000 
Musikdramatiska skolan 
i Stockholm 2 635 000 + 108000 + 70000 
Musikhögskolan i Stockholm 12 333 000 + 1485000 + 170000 
Scenskolan i Stockholm 4603000 + 269000 + 136000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet) Uppsala 12 225 000 + 1296000 + 504000 
Högskolan i Orebro 1394000 + 42000 + 20000 

Linköpi11Rs hiiRskoleregion 
Universitetet i Linköping 2054000 + 335000 + 177000 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 15 783 000 + 2 346000 + 1447000 
Högskolan i Kalmar 3045000 321000 403000 
Högskolan i Växjö 1372000 + 63000 + 19000 

Götehorgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 31058000 + 3641000 + 2 158000 
Högskolan i Borås 11854000 + 614000 + 312000 
Högskolan i Karlstad 1471000 + 47000 + 24000 

Umeå hii1:skolere1d011 
Universitetet i Umeå 2172000 + 144000 + 31000 

Stiid- och innt.J1•ation.1·åtf;(ärder 553 000 553 000 553000 

Allmtlnt hidrag till de 
fria .rnmfundens teo/o-
giska seminarier 912000 + 23000 + 6000 

Bidrag till högskole-
anknuten uthildning 1•id 
de fria samfimdens teo-
logiska seminarier 188000 + 5000 + I 000 

Antagningskostnader fiir 
1·issa konstnärliga ut-
hildningar 195000 + 5000 + I 000 

Utgift 161858000 +12485000 + 4332000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄl. 
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Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- och /iineomrilkning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2 1-"i!rilndringar 111· ans/agstek
nisk natur 

2.1 Överföring av medel för 
stöd- och innovarionsår
g~irder till anslaget U niversi
tets- och högskoleämbetet 

2.2 Överföring av medel från an
slaget Forskning och utveck
lingsarbcte för högskolan 
m. m. (lokalt utvecklingsar
hete och personalutbildning) 

2.3 Överföring av medel Mm an
slaget Ersättning åt leda
möter i tjänstcförslags
nämnder m. m .. KH. SMH 

Summa under 2 

3 Konsekvenser 111· tidigare he
s/lit 

3.1 Minskad planeringsram p{1 
kulturvetarlinjen. US 

3.2 Indragning av' deltidsutbild
ning. KF 

3.3 Uppbyggnad av fotogranin-
jcn, l'G 

3.4 Teckentolkutbildning, US 
3.5 Kyrkomusikerlinjen, UG 
3.6 '1usikerlinjen. CL 
3.7 Kulturvetarlinjen, ULi 
3.8 1'ya genrer i musik, SMH. 

UL. UG 
3.9 Teknikkurser. KF 
3.10 Reformering av musikdrama

tisk<i linjen och skådespclar
linjcn. MDS. SS. UL, CG 

3.11 Överföring av urbildnings
platser inom musikerlinjen 

Minskat antal platser. SMH 
Ökat antal platser. l'G 

Summa under 3 

4 
4.1 

Altanatii· I 
Nedläggning av pabyggnads
linjen för journalister. U S 

Kostnad
budgct
året 
19l0/84 
(tkr.) 

+ 3 168 
+ 4372 

+ 7 540 

553 

+ 325 

+ 85 

143 

204 

164 

+ I 087 
+ 220 
+ 103 
+ 213 
+ 154 

+ 297 
+ 92 

+ 267 

142 
+ 142 

+ 2065 

670 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.2 Nedläggning av kurser i ny 
tidningsteknik, HK 

4.3 Per capita-nedskärningar 
4.4 Gemensamma funktioner 
4.5 Kulturvetarlinjen. US, UU. 

UL. HV. UG 
4.6 Religionsvetenskapliga lin

jen. UU, UL 
4. 7 Kyrkomusikerlinjen. U L 
4.8 Linjen för industrid.:sign. 

KF 
4.9 Designlinjen, UG 
4.10 Danslinjen. DH 
4.11 Biblioteksassistentutbild-

ning. HB 
4.12 Konscrvatorslinjen, US 

K1·alitetwlti:ärder 

4.13 Kulturvetarlinjen. US. UU. 
ULi. UL. UG. UUm 

4.14 Religionsvetenskapliga lin
jen. UU, UL 

4.15 Gemensamma funktioner 
<bibliotek m. m.) 

Summa under 4 

5 Alternati1· 2 
5.1 Återtagande av per capita

ncdskärningar 
5.2 Åtenagande av deltidsut

hildning. KF 
5.3 Förstärkning av anatomiun

dervisning. DH 
5 .4 Förstärkning av basresur

serna på design- och konst
hantverkslinjerna. UG 

5.5 Utbyggnad av pabyggnads
linjen i musik, SMH, UL. 
UG 

5.6 Inrättande av påhyggnadsut
hildning i rcstaurcringskonst, 
KH 

5.7 Förstärkning av basresur
serna på linjen för fri konst, 
UG 

Summa under 5 

Kostnad
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

484 
I 015 

103 

+ 480 

+ 369 
+ 103 

+ 179 
+ 108 
+ 82 

+ 31 
+ 492 

+ 812 

+ 549 

+ 40 

+ 973 

+ I 015 

+ 104 

+ 29 

+ 282 

+ 210 

+ 246 

+ 164 

+ 2050 

+12485 

1 US = universitetet i Stockholm. DH = danshögskolan, KF = konstfackskolan. KH = konsthögskolan. 
MDS = musikdramatiska skolan i Stockholm. SMH = musikhögskolan i Stockholm, SS ~ scenskolan i 
Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. ULi = universiti:tct i Linköping. UL =universitetet i Lund, HV ~ 
högskolan i Växjö, HK= högskolan i Kalmar. HH =högskolan i Horiis. UG =universitetet i Göteborg. Ullm 
= universitetet i Umeå. 

29 Riksdai:en 1982183 I sam/. Nr llJO. Bilaga /0 
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UHÄ hemställer att 

I. en allmän utbildningslinje, konservatorslinjen, om 120 poäng inrättas 

den I juli 1983, 

2. en allmän utbildningslinje, konservatorsassistentlinjen, om 60 poäng 

inrättas den I juli 1984. 

3. en påbyggnadslinje, utbildning i restaureringskonst. om 20 poäng 

inrättas den I juli 1983. 

4. kulturvetarlinjen förlängs till att omfatta 140 poäng fr. o. m. d~n I juli 

1983. 

5. religionsvetenskapliga linjen delvis förlängs till att omfatta 1401160 

poäng fr. o. m. den I juli 1983. 

6. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ: s förslag, 

7. under ett reservationsanslag Utbildning för kultur- och informations

yrken för budgetåret 1983/84 anvisas 174343000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar följande kostnadsförändringar under detta anslag för bud

getåret 1983/84 som konsekvens av tidigare fattade beslut. 

Åtgärd m. m. Anslagsför-
ändring 
(tkr.) 

Minskad plancringsram för - 204 
kulturvetarlinjen 
Besparing vid konstfackskolan - 164 

Verkstadskurser vid konst- + 92 
fackskolan 
Uppbyggnad av fotograflinjen + 1 087 

Teckentolkutbildning + 220 

Kyrkomusikcrlinjen + 103 

Musikcrlinjen + 213 

Kulturvetarlinjen + 154 

Nya genrer i musik + 297 

Reformering av musikdramatiska + 267 
linjen och skådespelarlinjen 

Anmärkningar 

Jfr prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 
487. 
Jfr prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 
455. 
Jfr prop. 1979/80: 100 hil. 12 s. 
479. 
Jfr prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 
489. 
Jfr prop. 1981/82: HJO bil. 12 s. 
454. 
Jfr prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. · 
456. 
Jfr prop. 1981/82: IOO bil. 12 s. 
456. 
Jfr prop. 1981/82: IOO bil. 12 s. 
456. 
Jfr prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 
456. 
Jfr prop. 1979/80: 69. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av tabellen. För 

den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och hög

skoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet (b) tillsammans med 

beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleen

het inom parentes. 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken budgetåret 1983/84 

. Utbildningslinje/poäng Stockholm Uppsala Örebro Linköping/ 
Norrköping 

Lund/ 
Malmö 

Växjö Göteborg Borås Karlstad Umeå Summa 

a) Allmänpraktiska medielinjen, 40 
Bibliotekarielinjen. 80 
Danslinjen, 120 
Designlinjen, 170 
Konsthantverkslinjen. 170 
F otograflinjen. I W 
Grafiska linjen. 80 
Journalistlinjen. 80 
Kyrkomusikerlinjen. 160 
Linjen för fri konst, 200 
Medielinjen för film!fV. 
radio och teater. 80/120 
Mimlinjen. 120 
Musikdramatiska linjen. 140 
Skådespelarlinjen, 140 
Musikerlinjen. 160 
Reklam- och kommunikations
linjen. 60 
Tolklinjen. 60 
Linjen för bild och miljö, 200 
Linjen för grafisk form
givning/illustration. 170 
Linjen för industridesign. 170 
Linjen för inredningsarkitektur. 170 
Linjen för textil formgivning. 170 
Linjen för tredimensionell 
gestaltning. 170 

161 

172 

40.1 
120 

8• 
30~ 

24 1 

6 

67 
128 

5<;• 

503 

209 

9510 

Konsthögskolans arkitekturskola. 40 26 
Påbyggnadslinje i dokumentalist
utbildning. 20 

b) Kulturvetarlinjen. 120 (180) 
Religionsvetenskapliga linjen. 140 
Planeringsram för linjer enligt bl 180 

1 Dramatiska institutet. 
2 Danshögskolan. 

(60) 
!210) 
270 

!30) 

30 

3 Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och 
reklamutbildning. 

4 Musikhögskolan i Stockholm. 
~ Konsthögskolan. 

(45) 

45 

4 

12 
32 

(75) 
( 125) 
200 

(30) 

30 

} 50 

20 
20 

120 
6 

12 

}12 
32 

(30) 

30 

240 

30 

(30) 

30 

(30) 

30 

16 
240 

17 

50 

20 
60 

240 
18 
42 

24 

12 
30 

119 

50 
20 

95 

26 

30 

510 
335 
845 

6 Danshögskolan. Antagning av 12 studerande sker vart tredje år. 
7 Musikdramatiska skolan i Stockholm. 
s Scenskolan i Stockholm. 
9 Antagning var tredje eller var fjärde termin. Totalt finns 60 nybörjar

platser. 
10 Konstfackskolan. 
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1jän.H som professor i F?itarr 

För riksdagen bör anmälas att regeringen den 22 juli 1982 - med stöd av 

riksdagens bemyndigande år 1965 (jfr prop. 1965: I bil. 10 s. 345, SU 

1965: 90, rskr 1965: 223) - beslutat att den I augusti 1982 vid universitetet i 
Lund inrätta en tjänst som professor i ämnet gitarr, personlig för Per-Olof 

Johnson. Tjänsten är en professur av det slag med vilken är förenat 

konstnärligt utvecklingsarbete. Jag beräknar därför medel för tjänsten(+ 

500000 kr.) under detta anslag. 

Jag övergår nu till att behandla frågor som rör vissa särskilda linjer. 

Religionsi•etenskapliF?a linjen 

.Med hänsyn bl. a. till arbetsrnarknadsläget bör antalet nybörjarplatser på 

linjen ökas med 20 vid universitetet i Uppsala och 40 vid universitetet i 

Lund nästa budgetår ( + 370000 kr.). Detta innebär en ökning med 30 

nybörjarplatser utöver de som tillkom genom tilläggsbudget I till statsbud

geten innevarande budgetår (prop. 1982/83:25, UbU 1982/83:11, rskr 

1982/83: I 14). 

Uthildning i restaurerillf?Steknik 

Under budgetåret 1981/82 har försöksvis genomförts en kurs i ämnet 

restaureringskonst som ett alternativ inom ramen för konsthögskolans 

arkitekturskola och med bl. a. medel som stått till universitets- och hög

skoleämbetets (UHÄ) disposition. Det finns ett starkt intresse för att 

denna utbildning blir ett reguljärt inslag i verksamheten. UHÄ föreslår 

därför att en påbyggnadslinje om 40 poäng och med IO nybörjarplatser 
inrättas inom området budgetåret 1983/84 och förläggs till konsthögskolan. 

Jag anser att en utbildning i rcstaureringsteknik, som inriktar sig på om
byggnads- och restaureringsproblem vilka berör merparten av husbestån

det, är angelägen. Jag är emellertid av statsfinansiella skäl inte beredd att 

biträda UHÄ: s förslag utan förutsätter att utbildningen kan organiseras i 
samma form som hittills inom ramen för befintliga resurser. 

Vissa övriga linjer m. m. 

Jag beräknar medel för en förstärkning av anatomiundervisningen vid 

danshögskolan ( + 29000 kr.). 

För en allmän förstärkning av resurserna för designlinjen och konsthant

verkslinjen samt linjen för fri konst vid universitetet i Göteborg tar jag upp 

ytterligare medel ( + 125 000 kr. resp. + 75 000 kr. i för att utbildningarna 

skall komma i nivå med motsvarande utbildningar i Stockholm .. 

Jag tar också upp medel för ytterligare 8 nybörjarplatser på biblioteks

assistentkursen vid högskolan i Borås ( + 31 000 kr.). 
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Konsermtorsutbildning 

Frågan om utbildningen för konservatorer har utretts på regeringens 

uppdrag. Utredningen har avgett betänkandet !DsU 1981: 22) Konserva

torn i centrum. Betänkandet har remissbehandlats. Frågan bereds f. n. 

inom regeringskansliet. 

Tolkutbildning 

En särskild utredare har på regeringens uppdrag sett över de olika 

formerna för utbildning av tolkar. Denne har överlämnat betänkandet 

(DsU 1982: JO) Reformerad tolkutbildning. Förslagen avser bl. a. ändringar 

som avses träda i kraft budgetåret 1984/85. Frågan bereds f. n. inom 

regeringskansliet. 

Nedläggning av påbyggnadslinjen för journalister 

I enlighet med förslag i prop. 1981/82: 100 bil. 12 (UbU 1981/82:24, rskr 

1981182: 312) beslutade riksdagen att påbyggnadslinjen för journalister vid 

universitetet i Göteborg skulle läggas ned på grund av det ringa antalet 

sökande till utbildningen. Av samma skäl föreslår UHÄ att samtliga 60 

nybörjarplatser vid påbyggnadslinjen vid universitetet i Stockholm dras in 

budgetåret 1983/84. Jag biträder förslaget ( - 670000 kr.J. 

Fortbildning i ny teknik vid tidnings.framställning 

Sedan budgetåret 1978179 har särskilda medel anvisats för fortbildning 

av personal som berörs av ny teknik vid tidningsframställning. Verksam

heten har samma ledning som fortbildningen av journalister vid högskolan i 

Kalmar. Behovet av dessa insatser har förutsatts vara temporärt (jfr prop. 

1980/81: 100 bil. 12 s. 493, UbU 1980/81: 24, rskr 1980/81: 328). Jag beräk

nar därför, i överensstämmelse med UHÄ: s förslag, en minskning av 

medelsbehovet vid nämnda högskola (- 484000 kr.). 

Ö1·riga frågor 

Med anledning av vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor 

beräknar jag att anslaget ändras enligt följande. 

Stöd- och innovationsåtgärder 
Studiefinansiering inom forskarutbildning 
Lokalt utvecklingsarbete och personalutbildning 
Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m. 

-553000 
- 74000 
+325000 
+ 63000 

)ag beräknar medel för andraårskostnaden för årsstudieplatscr på vissa 

linjer i enlighet med beslut om tilläggsbudget I till statsbudgeten för bud

getåret 1982/83 Cprop. 1982/83: 25, UbU 1982/83: 11, rskr 1982/83: 114). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(161858000 + 4332000 =) 166190000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 
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2. bemyndiga regeringen att avveckla påbyggnadslinjen för journa

lister den 1 juli 1983, 

3. till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 166190000 kr. 

E 9. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

312 885 876 

335419000 

334024000 

Reservation 7041274 

Detta anslag avser utbildning på lokala och individuella utbildningslinjer 

samt enstaka kurser vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdc

partementets verksamhetsområde och inom kommunal högskoleutbild

ning. För sådan kommunal högskoleutbildning utgår statsbidrag från ansla

get. Från anslaget utgår även statsbidrag till Socialpedagt1giska institutet i 

Stockholm samt till Stockholms musikpedagogiska institut. 

An slagsfördelning 

Högskoleregion m. m. 1982/83 

Stockholms högskoleregion 86713000 
Uppsala högskoleregion 71417000 
Linköpings högskoleregion 14 :!34000 
Lund/Malmö högskoleregion 58063000 
Göteborgs högskoleregion 66946000 
Umeå högskoleregion 36673000 
Långdistansundervisning 717000 
Till regeringens disposition 656000 

335419000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 2224000 
+ 2 366000 
+ 2 130000 
+ 2821000 
+ 2687000 
+ I 789000 
+ 16000 
+ 8000 

+14041000 

Före
draganden 

-4260000 
+ 363 000 
+1676000 
+ 42000 
- 211 000 
- 458000 
+ 6000 
+1447000 

-1395000 

Förslag till anslagsframställning har avgivits av universitets- och hög

skoleämbetet IUHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Linje/ Ändamål Kostnad Linje/ Ändamål Kostnad 
budget- budget-
året året 
1983/84 1983/84 
(tkr.) Okr.) 

I Pris- och löneomräknin1: 4 Alternutil· I 
I. I Prisomräkning + 4472 4.1 Avveckling av vissa lokala 
1.2 Löneomräkning + 3 886 linjer m. m. - 2111 

Summa under I + 8358 
4.2 N. ya platser på lokala linjer + 2891 
4.3 Okade resurser per utbild-

2 Förändring Q\' ans/agstek- ningsplats + 2050 
nisk natur . 4.4 Minskning av antalet platser - 4676 

2.1 Överföring av medel till an- Summa under 4 1846 slaget Utbildning för tek-
-

niska yrken 935 5 Altematfr 2 
3 Konsekvenser av tidigare be- 5.1 Ökning av antalet utbild-

slut ningsplatser + 4158 
3.1 Nya lokala linjer enl. prop. +14041 1981/82: IOObil. 12 + 4306 

UHÄföreslår nedan angiven dimensionering av lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

budgetåret 1983184. 

Högskoleregion m. m. UHÄ: s förslag till 
årsstudieplatser 

Därav årsstudieplatser för 

lokala och enstaka 
individuella kurser 
utbildnings-
linjer 

alt. I alt. 2 alt. I alt. 2 

Stockholm 10105 
Uppsala 7963 
Linköping 1492 
Lund/Malmö 8008 
Göteborg 7763 
Umeå 3 395 
Långdistansutbildning 200 

Totalt 38926 

UHÄ hemställer att 

10205 
8063 
1586 
8 108 
7863 
3495 
~00 

39520 

(397) 
(693) 
(350) 
(569) 
(777) 
(405) 

(3191) 

(9708) 
(7270) 
(1142) 
(7 439) 
(6986) 
(2990) 

(35535) 

I. den allmänna inriktning av verksamheten under anslaget som har 
förordats av UHÄ godkänns, 

2. kapaciteten för lokala och individuella linjer samt enstaka kurser 
fastställs i enlighet med vad som anges i anslagsframställningen. 

3. under ett reservationsanslag Lokala och individuella linjer och ensta

ka kurser för budgetåret 1983/84 anvisas 349 460 000 kr. med angiven 

fördelning på anslagsposter. 

(9808) 
(7 370) 
(I 236) 
(7 539) 
(7 086) 
(3090) 

(36129) 
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Föredragandens överväganden 

lokala linjer 

Under det inledande avsnittet om högskola och forskning liksom under 

littera D Skolväsendet har jag behandlat behovet av yrkesinriktad utbild

ning för de ungdomar som lämnar gymnasieskolan med liten eller ingen 

yrkesförberedelse. Jag har också betonat vikten av att de planeringsan

svariga inom skolväsendet och högskolan samverkar i sin strävan att på 

lokal och regional nivå finna lösningar i denna fråga. De lokala linjerna 

inom högskolan är avsedda att tillgodose utbildningsbehov som är viktiga 

bl. a. för näringslivet i regionen. I planeringen är det därför angeläget att 

högskolemyndigheterna samverkar med myndigheter, företag och organi

sationer som har kunskap och resurser att bidra med inom sina områden. 

Särskilt de mindre högskolorna söker utveckla ett viktigt regionalt kon

taktnät i detta avseende. Länsstyrelsens och länsarbetsnämndens plane

ring för sysselsättningen i de skilda länen är också en betydelsefull faktor 

att beakta i detta sammanhang, eftersom utbildningen skall leda fram till 

ett arbete. Den planering som bl. a. Sundsvalls kommun och högskolan i 

Sundsvall/Härnösand under medverkan av utbildningsekonomiska utred

ningen ( U 1981: 03) utför i syfte att få fram utbildning för ungdom inom 

detta område är ett bra exempel på samverkan. 

Planeringsramarna för lokala linjer ökades efter förslag i 1982 års bud

getproposition med 500. Min företrädare uttalade då att det var angeläget 

att en intensifierad planering för lokala linjer kom till stånd men att det 

kunde vara svårt att på den korta tid som stod till buds planera nya lokala 
linjer som kunde starta redan hösten 1982. Alternativt kunde därför mot

svarande medel disponeras för enstaka kurser som syftar till att ge ungdo
mar kortare yrkesinriktad utbildning. Genom förslagen i tilläggsbudget I 
till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83: 25. UbU 

1982/83: 11, rskr 1982/83: 1141 ökade planeringsramarna med ytterligare 

120 platser. 
Jag har inhämtat att nya lokala linjer har startat höstterminen 1982 vid 

flera högskoleenheter inom skilda regioner och att några planeras starta 

vårterminen 1983. Inom flertalet regioner planeras nya utbildningar. Det är 

angeläget att skapa ytterligare möjligheter att starta lokala linjer. Jag 

beräknar därför medel för 169 nybörjarplatser på lokala linjer ( + 2 079 000 

kr.), varav 69.avser platser som beslutades i tilläggsbudget I. Jag beräknar 

också medel för andraårskostnader för de platser som kom till genom 

nämnda beslut. 
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De plancringsramar för lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

som jag har räknat med framgår av följande översikt. 

H1..1g.,kt>lt.·rc~ion 

Stockholm 
Uppsala 
Linköping 
Lund/Malmö 
Göteborg 
Umeå 
Decentraliserad 
utbildning 

Enstaka kurser 

Lukala m:h individuella 
u1hi1Jning3/injer 

Ar!\StuJie- Pli.incrings-
platser ramar 

343 141 
674 340 
404 160 
566 235 
817· 250 
407 250 

3211 1376 

Enstak:t kur.,.er 

Ar!-.~tudie- Planering\-
platser ramar 

9 586 19172 
7277 14554 
1142 2 284 
7 360 14 720 
6931 13 862 
2 989 5 978 

200 400 

35485 70970 

Jag har tidigare framhållit den stora betydelse enstaka kurser har för 

fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma personer. Samtidigt 

skall anslaget till lokala och individuella linjer och enstaka kurser tillgodo

se också andra ändamål, bl. a. fördjupningsstudier inför forskarutbildning 

och utbildningsbehov inom udda ämnesområden. 
Den besparing under dt:tta anslag som jag tidigare har anmält uppgår till 

7 milj. kr. och motsvarar 824 årsstudieplatser på enstaka kurser. Jag räknar 

med att denna minskning av anslaget skall påverka utbildningsutbudet i 

första hand på grundläggande nivå inom sådana ämnesområden vid de f. d. 

filosofiska fakulteterna som har ett stort antal studerande. 
Fördelningen av anslaget mellan regioner och - inom regionerna -

mellan högskoleenheterna har debatterats i skilda sammanhang under se
nare år. Jag har tidigare anmält att jag avser att bl. a. på grundval av 

material från uppföljningskommitten låta överväga frågor som rör högsko

lans institutionella organisation och studieorganisation. Utgångspunkter 
för bedömning av nu nämnda fördelningsfrågor kommer att ges i detta 

sammanhang. 

Övriga frågor 

I överensstämmelse med min beräkning av anslaget Utbildning för tek

niska yrken beräknar jag här en minskning av anslagsposten Umeå högsko

leregion med 935 000 kr. 
Till följd av att den socialpedagogiska linjen i Stockholm och Malmö 

läggs ned beräknar jag en minskning av anslaget med 827 000 kr. Motsva

rande medel förordar jag bör anvisas under anslaget Bidrag till kommunal 

högskoleutbildning m. m. 
Med anledning av vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor 
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beräknar jag en minskning av anslaget vad gäller medel för studiefinansie

ring inom forskarutbildning me'd 4 276 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Utbildning för 

administrativa, ekonomiska och sociala yrken beräknar jag en minskning 

av anslaget med 369000 kr. 

Jag har med anledning av vad jag har anfört under nyssnämnda anslag 

även beräknat medel för 144 årsstudieplatser på ekonomlinjens basblock 

under detta anslag, anslagsposten Till regeringens disposition. 

Jag beräknar anslaget till 334024000 kr. Härav bör 2103000 kr. ställas 

till regeringens disposition. Jag räknar med att från denna anslagspost skall 

bekostas bl. a. utbildning för svenska studerande vid konservatorsskolan i 

Köpenhamn. 

Jag hemställer att regeringen föreslår rikdagen att 

I. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. till Lokala och indii·idue//a linjer och enstaka kurser för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 334024000 kr. 

E 10. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

179390558 

165864000 

182 333000 

Detta anslag avser statsbidrag till kommuner och landstingskommuner 

för utbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. 

Anslaget avser även statsbidrag till vissa enskilda sjuksköterskeskolor och 

kostnader för inbyggd utbildning vid vissa statliga högskoleenheter samt 

bidrag till Ericastiftelsen, Handelshögskolan i Stockholm och musiklärar

utbildning i Arvika. 

Frågor om dimensionering och lokalisering m. m. av utbildning inom 

kommunal högskoleutbildning redovisas under respektive sektorsanslag. 
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Ans/agsförde/ning 

Yrkesutbildningssektor m. m. 

Administrativa. ekonomiska 
och sociala yrken 
Vårdyrken 
Undervisnings yrken 
Bidrag till Erica-
stiftelsen 
Bidrag till Handels
högskolan 
Musiklärarutbildning i 
Arvika 
Bidrag till kostnader 
för hörselteknisk 
utrustning 
Till regeringens disposition 

Utgift 

1982/83 

15 933 000 
1219850001 

632000 

2400000 

9523000 

10341000 

50000 
5000000 

165864000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 398000 
+7683000 
- 632000 

+ 257000 

+ 833000 

+ 6000 

+8545000 

Före
draganden 

+ 2 716000 
+ 11010000 

632000 

+ 156000 

+ 1869000 

+ 698000 

+ 2000 
+ 650000 

+16469000 

1 Beloppet motsvarar 80 procent av bidragsunderlaget. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). UHÄ avger inte anslagsframställning för Handelshögskolan. 

Ändringsförslagen fördelade på ändamål innebär följande. 

Linje/ Ändamål 

I Pris- och löneomräkni1111 
I. I Pris- och löneomräkning för 

kommunal högskoleutbild-
ning med schablonbidrag 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+3054 

Linje/ Ändamål 

3 Komekl-enser m· tidigure be
slut 

3.1 Förändringar av linjers längd 
år 2 och nya inriktningar 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

1.2 Pris- och löneomräkning för inom sociala omsorgslinjcn +4 954 1 

ADB-linjen 
1.3 Prisomräkning för musiklä-

rarlinjen i Arvika 
1.4 Bidrag till Ericastiftelsen 
1.5 Omräkning av särskilda kost-

nader för viss utbildning för 
tandhygienist- och medicins-
ka servicelinjerna 

1.6 Prisomräkning för kostnader 
för hörselteknisk utrustning 
(prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 
465) 

Summu under I 

2 

2.1 

Förändringar ui· anslugstek
nisk natur 
Medel för inrättande av orto-

+ 398 

+ 698 
+ 245 

+ 506 

+ 6 

+4907 

pedtekniska linjen + 931 

1 Beloppet beräknat på 80 procent av bidragsunderlaget. 

4 Alternati1· I 
4.1 Minskning med 615 nybörjar-

platser - I 962 1 

4 .., Medel för stödundervisning i 
engelska + 200 

4.3 Inrättande av ortopedteknisk 
linje O 

4.4 Avveckling av fritidspeda-
gogutbildning i Östersund 632 

Summa under 4 

5 A/1ernati1· 2 
5.1 Utökning med 3 nybörjar

platser på musiklärarlinjen 
5.2 Handledarutbildning vid Eri

castiftelsen 

Summa under 5 

-2394 

+ 135 

+ 12 

+ 147 

+8545 
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UHÄ hemställer att 
I. principbeslut fattas om att tandhygienistlinjen fr. o. m. den I juli 1986 

skall föras upp i bilaga 5 till högskoleförordningen, 

2. en allmän utbildningslinje. ortopedtekniska linjen, 80 poäng, inrättas 

den I juli 1983 och att motsvarande utbildning inom gymnasieskolan av

vecklas, 

3. regeringen föreskriver beträffande ortopedtekniska linjen, att antalet 

platser för sökande som avses i 5 kap. 41 ~ första stycket högskoleförord

ningen får överstiga en tiondel av tillgängliga platser, 

4. under ett förslagsanslag Bidrag till kommunal högskoleutbildning 

m. m. för budgetåret 1983/84 anvisas 175 613 000 kr. 

UHÄ har med skrivelse den 24 september 1981 överlämnat ett komplet

terande förslag angående sjukgymnastutbildning m. m. i Norrbotten och 

därvid bl. a. hemställt att regeringen medger att det fortsatta planeringsar

betet utgår från att två tjänster som universitetslektor och två tjänster som 

lektor skall inrättas vid universitetet i Umeå för den berörda utbildningen. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har i sin anslagsframställning för budgetåret 

1983/84 tagit upp frågan om resurser för att bekosta vikarier m. m. vid 

fortbildning av lärare på ADB-linjen inom den kommunala högskolan. SÖ 

har föreslagit att ett särskilt bidrag beräknas till lokal skolutveckling under 

förevarande anslag. ADB-lärarföreningen har inkommit med en skrivelse. 

Universitets- och högskoleämbetet har avgivit yttrande. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar under anslaget medel för bidrag till allmänna utbildnings

linjer och påbyggnadslinjer inom den kommunala delen av högskolan. 

Bidrag till övrig kommunal högskoleutbildning utgår från anslaget Lokala 

och individuella linjer och enstaka kurser. 

I fråga om utbildningens dimensionering och lokalisering m. m. hänvisar 

jag till vad jag har anfört under resp. sektorsanslag. Min medelsberäkning 

under förevarande anslag utgår från de planeringsramar som jag där har 

angivit för ifrågavarande utbildningar. 

Sektorn för utbildninR för administrafil'(J. ekonomiska och sociala yrken 

Jag beräknar medel för ytterligare 90 nybörjarplatser på ADB-linjen ( + 
1840000 kr.). 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ ser f. n. över den administra

tivt inriktade utbildningen inom dataområdet. Ämbetet avser att i samband 

med anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 redovisa ställningsta

ganden vad avser ADB-linjen. Frågan om resurser i samband med utbild

ningen av lärare för denna linje kommer jag att behandla i detta samman

hang. Jag utgår från att kommun som är huvudman för utbildningen tills 

vidare bestrider sådana kostnader inom ramen för de medel som dispone

ras. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga JO Utbildningsdepartementet 461 

Sektorn för utbildning för i•årdyrken 

Genom reformeringen av den kommunala högskoleutbildningen våren 
1982 (prop. 1981/82: 89, UbU 1981/82: 20, rskr 1981/82: 248) infördes ett 

nytt statsbidragssystem för vårdutbildningar inom kommunal högskoleut
bildning att gälla fr. o. m. den I juli 1982. Enligt detta bidragssystem skall 

. ett samlat schablonbidrag utgå per landstingskommun eller motsvarande. 

Schablonbidraget beräknas utifrån visst belopp per årsstudieplats, termin 

och utbildningslinje. 
I samband med övergången till det nya statsbidragssystemet beräknades 

5 milj. kr. under en särskild anslagspost till regeringens disposition för 

budgetåret 1982/83. Jag räknar med att det även under budgetåret 1983/84 

finns behov av medel under en sådan anslagspost. Jag förordar att en 

särskild post på 5 650000 kr. anvisas till regeringens disposition. 

Jag räknar med att de kostnader som föranleds av övergången till den 

nya studieorganisationen kan bekostas inom ramen för anslaget. Sålunda 
räknar jag inte med några ytterligare medel för förlängningen av vissa 

utbildningslinjer eller för de förändringar i dimensioneringen av utbild
ningslinjerna som jag har förordat under sektorsanslaget. 

Jag beräknar sålunda att statsbidrag till kommunal högskoleutbildning 

inom vårdområdet skall utgå med de i följande tabell angivna beloppen för 

budgetåret 1983/84. 

Statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom sektorn för utbildning 

för vårdyrken för budgetåret I 983/84 (tkr.) 

Landstingskommun/mots\'. 

Stock· urr- Söder- Öster-
halms sala manlands glltlands 
LL J.L' l.L LL 

33 351 10781 2788 7132 

LamJstingskommun/motsv. 

Älvs- Skara- Värm- Öre-
borgs horgs lands bro 
LI. LL LL l.L 

3457 2 357 2819 8498 

1 Avser även Uppsala kommun. 
2 Avser även Lunds kommun. 

J(ln-
köpingo; 
LL 

9202 

V~btman-
lands 
LL 

2568 

llle- Kal- Krono- Kristian- Malmö-
kingc mar hcrgs stads hus 
LI. LL LL LL I.L' 

2761 2219 3 173 3430 10667 

Kop- Gävle- vastcr-· Jämt- Väster-
par- horgs norr- lands bottens 
berµs l.L 1.L londs LLLL LL 

2833 3 160 5225 1927 12690 

Under innevarande budgetår anvisas medel under anslaget Lokala och 
individuella linjer och enstaka kurser som bidrag för utbildningen vid de 

lokala socialpedagogiska linjerna i Stockholm och Malmö. Denna utbild
ning kommer att läggas ned. Jag beräknar under förevarande anslag 

823 000 kr. som bidrag för utbildningen inom den nya sociala omsorgslin

jen. 

Hal· Göte- Götehor~s 
lands horgs o Bohus 
LL o Bohus läns hl1g-

LL skolcförbund 

1884 LBR 14 744 

Norr- Malmö Till UHÄ:s 
bottens kommun dispo,ition 
LL 

4635 5938 2526 
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Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Utbildning för 
vårdyrken bör - utöver schablonbidraget - utgå medel till en särskild 
resurs, 800000 kr. till rehabiliteringslinjen i Norrbottens läns landsting. 

Vid beräkningen av statsbidraget till den ortopedtekniska linjen i Jönkö
ping förordar jag att bidragsnormen per årsstudieplats och termin skall 
vara 8240 kr. (grupp 3). Jag har samtidigt beräknat en minskning av 
anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor med 841 000 kr. 

För de kostnader för utbildning på medicinska servicelinjen och tandhy
gienistlinjen som inte täcks genom schablonbidraget för vårdutbildning 
inom den kommunala delen av högskolan beräknar jag totalt 4553000 kr. 
( + 337 000 kr.). 

Stödundervisning i engelska 

Riksdagen beslöt vid 1978/79 års riksmöte om generell dispens från 
kraven på allmän behörighet vad avser förkunskaper i engelska för en viss 
grupp studerande inom de kommunala vårdutbildningama. Enligt UHÄ: s 
mening måste extra insatser i form av stödundervisning i engelska sättas in 
för att dessa grupper skall klara reguljär undervisning. Jag delar UHÄ: s 
uppfattning och beräknar 200000 kr. för ändamålet. 

Sektorn för utbildning för undervisningsyrken 

Jag räknar med en besparing under förevarande anslag på 632000 kr. 
med anledning av att fritidspedagogutbildningen i Östersund läggs ned. 

Jag räknar medel för musiklärarutbildningen i Arvika med 11039000 kr. 
(+698000 kr.). 

Enskild utbildning 

För nästa budgetår har jag beräknat 2 556000 kr. för bidrag till Ericastif
telsen för den av stiftelsen bedrivna lärar- och handledarutbildningen för 
barn- och ungdomspsykoterapeuter m. m. Jag har därvid räknat med ytter
ligare 12000 kr. för utökad handledarutbildning. 

Enligt gällande avtal om statsbidrag till Handelshögskolan i Stockholm 
(prop. 1978/79: 15, UbU 1978/79: 13, rskr 1978/79: 49) har jag för nästa 
budgetår beräknat bidraget till sammanlagt 11 392000 kr. ( + 1869000 kr.). 

Med anledning av vad jag har anfört under Vissa gemensamma frågor 
beräknar jag under detta anslag medel för utbildningsbidrag för doktoran
der för Handelshögskolan i Stockholm. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 182 333 000 kr. 
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E 11. Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning 
samt konstnärligt utvecklingsarbete 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

12634322 

13 650000 

14650000 

Reservation 375 539 

Från anslaget bestrids kostnader för forskningsanknytning av grundläg

gande högskoleutbildning samt för konstnärligt utvecklingsarbete. Medlen 

disponeras av regionstyrelserna för högskolan. 

Regionstyrelserna 

Regionstyrelserna har utarbetat särskilda handlingsprogram för utveck

ling av forskningsanknytningen. Verksamheten har nu kommit in i en fas 

då lärare som varit aktiva inom arbetet med forskningsanknytningen också 

behöver få möjlighet att deltaga i olika forskningsprojekt. Flera projekt av 

denna karaktär har påbörjats. Resurserna för forskningsanknytningen bör 

därför förstärkas, så att det pågående arbetet ytterligare kan breddas och 

fördjupas. 

Unii·ersitets- och högskoleämbetet 

Universitets- och högskoleämbetet r UHÄJ föreslår att medel för konst

närligt utvecklingsarbete fr. o. m. budgetåret 1983/84 anvisas under ett nytt 

anslag benämnt Konstnärligt utvecklingsarbete ( - 2 722 000 kr.). 

Berörda högskoleenheter har i sina anslagsframställningrrr framhållit att 

det föreligger ökat medelsbehov för ledningsfunktioner och för projektar

bete. UHÄ anser att båda dessa verksamheter är starkt beroende av 

varandra och lika viktiga. Mot bakgrunden av att konstnärligt utvecklings

arbete bedrivs vid 13 konstnärliga högskoleenheter/institutioner i landet, 
är de anvisade medlen f. n. alltför begränsade för att kunna täcka rimliga 

minimibehov. UHÄ föreslår därför en förstärkning av resurserna med 

825 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

UHÄ avser att - mot bakgrund av olikheter i regionstyrelsernas fördel

ning - vid fördelningen av det nya anslaget använda den begärda förstärk

ningen huvudsakligen för högskolorna i sto<.:kholmsregionen. UHÄ anser 

det vidare viktigt att tillföra universitetet i Göteborg resurser för ledning av 

det konstnärliga utvecklingsarbetet vid institutionen Valands konsthög

skola. 

UHÄ anser i likhet med regionstyrelserna att behovet av insatser för 

forskningsanknytning är stort. Enligt U HÄ är det vidare angeläget att 

verksamhet som bekostas från anslaget för forskningsanknytning respekti

ve från medlen för finansiering av universitetslektorers forskning i möjli

gaste mån samplancras regionalt och lokalt. 

U HÄ föreslår att medlen för forskningsanknytning ökas med 600 000 kr. 

utöver pris- och löneomräkning ( + 343 000 kr.). 
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Anslag.1fördelning 

Anslagspost/region 

I. Forskningsan-
knytning av 
grundläggande 
högskoleutbildning 

a. Stockholms hög-
skoleregion 

b. Uppsala hög-
skoleregion 

c. Linköpings hög-
skoleregion 

d. Lund/Malmö hög-
skolcregion 

e. Göteborgs hög-
skoleregion 

f. Umeå högskoleregion 

2. Konstnärligt ut-
vecklingsarbete 

Föredragandens överväganden 

1982/83 

1960000 

2 150000 

1280000 

2 180000 

1710000 
1740000 

2630000 

13650000 

Beräknad ändring 1983/84 

UHÄ 

+ 153000 

+ 179000 

+ 107000 

+ 190000 

+ 195 000 
+ 119000 

+ 825000 

+1768000 

Före
draganden 

+ 81000 

+ 94000 

+ 57000 

+ 101000 

+ 103 000 
+ 64000 

+ 500000 

+1000000 

Universitets- och högskoieämbetet (UH.Ä..) framhåller det konstnärliga 

utvecklingsarbetets vitala betydelse för de konstnärliga högskoleenheter

nas/institutionernas funktion. Då resultaten och erfarenheterna av utveck

lingsarbetet kommer att vara av stort värde för såväl de aktuella utbild

ningarna och andra områden av högskolan som det konstnärliga yrkeslivet 

anser UHA det mycket angeläget att det konstnärliga utvecklingsarbetets 

självständiga ställning markeras i statsbudgeten. 

Jag delar UHA: s bedömning beträffande det konstnärliga utvecklingsar

betet. Jag anser också i likhet med UHA att verksamheten. som befinner 

sig i ett uppbyggnadsskede. bäst främjas genom en sammanhållen bedöm

ning och medelsfördelning på central nivå. Medlen för konstnärligt utveck

lingsarbete bör tills vidare beräknas under en särskild anslagspost under 

förevarande anslag. som disponeras av UHA. Jag beräknar också en 

förstärkning av medlen för konstnärligt utvecklingsarbete ( + 500000 kr.). 

Denna bör i likhet med vad UHÄ anför främst avse de konstnärliga 

högskoleenheterna i Stockholm. 

I likhet med UHÄ och regionstyrelserna anser jag det angeläget med en 

förstärkning av resurserna för forskningsanknytningen av utbildningar vid 

de högskoleenheter som saknar fasta resurser för forskning och forskarut

bildning!+ 500000 kr.J. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 650 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskningsanknytning m· grundliiggande lu"igskoleuthildning 

samt konstnärligt 11tveckli11gsarhete för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 14650000 kr. 

E 12. Humanistiska fakulteterna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

107152816 

117763000 

149 311000 

Reservation 2573 290 

Detta anslag avser humanistisk forskning och forskarutbildning vid uni

versiteten i Stockholm. Uppsala. Lund. Göteborg och Umeå. 

Anslag.1:fi'irdel ning 

Högskoleenhet 1982/83 Beräknad iindring 1983/84 

Universitets- Före-
och högskole- dragandcn 
iimhetet 

St1wl.Jwlms hiii:sk1>ierei:io11 

Universitetet i Stockholm 26 716000 + 8064000 + 8 538000 

Uppsala hi;gskolcregion 

Universitetet i Uppsala 30302000 + 7609000 + 7028000 

l.11nd!Malmii hiigskolercgi1m 

Univt!rsitctet i Lund 23 669000 + 7 623 000 + 6560000 

G1"itehorgs hiigsko/crci:ion 

Cniversitdet i Göteborg 24148000 + 7038000 + 6461000 

Umeä hiigskoleregion 

Universitetet i Umeå 12602000 + 3 569000 + 2959000 

Till 1111il·ersitets- och 
hiii:skoll'iimhetet.1· disp1isti1m 326000 + 8000 + 2000 

Utgift 117763000 +33911000 +31548000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄJ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

30 Riksda)icn 1982183 I sam/. Nr llJU. Bi/a)ia /() 
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Ändamal/högskolecnhet m. rn. 1 

I Pris- och /iineornriikning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2 Fiiriimlringar ar a11s/a;::.1Nk-
11isk natur. 

2.1 Överföring frän anslaget Er
sättning at vissa opponenter 
vid disputationer 

2.2 Överföring från anslaget Er
sättning ät vissa ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder 
m.m. 

2.3 Överföring från <1nslaget Ut
bildningsbidrag för doktoran
der 

Summa under 2 

Kos:nad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+ 2077 
+ 3 705 

+ 5782 

+ 522 

+ 473 

+21859 

+22854 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4 Altematii· I 
4. I Basresurser 
4.2 Professur i musikvetenskap, 

UL 
4.3 Professur i allmän språkve

tenskap, UG 
4.4 Centrum för cirkumpolär 

kulturforskning. UUm 
4.5 Gemensamma ändamål 

Summa under 4 

5 Altematii· 2 
5. I Basresurser 
5.2 Centrum för tvåspråkighets

forskning. C S 

Summa under 5 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+ 2700 

+ 500 

+ 500 

+ 500 
125 

+ 4075 

+ 700 

+ 500 

+ 1200 

+339II 

1 US = universitetet i Stockholm. UL = universitetet i Lund. UG universitetet i Göteborg. UUm 
universitetet i Cmeå. 

UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs. 

2. en tjänst som professor i Lo 22/24 i musikvetenskap inrättas den I juli 

1983 vid universitetet i Lund. 

3. en tjänst som professor i Lo 22/24 i allmän språkvetenskap inrättas 

den I juli 1983 vid universitetet i Göteborg. 

4. universitetet i Umeå anvisas 500000 kr. för uppbyggnad av cirkumpo

lär kulturforskning. 

· 5. universitetet i Stockholm anvisas 500000 kr. för uppbyggnad av 

tvåspråkighetsforskning. 

6. principbeslut fattas om att en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

vetenskapsteori skall inrättas vid universitetet i Göteborg vid den tidpunkt 

då H. Törnebohm avgår med pension från sin personliga professur i ämnet. 

7. principbeslut fattas om att en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

medeltidsarkeologi skall inrättas vid universitetet i Lund vid den tidpunkt 

då E. Cinthio avgår med pension från sin personliga professur i ämnet. 

8. under ett reservationsanslag Humanistiska fakulteterna för budgetåret 

1983/84 anvisas 151674000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 467 

Föredragandens överväganden 

Allmän språkvetenskap 

Allmän språkvetenskap behandlar språket som fenomen. Ämnets kärna 
utgörs av den allmänna språkteorin. Det har utvecklats till ett mångfaset

terat forskningsområde inom vilket också många viktiga samhällsproblem 

behandlas. Som exempel kan nämnas forskning kring språkutveckling hos 

invandrarbarn i Sverige och forskning om olika kulturella faktorer som 

reglerar mänsklig kommunikation. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ föreslår att en tjänst som 

'professor inrättas i ämnet vid universitetet i Göteborg. Jag biträder försla

get och förordar att en tjänst som professor (L 24) i allmän språkvetenskap 

inrättas vid nämnda universitet den 1 juli 1983 ( + 500000 kr.). 

T1·åspråkighetsforsknint: 

Forskning om tvåspråkighet är en viktig uppgift för språkforskare i vårt 

land, eftersom en avsevärd del av invånarna inte har svenska som moders

mål. Sådan forskning bedrivs i begrär.sad omfattning vid universitetet i 

Stockholm. UHÄ framhåller att forskningsproblcmen återtinns främst 

inom tre områden nämligen invandrarnas språkförhållanden, översättning 

och tolkning samt svensktalandes inlärning av moderna främmande språk. 

I överensstämmelse med UHÄ: s förslag beräknar jag under detta anslag 

medel för uppbyggnad av tvåspråkighetsforskning vid universitetet i 

Stockholm { + 500000 kr.). Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad 

statsrådet Gradin kommer att anföra rörande etnicitets- och migrations

forskning under tionde huvudtiteln. översikten. 

Om\'lmdlint: m· personliga tjänster 

Vid universitetet i Göteborg finns f. n. en personlig tjänst som professor 

(L 24) i vetenskapsteori. Innehavaren uppnår den nedre pensionerings

gränsen den 30 juni 1984. I enlighet med UHÄ: s förslag förordar jag att en 
tjänst som professor (L 24) i ämnet inrättas vid universitetet vid den 

tidpunkt innehavaren av den personliga tjänsten avgår med pension. 

Vidare finns vid universitetet i Lund en personlig tjänst som professor 

IL 22) i medeltidsarkeologi. Innehavaren av tjänsten uppnår den nedre 

pensioneringsgränsen den 31 december 1985. U HÄ föreslår att tjänsten 

permanentas vid den nuvarande innehavarens avgång. Jag avser att i annat 

sammanhang föreslå regeringen att vid nämnda universitet inrätta en tjänst 

su111 professor (L 22l i medeltidsarkeologi vid den tidpunkt innehavaren av 

den personliga tjänsten avgår med pension. 
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Ändrad beniimning på tjänster som profe.uor 

UHÄ föreslår att benämningen av vissa tjänster som professor (L 24) 

skall ändras i samband med återbesättande. Förslagen framgår av följande 

sammanställning. 

Nu:arande benämning Högskoleenhet 1 Föreslagen 
benämning 

Musikforskning U lJ Musik vetenskap 
Sanskrit med jämförande 
indoeuropeisk språk
forskning 
Arkeologi, särskild 
nordeuropeisk 
Amerikansk litteratur 

UU lndologi, 
särskild 
sanskrit 

U S Arkeologi 

U U Engelska, 
särskilt 
amerikansk 
litteratur 

1 UlJ =universitetet i Uppsala, US =universitetet i Stockholm. 

Jag förordar att tjänsternas benämning ändras på detta sätt. 

Basresurser 

Som en allmän förstärkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp 1630000 kr. Vid universitetet i Umeå bedrivs delvis. i internationell 

samverkan, forskning rörande kulturerna inom den subarktiska regionen. 

Denna forskning har en klart mångvetenskaplig karaktär. Den har be

nämnts cirkumpolär kulturforskning. Jag har som en förstärkning beräknat 

200000 kr. för denna forskning. 

Övriga frågor 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter ( + 641 000 kr.). ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags

nämnder m. m. ( + 494 000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning (28970000 kr.). Vidare förordar jag en ökning av medlen för 

studiefinansiering med sammanlagt 673 000 kr. För studiefinansiering bör 

således nästa budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande 

tabell. 

Universitet 

Universitetet i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

Medel 
1982/83 
<inkl. upp-
räkning fr. o. m. 
I juli 1983) 

7206000 
7011000 
6821000 
5 722000 
2210000 

28970000 

Ökning Summa 
1983/84 1983/84 

+202000 7 408000 
+202000 7213000 
+ 67000 6888000 
+ 67000 5789000 
+135000 2345000 

+673000 29643000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(117763000 + 31548000 =) 149311000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av tjänster som pro

fessor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 149 311 000 kr. 

E 13. Teologiska fakulteterna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8298247 

9067000 

11274000 

Reservation 423 932 

Detta anslag avser teologisk forskning och forskarutbildning vid univer

siteten i Uppsala och Lund. 

Högskoleenhet 

Uppsala hiigsko/aegio11 

Universitetet i Uppsala 

Lund!Malmii h1)g.1·J.:oleregion 

Universitetet i Lund 

Utgift 

1982/83 

4656000 

4411000 

9067000 

Beräknad ändring 1983/84 

Univcrsitets
och högskole
ämbetet 

+ 1695000 

+I 077000 

+2772000 

Före
draganden 

+I 178000 

+I 029000 

+2207000 

Anslagsframställning. har avgivits av universitets- och högskoleiimbetct 

(UHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- och liineomräkninR 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2 

2.1 

Fijrändringar ai· m1.~l1111stek
nisk natur. 
Överföring av medel från an
slaget Ersättning åt vissa op-

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+ 152 
+ 336 

+ 488 

ponenter vid disputationer · + 15 
Överföring av medel fran an-2.2 
slaget Ersättning åt vissa le-
damöter i tjänsteförslags-
niimnder m. m. + 70 

1 Ull = universitetet i Uppsala. 

UHÄ hemställer att 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2.3 Överföring av medel från an
slaget Utbildningsbidrag för 
doktorander 

Summa under 2 

4 A/ternari1· I 
4.1 Basresurser 
4.2 Professur i religionspedago-

gik. uu 
4.3 Gemensamma funktioner 

Summa under 4 

5 Altanatil" 2 
5. I Basresurser 

1. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs. 

2. en tjänst som professor i Lo 22/24 i religionspedagogik inrättas den 1 

juli 1983 vid universitetet i Uppsala, 

3. under ett reservationsanslag Teologiska fakulteterna för budgetåret 

1983/84 anvisas 11 839000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Som en allmän förstärkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp 90000 kr. 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter ( + 18 000 kr.), ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags

nämnder m. m. ( + 80000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning (2 110000 kr.). Vidare förordar jag en ökning av medlen för studie

finansiering med sammanlagt 135 000 kr. För studiefinansiering bör således 

nästa budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Universitet 

Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Lund 

Medel 
1982/83 
(inkl. 
uppräkning 
fr.o. m. 
I juli 19831 

I 098000 
1012000 

2 IIOOOO 

Ökning Summa 
1983/84 1983/84 

+ 68000 I 166000 
+ 67000 I 079000 

+135000 2245000 

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

+1584 

+1669 

+ 124 

+ 400 
9 

+ 515 

+ 100 

+2772 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(9067000 + 2207000 =) 11274000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 11274000 kr. 

E 14. Juridiska fakulteterna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag· 

1983/84 Förslag 

10620057 

11469000 

14267000 

Reservation -23061 

Detta anslag avser juridisk forskning och forskarutbildning vid universi

teten i Stockholm,. Uppsala och Lund. 

Anslagsförddning 

Högskoleenhet 

Stockho/m.1· Ju)g skolen•gion 

Universitetet i Stockholm 

Uppsala högskoleregion 

Universitetet i Uppsala 

L1md/Malm1) hiigsko/eregion 
Universitetet i Lund 

Utgifl 

1982/83 

4464000 

3 591000 

3414000 

11469000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+I 007000 

+1211000 

+ 990000 

+3208000 

Före
draganden 

+ 907000 

+1037000. 

+ 854000 

+2 798000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ>. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

Ändamål 

2.3 Övertöring från anslaget Ut
bildningsbidrag för doktoran-

Kostnad 
budget
året 
1983/84 
(tkr.) 

I 
I.I 
1.2 

Pris- och löneomräkning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

+ 192 
+ 335 der + 1964 

Summa under I 

2 

2.1 

2.2 

Förändringar 111· anslaptek
nisk natur 
Överföring från anslaget Er
sättning åt vissa opponenter 
vid disputationer 
Överföring från anslaget Er
sättning åt vissa ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder 
m.m. 

UHÄ hemställer att 

+ 527 Summa under 2 

4 A/ternatil' I 
4.1 Basresurser 
4.2 Gemensamma funktioner 

+ 29 
Summa under 4 

5 Alternati1· 2 
5. I Basresurser 

+ 171 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs, 
2. under ett resf!rvationsanslag Juridiska fakulteterna för budgetåret 

1983/84 anvisas 14677000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 
opponenter < + 33 000 kr.), ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags
nämnder m. m. ( + 168 000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning (2 622 000 kr.). För studiefinansiering bör således nästa budgetår 

disponeras minst de belopp som anges i föijande tabell. 

Universitet 

Universitetet i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Lund 

Medel 
191\3/114 
(inkl. 
uppräkning 
fr.o. m. 
I juli 1983 

697000 
I 086000 

839000 

2622000 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. JO s. 361. 

SK 1966: 42. rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att den vakanta 

professuren (L 24) i internationell rätt vid universitetet i Uppsala skall 

återbesättas som profe-;sur i folkrätt. 

+2164 

+ 231 
14 

+ 217 

+ 300 

+3208 
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Jag har vid min medelsberiikning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna för forskningen(+ 210000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Juridiska .fi1k11/teterna för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 14 26 7 000 kr. 

E 15. Samhällsvetenskapliga fakulteterna 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

126236269 

135 881000 

172688000 

Reservation -21019 

Detta anslag avser samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 

vid universiteten samt högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Under 

anslaget beräknas vidare vissa ofördelade medel för forskning samt medel 

för verksamheten vid demografiska databasen i Haparanda. 

Ansla!{sfördelnin~ 

Högskoleenhet 1982/83 

Stockholms hiigskoleregion 
Universitetet i Stockholm 31087000 
Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm 2210000 

Uppsala hii/:sko/eregion 
Universitetet i Uppsala 22 786000 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping I 764000 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 24 775000 

Götebori::s högskoleu'gion 
Universitetet i Göteborg 27950000 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 16 630000 
Demografiska databasen i 
Haparanda 7 290000 

Ej fiirdelaJe medel 
Jämställdhetsforskning I 081000 
Massmedieforskning 308000 

Utgift 135881000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 6985000 

+ 48000 

+ 6646000 

+ 656000 

+ 8449000 

+ 8662000 

+ 4325000 

+ 649000 

+ 27000 
+ 8000 

+36455000 

Före
draganden 

+ 8127000 

+ I 000 

+ 6165000 

+ 628000 

+ 7858 000 

+ 8549000 

+ 4989000 

+ 481000 

+ 7000 
+ 2000 

+36807000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

!UHA). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

l 
l. l 
l.2 

Pris- och löneomräkning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

Summa under I 

2 Fiiriindrinf!ar a1· anslags
teknisk natur 

2.1 Överföring från anslaget Vis
sa kostnader i samband med 
forsknings- och forskarut-

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 20:!7 
+ 4723 

+ 6750 

bildningsreform. UUm + 154 
2.2 Överföring från anslaget Er

sättning åt vissa opponenter 
vid disputationer + 512 

2.3 Överföring från anslaget Er
sätlning åt vissa ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder 
m.m. + 436 

2.4 Överföring från anslaget Ut
bildningsbidrag för doktoran-
der +22461 

Summa under 2 +23 563 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

3 Kon.H·kvenser m· tidigare 
beslut 

3.1 Professur i socialt arbete. 
UL 

4 Allemativ I 
4.1 Basresurser 
4.2 Medel för ADB, UL 
4.3 Professur i ADB, UU 
4.4 Professur i offentlig förvalt-

ning. UG 
4.5 Professur i förvaltnings-

ekonomi, UL 
4.6 Gemensamma funktioner 

Summa under 4 

5 Alremariv 2 
5.1 Basresurser 
5.2 Professur i freds- och 

konfliktforskning, UG 
5.3 Forskning inom primärvår-

den, UUm 

Summa unda 5 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 500 

+ 2400 
+ 100 
+ 500 

+ 500 

+ 500 
143 

+ 3 857 

+ 1200 

+ 500 

+· 85 

+ I 785 

+36455 

' US = universitetet i Stockholm, UU = universitett:t Uppsala, UL univt:rsitctct Lund. UG = 
universitetet i Göteborg, UUm = universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs, 
2. vid universitetet i Uppsala en professur i Lo 22/24 i administrativ 

databehandling inrättas den I juli 1983, 

3. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 22/24 i offentlig förvalt

ning inrättas den I juli 1983, 

4. vid universitetet i Lund en professur i Lo 22/24 i förvaltningsekonomi 

inrättas den 1 juli 1983, 

5. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 22/24 i freds- och 

konfliktforskning inrättas den I juli 1983, 

6. under ett reservationsanslag Samhällsvetenskapliga fakulteterna för 

budgetåret 1983/84 anvisas 172 336 000 kr. med angiven fördelning på an

slags poster. 
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Föredragandens överväganden 

Socialt arbete 

Riksdagen bemyndigade våren 1982 regeringen att inrätta en tjänst som 

professor (L 24) i socialt arbete vid universitetet i Lund (rskr 1981182: 397) 

den I juli 1983. Jag beräknar nu medel för denna tjänst. 

ADB-! orskning 

En uppbyggnad av forskningsorganisationen i informationsbehandling, 

ADB, vid universitetet i Uppsala påbörjades under innevarande budgetår. 

Jag anser det angeläget att fullfölja denna utbyggnad och förordar i enlighet 

med universitets- och högskoleämbetets (UHÄ) förslag att en tjänst <L 24) 

som professor i administrativ databehandling inrättas vid universitetet i 

Uppsala den I juli 1983. 

Forskning om den offentliga verksamheten 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning.av prop. 1981/82: 106, 

(UbU 1981/82: 37. rskr 1981/82: 397) om forskning m. m. hör forskning om 

den offentliga verksamheten till de högst prioriterade forskningsområdena. 

UHÄ redovisar i sin anslagsframställning förslag från en arbetsgrupp inom 

ämbetet om en förstärkning av forskningen om den offentliga verksamhe

ten. Förslaget innefattar inrättande av tolv nya högre tjänster under peri

oden 1983/84 - 1987/88 inriktade på forskning om den offentliga sektorn, 

dess styrning, ekonomi och förändring. 

För budgetåret 1983/84 föreslår UHÄ inrättande av två nya tjänster som 

professor. avseende dels offentlig förvaltning vid universitetet i Göteborg, 

dels förvaltningsekonomi vid universitetet i Lund. För båda tjänsterna 

förutser UHÄ ett särskilt ansvar för forskningsanknytningen av utbildning
en vid den av UHÄ föreslagna nya förvaltningslinjen. 

F. n. finns ett stort antal högre tjänster med inriktning mot forsknings

områden av direkt eller indirekt betydelse för offentlig verksamhet. Det är 

enligt min mening angeläget att undersöka möjligheterna att genom ändrad 
inriktning av några av dessa tjänster, när de blir lediga, tillgodose de behov 

UHÄ syftar till att täcka med sitt förslag. Jag är därför inte nu beredd att 
biträda UHÄ: s förslag om ny professur. Jag anser dock att resurserna 

inom detta forskningsområde bör förstärkas. Statsrådet I. Carlsson kom

mer i det följande att föreslå att medel anvisas det humanistisk-samhällsve

tenskapliga forskningsrådet för att bygga upp forskningen om den offent

liga verksamheten. Även resurserna inom högskolan bör förstärkas. Detta 

är av vikt för kompetensuppbyggnad inom området och för att säkerställa 

rekryteringen av forskare. Jag förordar därför att universiteten i Lund och 

i Göteborg anvisas vartdera 300000 kr. för detta ändamål. 
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Regionalpolitisk J orskning 

Riksdagen beslöt med anledning av förslag i proposition 1981/82: 113 

angående program för regional utveckling och resurshushållning att ett 

centrum för regionalpolitisk forskning skulle inrättas vid universitetet i 

Umeå. Regeringen har sedermera uppdragit åt universitetet att redovisa 

förslag om den organisatoriska formen för ett sådant centrum. Uppdraget 

kommer enligt vad jag har erfarit att redovisas under februari månad 1983. 

Det ankommer på regeringen att med ledning därav besluta om organisa

tionen. Det är emdlertid angeläget att centret kan börja sin verksamhet 

budgetåret 1983/84. Jag förordar därför att under anslagsposten Universi

tetet i Umeå medel beräknas för centrets verksamhet. Regeringen bör 

bemyndigas att disponera 500 000 kr. för detta ändamål budgetåret 1983/84. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för industridepartementet. 

I en skrivelse av den 15 november 1982 anför UHÄ att den tjänst som 

professor (L 24) i förvaltningsforskning med regional inriktning, som inrät

tades vid universitetet i Umeå den I juli 1982 (prop. 1981/82: 100 bil. 12, 

UbU 1981/82:26. rskr 1981/82:234) bör få ämnesbenämningen offentlig 

förvaltning, särskilt regional politik och förvaltning. Jag förordar att tjäns

ten ges den föreslagna benämningen. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. 10 s. 361, 

SK 1966: 42. rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att den vaktanta 

professuren (L 24) i informationsbehandling, särskilt administrativ databe

handling, vid universitetet i Göteborg skall återbesättas som professur i 

administrativ databehandling. 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk
ning av basresurserna för forskning ( + 1500000 kr.). Vidare beräknar jag 

för vissa kostnader vid institutionen för informationsbehandling, ADB, vid 

universitetet i Lund 100000 kr. 

Därutöver beräknar jag under detta anslag medel för vissa kostnader 

rörande primärvårdsforskningen, vilka innevarande budgetår bestrids från 

anslaget Vissa kostnader i samband med forsknings- och forskarutbild

ningsreform (+ 159000 kr.). Jag beräknar även en förstärkning av medlen 

för detta ändamål ( + 85 000 kr.). 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter ( + 631 000 kr.), ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags

nämnder m. m. (+ 437000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning (33 315 000 kr.). Vidare förordar jag en ökning av medlen för 

studiefinansiering med sammanlagt I 481 000 kr. För studiefinansiering bör 

således nästa budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande 

tabell. 
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Universitet 

Universitetet i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

Medel 
1982/83' 
(inkl. 
uppräkning 
fr.o. m. 
I juli 1983) 

7120000 
6210000 

545000 
7879000 
7923000 
3638000 

33315000 

Ökning Summa 
1983/84 1983/84 

+ 269000 17 389000 
+ 269000 6479000 
+ 67000 612000 
+ 404000 8 283000 
+ 269000 8 192000 
+ 203000 3841000 

+1481000 +34796000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(135881000 + 36807000=) 172688000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor (L 24) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av en tjänst som 

professor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. bemyndiga regeringen att disponera 500000 kr. under anslags

posten Universitetet i Umeå på det sätt jag har förordat, 

4. till SamhiillsH'tenskapliga fakulteterna för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 172 688 000 kr. 

E 16. Medicinska fakulteterna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

312665 883 

346823000 

385 160000 

Reservation 6161535 

Detta anslag avser medicinsk forskning och forskarutbildning vid karo

linska institutet samt vid universiteten i Uppsala. Linköping, Lund, Göte
borg och Umeå. 
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Anslagsfördelnin1< 

Högskoleenhet 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Universitets- och hög-
skoleämbetet 841 800 1 841800 846800 

Stockholms högskolaegion 
Karolinska institutet 1137420002 +11711800 + 7 397800 

Uppsala hiiRsko/eregivn 
Universitetet i Uppsala 49526250 + 10918000 + 9485000 

LinkiipinRS hii11skoleref:im1 
Universitetet i Linköping 20938 350 + 3 040000 + 1948000 

Lund/Malmö hiig.skoleregion 

Universitetet i Lund 59 828 250 + 9945000 + 8137000 

Götchorgs lzöf:skoleregion 
Universitetet i Göteborg 58747150 + 8236000 + 7684000 

Umeä lziivkolt'"'Rion 
Universitetet i Umeå 43199200 + 5483000 + 4532000 

346823000 +48492000 +38337000 

1 Avser garantibelopp för import av försöksdjur. 
2 Av det under anslagsposten uppförda beloppet får 50000 kr. inte disponeras. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m.' 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

I Pris- och /iineomräkning :!.2 Överföring från anslaget 
I. I Prisomräkning + 5 442 Akademiska sjukhuset i 
1.2 Löneomräkning + 9663 t.:ppsala 
1.3 Löneomräkning av medel 2.3 Överföring från anslaget Vis-

överförda från anslaget Aka- sa kostnader i samband med 
demiska sjukhuset i t.:ppsala + 105 forsknings- och forskarut-

1.4 Pris- och löneomriikning av b.ildningsn.:form. UL 
medel överförda frän medi- 2.4 Overföring från anslaget Vis-
cinska forskningsrådet + 17 sa kostnader i samband med 

Summa under I + 15 227 
forsknings- och forskarut-
bildnings reform. U lJ 

2 F<iriindringar 11\" anslags/ek- 2.5 Överföring av medel från an-
nisk natur slagsposten Universitets-

2.0 Överföring från anslagc:t Ut- och högskoleämbetet 
bildningsbidrag för doktoran- till resp. högskoleenhet 
<ler + 11 '.132 2.6 Överföring av medel från an-

2.1 Professur i tumörimmuno- slaget Ersättning at vissa op-
logi. UL + 660 ponenter vid disputationer 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
!tkr.l 

+ 4200 

+ 1970 

+ 280 

841.8 
+ 841.8 

+ 1119. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2.7 

2.8 

Överföring av medel från an
slaget Ersättning åt leda
möter i tjänsteförslags
nämnder m. m. 
Överföring av lönekostnader 
för professur i kardiologi till 
UG 
Från Kl till UG 

Summa under 2 

3.1 

3.2 

Konseki'enser a1· tidigare be
slut 
l]änst som försöksdjurskon
sulent, UUm 
Basresurser till försöksdjurs
konsulenter. Kl. UL. UG, 
UUm 

Summa under 3 

4 
4.1 

4.2 

4.3 

Alrernalil' I 
Basresurser. inkl. forskar
rekryteringstjänster och bib
lioteksresurser 
Omvandling av personlig 
professur i perinatalmedicin 
till permanent professur, UU 
Professur i klinisk genetik, . 
UL 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 2995 

214 
+ 214 

+ 22 756 

+ 209 

+ 120 

+ 329 

+ 4085 

0 

0 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.4 

4.5 
4.6 

4.7 
4.8 

4.9 

4.10 

"4.11 
4.12 
4.13 

Professur i klinisk neurofy
siologi, UL 
Professur i anestesiologi, UG 
Professur i klinisk neurofy
siologi, UG 
Professur i kardiologi, UG 
Professur i klinisk virologi, 
Kl 
Professur i allmänmedicin, 
UG 
Professur i medicinsk rehabi
litering, särskilt fysikalisk 
medicin, UUm 
Professur i anestesiologi, UL 
Gemensamma funktioner 
Gemensamma funktioner 
(bibliotek) 

Summa under./ 

5 Alrernalil' 2 
5. I Ökade basresurser 
5.2 Professur i allmänmedicin, 

UUm 
5.3 Verksamheten i Dalby, UL 
5.4 Verksamheten i Tierp, UU 

Summa under 5 

·Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

0 
0 

0 
+ 600 

+ 420 

+ 420 

+ 420 
0 

372 

+ 120 

+ 5693 

+ 3 730 

+ 420 
+ 295 
+ 42 

+ 4487 

+48492 

1 Kl = karolinska institutet, UU =universitetet i Uppsala. UL =universitetet i Lund, UG =universitetet i 
Göteborg, UUm =universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs. 

2. vid universitetet i Lund en professur i Lo 24/26 i tumörimmunologi 

inrättas den I juli 1983 med Hans Olov Sjögren som förste innehavare, 

3. vid universitetet i Umeå en tjänst som försöksdjurskonsulent inrättas 

den I juli 1983. 

4. vid universitetet i Uppsala en professur i Lo 22 i perinatalmedicin 

inrättas den I juli 1983 eller vid den senare tidpunkt då den personliga 

professuren i perinatalmedicin blir vakant. 

5. vid universitetet i Lund en professur i Lo 24/26 i klinisk genetik 

inrättas den I juli 1983 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som 

professor i Lo 22 i patologi blir vakant, med samtidig indragning av den 

senare tjänsten. 

6. vid universitetet i Lund en professur i Lo 24/26 i klinisk neurofysiologi 

inrättas den I juli 1983 med samtidig indragning av den vakanta tjänsten 

som professor i Le 22 i fysiologi. särskilt hyperbar fysiologi. 
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7. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 24/26 i anestesiologi 

inrättas den I juli 1983 med samtidig indragning av den vakanta tjänsten 

som professor i Lo 22 i patologi. 

8. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 24/26 i klinisk neurofy

siologi inrättas den I juli 1983 med samtidig indragning av den vakanta 

tjänsten som professor i Lo 22 i klinisk fysiologi, 

9. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 24/26 i kardiologi 

inrättas den I juli 1983. 

10. vid karolinska institutet en professur i Lo 24/26 i klinisk virologi 

inrättas den I juli 1983. 

11. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 24/26 i allmänmedicin 

inrättas den I juli 1983, 

12. vid universitetet i Umeå en professur i Lo 24/26 i medicinsk rehabili

tering, särskilt fysikalisk medicin, inrättas den I juli 1983. 

13. vid universitetet i Lund en professur i Lo 24/26 i anestesiologi 

inrättas den I juli 1983, 

14. vid universitetet i Umeå en professur i Lo 24/26 i allmänmedicin 

inrättas den I juli 1983, 

15. under ett reservationsanslag Medicinska fakulteterna för budgetåret 

1983/84 anvisas 395 315 000 kr. med angiven fördelning på anslags poster. 

Med yttrande den 8 september 1982 har UHÄ överlämnat en ansökan 

från konsistoriet vid universitetet i Uppsala om uppflyttning av den per

sonliga professur som innehas av Hans Roland Ulfendahl från lönegrad L 

22 till L 24. 

Föredragandens överväganden 

Jag har samrått med statsrådet Sigurdsen i de frågor rörande inrättande 
av tjänster som professor som jag tar upp i det följande. 

Innan jag tar upp frågor om omvandling och inrättande av tjänster i 

kliniskt ämne vill jag ange följande förutsättningar för mina ställningsta

ganden. 

Omvandlingarna och inrättandet av tjänsterna sker under förutsättnng 

av att för staten godtagbara avtal kan träffas med berörd sjukvårdshuvud

man. varvid de lokalmässiga förutsättningarna klarläggs. Jag räknar med 

att verksamhet i anslutning till de tjänster som nu tas upp till behandling 

kan placeras inom ramen för befintliga eller redan planerade lokaler. 

Om1·and/ingar a1• tjänster som professor 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) framför flera förslag till om

vandlingar av tjänster som professor för att inom ramen för befintliga 

resurser åstadkomma förnyelse och förändring av forskningen i enlighet 

med inomvetenskapliga prioriteringar. 

Jag kan för min del ansluta mig till UHÄ:s förslag till omvandlingar av 
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tjänster som professor och förordar sålunda att tjänster som professor (L 

24) inrättas vid universitetet i Lund dels i klinisk genetik, dels i klinisk 

neurofysiologi. Den förstnämnda tjänsten bör inrättas den I juli 1983 eller 

vid den senare tidpunkt, då tjänsten som professor ( L 22) i patologi blir 

vakant. Den andra tjänsten bör inrättas den I juli 1983 med samtidig 

indragning av en vakant extra ordinarie tjänst som professor (L 22) i 

fysiologi. Ifrågavarande tjänster skall vara förenade med överläkartjänster 

vid lasarettet i Lund. Till förste innehavare av tjänsterna bör utses resp. 

Felix Mitelman och David Ingvar. 

UHÄ föreslår därjämte en omvandling av en vakant tjänst som professor 

CL 22) i klinisk fysiologi vid universitetet i Göteborg förenad med tjänst 

som överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset. Jag biträder förslaget och för

ordar att en tjänst som professor (L 24) i klinisk neurofysiologi inrättas den 

I juli 1983 vid universitetet i Göteborg. förenad med överläkartjänst vid 

Sahlgrenska sjukhuset. Den vakanta tjänsten.bör samtidigt dras in. 

Likaså biträder jag UHÄ: s förslag till omvandling av en vakant tjänst 

som professor !L 22) i patologi vid universitetet i Göteborg förenad med 

tjänst som överläkare vid laboratoriet för klinisk patologi och cytologi. Jag 

förordar att en tjänst som professor (L 24) i anestesiologi, förenad med 

överläkartjänst vid Sahlgrenska sjukhuset, inrättas den I juli 1983 med 

samtidig indragning av tjänsten i patologi. 

Samtliga nu föreslagna omvandlingar bör ske inom ramen för befintliga 

resurser. 

UHÄ föreslår också att en tjänst som professor (L 24) i anestesiologi, 

förenad med överläkartjänst vid Malmö allmänna sjukhus, inrättas vid 

universitetet i Lund den I juli 1983 inom ramen för befintliga resurser. Jag 

biträder detta förslag och förordar att ifrågavarande tjänst inrättas. 

Allmänmedicin 

Genom riksdagens beslut i anledning av prop. 1981/82: 106 om forskning 

m. m. är forskning om sjukvården som system ett högt prioriterat forsk

ningsfält. Inom ramen för detta forskningsfält har riksdagen uppmärksam

mat bl. a. forskning inom primärvården. 

UHÄ har tidigare framlagt en långtidsplan för utbyggnaden av fasta 

forskningsresurser för ämnesområdet allmänmedicin. Tjänster som profes

sor i allmänmedicin har inrättats vid universitetet i Lund den I juli 1980 

och vid universitetet i Uppsala den I juli 1981. 

UHÄ upprepar nu sitt förslag från föregående år att en tjänst som 

professor (L 24) inrättas vid universitetet i Göteborg, förenad med tjänst 

som distriktsläkare vid Olskrokens vårdcentral. Som ett led i utbyggnaden 

av resurserna för forskning i allmänmedicin förordar jag därför att en tjänst 

som professor !L 24) i allmänmedicin inrättas även vid universitetet i 

Göteborg den I juli 1983 med den sjukvårdsanknytning som UHÄ har 

föreslagit. Jag beräknar medel för denna tjänst med 420000 kr. under 

31 Riksdagen 1982/83 l sam/. Nr 100. Bilaga /() 
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förevarande anslag samt 185 000 kr. under anslaget Utbildning för vårdyr

ken. 

Jag avser att uppdra åt statens förhandlingsnämnd att - under förutsätt

ning av godtagbara ekonomiska villkor - träffa avtal med berörd sjuk

vårdshuvudman. 

Klinisk 1•irologi 

Förslag om inrättande av en tjänst som professor i klinisk virologi vid 

karolinska institutet förenad med tjänst som överläkare vid Huddinge 

sjukhus har förts fram av UHÄ sedan anslagsframstäl\ningen för budget

året 1978179. Förslaget har hittills avvisats med hänsyn till att bl. a. vissa 

sjukvårdsorganisatoriska frågor inom Stockholms läns landsting inte är 

lösta. 

Jag anser att behovet av en förstärkning av forskningen inom området 

klinisk virologi är väl styrkt. Det är därför angeläget· att fä en sådan lösning 

på de sjukvårdsorganisatoriska frågorna att tjänsten kan inrättas. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt statens förhand

lingsnämnd att ta upp förhandlingar med Stockholms läns landsting i denna 

fråga. 

Regeringen bör nu enligt min mening inhämta riksdagens bemyndigande 

att inrätta tjänsten så snart de sjukvårdsorganisatoriska förutsättningarna 

är klarlagda. 

Jag beräknar medel för denna tjänst med ( + 420 000 kr.) under föreva

rande anslag, samt 185 000 kr. under anslaget Utbildning för vårdyrken. 

Kardiologisk forskning 

I prop. 1979/80: 136 om vissa professurer vid karolinska institutet an
mälde min företrädare att det var angeläget att den aktuella situationen i 

landet vad gällde forskning med kardiologisk inriktning blev ytterligare 

belyst. Han räknade med att UHÄ inom ramen för sitt planeringsarbete 

skulle kunna ta fram ett underlag för ställningstagande till hur den kardio
logiska forskningen bäst skulle främjas. Riksdagen anslöt sig till detta 

uttalande (UbU 1979/80: 32). 

UHÄ har nu efter en kartläggning av forskningen inom ämnesområdet 

kardiologi funnit att det behövs en förstärkning av forskningsresurserna. 

UHÄ föreslår att en tjänst som professor <L 24) i kardiologi inrättas den 1 

juli 1983 vid universitetet i Göteborg, förenad med överläkartjänst vid 

Sahlgrenska sjukhuset. 

Jag biträder UHÄ: s förslag och förordar att en tjänst som professor (L 

24) i kardiologi inrättas den I juli 1983 vid universitetet i Göteborg förenad 

med överläkartjänst vid Sahlgrenska sjukhuset. Under anslagsposten Ka

rolinska institutet finns för närvarande upptagna medel för en personlig 

tjänst som professor i medicin (214000). Innehavaren av denna tjänst har 
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gått i pension. Jag förordar därför att medel förs över till anslagsposten 
Universitetet i Göteborg. Med hänvisning härtill beräknar jag endast medel 

för basresurser för den föreslagna tjänsten ( + 386 000 kr.). 

Tu miirimm 11110/0 g i 

Kostnaderna för en extra ordinarie tjänst som professor (L 24) i tumör

immunologi bestrids innevarande budg<:tår ur anslaget Medicinska forsk

ningsrådet (MFR). Tjänsten är placerad vid universitetet i Lund och är 

personlig för Hans Olov Sjögren sedan 1972. UHÄ och MFR föreslår nu 

att medel för tjänsten skall beräknas under förevarande anslag samt att en 

ordinarie tjänst som professor <L 24) i tumörimmunologi inrättas vid uni

versitetet i Lund och att Sjögren utses till förste innehavare. fag förordar 

att en tjänst som professor <L 24) i tumörimmunologi inrättas vid universi

tetet i Lund den 1 juli 1983. Hans Olov Sjögren bör utses till förste 

innehavare. Jag beräknar ytterligare 700000 kr. under förevarande anslag. 

Statsrådet I. Carlsson kommer i det följande att beräkna en motsvarande 

minskning av anslaget Medicinska forskningsrådet. 

Perinatalmedicin 

Professor Gösta Rooth, som innehar en personlig tjänst som professor 

(L 22) i perinatalmedicin vid universitetet i Uppsala, uppnår pensione

ringsperiodens nedre gräns den 30 juni 1983. Forskningen inom perinatal

medicin syftar bl. a. till ett förbättrat omhändertagande av moder och barn 

före. under eller strax efter förlossningen. Tjänsten som professor är den 

enda i landet och utgör en mycket viktig resurs inom ett område. där 

forskningsresultaten kan väntas få stor betydelse för de nyföddas möjlighe

ter att överleva utan skador eller handikapp. På förslag av UHÄ avser jag 

att återkomma till regeringen med förslag att inrätta en tjänst som profes
sor (L 22) i perinatalmedicin vid universitetet i Uppsala den 1 juli 1983 eller 

vid den tidpunkt då Rooth går i pension. 

Medicinsk rehabilitering 

I prop. 1981/82: 100 (bil. 12. s. 484) anmälde min företrädare att han 

delade UHÄ: s uppfattning att det fanns behov av en tjänst som professor 
(L 24) i medicinsk rehabilitering, särskilt fysikalisk medicin, vid universite

tet i Umeå. Han var emellertid inte beredd att då förorda inrättande av en 

sådan tjänst. eftersom han ansåg det angeläget att avvakta ett slutligt 

ställningstagande till utformningen av sjukgymnastutbildningen i Norrbot

ten. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört under anslagen Utbildning 

för vårdyrken och Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. om en 

utbyggnad av rehabiliteringslinjen i Luleå/Boden förordar jag nu att en 

tjänst som professor (L 24) i medicinsk rehabilitering, särskilt fysikalisk 

medicin, förenad med en tjänst som överläkare vid regionsjukhuset i 
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Umeå. inrättas vid universitetet i Umeå den I juli 1983. Med tjänsten bör 

vara förenad en skyldighet att medverka i utbildningen på rehabiliterings

linjen. både i Umeå och i Luleå/Boden. Jag beräknar medel för denna 

tjänst med 420 000 kr. under förevarande anslag samt 185 000 kr. under 

anslaget Utbildning till Vårdyrken 

Övriga frågor 

Jag räknar med en allmän förstärkning av basresurserna med 3 280000 

kr. Vidare har jag beräknat 4 200000 kr. för vissa kostnader i samband med 

kommunaliseringen av akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Jag beräknar 120000 kr. till biblioteksverksamhet vid universitetet i 

Umeå. Dessa medel bör tas i anspråk för omvårdnadsforskningens behov. 

Inom detta område måste litteratur i stor utsträckning köpas in från Stor

britannien, Canada och USA, där detta tvärvetenskapliga forskningsområ

de först har utvecklats. I Umeå finns en av universitetet inrättad tjänst som 

professor i omvårdnadsforskning och ett flertal forskarstuderande. Jag 

finner det därför naturligt att litteratur inom omvårdnadsforskning kan 

förvärvas till Umeå. Universitetet i Umeå kommer därmed att få ett 

särskilt ansvar för litteraturförsörjningen inom omvårdnadsforskningen i 

landet. 

Jag har vidare beräknat medel för en tjänst som försöksdjurskonsulent 

vid universitetet i Umeå ( + 209000 kr.) och medel för vissa driftkostnader 

för konsulenterna vid karolinska institutet samt universiteten i Lund, 

Göteborg och Umeå ( + 120 000 kr.). 

UHÄ har med tillstyrkan överlämnat en ansökan från universitetet i 
Uppsala. som föreslår att den personliga tjänst som professor (L 22) i 

fysiologi, som innehas av Hans-Roland Ulfcndahl, skall omvandlas till en 
personlig tjänst som professor (L 24). Med hänsyn till att kostnaderna för 

omvandlingen kan täckas inom ramen för befintliga medel biträder jag 
förslaget och förordar att en tjänst som professor (L 24) i fysiologi inrättas. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. I 0 s. 361, 

SK 1966:42. rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att en tjänst som 

professor (L 24) i bakteriologi vid universitetet i Linköping skall återbesät

tas med ämnesbenämningen medicinsk mikrobiologi. 

För innevarande budgetår bestrids vissa kostnader för primärvårds

forskning vid universiteten i Uppsala och Lund från anslaget Vissa kostna

der i samband med forsknings- och forskarutbildningsreform. Jag beräknar 

för nästa budgetår medel för dessa kostnader under förevarande anslag 

( + 297 000 kr. resp. + 2 088 000 kr.). Vidare föreslår jag en förstärkning av 

medlen för detta ändamål med sammanlagt 300000 kr. 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter ( + I 418 000 kr.), ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslag

nämnder m. m. ( + 3 250 000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskar-
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utbildning (28098000 kr.). Vidare förordar jag en ökning av medlen för 

studiefinansiering med sammanlagt 1010000 kr. Medlen för studiefinan

siering inom forskarutbildning fördelas enligt följande tabell. 

Högskoleenhet 

Karolinska institutet 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

Medel 
1982/83 
(inkl. 
uppräkning 
fr.o.m. 
I juli 1983) 

8122000 
4 750000 
1587000 
5 295000 
5060000 
3 284000 

28098000 

Ökning 
1983/84 

+ 201000 
+ 135000 
+ 135000 
+ 202000 
+ 202000 
+ 135000 

+I 010000 

Summa 
1983/84 

+ 8323000 
+ 4885000 
+ 1722000 
+ 5 497000 
+ 5 262000 
+ 3419000 

+29108000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar Jag anslaget till 

(346823 000 + 38 337 000 =) 385 160000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Medicinska fakulteterna för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 385 160000 kr. 

E 17. Odontologiska fakulteterna 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

46699230 

51018000 

55 349 000 

Reservation 2026927 

Detta anslag avser odontologisk forskning och forskarutbildning vid 

karolinska institutet samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå .. 

Ans/agsfördelnint: 

Högskoleenhet 

Stockholms hiiRskoleref?ic>n 
Karolinska institutet 

Lundlfvfalmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 

Giitehorf?.1· lulg.l'koleregion 
Universitetet i Göteborg 

Umnl h1l1:.~kolert'gion 
Universitetet i Umea 

Utgift 

1982/83 

15 980 550 

11 153000 

10885 000 

12 999450 

51018000 

Beräknad ändring 1983/84 

Cniversitets
och högskole
ämbetet 

+ 1883000 

+I 123000 

+I 082000 

+1134000 

+5222000 

Före
draganden 

+I 205000 

+ 699000 

+I 254000 

+I 173000 

+4331000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

!UHÄl. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I Pris- och löneomriikning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2 Fiiriindringar m· anslugs
teknisk natur 

2.1 Överföring från anslaget Er
sättning åt vissa opponenter 
vid disputationer 

2.2 Överföring från anslaget Er
sättning åt vissa ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder 
m. rn. 

2.3 Överföring från anslaget Ut
bildningshidrag för doktoran
der 

Summa under 2 

UHÄ hemställer att 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 741 
+1415 

+2156 

+ 51 

+ 225 

+ 1267 

+ 1543 

Ändamål 

3 

3.1 

Konsekl'enser 111• tidigare 
beslut 
Utbyggnad av tandläkarut
bildningen i Umeå 

4 Alternutii• I 
4.1 Basresurser enligt fakultets

nämndernas principprogram 
4.2 Gemensamma funktioner 

Summa under 4 

5 Alternatii· 2 
5. I Basresurser 

1. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamhe

ten som redovisats fastställs. 
2. under ett rcservationsanslag Odontologiska fakulteterna för budget

året 1983/84 anvisas 56240000 kr. med angiven fördelning på anslagspos

ter. 

Föredragandens övenäganden 

För den ökade tandläkarutbildningen i Umeå har jag beräknat ytterligare 

305 000 kr. under förevarande anslag. 

Jag har vid min medelsbcräkning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna <535 000 kr.). 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter(+ 67000 kr.). ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags

nämnder m. m. ( + 248 000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning ( 5 362 000 kr. I. För studiefinansiering bör således nästa budgetår 

disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 305 

+ 770 
52 

+ 718 

+ 500 

+5222 
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Högskoleenhet 

Karolinska institutet 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

Medel 1983/84 (inkl.) 
uppräkning fr. o. m. 
1 juli 1983) 

2316000 
1122000 
1121000 

803 000 

5362000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(51018000 + 4331000 =) 55 349000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 55 349000 kr. 

E 18. Farmaceutiska fakulteten 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11693 364 

12614000 

14691000 

Reservation 35484 

Detta anslag avser farmaceutisk forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Uppsala. 

Anslag4ördelninf? 

Högskoleenhet 

Uppsala höJ?skoleregion 

Universitetet i Uppsala 

1982/83 

12614000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+2374000 

Före
draganden 

+2077000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
<UHÄ). 

Andringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

Ändamål 

2.3 Överföring från anslaget Ut
bildningsbidrag för doktoran-

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

I 
I. I 
1.2 

Pris- och löneomräkning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

+ 305 
+ 234 der +I 077 

Summa under l + 539 Summa under 2 

2 

2.1 

2.2 

Förändringar m· anslagstek
nisk natur 
Överföring från anslaget Er
sättning åt vissa opponenter 
v.id disputationer 
Overföring från anslaget Er
sättning åt vissa ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder 
m.m. 

+ 30 

+ 40 

4 Alrernati1· I 
4.1 Professur i biokemisk farma-

kologi 
4.2 Gemensamma funktioner 

Summa under 4 

5 Alternatil" 2 
5.1 Basresurser 

U HÄ hemställer att 

1. en professur i Lo 22/24 i biokemisk farmakologi inrättas den 1 juli 1983 

vid universitetet i Uppsala, 

2. under ett reservationsanslag Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 

1983/84 anvisas 14 988 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För att kunna framställa läkemedel som medför så få biverkningar som 

möjligt krävs forskning, där man tillämpar kemisk och biokemisk teknik 

för att belysa farmakologiska frågeställningar. En sådan forskning sker 
inom det snabbt framväxande ämnet biokemisk farmakologi. Det är mot 

denna bakgrund som universitets- och högskoleämbetet <UHÄ) har före
slagit att en tjänst som professor i biokemisk farmakologi skall inrättas i 

Uppsala. Jag ansluter mig till UHÄ: s bedömning och föreslår att en tjänst 
som professor IL 24) i biokemisk farmakologi inrättas vid universitetet i 

Uppsala den 1 juli 1983 ( + 550000 kr.). 
Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter I+ 37 000 kr.). ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags

nämnder m. m. ( + 45 000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning disponeras minst 3 006 000 kr. 

Jag har vid medelsberäkningen beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna(+ 60000 kr.). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(12614000 + 2077000 =) 14691000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor IL 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 14 691 000 kr. 

+1147 

+ 550 
12 

+ 538 

+ 150 

+2374 
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E 19. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

260275 210 

289419000 

348976000 

Reservation -1896311 

Detta anslag avser matematisk-naturvetenskaplig forskning och fors

karutbildning vid universiteten i Stockholm. Uppsala. Lund. Göteborg och 

Umeå. 

AnslaKsfördelninK 

Högskokenhet 

Stockholms hiif.lsk11lcref.iion 

Universitetet i Stockholm 

Uppsala hiif.1.1·koleref.1io11 

Universitetet i Uppsala 

L1111d!Malmii hiigskoleref.iion 

Universitetet i Lund 

Götehorgs lziigskolert'l!.ilm 

Universitetet i Göteborg 

Umnl /ziif.iskolert'gion 

Universitetet i Umeå 

Utgift 

1982/83 

79695000 

81 181000 

62849000 

32 180000 

33514000 

289419000 

Beräknad ändring 1983/84 

U niversitcts
och högskole
ämbetet 

+ 14586000 

+ 14360000 

+ 13 652000 

+ 7 598000 

+ 6747000 

+56943000 

Före
draganden 

+ 15205000 

+ 16840000 

+ 11 740000 

+ 8165000 

+ 7607000 

+59557000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄl. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högslwkenhet m. m. 1 Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

budgetåret · 
1983/84 
(tkr.) 

I Pris- och lö11eomräkni11g 4.3 Omvandling av ledigblivande 
I. I Prisomräkning + 5020 professur i naturgeografi till 
1.2 Löneornräkning + 7 934 professur i sedimentologi, 
1.3 Löneornräkning av medel uu 

överförda från naturvetcn- 4.4 Omvandling av ledigblivande 
skapliga forskningsrådet + 8 professur i zoologi till profes-

Summa under I +12962 
sur i zooekologi. UL 

4.5 Omvandling av ledig profes-
2 Fiirii11dringar m· anslagsrck- sur i kromosomforskning till 

nisk natur professur i molekylär gene-
2.1 \lledt!I för en tjiinst vid pro- tik, UL 

jektgruppen i mössbauer- 4.6 Ändring av professur i växt-
spektroskopi. US + 151 biologi till professur i växte-

2.2 Medel för en tjänst vid fysis- kologi, UL 
ka institutionen, UL + 171 4.7 ~tedel för drift av MAX-ac-

2.3 Medel för forskargrupp vid celeratorn, UL 
avdelningen för ekologisk 4.8 Medt!I för drift av synkro-
kemi till zoologiska institu- cyklotronen, U U 
tionen, UL + 422 4.9 Basresurser 

2.4 Överföring av medel frän an- 4.10 Professur i mikrobiell geo-
slaget Ersättning åt vissa op- kemi. US 
ponenter vid disputationer + 677 4.11 Professur i teoretisk ekologi, 

2.5 Överföring av medel från an- UL 
slaget Ersättning it leda- 4.12 Professur i naturgeografi, 
möter i tjänsteförslags- UUm 
nämnder m. m. + 711 4.13 Personlig professur i neuro-

2.6 Överföring av medel från an- kemi och neurotoxikologi, 
slaget Utbildningsbidrag för us 
doktorander +26358 4.14 Gemensamma funktioner 

Summa under 2 +28490 Summa under 4 

4 Alrerrw1i1· I 5 Alternatil· 2 
4.1 Omvandling av ledigblivande 5.1 Medel för drift av MAX-ac-

professur i immunbiologi till celeratorn. UL 
professur i immunologi. US 0 5.2 Medel för drift av synkro-

4.2 Omvandling av ledigblivande cyklotronen. UU 
professur i zoologi till profes- 5.3 Basresurser 
sur i funktionell zoomorfo- Summa under 5 
logi. US () 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

0 

0 

0 

() 

+ 500 

+ ROO 
+ 5960 

+ 700 

+ 700 

+ 700 

0 
319 

+ 9041 

+ 100 

+ 200 
+ 6150 

+ 6450 

+56943 

1 US = universitetet Stockholm. UU 
universitetet i Umeå. 

universitetet Uppsala. U L universitetet Lund. U U m 

UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för vcrsamheten 

som redovisats fastställs, 

2. vid universitetet i Stockholm en professur tL 24/26) i immunologi 

inrättas den I juli 1983 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som 

professor (L 24/26) i immunbiologi blir vakant. med samtidig indragning av 

sistnämnda tjänst, 

3. vid universitetet i Stockholm en professur ( L 24/26) i funktionell 

zoomorfologi inrättas den I juli 1983 eller vid den senare tidpunkt då 

tjänsten som professor (L 24/26) i zoologi blir vakant. med samtidig indrag

ning av sistnämnda tjänst, 
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4. vid universitetet i Uppsala en professur (L 24/26) i sedimentologi 

inrättas den I juli 1983 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som 

profes~mr (L 24/26) i naturgeografi blir vakant, med samtidig indragning av 

sistnämnda tjänst. 

5. vid universitetet i Lund en professur !L 24/26) i zooekologi inrättas 

den I juli 1983 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som professor ( L 

24/26) i zoologi blir vakant. med samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

6. vid universitetet i Lund en professur (L 24/26) i molekylär genetik 

inrättas den I juli 1983 med samtidig indragning av tjänsten som professor 

<L 22) i kromosomforskriing. 

7. den vid universitetet i Lund befintliga professuren ( L 22) i växtbiologi 

den I juli 1983 ändras till professur i växtekologi och att professor Nils 

Malmers förordnande ändras i enlighet härmed, 

8. vid universitetet i Stockholm en professur (L 24/26) i mikrobiell 

geokemi inrättas den I juli 1983, 

9. vid universitetet i Lund en professur (L 24/26) i teoretisk ekologi 

inrättas den I juli 1983. 

10. vid universitetet i Umeå en professur ( L 24/26) i naturgeografi 

inrättas den 1 juli 1983. 

11. vid universitetet i Stockholm en för E. Heilbronn personlig professur 

i neurokemi och ncurotoxikologi (L 24/26) inrättas den 1 juli 1983, 

12. principbeslut fattas om att vid universitetet i Göteborg en professur i 
oceanografi inrättas den I juli 1984. 

13. principbeslut fattas om att vid universitetet i Uppsala en professur i 

datorteknik inrättas den 1 juli 1984. 

14. under ett reservationsanslag Matematisk-naturvetenskapliga fakulte

terna för budgetåret 1983/84 anvisas 346 362 000 kr. med angiven fördelning 

på anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Överfiiringar av medel från nat11rvetenskap/iga forskningsrådet ( NFR) 

Resurser för flera forskargrupper och enskilda tjänster, vilkas verksam

het finansierats med anslag från forskningsråd, har som jag tidigare anfört 

under avsnittet Vissa gemensamma frågor under många år förts över från 

forskningsråden till högskoleorganisationen. Inför budgetåret 1983/84 före

slår NFR och universitets- och högskoleämbetet <UHÄ) gemensamt föl

jande överföringar. För egen del har jag för nästa budgetår beräknat medel 

för dem enligt följande. 
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Ändamål 

Tjänst vid projektgruppen 
i mössbauerspektroskopi 

Tjänst inom elementar
partikelfysikgruppen 

For5kargrupp vid laborawriet 
för ekologisk kemi 

Högskoleenhet 1 

us 
UL 

UL 

1 US = universitetet i Stockholm. UL = universitetet i Lund. 

Mikrobiell geokemi 

Belopp 

150000 

171000 

422000 

Vid universitetet i Stockholm finns sedan ett antal år tillbaka en forskar

grupp inom området mikrobiell geokemi. 

Ämnesområdet kan sägas vara en forskningsgren med klart tvärveten

skaplig karaktär. Forskningen syftar främst till att med hjälp av kemi, 

geologi och mikrobiologi studera och kartlägga elementens kretslopp. 

Inom forskningsområdet behandlas bland annat de fundamentala kretslop

pen för kol, kväve, fosfor, svavel och syre samt för vissa tungmetaller. 

Uppkomsten av ekonomiskt intressanta mineraliseringar som olja, kol och 

malmer innefattas också i forskningen. 

UHA har nu föreslagit att en tjänst som professor (L 24) i mikrobiell 

geokemi inrättas vid universitetet i Stockholm den 1 juli 1983 för att stärka 

den lokala forskningsprofilen där. Jag biträder förslaget ( + 700000 kr.). 

Teoretisk ekologi" 

Vid universitetet i Lund bedrivs i dag en omfattande forskning inom det 
ekologiska området. Jämte de tre tjänster som professor som finns inrätta

de inom detta område har universitetet inräti.at en tjänst som extra profes
sor. Vidare finns två större forskargrupper, en i ekologisk mikrobiologi 

och en i kemisk ekologi. En stor del av forskningen på området är extern

finansierad. 
UHA har föreslagit att en tjänst som professor <L 24) i teoretisk ekologi 

inrättas vid universitetet i Lund den 1 juli 1983. 
Jag anser det angeläget att den ekologiska forskningen förstärks. Jag 

biträder därför UHÄ: s förslag ( + 700000 kr.). 

Naturgeografi 

UHÄ har i årets anslagsframställning upprepat sitt förslag om att inrätta 

en tjänst som professor (L 24) i naturgeografi vid universitetet i Umeå. 

Härvid har UHÄ pekat på forskningsinsatser som bl. a. behövs för studier 

av Bottniska vikens ekosystem. 

Vården av nationella naturtillgångar kräver hög forskarkompetens inom 

området. Den utgör en viktig förutsättning för ett bättre tillvaratagande av 

naturresurserna. Som ett led i att utveckla den vetenskapliga verksamhe

ten inom detta område har regeringen nyligen i propositionen om vissa 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 493 

ekonomisk-politiska åtgärder m. m. (prop. 1982/83: 50, UbU 1982/83: 12. 

rskr 1982/83: 109) fört upp en preliminär kostnadsram om 14,7 milj. kr. för 

utförande av en fältstation i Norrbyn. Jag kommer senare under anslaget 

Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde att 

-närmare redogöra för nämnda byggnadsprojekt. Ett andra steg i denna 

utveckling bör enligt min mening vara, att den av UHÄ föreslagna, tjänsten 

som professor (L 24) i naturgeografi vid universitetet i Umeå inrättas den I 

juli 1983. Jag biträder därför UHÄ:s förslag(+ 700000 kr.). 

Neurokemi och neurotoxikologi 

Vid universitetet i Stockholm finns sedan år 1979 en enhet för neurokemi 

och neurotoxikologi. Verksamheten bedrevs tidigare vid försvarets forsk

ningsanstalt. Universitetet har anhållit att en tjänst som professor, person

lig för forskningschefen Edith Heilbronn inrättas där den I juli 1983. 

I likhet med UHÄ anser jag det angeläget att forsknings- och forskarut

bildningsverksamheten vid den nämnda enheten får en närmare anknyt

ning till universitetets verksamhet i övrigt. Jag förordar därför att en för 

Edith Heilbronn personlig tjänst som professor i neurokemi och neurotox

iokologi (L 24) inrättas vid universitetet i Stockholm den I juli 1983. 

Ändrad hn1ämninf; på tjänster som professor 

UHÄ har lagt fram ett antal förslag om omvandling av tjänst som 

professor. Förslagen till benämning och ämnesinnehåll för de prövade 

tjänsterna ger uttryck för en samlad forskningspolitisk bedömning. UHÄ 

har därvid strävat efter att förstärka de profiler som redan finns etablerade 

för de olika högskoleenheterna. 

Jag biträder UHÄ: s förslag i vad avser följande tjänster som professor 

(L 24) och förordar att tjänsternas benämning ändras i samband med 
återbesättande. 

Nuvarande 
benämning 

Immunbiologi 
Zoologi 

Naturgeografi 
Zoologi 

Högskoleenhet 1 

LIS 
us 

Ull 
UL 

Föreslagen 
beniimning 

Immunologi 
Funktionell 
zoomorfologi 
Sedimcntologi 
Zooekologi 

1 US =universitetet i Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. UL =universitetet 
i Lund. 

UHÄ har föreslagit att den vakanta professuren <L 221 i kromosom

forskning vid universitetet i Lund skall omvandlas till en professur (L 24) i 

molekylär genetik. Jag biträder U HÄ: s förslag, dock att tjänsten skall 

inrättas i L 22. Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga. 
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MAX-acceleratorn 

Vid universitetet i Lund har inom ramen för det s. k. MAX-projektet 

byggts upp en synkrotronljuskälla. Enligt riksdagens beslut vid 1981182 års 

riksmöte (prop. 1981/82: 100 bil. 12. UbU 1981/82: 26, rskr 1981182: 334) 

skall acceleratorn fungera som en nationell forskningsresurs. För att täcka 

de kostnader som kan hänföras till den nationella användningen av accele

ratorn som synkrotronljuskälla beräknar jag ytterligare 600000 kr. nästa 

budgetår. 

Synkrocyklotronen 

Under ett flertal år har betydande belopp satsats på ombyggnad av 

synkrocyklotronanläggningen vid Gustav Werners institut vid universite

tet i lJ ppsala. Genom beslut den 2 december 1982 uppdrog regeringen åt 

byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 25.4 milj. kr. utföra om

och tillbyggnad av vissa lokaler samt nybyggnad av en underjordisk expe

rimenthall. 

Inom fysiken har stockholm/uppsalaområdet en forskningsprofil med 

tyngdpunkt i bl. a. partikel- och kärnfysik. Dessa forskningsfält är av 

central betydelse för den naturvetenskapliga grundforskningen. Takten i 

kunskapsutvecklingen är hög varför såväl forskning som utbildning måste 

vara av hög kvalitet. Nationella satsningar på tung utrustning måste också 

fullföljas med driftmedel för att gjorda investeringar skall kunna utnyttjas 

maximalt. 

Jag delar UHÄ: s uppfattning att medel bör anvisas för driften av den 

ombyggda synkrocyklotronen. För nästa budgetår beräknar jag I milj. kr. 
för detta ändamål. Jag avser vidare att under reservationsanslaget Bygg

nadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde redovi

sa ett förslag till utbyggnad av experimentlokaler. 

Basresurser m. m. 

Jag har vid min mcdelsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna ( + 5 100000 kr.). Jag har även räknat medel för en 

fortsatt uppbyggnad av utvecklingsenheten för tillämpad mikrobiologi vid 

universitetet i Umeå ( + 700000 kr.). I samband med ans lagsframställning

en för budgetåret 1984/85 bör universitetet redovisa de hittills vunna er

farenheterna av verksamheten vid utvecklingsenheten. 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter ( + 823 000 kr. J, ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags

nämnder m. m. ( + 753 000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning (52 830000 kr.). Vidare förordar jag en ökning av medlen för 

studiefinansiering med sammanlagt 3 806 000 kr. För studiefinansiering bör 

således nästa budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande 

tabell. 
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Universitet Medel Ökning Summa 
1982/83 1983/84 1983/84 
(inkl. 
uppräkning 
fr.o.m. 
I juli 1983) 

Universitetet i 
Stockholm 11200000 + 885000 12 085 000 
Universitetet i 
Uppsala 16035000 + 761000 16796000 
Universitetet i 
Lund 12559000 + 761 000 13 320000 
Universitetet i 
Göteborg 7807000 + 761 000 8 568000 
Universitetet i 
Umeå 5229000 + 638 000 5 867 000 

52830000 +3806000 56636000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(289419000 + 59557000 =)348976000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 24) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor IL 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Matematisk-natun·etenskapliRa fakulteterna för budgetåret 

1983/84 anvisa ett rcscrvationsanslag av 348 976 000 kr. 

E 20. Tekniska fakulteterna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

'277 395 149 

299482000 

335429000 

Reservation 6555715 

Detta anslag avser teknisk forskning och forskarutbildning samt specia

listutbildning inom tekniska ämnesområden vid tekniska högskolan i 

Stockholm, universiteten i Uppsala. Linköping och Lund. Chalmers tek

niska högskola och högskolan i Luleå. 
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Anslag~fördelning 

Högskoleenhet 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Stockholms högskoleregion 
Tekniska högskolan i 
Stockholm 94564000 + 15 259000 +11764000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 4918000 + 561000 + 323 000 

Linköping.i· högskoleregion 
Universitetet i Linköping 27290000 + 5852000 + 4 718000 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 58 149000 + 7276000 + 5642000 

Giiteborgs högskoleregion 
Chalmers tekniska högskola 83450000 +13310000 + 10905000 

Umeå högskoleregion 
Högskolan i Luleå 30840000 + 3459000 + 2593000 

Enag(lorskning 271000 + 7000 + 2000 

Utgift 299482000 +45724000 +35947000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2.6 Överföring av medel från an
slaget Utbildningsbidrag för 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

I 
I. I 
1.2 

Pris- och löneomriikning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

+ 7435 
+ 7839 doktorander + I 0 898 

Summa under I 

2 Föriindringar ar anslagstek
nisk nuwr 

2.1 Medel för tva tjänster vid 
mikrotronen, institutionen 
för kärnkemi resp. institutio
nen för elektronfysik. KTH 

2.2 Medel för en tjänst vid insti
tutionen för fasta tillståndets 
fvsik. KTH 

2.3 Medel för en tjänst vid fysis
ka institutionen. CTH 

2.4 Överföring av medel från an
slaget Ersättning åt vissa op
ponenter vid disputationer 

2.5 Överföring av medel från an
slaget Ersättning åt leda
möter i tjänsteförslags
nämnder m. m. 

+ 15 274 

+ 324 

+ 158 

+ 165 

+ 662 

+ 1401 

Summa under 2 + 13 608 

4 Alternatil• I 
4.1 Permanentning av den per-

sonliga professuren i talöver-
föring, alternativt omvand-
ling av ledigblivande profes-
suren i teoretisk elektrotek-
nik 1Åström) till talöverfö-
ring, KTH 0 
Omvandling av ledigblivande 
professurer Professur i väg-
byggnad I Andersson) till 
vägteknik. KTH 0 
Professur i teletrafiksystem 
<Ekberg) till telekommunika-
tionssystem, KTH 0 
Professur i elkretsteori (Bo-
linder) till elkretsteknik, 
CTH 0 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 497 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budget~lrt::t 
1983/84 
(!kr.) 

4.2 

4.3 

4.4 

Ändrad ämncsbcnämning för 
professuren i kemisk tekno
logi till polymerteknologi, 
UL 0 
Basrt::surser: 
Medel för docent/forskaras-
sistenttjänstt::r m. m. + 2615 
Uppräkning av resurser för 
principbeslutade professurer 
i datalogi, CTH. datorsys-
temteknik, UL, ekonomiska 
informationssystem, ULi. in-
dustriell elektronik. HLu (4 x 
525) + 2 IOO 
Medel för docent/forskaras
sistenttjänstt::r m. m. inom de 
ämnesområden där profes-
surer föreslås inrättas enligt 
4.4-4.7!4x 125) + 500 
Övriga basresursförstärk-
ningar + 2 550 
Professur i miljö- och natur-
resursinformation. KTH + 700 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.5 Professur i industriell mark
nadsföring, CTH 

4.6 Professur i bioteknik. UL 
4.7 Professur i biomedicinsk in

strumentteknik. ULi 
4.8 Besparing av forskningsor

ganisationen inom arkitek
turområdet genom indrag
ning av professurerna i arki' 
tektur I b och stadsbyggnad 
m.m .. UL 

4.9 Gemensamma funktioner 

Summa under 4 

5 Alternativ 2 
Basresurser: 
Medel för docent/forskaras
sistenttjänster m. m. 
Övriga basresursförstärk
ningar 

Summa under 5 

Kostnad 
budgetåret. 
1983/84 
(tkr.) 

+ 600 
+ 700 

+ 700 

1289 
334 

+ 8842 

+ 4500 

+ 3500 

+ 8000 

+45724 

1 KTH= tekniska högskolan i Stockholm, ULi =universitetet i Linköping. UL =universitetet i Lund, CTH 
= Chalmers tekniska högskola. HLu = högskolan i Luleå. 

UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs. 

2. principbeslut fattas om att vid tekniska högskolan i Stockholm en 

professur i talöverföring inrättas vid den tidpunkt då Gunnar Fant avgår 

med pension från sin personliga professur i iimnet. eller i andra hand att vid 

tekniska högskolan i Stockholm en professur i Lo 24/26 i talö'-'.erföring 

inrättas vid den tidpunkt då den tjänst som professor i Lo 22 i teoretisk 

elektroteknik. som innehas av Ernst Åström. blir vakant', med samtidig 

indragning av sistnämnda tjänst. 

3. vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i Lo 24/26 i vägtek

nik inrättas vid den tidpunkt då den tjänst som professor i Lo 24/26 i 

vägbyggnad. som innehas av Olle Andersson, blir vakant. med samtidig 

indragning av sistnämnda tjänst. 

4. vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i Lo 24/26 i telekom

munikationssystem inrättas vid den tidpunkt då den tjänst som professor i 

Lo 24/26 i teletrafiksystem, som innehas av Stellan Ekberg, blir vakant, 

med samtidig indragning av sistnämnda tjänst. 

5. vid Chalmers tekniska högskola en professur i Lo 24/26 i elkretsteknik 

inrättas då den tjänst som professor i Lo 24/26 i elkretsteori. som innehas 

av Folke Bolindcr, blir vakant. med samtidig indragning av sistnämnda 

tjänst. 

32 Riksdagen 1982183 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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6. vid universitetet i Lund professuren i kemisk teknologi den I juli 1983 

ändras till professur i polymerteknologi med samtidig ändring av professor 

Bertil Törnells förordnande i enlighet härmed. 

7. vid Chalmers tekniska högskola en professur i Lo 24/26 i datalogi 

inrättas den I juli 1983. 

8. vid universitetet i Lund en professur i Lo 24/26 i datorsystemteknik 

inrättas den I juli 1983. 

9. vid universitetet i Linköping en professur i Lo 24/26 i ekonomiska 

informationssystem inrättas den I juli 1983, 

10. vid högskolan i Luleå en professur i Lo 24/26 i industriell elektronik 

inrättas den I juli 1983. 

11. vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i Lo 24/26 i miljö

och naturresursinformation inrättas den I juli 1983. 

12. vid Chalmers tekniska högskola en professur i Lo 24/26 i industriell 

marknadsföring inrättas den I juli 1983. 

13. vid universitetet i Lund en professur i Lo 24/26 i bioteknik inrättas 

den I juli 1983. 

14. vid universitetet i Linköping en professur i Lo 24/26 i biomedicinsk 

instrumentteknik inrättas den I juli 1983, 

15. principbeslut fattas om att vid tekniska högskolan i Stockholm en 

professur i keramteknologi med pulvermetallurgi inrättas den I juli 1984. 

16. principbeslut fattas om att vid Chalmers tekniska högskola en profes

sur i verkstadsteknisk automatisering inrättas den I juli 1984. 

17. principbeslut fattas om att vid högskolan i Luleå en professur i 

verkstadsteknik inrättas den I juli I 984. 
I 8. principbeslut fattas om att vid tekniska högskolan i Stockholm en 

professur i datorsystem för konstruktion och tillverkning inrättas den I juli 

1985. 
19. besparing av forskningsorganisationen inom arkitekturområdet sker 

genom indragning av professurerna i arkitektur och stadsbyggnad med 

tillhörande tjänster vid universitetet i Lund m. m .. 

20. under ett reservationsanslag Tekniska fakulteterna för budgetåret 

1983/84 anvisas 345 206000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter. 

Chalmers tekniska högskola har inkommit med en skrivelse angående en 

personlig professur i innovationsteknik. Vidare har högskolan inkommit 

med en redogörelse över uppbyggnaden av forskningsområdet marin tek

nik. 

Föredragandens överväganden 

Öl'erfi"iringar från 1wt11n•ete11skapliga j(1rskningsrådet ( N FRJ 

Under de senaste åren har flera forskargrupper. som finansierats genom 

anslag från forskningsråd, överförts till högskoleorganisationen. Universi

tets- och högskoleämbetet <UHÄ) har gemensamt med NFR föreslagit 
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ytterligare överföringar. För min egen del har jag för nästa budgetår 

beräknat medel för följande öve1föringar. 

Andamål Högskoleenhet 1 Belopp 

Tjänster vid mikrotronen KTH 324 
Tjänst vid institutionen 

för fasta tillståndets 
fysik KTH 158 

Tjänst vid fysiska 
institutionen CTH 165 

1 KTH= tekniska högskolan i Stockholm, CTH= Chalmers tekniska högskola. 

Besparingar inom sektionerna för arkitektur 

Genom beslut den 4 februari 1982 uppdrog regeringen åt UHÄ att 

inkomma med förslag till en minskning med ca 4 milj. kr. av forskningsor

ganisationen inom arkitekturområdet. Förslaget skulle lämnas efter sam
råd med statens råd för byggnadsforskning <BFR). 

Samtidigt föreskrev regeringen att tillsättning av tjänst som professor 

eller universitetslektor inte fick påbörjas eller fullföljas så länge beslut inte 

hade fattats om besparingen. Detsamma skulle gälla omprövning av tjänst 

som professor eller universitetslektor enligt 19 kap. 22 § högskoleförord

ningen. 

Inom UHÄ har under våren 1982 utarbetats ett förslag till hur besparing

en skulle kunna ske. Förslaget bygger bl. a. på de resonemang som fördes i 

UHÄ: s utredning om arkitekturutbildningens dimensionering och lokalise

ring (UHÄ-rapport 1981: 15) över vilken en bred krets av myndigheter och 

organisationer har yttrat sig. Denna utredning pekade bl. a. på möjligheter

na att - som en besparingsåtgärd - närmare samordna de fasta forsk

ningsrcsurserna i (byggnads-) konstruktionslära mellan arkitektur- samt 

väg- och vattcnbyggnadssektioncrna. Det inom UHÄ utarbetade förslaget 

har remissbehandlats. 

Bl. a. mot bakgrund av de synpunkter som framkommit i remissbehand

lingen anser U H Ä det vara motiverat att nu endast lägga fram förslag till 

hur en del av besparingen skall genomföras. 

Vid universitetet i Lund finns fyra tjänster som professor i arkitektur. 

Två av dessa tjänster är f. n. vakanta. Vidare finns två tjänster som 

professor i stadsbyggnad varav en tjänst är vakant. 

UHÄ har föreslagit att en av de vakanta tjänsterna som professor i 

arkitektur resp. stadsbyggnad dras in fr. o. m. den I juli 1983 vid universi

tetet i Lund. Vidare föreslår UHÄ en allmän minskning av fakultetsansla

get med 700000 kr. Från detta belopp skall dras den besparing på 500000 

kr. som redan har genomförts innevarande budgetår. UHÄ föreslår även 

att professuren i regional planering vid tekniska högskolan i Stockholm 

(KTH) skall få tillsättas utan hinder av regeringens nyssnämnda beslut. 

UHA avser att redovisa ett slutligt förslag till besparing i sin anslags-
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framställning för budgetåret 1984185. I det sammanhanget kommer också 

att redovisas hur forskningen inom arkitekturområdet kan profileras inom 

ramen för de resurser som finns tillgängliga efter besparingen om totalt 4 

milj. kr. 

Enligt min mening är det värdefullt att UHÄ nu har inlett ett arbete för 

att bl. a. belysa arkitektens framtida yrkesroll. forskningens betydelse för 

den grundläggande utbildningen och möjligheterna att närmare samordna 

forskningen inom arkitektur- samt väg- och vattenbyggnadsområdet. Jag 

utgår från att detta arbete skall kunna leda till en förbättrad grundutbild

ning och ert bättre utnyttjande av tillgängliga forskningresurser. 

Jag finner UHÄ: s delförslag till besparing budgetåret 1983/84 inom 

arkitekturområdet väl avvägt. Remissbehandlingen har också visat att det 

finns en bred uppslutning kring förslaget. Jag förordar därför att besparing

en genomförs i enlighet med vad UHÄ har föreslagit. Detta innebär dels att 

två vakanta tjänster som professor (L 24), en i arkitektur och en i stads

byggnad vid universitetet i Lund skall dras in med utgången av innevaran

de budgetår (-1 089000 kr.). dels att anslagsposterna för KTH, CTH och 

universitetet i Lund minskas med sammanlagt 200000 kr. Härvid förutsät

ter jag att-:"' sedan UHÄ lagt fram förslag härom - en ytterligare besparing 
skall kunna genomföras senast budgetåret 1985/86. Jag utgår från att man i 

detta arbete beaktar att de hittillsvarande besparingarna framförallt berört 

universitetet i Lund. 

Vad gäller professuren i regional planering vid KTH avser jag att åter

komma till regeringen med förslag att tillsättningsförfarandet avseende 

denna professur får igångsättas. 

Arkitektur-i ndu st ripl an e ring 

Ett angeläget forskningsområde inom vilket det krävs en långsiktig kun

skapsuppbyggnad är arkitektur-industriplanering. 

Det finns ett behov av att i planeringen av industriella produktionssys

tem och vid planering av arbetsplatser i ökad utsträckning utnyttja arkitek

ternas kompetens. Denna kompetens måste kombineras med kunskaper 

om industriella aktiviteter som logistik/transporter. verkstadsindustriella 

arbetsmetoder. arbetsorganisationens grunder, processindustriclla meto

der osv. Ärnnet arkitektur-industriplanering är inriktat mot dessa problem. 

Vid CTH har verksamhet inom området bedrivits under ca fem år. Detta 

har möjliggjorts genom att CTH har ställt medel till förfogande för en tjänst 

som adjungerad professor. Efterfrågan på forsknings- och utvecklingsarbe

te inom området i-ir stor. 

För att stimulera forskningen inom detta område förordar jag att 200000 

kr. anvisas till CTH. Härvid förutsätter jag att CTH även fortsättningsvis 

är berett att för ändamålet ställa de medel till förfogande motsvarande vad 

som nu sker. Jag utgår även från att BFR kommer att stödja denna 

forsknings verksamhet. 

' 
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Industriell ekonomi 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 12, UbU 1980/81:23. 

rskr 1980/81: 272) skall industriell-ekonomilinjen förläggas till CTH 

fr. o. m. budgetåret 1983/84. Under anslaget Utbildning för tekniska yrken 
har jag beräknat medel härför. UHÄ anser att även forskningen inom 

området behöver förstärkas och kompletteras samtidigt som utbildningen 

byggs upp. Jag delar denna uppfattning. Enligt min mening behöver detta 

inte göras genom att, såsom UHÄ har föreslagit, en professur i industriell 

marknadsföring inrättas nästa budgetår. Jag förordar att 300 000 kr. anvi

sas till CTH för förstärkning av forskningen inom området. 

ForskninR på dutaomrädet 

I 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 12) betonades vik

ten av en kraftfull satsning på dataområdet. Min företrädare var emellertid 

tveksam till en alltför snabb utbyggnad i vad gällde inrättande av nya 

professurer. Ett skäl till denna tveksamhet var de svårigheter som skulle 

kunna uppstå när ett stort antal kompetenta innehavare av professurer 

skall rekryteras inom en kort tidsperiod. Mot denna bakgrund förordades 

en modell som innebär att rörliga forskningsmedel ställs till högskoleenhe

ternas förfogande. Medlen var avsedda att användas fört. ex. mellantjän

ster och gästande forskare från utlandet. Vidare förordades att riksdagen 

skulle fatta principbeslut om att inrätta fyra professurer inom dataområdet. 

UHÄ förutsattes på nytt pröva tidpunkten för inrättande av dessa tjänster 

och fortlöpande liimna förslag härom. Riksdagen biföll de nyss redovisade 

förslagen (UbU 1981/82: 26. rskr 1981/82: 334). 

Jag har nyss redovisat hur forskningen kan byggas upp inom ett nytt 

område. Enligt min mening bör modellen tillämpas även för forskning inom 

dataområdet. ren rapport "Ren och tillämpad matematik". som har utar
betats av en internationell expertkommittc på uppdrag av NFR och UHÄ. 

varnas också för en alltför snabb utbyggnad av forskningen inom dataom

rådet. Som ett skäl härför anger kommitten den föreliggande bristen på 

kompetenta forskare. Kommitten framhåller att även i USA - med dess 

lä~gre forskningstradition på detta område - är rekryteringen ett problem. 

Efter vad jag har inhämtat finns det vid CTH och högskolan i Luleå 

möjlighet att där tillsätta de beslutade professurerna med kompetenta 

innehavare. Jag förordar därför att tjänsterna som professor (L 24) i 

datalogi vid CTH ( + 400000 kr.) och industriell elektronik vid högskolan i 

Luleå ( + 400 000 kr.) inrättas den I juli 1983. 

För den fortsatta kunskapsuppbyggnaden inom dataområdet vid univer

siteten i Lund och Linköping förordar jag att 300000 kr. anvisas till resp. 

universitet. De av riksdagen beslutade professurerna vid dessa enheter bör 

inrättas vid universitetet i Linköping den I juli 1984 och vid universitetet i 

Lund den 1 juli 1985. 
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Professur i bioteknik 

Biotekniken är ett område av stor framtida betydelse. Utvecklingen har 

gått utomordentligt snabbt under de senaste åren. Området är också hög

prioriterat enligt styrelsen för teknisk utveckling, N FR och lngenjörsve

tenskapsakademin. Även i andra länder sker stora satsningar på bioteknik. 

Det är därför nödvändigt att Sverige snabbt bygger upp kunskap och 

kompetens inom området för att inte komma efter i utvecklingen. Mot 

denna bakgrund har UHÄ tillsatt en referensgrupp för att lägga fram en 

plan för forskning och utbildning inom bioteknikområdet. Arbetet väntas 

vara slutfört våren 1983. 

UHÄ anser redan nu att forskningsområdet bör förstärkas genom att en 

professur (L 24) i bioteknik inrättas vid universitetet i Lund den I juli i 983. 

Som framhålls i 1982 års budgetproposition finns det goda förutsättningar 

att i Lund bygga upp forskning inom det tvärvetenskapliga området biotek

nik. Jag biträder därför UHÄ: s förslag ( + 700000 kr.). 

Professur i biomedicinsk instrumentteknik 

Ett av de mest framträdande områdena inom forskningen vid universite

tet i Linköping är medicinsk teknik. Universitetet har utvecklat kompetens 

och kunskap på området medicinsk teknik med kunnande från såväl den 

tekniska som den medicinska fakulteten. Omfattande resurser för forsk

ning inom området tilldelas via sektorsorgan. För att förstärka och kom

plettera detta område och ge det rimliga resurser föreslår UHÄ att en 

professur (L 24) i biomedicinsk instrumentteknik inrättas vid universitetet 

i Linköping den I juli 1983. Jag biträder förslaget ( + 700 000 kr.). 

Personlig pr<~fessur i innol'lltionsteknik 

Sedan mitten på 1970-talet bedrivs inom CTH en relativt omfattande 

innovationsteknisk verksamhet, som bl. a. har lett fram till bildandet av ett 

antal nya företag. Den drivande kraften bakom detta arbete har varit 

professor Torkel Wallmark, forskare inom elektronfysiken men också 

uppfinnare. 

Verksamhet av detta slag är beroende av personliga insatser. CTH har 

därför i en särskild skrivelse lagt fram förslag om inrättande av en profes

sur i innovationsteknik personlig för Wallmark. Samtidigt har CTH före

slagit att Wallmarks nuvarande professur i elektronfysik skall få ändras till 

professur i fasta tillståndets elektronik. 

Med tanke på Wallmarks stora insatser på det innovationstekniska om

rådet förordar jag att en tjänst som professor i innovationsteknik <L 24) 

personlig för honom inrättas den I juli 1983. Kostnaderna för tjänsten skall 

rymmas inom de ramar som står till CTH: s förfogande. Frågan om ombe

nämning av professuren i elektronfysik får prövas på sedvanligt sätt. 
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Ändrad heniimninK på tjänster som professor 

UHÄ har lagt fram förslag om att benämningen av vissa tjänster som 

professor (L 24) skall ändras i samband med återbesättande. Jag biträder 

förslagen. 

Nuvarande benämning 

Tdetrafiksystem 

Vägbyggnad 
Elkrctsteori 

Högskoleenhet 

KTH 

KTH 
CTH 

Föreslagen benämning 

Telckommunikations
systcm 
Vägteknik 
Elkrttsteknik 

Vidare har UHÄ lagt fram förslag till omvandlingar av professurer i L 

22. Jag biträder U HÄ: s förslag i vad avser följande tjänster som professor 

och förordar att tjänsternas benämning ändras i samband med äterbcsät

tande. Dock skall tjänsterna fortfarande vara placcradc·i L 22. Jag avser att 

återkomma till regeringen i dessa frågor. 

Nuvarande benämning 

Fysik 

Matematik 

Högskoleenhet 

KTH 

KTH 

Föreslagen beniimning 

Materialfysik. särskilt 
icke-metalliska 
material 
Tillämpad matematik 

UHÄ har även föreslagit att den för Gunnar Farit personliga professuren 

(L 24) i talöverföring vid KTH permanentas i samband med Fants pensio

nering. I andra hand föreslår UHÄ att professuren (L 22) i teoretisk 

elektroteknik omvandlas till en professur i (L 24) i talövcrföriag. För egen 

del föredrar jag UHÄ:s andrahandsalternativ. Jag förordar alltså att en 

tjänst som professor (L 241 i talöverföring inrättas vid KTH den I juli 1983 
eller vid den senare tidpunkt då innehavaren av tjänsten som professor 

(L 221 i teoretisk elektroteknik avgår. 

I 1982 års budgetproposition förordade min företrädare omvandling av 

bl. a. en tjänst som professor i mekanik vid KTH till tjänst som professor i 

biokemisk teknologi. Härvid angavs att ifrågavarande professur var pla

cerad i L 24. Så var emellertid inte fallet men högskolan hade i sin 

anslagsframställning begärt att professuren i mekanik i samband med för

ändring av ämnesinnehållet skulle placeras i denna lönegrad. Jag förodrar 

nu att den professur (L 22) i mekanik som är under återbesättande som 

professur i biokemisk teknologi ändras till professur i L 24. Kostnaderna 

för omvandlingen skall rymmas inom ramen för de medel som stär till 

högskolans förfogande. Vidare förordades i nämnda proposition att profes

suren i skeppshydromekanik vid CTH skulle erhålla den ändrade benäm

ningen marin hydromekanik. Den korrekta benämningen skulle ha varit 
marin hydrodynamik. 

Rättelse: S. 503, rad 3 Tillkommer: Jag biträder förslagen. 
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Övriga frågor 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensa.mma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 
opponenter ( + 849000 kr.). ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags

nämnder m. m. (+ 1386000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskar

utbildning (46022000 kr.). Vidare förordar jag en ökning av medlen för 

studiefinansiering med sammanlagt 5 373 000 kr. För studiefinansiering bör 

således nästa budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande 

tabell. 

Högskola Medel Ökning Summa 
1982/83 1983/84 1983/84 

Tekniska högskolan i 
Stockholm 10448000 + 1534000 11982000 
Universitetet i 
Linköping 5 821 000 + 884000 6705000 
Universitetet i 
Lund 11501000 +I 007000 12 508 000 
Chalmers tekniska 
högskola 15 866000 +1130000 16996000 
Högskolan i Luleå 2386000 + 818000 3 204000 

46022000 +5373000 51395000 

Basresurser m. m. 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk
ning av basresurserna ( + 6 630000 kr.). 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag tidigare har anfört om 
riksdagens beslut att två tredjedelar av tillkommande basresurser skall gå 
till vissa industripolitiska områden (prop. 1981/82: 106, UbU 1981/82: 37. 
rskr 1981/82: 397). Vidare har jag under anslagsposten Chalmers tekniska 
högskola beräknat 600000 kr. för täckande av vissa kostnader avseende 
Onsala rymdobservatorium. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(299482000 + 35947000 =J 335429000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 24) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämn~ngen av tjänster som 
professor IL 24) i enlighet med vad jag har förordat, 

3. Till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 335 429 000 kr. 
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E 21. Temaorienterad forskning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8583 202 

8 360000 

13828000 

Reservation 1270224 

Detta anslag avser temaorienterad forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Linköping. Verksamheten bedrivs inom ramen för en sek

tion av den filosofiska fakulteten. 

Ans/agsfördelning 

Högskoleenhet 

Linkiipings hiigskoleregi1111 

Universitetet i Linköping 

1982/83 

8 360000 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+5 783 000 

Före
draganden 

+5 468 000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

CUHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

2 

2.1 

2.2 

Pris- och /ö11eomriikni11g 

FC:iriindringar OI' anslagstek-
nisk na/l/r 
Överföring frän anslaget Er-
sättning ät vissa opponenter 
vid disputationer 
Överföring från anslaget Er
sättning åt vissa ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 518 

+ 46 

m.m. + 40 
2.3 Överföring från anslaget Ut

bildningsbidrag för doktoran-
der +1172 

Summa under 2 +1258 

Ändamål 

3 Konsek1·cn.1·er av tidigare be-
s/111 

3.1 Medel för professur i stals-
kunskap 

4 Alternaril· I 
4.1 Förstärkning av forskarre-

surscr och basresurser 
4.2 I tjänst som professor inom 

temat Vatten i natur och 
samhälle 

4.3 I tjänst som professor inom 
temat Kommunikation -
överföring av information 

4.4 Gemensamma funktioner 

Summa under./ 

5 Alternatil· 2 
5.1 Förstärkning av basresurser 

U HÄ hemställer att under ett reservationsanslag Temaorienterad forsk
ning för budgetåret 1983/84 anvisas 14 143 000 kr. 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 415 

+2960 

+ 220 

+ 220 
8 

+3392 

+ 200 

+5783 
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Föredragandens överväganden 

För närvarande finns nio extra ordinarie tjänster som professor inrättade 

vid universitetet i Linköping för temaorienterad forskning, varav tre inom 

temat Teknik och social förändring och två inom vart och ett av övriga 

teman. niimligen Vatten i natur och samhälle. Hälso- och sjukvården i 

samhället samt Kommunikation - överföring av information. 

Vid behandlingen av proposition 1981/82: 100 (bil. 12) uttalade riksdagen 

som sin mening att den fortsatta uppbyggnaden av den temaorienterade 

forskningen skulle göras i enlighet med universitets- och högskoleämbetets 

(UHÄl långtidsplan. Med hänvisning härtill har jag för avsikt att föreslå 

regeringen att en tjänst som professor (Le 24) inrättas den I juli 1983 vid 

universitetet i Linköping inom vartdera temat Vatten i natur och samhälle 

och Kommunikation - överföring av information. Jag har dessutom beräk

nat medel för en förstärkning av basresurserna med 2960000 kr. Detta 

innebär sammantaget en förstärkning av den temaorienterade forskningen 

med 3400000 kr. 

Rektorn vid universitetet i Linköping, professor Hans Meijer. innehar 

sedan den I juli 1976 en personlig professur i statskunskap vid universite

tet. Meijers förordnande som rektor utgår den 30 juni 1983. Han har 

meddelat sin avsikt att inträda i tjänsten. Eftersom några medel för tjäns

ten inte beräknades i samband med inrättandet av densamma har universi-. 

tetet och UHÄ begält medel härför. Jag anser att universitetet i Linköping 

inom ramen för anslaget bör kunna bekosta denna professur. 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under förevarande anslag medel för ersättning åt vissa 

opponenter ( + 58 000 kr.). ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslag

nämnder m. m. ( + 42 000 kr.) samt för studiefinansiering inom forskarut

bildning (I 898000 kr.). Vidare förordar jag en ökning av medlen för studie

finansiering med sammanlagt 404 000 kr. Jag räknar med totalt 2 302 000 kr. 

för studiefinansiering inom fors.karutbildning för 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Temaorienterad forskning för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 13 828 000 kr. 

E 22. Vissa tandvårdskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

58093 242 

65 746000 

67724000 

Detta anslag avser den tandvård som bedrivs i anslutning till den odonto

\ogi<;ka utbildningen och forskningen vid karolinska institutet samt univer

siteten i Lund. Göteborg och Umeå. Vidare utgår från anslaget vissa medel 

till de statliga tandtekniker- och tandskötcrskeskolorna samt till ersättning 

åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikantcr. 
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Ans/agsfiirdelning 

1982/83 

Anslag 

VtR(fter 
Lönekostnader 65252000 
Förvaltningskostnader 17 572000 
Renhållning och städning 3 357 000 

86181000 

Uppbördsmedel 
Patientavgifter m. m. 20435000 1 

Nettoutgift 65746000 

1 Avser även enheten vid Holländargatan. 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+2705000 
+2108000 
+ 71000 

+4884000 

of. 

+4884000 

Före
draganden 

+ 293000 
+ 1635000 
+ 50000 

+1978000 

of. 

+1978000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I Pris- och löneomriikning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löncomräkning 

Summa under I 

3 Kon.l'eki·enser tll' 1idii:are be-
s/Il/ . 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+2149 
+2640 

+4 789 

Ändamål 

3.1 Ökat antal platser på tandlä
karlinjen i Umeå 

3.2 Övergångskostnader i sam
band med genomförande av 
ny studieordning för tandlä
karlinjen 

Summa under 3 

UHÄ hemställer att under ett förslagsanslag Vissa tandvårdskostnader 

för budgetåret 1983/84 anvisas 70630000 kr. med angiven fördelning på 

anslags poster. 

UHÄ har i skrivelse den 6 oktober 1982 redovisat uppdrag angående 

anslaget Vissa tandvårdskostnader. 

Karolinska institutet har anhållit om medel för inrättande av tandtekni

kertjänster vid institutet. U HÄ har den 30 september 1982 yttrat sig i 

ärendet. 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+2195 

-2100 

+ 95 

+4884 
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Föredragandens överväganden 

Höscterminen 1979 påbör:iades en omläggning till ny studieordning på 

tandläkarlinjen. 4 300 000 kr. har anvisats under förevarande anslag för 

övergångskostnader (prop. 1980/81: 100 bil 12 s. 550). Jag beräknar dessa 

kostnader under nästa budgetår till drygt hälften av de för innevarande 

budgetår (- 2100000 kr.). 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av medel för det ökade 

antalet platser på tandläkarlinjen vid universitetet i Umeå ( + 2 195 000 kr.). 

Jag beräknar medel enligt sammanställningen och hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 67724000 kr. 

E 23. Kungl. biblioteket 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

32435904 

35249000 

38815 000 

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. KB fick sin nuva

rande instruktion ( 1979: 480) efter en omorganisation år 1979 genom rege

ringens proposition 1978/79: I 22 om vissa åtgärder på informationsför

sörjningsområdet ( UbU 1978/79: 37, rskr 1978/79: 352). 

Kungl. biblioteket 

1 . Pris- och löneomräkning 1 856 000 kr. 

2. KB räknar med en tvåprocentig besparing på den administrativa 

verksarnheten (- 60000 kr.). 

3. Produktionsstöd (engångsanvisning) till Liber Förlag/Allmänna Förla

get för utgivning av Svensk bokkatalog omfattande åren 1971-1975 

( +400 000 kr.). 
'4. Engångsanvisning på 974000 kr. bestående dels av 11yttningskost

nader och terminaler m. m. ( + 482 000 kr.) för flyttning av viss verksamhet 

till lokaler i Frescati, dels av ombyggnads- och inredningskostnader av de 

ledigblivna magasinen i KB: s huvudbyggnad i Humlegården (+ 492000 

kr.). 
5. Retrospektiv filmning av svensk dagspress ( + 3 700000 kr.). 

6. Kostnader för system- och programunderhåll i LIBRIS-systemet 

(+500000 kr.) samt viss volymökning av LIBRlS (+ 80000 kr.). 

KB har i skrivelse den 21 oktober 1982 anmält de konsekvenser som 

nedskrivningen av kronans värde med 16 procent får för bibliotekets 

anskaffning av utländsk litteratur samt hemställt att åtgärder vidtas för att 

neutralisera dessa följder. 
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J<'örcdragandens överväganden 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning för kungl. biblioteket 

(KB) ( + 866000 kr.). För KB: s del har jag tillämpat det s. k. huvudförsla

get (- 682000 kr.). 

Riksdagen har bemyndigat regeringen (prop. 1980/81: 100. bil. 12. UbU 

1980/81:21. rskr 1980/81:248) att godkänna ett avtal mellan staten och 

Liber Förlag/Allmänna Förlaget i vad avser produktionsstöd för utgivning 

av Svensk bokkatalog omfattande åren 1966-70 och 1971-75. Produk

tionsstödet 350000 kr. för den första femårskatalogen utgick under budget

året 1981/82. Under budgetåret 1983/84 avses den andra femårskatalogen 

omfattande åren 1971-75 bli färdigställd. Jag beräknar därför nu medel för 

det avtalade produktionsstödet ( + 400000 kr.). Denna femårskatalog är 

den sista som framställs genom manuell sättning. Följande kataloger fram

ställs med hjälp av det datorbaserade biblioteksdatasystemet LIBRIS. 

Enligt tidigare fastställd ansvarsfördelning svarar KB för driften av 

LIBRIS och delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsför

sörjning (DFI) för utveckling av LIBRIS. Ett nära samarbete mellan den 

driftsansvariga och den utvecklingsansvariga myndigheten är dock nöd

vändigt. 

KB har för budgetåret 1983/84 begärt ökade medel för LIBRIS med 

500000 kr. Dessa avser dels löpande systemunderhåll för LIBRIS. dels 

ytterligare kompetensuppbyggnad inom KB. med syfte bl. a. att KB aktivt 

skall kunna delta i framtida utveckling av systemet. 

Vad gäller systemunderhåll för LIBRIS finns redan i dag vissa resurser 

inom KB. Jag anser därför att biblioteket löpande bör bedöma behovet och 

avsätta resurser härför inom givna anslagsramar. 

Av Dfl:s anslagsframställning för budgetåret 1983/84 framgår att lång

siktiga planer för utveckling av LIBRIS kommer att läggas upp under 

innev;irande budgetår. Jag utgår från att KB kommer att delta aktivt även i 

det direkta utvecklingsarbetet och alt DFI när delegationen fördelar medel 

för LIBRIS-utveckling även beaktar KB:s medverkan. 

Enligt riksdagens beslut (UbU 1978/79: 12. rskr 1978/79: 39) mikrofilmas 

fortlöpande fr. o. m. år 1979 alla svenska dagstidningar i sin helhet. Enligt 

uppgift ;ir 40 procent av den svenska dagspressen före år 1979 inte filmad. 

Den s. k. retrospektiva tidningsfilmningens omfattning beräknas till mellan 

15 och 20 miljoner exponeringar. Enligt KB:s bedömning är ca hälften av 

detta tidningsmaterial mellan 50 och 115 år gammalt och tryckt på slipmas

sepapper. Om tio år kommer över 60 procent av tidningarna att vara 

mellan 50 och 125 år gamla, tryckta på detta spröda och dåliga papper. 

KB föreslår nu en retrospektiv filmning på en nivå som gör det möjligt 

att genomföra filmningen på cirka 15 år. En på 15 år fördelad filmning har 

kostnadsberäknats till 3.7 milj. kr. per år i 1982 års prisläge. Då förutsätts 

att det förutom originalfilm och masterkopia framställs fem kopior som 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 510 

förser KB samt universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala. Göteborg och 

Umeå med exemplar. 
Jag finner det angeläget att det äldre dagstidningsbeståndet blir bevarat 

för framtiden och förordar att en filmning av äldre dagstidningar kommer 

till stånd. Jag utgår ifrån att det med hjälp av en noggrann planering av 

verksamheten skall vara möjligt att genomföra denna till en något lägre 

årskostnad än den av KB beräknade. Jag beräknar för ändamålet 2 500000 

kr. 
I avvaktan på att KB:s lokalfråga skall få en lösning söker biblioteket att 

tills vidare genom provisorier tillgodose sina lokalbehov. Som ett proviso

rium har byggnadsstyrelsen föreslagit att KB övertar de bibliotekslokaler 

som blir lediga i samband med att Vetenskapsakademiens bibliotek även 

lokalmässigt förenas med Stockholms universitetsbihliotek i dess nya lo

kaler. KB har kostnadsbcräknat flyttningen och erforderlig ändring av 

inredning för förvaring av böcker till 974 000 kr. 

För flyttningskostnaderna beräknar jag som en engångsanvisning 

482 000 kr. Jag avser att i det följande under anslaget Inredning och 

utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. beräkna medel för 

omändring av inredning. 

Jag förordar sålunda att anslaget till KB räknas upp med 3566000 kr. 

och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kungl. biblioteket för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 38 815 000 kr. 

E 24. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2 188465 

3 350000 

2908000 

Reservation 91066 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek <SPPB I är enligt sin instruk

tion ( 1980: 393) ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och 

pedagogik med ett nationellt ansvar för referens- och beståndsserviccn 

inom dessa områden. 

Stali'ns psykologisk-pedagogiska hihliotek 

I. Pris- och löneomräkning 186000 kr. 

2. Besparing (- 61000 kr.J. 

3. Personalförstärkning(+ 236000 kr.) innebärande I tjitnst som biblio

tekarie i högst F 17 samt I tjänst som hiblioteksbiträde i befordringsgång 

I C, lönegrad F I . 

4. Medel för extra arbetskraft ( + 10000 kr.). 

5. Ökade resurser för bokinköp ( + 206 500 kr. J. 
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6. Ytterligare medel för reseersättningar. LJBRfS och expenser 
( + 186000 kr.). 

7. Min~kning av anslaget med hänsyn till den engångsanvisning för 

kostnader i samband med flyttningen till lokaler i Frescati under inneva
rande budgetår ( - 481 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning för statens psykologisk

pedagogiska bibliotek (SPPBJ ( + 89000 kr.). För SPPB: s del har jag 

tillämpat huvudförslaget ( - 50000 kr.). 

SPPB har under innevarande budgetår flyttat till lokaler i Frescati. vilket 

bekostats genom en engångsanvisning under anslaget. Med hänsyn härtill 

beräknar jag en motsv~rande minskning av anslaget för budgetåret 1983/84 
(-481000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens ps_vko/ogisk-pcdagogiska bibliotek för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 2 908 000 kr. 

E 25. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

782872 195 

844014000 

I 006469000 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår utgifter för lokalhyror. 

bränsle. lyse och vatten samt övriga fastighetsdriftkostnader vid de statliga 

högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsomrfide. 

högskoleutbildningen i Halmstad m:h Skövde, Institutet för internationell 

ekonomi. kungl. biblioteket, statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 

och Nordiska institutet för samhällsplanering. 

Vidare bestrids från anslaget kostnader för viss med fastighetstjänsten 

sammanhängande service vid universiteten, tekniska högskolan i Stock

holm. Chalmers tekniska högskola samt högskolan i Luleå. 

Utgif1er 

Lokalhyror 
Kostnader för viss med 
fastighetstjänsten 
sammanhiingande service 

1982/83 

841183000 

:?.851000 

844034000 

Beriiknad ändring 1983/84 

U niversitcts
och högskole
ämbetet 

+ 176713 000 

+ 342000 

+177055000 

Före
draganden 

+ 177 393 000 

+ 42000 

+ 177 435000 
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Uppbiirdsmedel 
Upplåtelse av lokitlcr 
m.m. 

Nettoutgift 

1982/83 

20000 

844014000 

Universitets- och högskoleiimhetet 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitcts
och högskole
ämbetet 

of. 

+177055000 

Före
draganden 

+ 14980000 

+162455000 

I. Prisomräkning och ökade kostnader på grund av planerad lokalut

byggnad ( 176 713000 kr.). Härvid har beaktats att sparmålet om 15 milj. kr. 

för budgetåren 198 l/82 och 1982/83 resulterat i en besparing av sammanlagt 

ca 11,4 milj. kr. 

2. Pris- och löneomräkning för viss med fastighetstjänsten sammanhäng

ande service (342 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag vill först ta upp frågan om besparingar på lokalkostnadsanslaget. I 

1981 års budgetproposition räknade min företrädare med att det skulle vara 

möjligt att 
0 

geno~ _att av~t? ··ån l~kalcr nå en besparing på lokalkostnads
anslaget pa 15 n11lJ. kr. for, .,dgetaret 1981/82. 

Byggnadsstyrelsen redovisade en lokalbesparing som motsvarade 
8 631 000 kr. Efter att ha underställt riksdagen frågan om besparingar inom 

andra områden i prop. 1981/82: 25 (UbU 1981/82: 7. rskr 1981/82: 124) 

föreskrev regeringen att vissa högskoleenheter genom besparingar inom 

andra områden skulle tillföra lokalkostnadsanslaget sammanlagt 6 309 000 

kr. för budgetåret 1981/82. I 1982 års budgetproposition ansåg föredragan

den att besparingar av lokaler borde fullföljas budgetåret 1982/83 med 

inriktning på en sammanlagd besparing 1981/82 och 1982/83 på 15 milj. kr. 

vilket motsvarade en besparing på ytterligare 6430 000 kr. Vidare avise

rades ett uppdrag åt universitets- och högskoleämbetet tUHÄJ att - om 

besparingsmålet inte skulle uppnås - besluta om att högskoleenheterna 

genom besparing på andra områden skulle tillföra lokalkostnadsanslaget 

resterande medel för budgetåret 1982/83. Byggnadsstyrelsen och UHÄ har 

redovisat en besparing på sammanlagt 2 848 000 kr. för 1982/83. Vidare har 

UHÄ beslutat att vissa högskoleenheter genom besparingar på andra om

råden skall tillföra lokalkostnadsanslaget resterande medel. 3 582 000 kr., 

för budgetåret t 982/83. 

Denna besparing i fråga om lokalkostnader har resulterat i ca 11,5 milj. 

kr. Genom att 3.5 milj. kr. tas i anspråk från medel som annars skulle ha 

använts för lok;1lförbättringar har programmet ändå kunnat fullföljas i och 

med budgetåret 1983/84. 
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fog vill i detta sammanhang erinra om att regeringen den 24 juni 1982 

uppdrog åt byggnadsstyrelsen och UHÄ att utreda möjligheterna att suc

cessivt införa ett nytt planeringssystem för lokaler och lokalkostnader. I 

utredningsarbetet ingår bl. a. att genomföra en översiktlig kartläggning av 

befintliga lokaler. Denna kartläggning bör redovisa vilka verksamheter 

som disponerar överskott resp. brist på lokaler. Bedömningarna bör avse 

både mängd och kvalitet. Utredningen skall redovisas senast den I septem

ber 1983 och jag avser att därefter återkomma till regeringen i denna fråga. 

Min företrädare uppdrog den 11 december 1981 åt statens förhandlings

nämnd (SFN) att förhandla och - under förutsättning av godtagbara eko

nomiska villkor - träffa avtal med Örebro kommun om villkoren för 

utnyttjande av kommunal badanläggning för institutionen för gymnastik 

och idrott vid högskolan i Örebro. SFN har i skrivelse den 29 juni 1982 
hemställt att regeringen godkänner vad som överenskommits enligt proto

koll fört vid förhandlingar mellan SFN och företrädare för Örebro kommun 

om utnyttjande av kommunal badanläggning i Örebro. Överenskommelsen 
innebär bl. a. att staten ersätter kommunen med ett engångsbelopp om 5 

milj. kr. i prisläget i maj månad 1982. Uppräkning av beloppet sker med 

basbeloppsindex från och med maj 1982 till och med månaden före upplå

telsedagen. Därutöver ersätter staten kommunen med dels en årlig ersätt

ning per studerande, dels en årlig ersättning om 150000 kr. i prisläget i maj 

månad 1982. Några kostnader för staten avseende badanläggningen upp

kommer dock inte under budgetåret 1983/84. 

Enligt min mening bör regeringen godkänna överenskommelsen om 

utnyttjande av den kommunala badanläggningen i Örebro. Såväl engångs

kostnaden som de årliga kostnaderna för staten bör bestridas från föreva

rande ansiag. Riksdagens bemyndigande bör inhämtas om dels de ekono

miska förpliktelser som staten ikläder sig genom överenskommelsen, dels 

hur dessa skall bestridas. 

Inkomstposten under detta anslag har tagits upp till 15 milj. kr. Nämnda 

belopp är en mycket grov beräkning av främst ersättningar för lokalutnytt

jande vid externt finansierad verksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag för nästa budgetår 

anslaget till I 006469000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktel

ser som följer av överenskommelsen om utnyttjande av kommu

nal badanläggning för institutionen för gymnastik och idrott vid 

högskolan i Örebro, 

2. engångsbelopp motsvarande 5 milj. kr. i prisläget i maj 1982 och 

årliga ersättningar för badanläggningen får belasta förslagsansla

get Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna, 

3. till Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 006469000 kr. 

33 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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E 26. Redovisningscentralerna vid universiteten 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

74128 

I 000 

1000 

Genom anslaget regleras inkomster och utgifter för sex redovisningscen

traler. en vid vart och ett av universiteten. Till rcdovisningscentralerna är 

knutna samtliga högskoleenheter inom universitets- och högskoleämbetets 

verksamhetsområde samt vissa andra statliga myndigheter. Verksamheten 

bedrivs under inseende av riksrevisionsverket. Redovisningsccntralerna 

beslutar i samråd med berörda myndigheter om taxor för sina tjänster. Den 

sammanlagda omsättningen balanserar innevarande budgetår på ca 10 

milj. kr. Var och en av redovisningsccntralerna är självfinansierad. 

Unii·ersitets- och hiigskoleiimhetet föreslår att anslaget Redovisnings

centralcrna vid universiteten skall upphöra och att verksamheten inordnas 

i respektive universitet. 

Riksrerision.1·1•erket (RRV) erinrar om att redovisningscentralerna vid 

samtliga sex universitet deltar i ett försök med taxesättning av centrakrnas 

tjänster. Vid RRV pågår för närvarande en utvärdering av denna försöks

verksamhct. Eftersom frågan om lämplig anslagskonstruktion blir beroen

de av RRV: s förslag beträffande taxesättning anser verkd att den nuva

rande anslagskonstruktioncn bör bibehållas tills vidare. 

f<'öredragandens överväganden 

Med hänsyn till vad riksrevisionsverket anfört bör ett särskilt anslag till 

redovisningscentralerna vid universiteten bibehållas tills vidare. Anslaget 

bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Redovisningscentralema l'id universiteten för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 

E 27. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

1000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för verksamheten vid 

Stockholms datorcentral för högre utbildning och forskning. Centralen är 

knuten till regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion och gemensam 

för universitetet i Stockholm. tekniska högskolan i Stockholm och karo-
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finska institutet samt försvarets forskningsanstalt. Regeringen har den 17 

juni 1982 meddelat bestämmelser för anslaget. 

Universitets- och hiigskoleiimhetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datorcentralen för hiigre uthildning och .fi1rskni11g i Stock

lw/m för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 28. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

40876339 

39 023 000 I 

46338000 

Reservation 4 122 104 

1 Härutöver har I 0 000 000 kr. anvisats på tilläggs budget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1982/83. 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för internationalisering av hög

skoleutbildningen. utveckling av lokala system för studiedokumentation. 

statistik och antagning. universitetslektorers m. fl. tjänstledighet för forsk

ning samt försöksverksamhet med kontaktforskare. 

Ans/agsfördelning 

Anslagspost 1982/83 

I. Till universitets- och 
högskoleämbetets dis-
position 4565000 

2. Vissa kostnader för 
lokal antagning vid 
högskoleenheterna 590000 

3. Verksamhet med kontakt-
forskare 300000 1 

4. Utveckling och försöks-
vis drift av överbryg-
gande kurser och på-
byggnadsutbildning 2085 000 

5. Finansiering av univcrsi-
tetslektorers m. tl. 
tjänstledighet för forsk-
ning 28865000 

6. Viss utredningsverksamhet 618000 
7. Förstärkning av biblio-

leksresurser inom hög-
skolan 2000000 

39023000 

1 Anslagsposten Viss försöksverksamhet. 

Beräknad ändring 1983/84 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+527000 

of. 

-300000 

+452000 

of. 

-800000 

-121000 

Före
draganden 

+ 165()()0 

of. 

+4 700000 

+ 400000 

of. 
+ 50000 

+2000000 

+7315000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ>. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I Pris- och /ö1u•omriikni11g 
I. I Till universitets- och högsko

leämbetets disposition 
1.2 Överbryggande kurser och 

påbyggnads utbildningar 
1.3 Förstärkning av biblioteksre

surser inom högskolan 

Summa under I 

2 Förändringar av 1111.1/11g.11ek
nisk natur 

2.1 Anslagsposten Verksamhet 
med kontaktforskare. <Medel 
för detta ändamål beräknas 

Föredragandens överväganden 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

+ 127 

+ 52 

+ 200 

+ 379 

Ändamål 

under anslaget Vissa kostna
der i samband med forsk
nings- och forskarutbild
ningsreforml 

5 Alternath·:? 
5.1 Förstärkning av biblioteksre

surser inom högskolan 
5.2 Internationalisering av hög

skoleutbildningen 
5.3 Överbryggande kurser och 

påbyggnadsutbildningar 

Summa under 5 

Innevarande budgetår bestrids kostnader för svenskt deltagande i Full

brightskommissioncns verksamhet från fakultetsanslagen samt anslaget 

Temaorienterad forskning med sammanlagt !05 000 kr. För budgetåret 

1983/84 beräknar jag medel för denna verksamhet t'.nder detta anslag, 

anslagsposten Till universitets- och högskoleämbetets disposition 

( + 165 OÖO kr. l. 

Vidare beräknar jag under en särskild anslagspost under detta anslag 

medel för verksamhet med kontaktforskare. Under innevarande budgetår 

har medel härför beräknats dels under anslagsposten Viss försöksverksam

het under förevarande anslag (300000 kr.). dels under anslaget Vissa 

kostnader i samband med forsknings- och forskarutbildningsreform 

(1000000 kr.). 

Erfarenheterna av den hittillsvarande verksamheten har varit goda och 

jag förordar därför en resursförstärkning med 3,7 milj. kr. 

I enlighet med förslag 1981182: IOO bil. 12 (UbU 1981182: 20. rskr 

1981/82: 248) beräknar jag under detta anslag medel <+ 400000 kr.) för 

anordnande av fördjupningskurser i arbetsterapi och sjukgymnastik. 

För innevarande budgetår har under detta anslag anvisats särskilda 

medel för biblioteksvcrksamheten inom högskolan. Medlen var avsedda 

som en engångsförstärkning av de mindre högskoleenheternas biblioteks

resurser ( - 2 000 000 kr.). Kostnaderna för vetenskaplig litteratur ökar f. n. 

kraftigt. Inte minst gäller detta den utländska litteraturen. God tillgång till 

sådan litteratur är en nödvändig förutsättning för forskningen. Jag finner 

Kostnad 
budgetåret 
1983/84 
(tkr.) 

- 300 

-1000 

+ 400 

+ 400 

- 200 

121 
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det därför angeläget att med en engångsanvisning förstärka resurserna för 

bokinköp vid de vetenskapliga biblioteken. Jag beräknar för detta ändamål 

4 milj. kr. 
I 

Under anslagsposten Till universitets- och högskoleämbetets disposition 

bestrids kostnader bl. a. för internationalisering av högskoleutbildningen. 
Under samma anslagspost anvisas också ett bidrag till Sveriges förenade 

studentkårer (SFS). Jag utgår från att UHÄ inom ramen för medlen för 

dessa ändamål kan lämna visst engångsbidrag avseende budgetåret 1983/84 

till SFS för organisationens arbete med att bilda en Västeuropeisk student

informationsbyrå i Sverige. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. för budgetåret 
1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 46338000 kr. 
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Vissa forskningsändamål 

Vissa för forskningsrådsorganisationen gemensamma frågor. 

Statsrådet I. Carlsson anför. 

Anslagen till forskningsråden och forskningsrådsnämndcn (fRN) upp

går innevarande budgetår till 541 milj. kr. Mina förslag till ökningar av de 

berörda anslagen uppgår till sammanlagt ca 78 milj. kr. På grundval av den 

av riksdagen våren 1982 antagna forskningspolitiska propositionen har 

regeringen denna dag utfärdat bestämmelser rörande kostnadsfördelning 

mellan högskolan och externa finansiärer av verksamhet inom högskolan. 

Dessa bestämmelser kommer, som chefen för utbildningsdepartementet 

tidigare har framhållit. att medföra något ökade kostnader för forsknings

råden. Jag beräknar i det följande medel för ökade kostnader under budget

året 1983/84. 

Vid miri beräkning av anslaget Forskningsrådsnämnden har jag beaktat 

att nämndens verksamhet i ökad utsträckning skall kunna samfinansicras 

med andra berörda myndigheter. Jag utgår från att det skall vara möjligt för 

bl. a. forskningsråden att bereda ökat utrymme för samfinansiering av 

. FRN-projekt. 

Med anledning av riksdagens beslut <UbU 1977178: 8. rskr 1977/78: 36) 

uppdrog regeringen åt FRN att utarbeta ett samlat program för forskning 

rörande datateknikens framtida användning m. m. Nämnden har hösten 

1982 till regeringen överlämnat ett förslag till sådant program. Forskning 

om datateknikens användning (FRN-Rapport 198:2: 16). Förslaget kommer 

att remissbehandlas och att beredas i samband med arbetet med den 

forskningspolitiska proposition som planeras till våren 1984. 

Vissa resurser för forskargrupper och tjänster som bekostas av forsk

ningsråden har under senare år efter förslag i budgetpropositionen förts 

över till annan huvudman. Sådana tjänster har inrättats med medel från 

forskningsråd i anslutning till av rådet stödda forskningsprojekt vid viss 

högskoleenhet eller institution. De tjänster som kommit i fråga för överfö

ring har i allmänhet funnits inrättade för vissa angivna personer under lång 

tid. En överföring av sådana medel för tjänster till anslag för fakultet utgör 

således i huvudsak en anpassning av medelsberäkningen till faktiskt rå

dande förhållanden. Därav följer att frågan om tjänsternas inriktning i 

framtiden blir underkastad samma slags prövning som motsvarande andra 

tjänster och resurse• inom den fasta forskningsorganisationen. 

Priciriterade jiirskninRsområdcn 

Genom de beslut regering m:h riksdag fattade med anledning av den 

forskningspolitiska propositionen våren 1982 fastlades vissa övergripande 
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prioriteringar inom forskningsverksamheten. Följande områden angavs i 

samband därmed som högst prioriterade: 

I. Forskning som är en förutsättning för och konsekvens av den stora 

nationella satsningen på teknisk utveckling. 

2. Forskning om viktiga problem inom social- och hälsovårdsområdet. 

3. Forskning om ekologiska samband, särskilt grundläggande forskning 

om markekologi. 

4. Forskning om den offentliga verksamheten; dess styrning, ekonomi 

och förändring. 

5. Insatser för allmän volym- och kompetenshöjning inom det samhälls-

vetenskapligt- humanistiska området. 

Även följande områden angavs som högt prioriterade. 

6. Forskning om kulturyttringar och kulturfrågor. 

7. Forskning på livsmedelsområdet: produktion, konsumtion, kostvanor 

och livsmedelspolitik. 

8. Forskning rörande jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Regeringen har uppdragit åt berörda myndigheter att svara för planering 

och genomförande av åtgärder inom de prioriterade områdena. Myndighe

terna har till regeringen lämnat förslag på åtgärder som anses böra genom

föras under budgetåret 1983/84. En riktpunkt för planering av åtgärder 

inom de prioriterade forskningsområdena detta budgetår har varit ett re

surstillskott på sammanlagt 10 milj. kr. 

Jag redogör i det följande i korthet för myndigheternas förslag. 

För det första området - forskning som är en förutsättning för och 

konsekvens av satsningen på teknisk utveckling - har förslag lämnats av 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och naturve

tenskapliga forskningsrådet (NFR). HSFR föreslår att ca I milj. kr. ställs 

till rådets förfogande för projekt i första hand rörande tekniksamhället och 
de handikappade, tekniksamhället och barnen samt datorutvecklingcn, 

individen och samhället. NFR föreslår att 4 milj. kr. tilldelas rådet för 

följande ändamål: nya genteknologier - hybrid-DNA-teknik, somatisk 

hybridisering. kloning och vegetativ förökning - för studier av genens 

struktur och funktion i vid bemärkelse och för tillämpningar speciellt inom 

växtmolekylärbiologi och växtbiokemi; forskning rörande ny tekniks kon

sekvenser för människor. växter och djur, markmikrobiologi; halvledarfy

sik och fasta tillståndets elektronfysik; bildbehamlling och simuleringstck

nik; teoretisk datalogi; malm- och resursgeologi; totalsyntes av komplice

rade naturprodukter. 

Medicinska forskningsrådet (MFR) och delegationen för social forskning 

(OSF) har lämnat förslag i fråga om det andra av de prioriterade forsk

ningsområdena, nämligen forskning om viktiga problem inom social- och 

hälsovårdsområdet. MFR föreslår åtgärder till en sammanlagd kostnad av 

5 150000 kr. inom följande områden: hälso- od1 sjukvårdsforskning, epide

miologi. primärvårdsforskning. forskning om missbruksfrågor samt miljö

medicinsk forskning. 
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DSF föreslår att ett belopp på sammanlagt 2.6 milj. kr. anvisas för 
följande ändamål: forskning med utgångspunkt i problem inom socialtjäns
ten och primärvården. barn- och familjepolitisk forskning. forskning om 
_utvecklingen inom arbetsliv och teknologi samt socialförsäkringssystemet, 
etnicitets- och migrationsforskning samt hälso- och sjukvårdsforskning. 

Statens råd för skogs- och jordbruksforskning (SJFR) har lämnat förslag 
i fråga om det tredje av de prioriterade områdena: forskning om ekologiska 
samband. särskilt grundläggande forskning om markekologi. För åtgärder 

inom detta område föreslår rådet att 2.1 milj. kr. anvisas. De nya forsk
ningsinsatserna bör, enligt rådets mening, gälla modellanalys av skogs- och 
jordbruksmarkens ekologi, skogs- och jordbruksmarkens markfysikaliska 
tillstånd. skogsmarkens humusdynamik. jordbruksmarkens humusdyna

mik, teorin för skogsmarkens produktionsförmåga samt marktillståndet 
efter två och tre generationer barrträdsbestånd i södra Sverige. 

HSFR har för området Den offentliga verksamheten. dess styrning, 
ekonomi och förändring. föreslagit 1 milj. kr. Enligt rådet bör ca 0,8 
milj. kr. satsas på övergripande projekt rörande den offentliga verksamhe

ten och tendenserna till korporativism. Därutöver bör 0,2 milj. kr. använ
das för att bekosta andra projekt inom området med frågeställningar av 

makrokaraktär. 
Även i fråga om insatser för allmän volym- och kompetenshöjning inom 

det samhällsvetenskapligt-humanistiska området - det femte av de högst 
prioriterade områdena - har HSFR lagt fram förslag. De föreslagna åtgär
derna innebär kostnader på sammanlagt 1, 1 milj. kr. HSFR förordar här att 
ca 0.7 milj. kr. satsas på forskning rörande ostasiatiska. inklusive sydost
asiatiska, språk, kulturer och samhällsförhållanden. Vidare bör 0,4 
milj. kr. användas för att bekosta tjänster inom andra eftersatta områden. 

HSFR har även lagt fram förslag rörande två av områdena i den andra 
gruppen av prioriterade forskningsområden. HSFR framhåller att rådet har 
för avsikt att under budgetåret 1983/84 närmare utreda vad som behöver 
göras i fråga om dels forskning rörande kulturyttringar och kulturfrågor, 
dels forskning rörande jämställdhet mellan kvinnor och män. För denna 
utrednings verksamhet begär rådet 0.1 milj. kr. 

SJFR föreslår i fråga om forskning inom livsmedelsområdet insatser till 
en kostnad på sammanlagt 2125000 kr. De av SJFR förordade insatserna 
gäller kvalitetsstyrande mekanismer i potatis och spannmål. lagring av 
spannmål, lagring och distribution av grönsaker. frukt och bär, jordbruks

växternas stressmetaboliter. livsmedelssäkerhet samt stressbenägenhet 
hos slaktdjur och kvalitetsnedsättande förändringar i muskulaturen hos 

dessa. 
De förslag om anslag som av berörda myndigheter förs fram i fråga om 

de prioriterade forskningsområdena uppgår till ett sammanlagt belopp av 

19175000 kr. 
Förslagen i årets budgetproposition innebär en sammanlagd direkt för-
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stärkning för de angivna prioriterade forskningsområdena med 10 milj. kr. 

Medlen beräknas under anslag under tre huvudtitlar. Huvuddelen anvisas 

dock under anslag under uthildningsdcpartementets huvudtitel. Jag kom

mer således i det följande att beräkna sammanlagt 7 .3 milj. kr. för de 
prioriterade forskningsområdena. Medlen fördelar sig i vad avser utbild

ningsdepartementets verksamhetsområde mellan områden och anslag en

ligt följande: 

Område I: 0,6 milj. kr. under anslaget Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 2,8 milj. kr. under anslaget Naturvetenskapli

ga forskningsrådet. 

Område 2: 2.2 milj. kr. under anslaget Medicinska forskningsrådet. 

Område 4: 0,5 milj. kr. urider anslaget Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. 

Område 5: I. I milj. kr. under anslaget Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. 

Chefen för socialdepartementet har under anslaget Forskning och ut

vecklingsarbete beräknat en ökning med 1,2 milj. kr. för forskning rörande 

vissa problem inom social- och hälsovård. Chefen för jordbruksdeparte

mentet kommer vidare att under anslaget till skogs- och jordbrukets forsk

ningsråd beräkna 1,5 milj. kr. för forskning rörande område 1. 

För de områden som i den forskningspolitiska propositionen föreslogs få 
något lägre prioritet än de första fem föreslås i det följande medel främst 

för utredning och planering under budgetåret 1983/84. Jag beräknar i det 

följande under anslaget till humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings

rådet medel för sådan utredningsverksamhet avseende områdena 6 och 8. 

Chefen för jordbruksdepartementet har hösten 1982 tillkallat en särskild 
utredare med uppdrag att göra en översyn av livsmedelsforskning m. m. I 

avvaktan på resultatet av denna beräknas f. n. inga särskilda medel för 

område 7. 
Jag räknar med att berörda myndigheter vid användningen av de före

slagna förstärkningarna i huvudsak följer de riktlinjer som angetts i de 

nämnda förslagen rörande de prioriterade forskningsområdena. Insatserna 

bör så långt möjligt ägnas strategiska och långsiktiga ändamål. Viktigt är 

att en tillfredsställande forskarrekrytering kan säkras inom de aktuella 

områdena. Jag utgår från att de berörda myndigheterna bl. a. genom om

prioriteringar kan komplettera de åtgärder som finansieras med de före

slagna medelsökningarna. 

Flera av de övriga försiag som chefen för utbildningsdepartementet 

tidigare fört fram innebär förstärkningar för forskning som nära knyter an 

till de prioriterade forskningsområdena. Så föreslås bl. a. förstärkningar 

för den temaorienterade forskningen i Linköping på sammanlagt 3,4 

milj. kr. Forskningen inom ett par av temana - Teknik och social föränd-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 522 

ring resp. Hälso- och sjukvården i samhället - har många beröringspunk

ter med de två första av de prioriterade områdena. Vissa av förslagen till 

förstärkningar av den fasta forskningsorganisationen genom.inrättande av 

tjänster som professor innebär likaledes förstärkningar för vissa· av de 

prioriterade områdena. Sådana tjänster inom medicin ger ökade resurser 

för forskning rörande hälso- och sjukvård. De nya tjänsterna som profes

sor inom ryumaniora och samhällsvetenskap innebär eh sådan kapacitets

ökning för forskningen inom dessa områden som prioriteringen av område 

5 syftar till. Vidare innebär de förordade resurserna för förvaltningsforsk

ning förstärkningar med anknytning till det prioriterade forskningsområdet 

offentlig förvaltning. 

TllllR 1·ctenskaplig 11tru.1·tni11R 

Den särskilda kostnadsramen Till forskningsrådsnämndcns disposition 

avsedd för tung vetenskaplig utrustning inrättades budgetåret 1979/80. 

Under en fyraårsperiod har ramen ökat från ursprungligen 15 milj. kr. till 

47 milj. kr. innevarande bu~getår. Fr. o. m. budgetåret 1981/82 ges även 

möjlighet att utöver angivet belopp i den definitiva kostnadsramen för 

aktuellt budgetår planera och träffa avtal inom hälften av detta belopp 

utlagt under vardera av de två följande budgetåren. Med 1982 års budget

proposition fastställdes att kostnadsramen även skall kunna utnyttjas i 

samband med mycket tunga utrustningssatsningar i s. k. big science-pro

jekt. Den pågående planeringen av sådana projekt hade då inte nått en 

sådan konkretionsgrad att det fanns anledning att markera ett särskilt 

utrymme inom kostnadsramen för big science. Ytterligare utgångspunkter 

för den fortsatta planeringen av de särskilda resurser som kostnadsramen 

ger behandlades i propositionen om forskning m. m. (prop. 1981/82: 106 s. 

60 t1). 

NFR har i anslutning till sin anslagsframställning redovisat en planering 

för investeringar i mycket dyrbar utrustning under de närmaste åren. I 

denna innefattas utrustning för bl. a. acceleratorbaserad forskning. astro

nomi. halvlcdarforskning, synkrotronljusforskning och ett ev. stordator

projekt. Jag kommer strax till ett av dessa områden. nämligen accelerator

baserad forskning. För att ge forskningsrådsorganisationen bättre förut

sättningar för en långsiktig planering inom detta område anser jag att en 

viss del av kostnadsramen nu bör förbehållas särskilt dyrbar utrustning. 

Enligt min bedömning bör 25 procent av kostnadsramen Till forsknings- , 

rådsnämndens disposition från och med budgetåret 1983/84 utgöra plane

ringsnivå för sådan tung vetenskaplig utrustning som sammanhänger med j 

big science. 

Chefen för utbildningsdepartementet har under anslaget Inredning och 

utrustning av lokaler för högskoleenheterna m. m. beräknat anslagsposten 

Till forskningsrådsnämndens disposition för nästa budgetår till 65 milj. kr. 

Under budgetåret kan, vid bifall härtill 16 milj. kr. disponeras för mycket 

tunga utrustningsprojckt av big science typ. 
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I instruktionen för forskningsrådsnämnden föreskrivs att nämndens be

slut om beviljande av anslag skall underställas regeringen för godkännande 

om det beviljade beloppet överskrider I milj. kr. Denna bestiimmelse om

fattar även beslut som berör anslag för utrustning och belastar kostnadsra

men Till forskningsrådsnämndens disposition. FRN: s beslut om .utrust

ning i anslutning till big science-projekt kan antas regelmässigt omfatta 

sådana medelsbelopp att de fordrar regeringens medgivande innan de 

vcrkställs. Vidare kan antas att beslut om genomförande av big science

projekt ofta leder till behov av investeringar i byggnader inom eller utom 

landet som förutom ställningstaganden av regering och riksdag även kräver 

tid för projektering och byggande. Projekten kommer således att bl. a. av 

dessa skäl fordra långsiktiga åtaganden. De blir därmed viktiga inslag i 

regeringens forskningspolitiska överväganden. 

Enligt min mening bör FRN därför i samband med sin anslagsframställ

ning redovisa den aktuella planeringen rörande big science-projekt. 

Inhemsk acceleratorhaserad fi1rskning 

Sedan år 1939 när den första svenska acceleratorn togs i bruk vid 

Nobelinstitutet i Frescati har en viktig del av den svenska fysikforskningen 

utgjorts av acceleratorbaserad forskning. Inom denna har svensk forskning 

under tre årtionden tillhört det ledande skiktet. Den senaste tioårsperioden 

har bristen på moderna inhemska acceleratorer dock lett till en försvagning 

av den svenska forskningens internationella ställning i detta avseende. 

Riksdagen vid 1975/76 års riksmöte beslöt med anledning av förslag i prop. 

1975/76: 100 om medel för den ombyggnad av acceleratorn vid Gustaf 

Werners institut (GWI), som fortfarande pågår. Om- och tillbyggnad av 

experimentlokaler där har nyligen inletts. 

På NFR:s initiativ genomfördes år 1979 en internationell utvärdering av 
svensk kärn- och partikelfysik. Utvänleringsgruppen föreslog en koncen

tration av resurserna till ett nationellt centrum och en satsning på detta. 

Bl. a. mot denna bakgrund fick en särskild sakkunnig inom regerings

kansliet år 1980 i uppdrag att utreda behovet av framtida resurser för den 

acceleratorbaserade forskningen 1
• Ett delresultat av detta arbete utgjordes 

av underlag för viss komplettering av cyklotronombyggnaden vid GWI och 
till följd härav vissa tillägg till de experimentlokaler som projekterades i 

anslutning härtill. I den sakkunniges redovisning av sitt uppdrag, vilket 

skedde i juli 1982, bedöms en sammanläggning av institutionerna vid GWI, 

forskningsinstitutet för atomfysik (AFI), tandemacceleratorlaboratoriet i 

Uppsala (TLU) och naturvetenskapliga forskningslaboratoriet i Studsvik 

<NFLJ som oundgängligen nödvändig. En stegvis uppbyggnad av en natio

nell anläggning föreslås. Steg I i uppbyggnaden avses omfatta en suprale-

1 Landshövding Ma.ts Lemne. I arbetet har som sekreterare biträll prof. Ingvar 
Lindgren och doc. Orjan Skeppstedt. 
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dande cyklotron för tungjonsfysik. I steg 2 ingår en protonsynkrotron med 
injektor samt en delvis utbyggd spallationsanläggning för neutronproduk

tion. Steg 3, slutligen, omfattar en större synkrotronring för höga energier. 
Detta steg förutsätter, enligt den sakkunnige, ett engagemang från övriga 

nordiska länder. Den totala kostnaden för samtliga steg, som skulle byggas 

upp under en tioårsperiod har beräknats till mellan 600 och 900 milj. kr. 

vari även investeringskostnader för erforderliga byggnader ingår. I utred

ningen bedöms en sammanläggning av de nämnda institutionerna kunna 

ske i samband med steg 2. Det första steget anses så väl definierat tekniskt 

sett att ett principbeslut i denna del kan tas omedelbart. En särskild 

arbetsgrupp med anknuten teknisk expertis bör enligt den sakkunnige 

närmare planlägga den fortsatta utbyggnaden och integrationen av berörda 

laboratorier till ett nationellt centrum. 
De förutsättningar som den sakkunnige grundade sitt förslag på har 

emellertid förändrats under det senaste halvåret. Regeringen har beslutat 

meddela koncession för fortsatt drift av R-2-reaktorn i Studs vik till utgång

en av juni år 1984. Styrelsen för Studsvik Energiteknik AB har beslutat 

anskaffa en ny tank till reaktorn. Därmed bör behovet av att finna ett 

alternativ för neutronbaserad forskning kunna bortfalla. Vidare har nöd

vändiga prioriteringar i samband med uppbyggnaden av Large Electron 

Positron Colliding Machine <LEP) vid CERN tvingat fram en nedläggning 
inom organisationen av vissa vetenskapligt intressanta projekt av mindre 

omfattning. Till dessa hör ett utvecklingsprojekt med en speciell lagrings

ring för Initial Cooling Experiment (ICE). I lagringsringen används en ny 

s. k. kylteknik med utnyttjande av elektroner som medför 111 jonstrålars 
egenskaper starkt förbättras i ett flertal avseenden. ICE-ringen kan ställas 
till svenskt förfogande för en kostnad som motsvarar eller underskrider 
rnatcrialkostnaden för ingående magneter. Sverige måste dock ta ställning i 
denna fråga senast omkring årsskiftet 1982/83. Andra forskningslaborato

rier ute i Europa har också visat intresse för att förvärva ringen. ICE-ring
en skulle vid en anslutning till en lättjonsaccelcrator som den vid GWI ge 

en forskningsfacilitet som i tekniskt hänseende ger förutsättningar för en 

forskning inom acceleratorfysikens absoluta frontlinje. Till dessa båda 

maskiner kan också anslutas en tungjonsaccelerator av det slag som före

slagits. Därvid vidgas forskningsområdet väsentligt. 

Utifrån dessa nya förutsättningar har föreståndarna för närmast berörda 

forskningsinstitutioner, som ett led i regeringskansliets beredning av frå

gan, nyligen arbetat fram ett förändrat förslag till ett nationellt accelerator

centrum. Byggstenarna i det nya förslaget utgörs av lagringsringen ICE, en 

lättjonsaccelerator av det slag som nu uppförs vid GWI och en suprale

dande accelerator med förhöjd energinivå i förhållande till den tidigare 

föreslagna samt erforderliga jonkällor. Den totala utrustningskostnaden 

har beräknats till 90 milj. kr. vartill kommer vissa investeringskostnader i 

byggnader där storleken av kostnaderna är beroende av projektets lokali

sering. Uppbyggnadstiden har planerats till sex år. 
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Det nya förslaget kännetecknas av en hög såväl vetenskaplig som tekno

logisk nivå och kräver mindre personal än det av den sakkunnige tidiJ?are 
föreslagna centret. Det har vidare en bättre anpassning till den tekniska 

och vetenskapliga forskningsprofilen i Norden och bör därför vara av 
större intresse för övriga nordiska forskare inom området. 

Det nya förslaget till ett nationellt acceleratorcentrum kan delas upp i 

två steg. Det första steget som omfattar förvärv av ICE-ringen. lokaler för 

denna i anslutning till GWI samt utrustning .och teknisk utveckling för att 

ansluta den till lättjonsacceleratorn vid GWI beräknas kosta ca 40 milj. kr. 

fördelade på en period om fyra år. Det andra steget omfattar uppförande av 

en supraledande tungjonsaccelerator och utrustning m. m. för att ansluta 

den till de båda maskinerna i steg ett. Kostnaden för det andra steget har 

kalkylerats till ca 50 milj. kr. fördelade på fyra till sex år. Beslut om steg ett 

kan fattas utan att ställning tas till steg två. 

NFR har vid behandling av det nya förslaget framhållit att ett införskaf

fande av ICE-ringen öppnar möjlighet till forskning som ur vetenskaplig 

synvinkel måste bedömas vara både nationellt och internationellt av myc

ket stort intresse. 
För egen del får jag anföra följande. Den av den sakkunnige redovisade 

rapporten innehåller en förtjänstfull genomgång av de samlade önskemålen 

om forskningsmöjligheter inom den svenska acceleratorbaserade forsk

ningen. Av redovisningen framgår också att kostnaderna för investeringar i 

lokaler, utrustning m. m. för att tillgodose dessa önskemål ligger på en 
mycket hög nivå. Jag bedömer det inte möjligt att i rådande ekonomiska 

läge göra de ekonomiska åtaganden som skulle behövas härför. Mot denna 

bakgrund och med hänsyn till det nya förslag som vuxit fram omedelbart 

efter att den sakkunnige redovisat sitt uppdrag har jag inte funnit anledning 
att remittera den sakkunniges redovisning. 

Den acceleratorbaserade forskningen är av central betydelse för bl. a. 
den fortsatta utvecklingen av grundforskningen inom fysikområdet och på 

sikt också för grundforskningen inom andra naturvetenskapliga områden. 
Det är därför enligt min uppfattning angeläget att skapa en god nationell 
bas för detta forskningsfält. Härför krävs en koncentration av resurserna 
och en prioritering av forskningsområden. Jag anser att det nya förslaget 

till nationellt centrum erbjuder sådana möjligheter. 

Ett införskaffande av ICE-ringen från CERN skulle till en begränsad 

kostnad ge en plattform för att sammanföra nu existerande forskargrupper 

inom acceleratorfysiken kring ett projekt av såväl internationellt som 

nationellt omvittnad hög vetenskaplig och teknisk klass. Projektet innehål

ler vidare komponenter som har intressanta industriutvecklingsaspektcr. 

Jag anser därför att det nya förslaget bör utgöra utgångspunkt för den 

fortsatta planeringen av den inhemska basen för acceleratorbaserad forsk

ning. Därav följer att ställning nu måste tas till steg ett i förslaget. dvs. 

förvärv av ICE-ringen samt utvidgning av lokalerna vid GWI för placering 
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av ringen i anslutning till den lättjonsaccelerator som uppförs vid institutet. 

Jag bedömer att de kostnader som följer av ett sådant ställningstagande. ca 

30 milj. kr. exklusive investeringar i lokaler under en period av fyra till fem 

år, bör kunna rymmas inom ramei:i för tillgängliga resurser. Förvärvet av 

ringen och utrustning för att ansluta den till lättjonsacccleratorn bör då 

bekostas ur den del av FRN-ramen vilken jag nyss har förordat skall avse 

kostnader för big science-projekt. Övriga kostnader bör kunna finansieras 

genom omprioriteringar av resurser vid de laboratorier som kommer att 

delta i den forskning som skall bedrivas vid GWI när forskningsfacilite

terna är färdigställda, främst tandemacceleratorlaboratoriet i Uppsala och 

naturvetenskapliga forskningslaboratoriet i Studs vik. Jag utgår också från 

att NFR inom ramen för sina resurser kommer att stödja projektet. 

Mot denna bakgrund anser jag det angeläget att åtgärder nu vidtas som 

kan säkerställa ett förvärv av ICE-ringen. Det ankommer på regeringen att 

besluta om inköp av utrustning som bekostas med medel från utrustnings

ramen till FRN: s disposition om kostnaden härför överstiger en miljon. 

Jag avser därför att sedan överenskommelse träffats med CERN åter

komma till regeringen i frågan. 
Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare att under anslaget 

Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde att 

beräkna en förhöjd preliminär kostnadsram med 9 milj. kr. för den besluta

de om- och tillbyggnaden för GWI. Därmed blir det möjligt att uppföra de 

laborationslokaler som fordras för ICE-ringen. 

Vad jag nu har förordat innebär således att steg ett i det nya förslaget om 
ett svenskt aeccleratorccntrum i huvudsak bör kunna genomföras. Detta 

ger Sverige tillgång till en internationellt sett mycket slagkraftig forsk
ningsutrustning inom ett område av den acceleratorbaserade forskningen 

som på senare år tilldragit sig allt större intresse. Den huvudsakliga inne
börden av steg två är att till maskinerna i steg ett ansluta en supraledande 

tungjonsaccelerator. 
Jag är emellertid inte nu beredd att förorda ett ställningstagande till steg 

två. Ett sådant bör enligt min mening bygga på en mera noggrann analys av 

de ekonomiska konsekvenserna härav. Vidare bör också granskas förut

sättningarna att samordna nuvarande acceleratorlaboratorier som en kon

sekvens av såväl steg ett som två för att därigenom få en uppfattning om 

vilka rationaliseringsmöjligheter ett nationellt centrum av der. föreslagna 

omfattningen skulle erbjuda. Jag har också erfarit att forskarna inom 

området. i övriga nordiska länder har visat ett betydande intresse för att 

medverka i forskningen vid ett sådant centrum. Konst!kvenserna av och 

formerna för en bred nordisk samverkan i detta avseende bör därför också 

belysas. 
För att få bl. a. det underlag jag nu har nämnt inför ett ställningstagande 

till steg två avser jag att inom kort återkomma till regeringen med förslag 

om att tillkalla en särskild arbetsgrupp. Till denna kommer att knytas 
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erforderlig vetenskaplig och teknisk expertis. Som utgångspunkt för grup

pens arbete kommer jag, utöver vad jag nyss har anfört. att ange att 

kostnaderna för steg två skall rymmas inom ramarna för de forskningsre

surser som kan förutses stå till förfogande. Med hänsyn till dels den 

planeringstid som fordras för att bygga upp utrustning av det slag det här 

rör sig om, dels' den tid som behövs för berörda forskare att lägga om 

planeringen av sin verksamhet om en tungjonsaccelerator inte skulle byg

gas, bör gruppens arbete bedrivas så att ställning till steg två kan tas senast 

i anslutning till beredningen av 1984 års forskningsproposition. 

E 29. Forskningsrådsnämnden 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

37124529 

39157000 

40231000 

Reservation 9252579 

Forskningsrådsnämnden (FRNJ skall enligt sin instruktion (1977: 35, 

ändrad senast 1980: 312) ta initiativ till och finansiellt stödja forskning 

främst inom områden som är angelägna ur samhällets synpunkt, sprida 

information om forskning och forskningsresultat, främja samordning och 

samarbete mellan forskningsråden liksom mellan dessa och andra organ 

när det gäller initiering och finansiering av forskning. I nämndens ansvars

område ingår fr. o. rn. budgetåret 1980/81 även framtidsstudier och konse

kvensanalys. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för svenskt medlemskap i Internatio

nella institutet för tillämpad systemanalys, IIASA (jfr prop. 1976/77: 25. 
UbU 1976/77: 9, rskr 1976/77: 73). 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1982/83 användas högst 

4100000 kr. 
Sedan budgetåret 1979/80 disponerar FRN även en särskild kostnadsrarn 

för finansiering av dyrbar forskningsutrustning under anslaget Inredning 

och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. 

An slagspost 

1. Initiering. samonl
ning och stöd av 
forskning 

2. Framtidsstudier 
3. Forskningsinformation 

1982/83 

26305 000 
4835 000 
8017000 

39157000 1 

Beräknad ändring 1983/84 

FRN 

+ 7105000 
+ 1387000 
+ 1643000 

+10135000 

Före
draganden 

- 689000 
+ 265000 
+1498000 

+1074000 

1 Under anslaget Vis~a kostnader i samband med forsknings- och forskarutbild
ningsrcform har ytterligare I 000 000 kr. anvisats för ändamålet. 
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Nämnden framhåller att en rad av dess forskningsprogram nått ett så

dant skede i planeringen att svårigheterna är påtagliga att med nu disponib

la resurser och till buds stående samfinansieringsmöjligheter genomföra 

dem i rimlig grad. Samtidigt representerar de områden där behovet av 

insatser måste bedömas som mycket stort. Flera av de program FRN 

arbetar med behöver alltså nu starkt ökade resurser för att kunna genomfö

ras i en skala som motsvarar planeringsinsatsen och målsättningen för 

nämndens arbete. 
Med hänsyn härtill begär FRN en ökning av anslagsposten Initiering, 

samordning och stöd av forskning med 5 milj. kr. utöver löne- och prisom

räkning samt upprepar sitt förslag från anslagsframställningen för 1982/83 

om planeringsramar för de båda närmast följande budgetåren. Förslaget 

innebär att FRN önskar ett uttalande av regeringen att anslagspostcn avses 

öka med ytterligare 3 milj. kr. budgetåret 1984/85 och med ytterligare 2 

milj. kr. 1985/86 utöver löne- och prisomräkning. 

Nämnden upprepar sitt förslag från förra anslagsframställningen om en 

ölming av anslagsposten för framtidsstudier till en nivå som tillåter en 

bredare verksamhet och fler större studier. För 1983/84 begär nämnden 

ökade resurser för framtidsstudier med I milj. kr. utöver löne- och prisom

räkning. För de därpå följande budgetåren bedömer FRN att denna an

slagspost bör öka med ytterligare I milj. kr. 

Nämndens arbete med allmän forskningsinformation har fått ett gott 

gensvar hos allmänheten liksom hos medverkande forskare/informatörer. 
En särskilt intressant målgrupp är här barn och ungdom. Nämnden lägger i 

sin anslagsframställning fram förslag till försöksverksamhet med forsk

ningsinformation till barn och ungdom med deltagande också av museerna 

och redovisar ett ambitiöst alternativ för beräkningen av anslagsposten för 

forskningsinformation 1983/84 som innebär en ökning med 1.5 milj. kr. 

utöver löne- och prisomräkning. 
Uppgiften att fördela resurser för dyrbar utrustning betraktas av FRN 

som ytterst viktig. Som nämnden framhållit i utredningssammanhang och i 

tidigare anslagsframställningar bör målsättningen här vara att åter nå upp 

till den ambitionsnivå som den kraftiga satsningen på ny utrustning under 

60-talet och i början av 70-talet innebar. Härvid måste också uppmärksam

mas att utvecklingen av valutakurserna de senaste två åren har varit ytterst 

ogynnsam. Nämnden beräknar att en uppräkning med minst 9 milj. kr. 

·behövs för att ge bibehållen köpkraft jämfört med föregående år. Härut

över begär nämnden jämfört med 1982/83 ökade resurser med 12 milj. kr. 

och föreslår att en definitiv kostnadsram om 68 milj. kr. förs upp budget

året 1983/84 samt att delramar förs upp med 34 milj. kr. för vartdera av 

budgetåren 1984/85 och 1985/86 under anslaget Inredning och 'utrustning av 

lokaler vid högskoleenheterna m. m. 

FRN begär för budgetåret 1983/84 - utöver ökade resurser för finansi-
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ering av dyrbar forskningsutrustning enligt ovan - ett anslag om 50 372 000 

kr., dvs. en nominell ökning med 10215000 kr. Härunder begär nämnden 

bl. a. följande: 

I. f'ris- och löneomräkning 
2. Okade resurser för initiering, samordning 

o.ch stöd av forskning 
3. ()kad satsning på framtidsstudier 
4. Okad satsning på allmän forskningsin

formation 

+3:!15000 

+5000000 
+I 000000 

+I 000000 

Den begärda ökningen av medlen för forskningsinformation är egentli

gen ännu större eftersom nämnden planerar att utnyttja tidigare anvisade 

medel för försöksvis utgivning av populärvetenskaplig litteratur för nya 

ändamål (500000 kr.). 

Med högsta prioritet har nämnden föreslagit en förstärkning av medlen 

för initiering, samordning och stöd av forskning ( + 5 000000 kr.) samt den 

ovan föreslagna ökningen av kostnadsramen för finansiering av dyrbar 

forskningsutrustning ( + 12 000 000 kr.). 

I andra rummet prioriterar nämnden framtidsstudier ( + I 000 000 kr. J 

samt ökad satsning på allmän forskningsinformation. 

FRN har i en kompletterande anslagsframställning hemställt om att 

kostnadsramen för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning för bud

getåret 1983/84 beräknas till 76 milj. kr. eller med ett med 8 milj. kr. förhöjt 

belopp jämfört med vad som nämnden angav i sin ursprungliga anslags

framställning. FRN hemställer vidare om en höjning av den definitiva 

kostnadsramcn för innevarande budgetår till 52,6 milj. kr. ( + 5,6 milj. kr.). 

H avsresursdele xationen 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten (DSH) har i 
enlighet med sin instruktion avgivit yttrande över bl. a. FRN: s anslags
framställning. 

DSH stöder FRN: s förslag om !leråriga planeringsramar liksom nämn

dens uppfattning om ökade resurser för finansiering av dyrbar forsknings
utrustning. 

Föredragandens överväganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa för forskningsrådsorganisationen gemensamma frågor. 

Forskningsrådsnämnden (FRNl inrättades år 1977 efter förslag av forsk

ningsrådsutredningen <FRU) (prop. 1975/76: 129, UbU 1975176: 32, rskr 

1975176: 368). FRU föreslog bl. a. att FRN normalt endast skulle kunna 

finansiera projekt m. m. som samfinansierades med forskningsråd eller 

sektoriella organ. Regeringens och riksdagens beslut innebar att detta 

skulle gälla som huvudregel för FRN: s verksamhet (prop. 1975176: 129 s. 

34 Riksdai:en 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaf(a 10 
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54). Hittills har dock endast en mindre del av FRN: s verksamhet finansie

rats gemensamt med andra intressenter. FRN har nu varit verksamt i drygt 

fem år. Det bör under denna tid ha varit möjligt för nämnden att bygga upp 

ett sådant samarbete med andra forskningsfinansierande myndigheter och 

organ att en ökad tillämpning av samfinansieringsprincipen nu skall kunna 

ske. Därigenom bör kostnaderna minska för FRN: s del utan att verksam

hetens omfattning i nämnvärd utsträckning behöver påverkas. Enligt min 

uppfattning är den initierande verksamhet av detta slag som i FRN har till 

uppgift att bedriva av stort värde och jag bedömer därför möjligheterna till 

samtinansiering som goda. Med hänsyn härtill räknar jag med en viss 

minskning av förevarande anslag (- 2500000 kr.). 

Jag har vidare under anslagsposten I. beräknat en besparing motsvaran

de huvudförslaget av FRN :s förvaltningskostnader (- 87 000 kr.). 

FRN för i sin anslagsframställning fram förslag om starkt ökade resurser 

för att kunna genomföra nya forskningsprogram i en skala som motsvarar 

nämndens tidigare planeringsinsatser. FRN redovisar i detta sammanhang 

ett antal program som ligger inom de områden som av riksdagen angivits 

som särskilt prioriterade med anledning av förslag i propositionen om 

forskning m. m. (prop. 1981/82: 106. UbU 1981/82: 37, rskr 1981/82: 397). 

De av nämnden föreslagna programmen svarar väl mot nämndens uppgift 

att stödja forskning främst inom områden som är angelägna ur samhällets 

synpunkt. 

Som en följd av nämnda riksdagsbeslut har ett antal myndigheter, främst 

forskningsråd, givits huvudansvar för den fortsatta planeringen och initie

ringen av åtgärder inom de av regering och riksdag prioriterade forsknings
områdcna. Inom flera av de områden FRN prioriterar kommer alltså ett 
ökat ansvar nu att tas av andra forskningsfinansierande organ. FRN bör 

därför inom ramen för oförändrade resurser kunna få utrymme för fortsatt 

verksamhet i linje med sina förslag. Jag är med hänvisning härtill inte nu 

beredd att beräkna ökade resurser för FRN: s forsknings verksamhet. 

Nämnden upprepar nu sitt förslag från föregående års anslagsframställ

ning om en ökning av resurserna för framtidsstudier. Syftet är att bredda 

verksamheten genom att initiera ytterligare ett par stora studier. I nyss 

nämnda proposition (prop. 1981/82: 106 s. 40) framhölls angelägenheten av 

utvärdering av forskning och utvecklings- (FoU) verksamhet. Regeringen 

har sedermera uppdragit åt myndigheter med ansvar för FoU-verksamhet 

att genomföra sådana utvärderingar. Enligt min mening bör även sådan 

verksamhet som framtidsstudier omfattas härav. Det bör vara fullt möjligt 

att genom ett utvärderingsförfarande med hjälp av utländsk expertis få en 

uppfattning om var den svenska framtidsstudieverksamheten står i en 

internationell jämförelse. En sådan utvärdering skulle enligt mitt förme

nande kunna bli en värdefull utgångspunkt vid fortsatta ställningstaganden 

till behov av utökade resurser för framtidsstudieverksamheten. Jag är mot 

denna bakgrund för närvarande inte beredd att beräkna ytterligare medel 

för detta ändamål. 
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Innevarande budgetår har beräknats särskilda medel för forskningsinfor

mation för barn och ungdom under anslaget Vissa kostnader i samband 

med forsknings- och forskarutbildningsreform. Medlen disponeras av 

FRN. Jag har nu beräknat motsvarande medel under anslagsposten 3. 

under förevarande anslag ( + I 057 000 kr.). 

FRN fick år 1980 ansvaret för en treårig försöksverksamhet med syfte 

att utveckla stödformer för utgivning av populärvetenskapliga böcker 

(prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 554). 

FRN har i sin anslagsframställning utgått från att den treåriga försökspe

rioden för utgivning av populärvetenskaplig litteratur i enlighet med den 

ursprungliga planeringen skall upphöra med utgången av innevarande bud

getår. Nämnden avser därför att fortsättningsvis disponera 500000 kr. av 

de resurser som tidigare har anvisats för ändamålet till andra informations

insatser bl. a. systematisk forskningsinformation i anslutning till museer

nas verksamhet. Samtidigt begär nämnden ytterligare resurser för forsk

ningsinformation. 

Som en allmän utgångspunkt för min bedömning av FRN: s förslag till 

insatser inom forskningsinformationens område vill jag anföra följande. 

FRN har på detta område under en följd av år initierat och genomfört 

många stimulerande och intressanta projekt med syfte att bygga upp en 

forskningsinformation riktad till olika grupper i samhället. Information är 

emellertid ett område som fordrar en betydande uthållighet innan resultat 

av bestående värde kan avläsas. Jag anser därför att i första hand de 

projekt som FRN nu driver bör fortsätta till dess de kan ge en god grund 

för utvärdering. Nya projekt bör således komma i andra hand och förslags

vis starta i begränsad omfattning. 

Jag har erfarit att bokutgivningsprojektet i praktiken hittills kommit till 

utförande i ringa omfattning jämfört med vad som ursprungligen planera
des vid försöksperiodens början. Utöver återtryck av tidigare utgiven 

litteratur förbereds viss utgivning av nyskriven populärvetenskaplig litte

ratur till hösten 1983. Därefter avser nämnden att sammanställa sina erfa

renheter av verksamheten. Jag tillmäter publicering av god nyskriven 

populärvetenskaplig litteratur stor betydelse i informationshänseende men 

anser att den hittillsvarande försöksverksamheten vara av för ringa omfatt

ning för att ge erfarenhetsunderlag inför ett ställningstagande till framtida 

publiceringsverksamhet. Jag bedömer det därför vara viktigt att nämnden 

ges tillfälle till ytterligare insatser inom det aktuella projektområdet och att 

verksamheten först därefter utvärderas. Medel anvisade för publicering av 

populärvetenskaplig litteratur bör sålunda även i fortsättningen utnyttjas 

för detta ändmål. 

FRN har lagt fram en ambitiös plan för försöksverksamhet med syste

matisk forskningsinformation i anslutning till museer. Jag anser att denna 

försöksverksamhet är betydelsefull för att nå ut till nya grupper med 

forskningsinformation. Samtidigt anser jag med hänvisning till vad jag nyss 
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har anfört att ett nytt projekt av detta slag inte bör påbörjas med den 

omfattning FRN har planerat. Jag utgå~ från att försöksverksamheten bör 

kunna påbörjas inom ramen för de resurser FRN redan har i synnerhet om 

den kan läggas upp så att även de samverkande myndigheterna bidrar till 

finansieringen av den. 
Nämnden har i sitt arbete för att stimulera information om forskning i 

olika sammanhang bl. a. bidragit till personalutbildande åtgärder vid stat

liga myndigheter samt i anslutning till etermedia och dagspress. Initiala 

stimulansåtgärder i sådana sammanhang kan vara av betydelse för att öka 

kunskapen om forskning och förståelsen för forskningsinformationens be

tydelse. Jag anser dock att nämnden inte fortlöpande bör bidra till sådan 

verksamhet, utan att denna bör bekostas av resp. huvudman. Nämnden 

bör dock verksamt kunna bidra genom att förmedla kontakter med forska

re som kan medverka som föredragshållare och liknande. 

Med hänvisning till sammanställningen under förevarande arn;lag hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 40 231 000 kr. 

E 30. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

63 225450 

63604000 

76 775 000 

Reservation 2314744 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFRI finansierar samt för 

rådets förvaltning. Inom ramen för rådets anslag bestrids bl. a. kostna

derna för 15 extra ordinarie tjänster som professor och 34 forskartjänster. 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1982/83 användas högst 3 100000 

kr. 

Human is tis k-sa mhiil ls1 ·etens kap/ iga fars kn ings rådet 

Huvuddelen av HSFR: s anslag för budgetåret 1981/82 har gått till pro

jektforskning och publiceringsverksamhet. Fördelningen har skett på äm

nesgrupper enligt följande sammanställning. 

Filosofi och teologi 
Ekonomi 
Sociologi 
Juridik 
Stats vetenskap 
Psykologi 
Pedagogik 
Historia 

1614000 
6434500 
5 675 500 
1713000 
1847 500 
4 767 500 
2597600 
4471700 
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Språkvetenskap 
Antikforskning, förhistoria och 
utomeuropeiska kulturer 
Arkeologi och bebyggelseutveckling 
Estetiska vetenskaper 
Internationella åtaganden 
Tidskriftsstöd 
Övrigt 

5461300 

1918900 
2070600 
4 571 300 
1521200 
2 312 300 
1502300 

48479200 

Publiceringsverksamhcten som hänför sig till ovan nämnda ämncsgrup

per uppgår till ett belopp motsvarande tio procent av utdelade anslag. 

HSFR för i årets anslagsframställning inte fram förslag om nya råds

professurer. Även om rådet anser att antalet professurer inom många 

områden är ringa, vill rådet inte binda en alltför stor del av tillgängliga 

medel i egna professurer. För budgetåret 1984/85 avser rådet att föreslå 

överföring av ett antal befintliga rådsprofessurer till högskoleorganisa

tionen. 

HSFR vill också fortsättningsvis satsa på forskning om tekniksamhällets 

utveckling och konsekvenser i enlighet med den forskningspolitiska propo

sitionen och riksdagens ställningstagande härtill. En lång rad rådstjänster 

och projekt kan hänföras till detta fält. Större insatser krävs enligt rådet för 

delområdet tekniksamhällets följder för individen. 

Rådet vill vidare intensifiera sin verksamhet när det gäller forskning om 

den offentliga verksamheten. dess styrning, ekonomi och förändring. Åt

skilliga satsningar har redan gjorts bl. a. genom den nyinrättade råds

professuren i implementationsforskning. Rådet vill ytterligare belysa om

rådena den offentliga verksamheten och tendenserna till korporatism samt 

den offentliga verksamheten och användningen av kunskap. 

Rådet framhåller bristerna inom svensk forskning vad gäller s. k. area 

studies. En större insats görs nu under rubriken afrikanistik. Närmast i tur 

står enligt rådets bedömning forskning rörande Ost- och Sydostasien, 

särskilt deras språk. kulturer och samhällsförhållanden. 

Betydande resurser kommer att krävas under de närmaste åren för 

forskning i historia: historisk antropologi. vetenskapshistoria. industri

minnesforskning, historisk demografi. medeltidsforskning och kvinnohis

toria. Rådet fäster uppmärksamheten på vikten av forskning rörande ut

bildningshistoria. 

Rådet har engagerat sig substantiellt i viss forskning inom social- och 

hälsovårdsområdet. Ökade insatser behövs enligt rådet beträffande grund

forskning om språksociala problem. 

HSFR avser att i nästa anslagsframställning återkomma med resultatet 

av en samlad analys av läget på området kulturyttringar och kulturfrågor. 

HSFR anmäler sina planer att starta en "rullande" utvärdering av sma

lare vetenskapsområden. Ett eller ett par sådana särskilda fält avses bli 

granskade varje år. Vidare har en inventering startats av vad som produ

cerats under åren 1970-1979 inom det beteendevetenskapliga området. 
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Resultatet av denna kan komma att föranleda en utvärdering av forskning

en på området. 

HSFR medverkar i finansiering av ett antal större och åtskilliga mindre 

forskningsprojekt på nordisk basis samt flera projekt inom European Sci

ence Foundation. Avtal om forskarutbyte finns med Social Science Re

search Council i England och Maison de la Science de l'Homme i Paris. 

Utbytesavtal med ytterligare något eller några länder, där humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning är särskilt omfattande och kvalitativt högt

stående, är enligt rådet önskvärt. 

HSFR upprepar sin anhållan om att en utredning s.narast görs om den 

fortsatta finansieringen av Ordbok över Sveriges dialekter. Rådet föreslår 

en överföring av kostnaderna för ordboken från rådet till annan myndighet. 

Rådet har i sin anslagsframställning utgått från att systemet för högsko

lans hantering av rådets projektmedel ej förändras på ett sådant sätt att 

ökade kostnader uppstår för rådet. 

HSFR begär för budgetåret 1983/84 ett anslag av 75000000 kr., dvs. en 

ökning med 11396000 kr. Härunder begär rådet bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning 5 088 000 kr. 

2. Överföring från anslaget Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteför

slagsnämnder m. m. till HSFR: s anslag ( + 50000 kr.). 

3. Överföring från HSFR: s anslag av kostnaderna för Ordbok över 

Sveriges dialekter till annan myndighet (-650000 kr.). 

4. Överföring från HSFR: s anslag av kostnaderna för en halvtidstjänst 

vid Svenska RidIM-kommitten (Repertoire Internationale d'lconographie 

Musicalc) till anslaget Statens musiksamlingar (-65000 kr.). 

I•örcdragandens överväganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag tidigare har anfört om s. k. priori

terade forskningsområden. För humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk

ningsrådet har jag således beräknat 2 300 000 kr. för detta ändamål. 

I likhet med vad som gäller övriga statliga myndigheter räknar jag med 

en besparing mot:warande huvudförslaget inom rådets förvaltningskost

nader (-65 000 kr.). 

Under innevarande budgetår har medel för doktorandtjänster vid rådet 

beräknats under anslaget Vissa kostnader i samband med forsknings- och 

forskarutbildningsreform. För budgetåret 1983/84 bör medel för detta än

damål beräknas under förevarande anslag (1477000 kr.). Jag tar också upp 

en förstärkning av medlen ( + 1722 000 kr.). 

Statsrådet Göransson har efter bemyndigande av regeringen tillkallat en 

särskild utredare för frågan om den fortsatta verksamheten avseende Ord

bok över Sveriges dialekter tOSDl. Utredningsarbetet skall ta sikte på att 

klarlägga ambitionsnivå, organisation och finansiering av ordboken. Ut

redningen beräknas vara klar under våren 1983 och statsrådet Göransson 
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avser att återkomma till regeringen i frågan i samband med budgetbehand

lingen för budgetåret 1984/85. Jag utgår därför från att rådet stöder verk

samheten vis OSD även budgetåret 1983/84. 
Chefen för utbildningsdepartementet har under avsnittet Vissa gemen

samma frågor redogjort för vissa anslagstekniska förändringar. Med anled

ning härav beräknar jag under förevarande anslag medel (+73000 ~r.) för 

sakkunniga i befordringsärenden. 

Under anslaget Statens musiksamlingar har medel (65 000 kr.) beräknats 

för en halvtidstjänst vid Svenska RidIM-kommitten. Förevarande anslag 

minskas i motsvarande omfattning. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Humanistisk-samhällsl'etenskapliga forskningsrådet för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 76 775 000 kr. 

E 31. Medicinska forskningsrådet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

122547072 

135 301 000 

159149000 

Reservation 395873 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som medicinska 

forskningsrådet (MFR) finansierar samt för rådets förvaltning. Inom ramen 

för rådets anslag bestrids bl. a. kostnaderna för 10 extra ordinarie tjänster 

~om professor och 25 forskartjänster. För förvaltningskostnader får hud

getåret 1982/83 användas högst 2 500 000 kr. 

Medicinska f<irskningsrådet 

MFR: s verksamhet karakteriseras av en bred satsning på medicinsk 

forskning av hög kvalitet. De av MFR stödda projekten spänner över ett 

vitt fält från grundforskning till tillämpad klinisk forskning. Drygt 600 

forskningsprojekt inom olika forskningsfält drivs med anslag från MFR. 

Huvuddelen av projekten har en grundvetenskaplig inriktning och faller 

inom ett relativt litet antal tyngdpunktsområden. Karakteristiskt för dessa 

områden är att de har stor medicinsk betydelse och att svensk forskning 

inom dessa har en särskilt stark internationell ställning. Drygt 70 procent 

av MFR: s projektanslagsmedel kan sålunda hänföras till 10 tyngdpunkts

områden. Den ojämförligt största enskilda satsningen gäller forskning om 

nervsystemet och dess sjukdomar. Även om huvuddelen av MFR: s verk

samhet är grundvetenskapligt inriktad har MFR i stigande omfattning 

under senare år tagit initiativ till forskning inom områden av stor samhälle-
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Jig betydelse, även sett i ett mer kortsiktigt perspektiv. De främsta initia
tivområdena för närvarande är hälso- och sjukvårdsforskning, allmänmedi

cinsk forskning och utvärdering av medicinska teknologier. 

I den forskningspolitiska propositionen som riksdagen antog våren 1982 

prioriteras ett antal forskningsområden. Inom medicinen anges behov av 

ökade insatser för alkohol- och narkotikaforskning, epidemiologisk forsk

ning, hälso- och sjukvårdsforskning inklusive primärvårdsforskning samt 

miljömedicinsk forskning. Dessa prioriteringar överensstämmer väl med 
dem MFR har gjort och gör när det gäller initiativ inom forskningsområden 

med hög samhällsrelevans. 

MFR:s anslagsframställning för 1983/84 innebär en fortsatt satsning på 

grundvetenskapligt inriktad forskning samtidigt som verksamheten inom 

MFR: s initiativområden utvidgas. Under de senaste åren har MFR gjort 

successiva omprioriteringar för att förstärka verksamheten inom initiativ

områdena och öka antalet forskartjänster av olika slag. Den ökade sats

ningen på forskartjänster har främst gällt post-doktortjänster och forskar

rekryterings- och forskartjänster inom ämnesområden med hög samhällelig 

relevans. Omprioriteringen av resurser har skett på bekostnad av MFR: s 

projektanslagsverksamhet. MFR bedömer det inte längre möjligt att göra 

ytterligare sådana omprioriteringar. Projektanslagssektorn bör i själva ver

ket utvidgas och anslagsframställningen innefattar en sådan utökning. Pro

grammen med post-doktortjänster och forskarrekryterings- och forskar

tjänster inom ämnesområden med hög samhällelig relevans bör också 

utökas jämfört med nuvarande volym. En betydande del av den resursför
stärkning som MFR: s anslagsframställning för 1983/84 innebär, avses ut

nyttjas för hälso- och sjukvårdsforskning, allmänmedicinsk forskning och 

utvärdering av medicinska teknologier. De projekt som planeras inom 
dessa områden faller väl inom de prioriteringar som gjorts i den forsknings
politiska propositionen. 

Rådet har i sin anslagsframställning utgått från att systemet för högsko
lans hantering av rådets projektmedel ej förändras på ett sådant sätt att 

ökade kostnader uppstår för rådet. 

MFR begär för budgetåret 1983/84 ett anslag om 170 milj. kr., dvs. en 

ökning med 34.7 milj. kr. Härunder begär MFR följande förändringar. 

I. Pris- och löneomräkning 10824 000 kr. 

2. Ökat stöd till MFR: s verksamhet: 

Projektanslag ( + 7 700000 kr.) 

Post-doktortjänster ( + 1500000 kr.) 

Doktorandtjänster ( + 3 800000 kr.) 

Övriga forskartjänster ( + 3 750000 kr.). 

Av resurserna för projektanslag och forskartjänster avses 2,8 milj. kr. 
för fortsatt övertagande av projekt stödda av Riksföreningen mot cancer 

samt 5 milj. kr. för ökade insatser inom hälso- och sjukvårdsforskning, 

allmänmedicinsk forskning samt medicinska teknologier. 
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Apparatur ( + 2 750 000 kr. J 

Internationell verksamhet<+ 1800000 kr.J 
Merkostnader för försöksdjur ( + 2 100 000 kr.) 

Övrigt ( + I 100000 kr.J. 
3. Överföring till universitetet i Lund av professuren i tumörimmunologi 

(- 660000 kr.). 
4. Extra ordinarie professur i kirurgisk patofysiologi vid MFR. personlig 

för docent Kjell Ohlsson och placerad vid universitetet i Lund ( + 35 000 

kr.). 

Föredragandens överväganden 

I likhet med vad som gäller övriga statliga myndigheter räknar jag med 

en besparing motsvarande huvudförslaget inom rådets förvaltningskost

nader (53 000 kr.) 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag tidigare har anfört rörande priori

terade forskningsområden. För medicinska forskningsrådet (MFRJ har jag 

således beräknat 2 200000 kr. för detta ändamål. 

MFR föreslår att en professur i kirurgisk patofysiologi. personlig för 

docent Kjell Ohlsson, inrättas vid MFR med placering vid universitetet i 

Lund. 

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att den I juli 1983 

inrätta en extra ordinarie tjänst som professor (L 24) i kirurgisk patofysio

logi, personlig för Kjell Ohlsson och placerad vid universitetet i Lund. 

Under anslaget Medicinska fakulteterna förordar chefen för utbildnings

departementet att en tjänst som professor (L 24) i tumörimmunologi inrät

tas vid universitetet i Lund med Hans Olov Sjögren som innehavare. 
Sedan 1972 innehar Sjögren en tjänst som professor i tumörimmunologi för 

vilken kostnaderna fram till den l juli 1982 bekostas av Riksföreningen mot 

cancer och för innevarande budgetår av medel från förevarande anslag. Jag 

beräknar därför att förevarande anslag för nästa budgetår minskas med 

sammanlagt 700 000 kr. 

Jag har inledningsvis i avsnittet Vissa gemensamma frågor redogjort för 

vissa anslagstekniska förändringar. Med anledning härav beräknar jag 

.under förevarande anslag medel för sakkunniga i befordringsärenden 

(+38000 kr.). 

Medel för doktorandtjänster har under innevarande budgetår beräknats 

under anslaget Vissa kostnader i samband med forsknings- och forskarut

bildningsreform. Jag beräknar för detta ändamål för budge,tåret 1983/84 

.under förevarande anslag sammanlagt 3 199000 kr .. vilket innebär en ök

ning med I 722 000 kr. av medlen för doktorandtjänster. 

Ansvaret för delar av cancerforskningen håller nu på att överföras från 

Riksföreningen mot cancer till MFR och naturvetenskapliga forskningsrå

det i enlighet med vad som angavs i 1981 års budgetproposition (prop. 
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1980/81: 100 bil. 12 s. 578). För nästa budgetår beräknar jag för denna 

forskning en ökning med 2 743 000 kr. under detta anslag. 

För MFR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om totalt 159 149000 

kr.. vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budgetår om 

23 848 000 kr. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Afedicinska forskningsrädet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 159149000 kr. 

E 32. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

265971117 

296336000 

342841000 

Reservation 12227107 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den forskningsverksamhet m. m. 

som naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) finansierar samt för rådets 

förvaltning (anslagsposten I). Inom ramen härför bestrids bl. a. kostna

derna för sju tjänster som professor för Tage Erlanders gästprofessur och 

för 45 tjänster som forskare. För förvaltningskostnader får budgetåret 

1982/83 användas högst 7 800 000 kr. 
Från detta anslag bestrids också kostnader för svenskt medlemskap i 

vissa internationella forskningsorganisationer (anslagsposten 2). 

Slutligen bestrids från anslaget också kostnader för rymdforskningspro

jekt under statens delegation för rymdverksamhet (anslagsposten 3; jfr 

prop. 1972: 48 s. 37, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Myndig- före-
heterna draganden 

I. Naturvetenskaplig forskning 180375000 +31600000 +30407000 
2. Internationella forsknings-

organisationer 99448000 + 772000 + 14000000 
2. Rymdforskning 16513000 + 2409000 + 2098000 

296336000 +34781000 +46505000 

N aturretenskapliga forskningsrådet 

Den naturvetenskapliga grundforskningens betydelse för Sveriges ut

veckling har på ett klargörande sätt belysts och understrukits i regeringens 

proposition 1981/82: 106 om forskning m. m. Sedan riksdagen nu även givit 

sitt bifall till de forskningspolitiska principerna i denna proposition har 
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forskningsråden nått en sedan länge önskad planeringssituation. NFR pla

nerar sålunda för en modest ökning av sitt stöd till den bästa naturveten

skapliga forskningen i Sverige. Rådet kommer därvid liksom hittills främst 

att vägledas av sina egna, inomvetenskapligt motiverade bedömningar av 

olika forskningsområdens och forskningsprojekts potential. Härtill kom

mer emellertid nu också de indikationer som statsmakterna givit om priori

terade forskningsområden, områden till vilka NFR redan i dag ger ett 

avsevärt stöd. De nya, till forskningsråden knutna doktorandtjänsterna. 

kommer att ge rådet ökade möjligheter att planmässigt bygga upp kompe

tensen inom nya områden eller områden som utan särskilt stöd riskerar en 

alltför långsam utveckling. 

Rådet utgår i sin anslagsframställning från att förändringar av högsko

lans avgifter för förvaltning av projektmedel inte skall leda till ökade 

kostnader för forskningsråden. 

Rådet framför förslag om inrättande av fyra nya extra ordinarie profes
surer (L 24/26) 1983/84 med följande inriktningar: logik, neutronspridnings

fysik, teoretisk elementarpartikelfysik särskilt svag växelverkan samt ut

vecklingsfysiologi. Rådet har även lämnat förslag till tänkbara innehavare 

av dessa tjänster och har beräknat den tillkommande kostnaden till sam

manlagt 500 000 kr. 

För att stimulera forskarrekryteringen inom viktiga områden och för att 

om möjligt öka forskarrörligheten begär rådet även för 1983/84 ökade 

resurser ( + 4.0 milj. kr.). Åtgärder på detta område motiveras inte minst av 

den ogynnsamma åldersfördelningen inom stora delar av forskarsamhället. 

Särskilt betydelsefullt har det visat sig vara att kunna inrätta rekryterings

tjänster för yngre forskare. 

Forskningsrådsnämndens särskilda kostnadsram för dyrbar vetenskap

lig utrustning fyller ett stort och viktigt behov. Därutöver finns det en stark 

efterfrågan på modern vetenskaplig instrumentering i prisläget under 

200 000 kr. och rådet önskar öka sina insatser på detta område ( + 3 ,0 

milj. kr.). 

Stöd till forskningsprojekt utgör tyngdpunkten i rådets verksamhet. De 

områden som rådet kommer att prioritera under 1983/84 är: 

Biologi 
- ekologisk teoriutveckling 
- mikrobiologisk ekologi 
- populationsbiologi 
- grundforskning av betydelse 

för bevarandet av jordens 
biologiska resurser 

- celldifferentiering och 
utvecklingsfysiologi 

- genernas struktur och funktion 

Fysik och matematik 
- elementär växelverkan 
- komplexa atomära och 

subatomära svstem 
- fysikaliska pr~cesser i 

stjärnor och galaxer 
- icke-linjära system 
- matematikens 

datavetenskapliga 
anknytning 

- halvledarfysik och fasta 
tillståndets 
elektronfysik 

- metodikuppbyggnad 
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Gem·etenskaper 
- internationell geologisk 

kon-elationsforskning 
- biogeokemiska kretslopp 
- internationella 

litosfärprujektet 

Kemi 

- selektiva reaktioner 
- kemiska primärprocesser 

och deras dynamik 
- kemisk struktur -

biologisk aktivitet 
- teoretisk kemi 

För ökat projektstöd inom främst de ovannämnda områdena begär rådet 

5.0 milj. kr. Merparten härav kommer att satsas på projekt som även ligger 

inom de av regering och riksdag prioriterade forskningsområdena. 

Rådet planerar vidare en utbyggnad av sitt stöd till riktad grundforskning 

och tvärvetenskap(+ 3.0 milj. kr.). Det är här fråga om projekt där den 

rent inomdisciplinära prövningen kompletteras med bedömningar utifrån 

andra synpunkter vilket leder till att forskningen ifråga ges ökat stöd. 

Att vidmakthålla och stärka svensk naturvetenskaps internationella an

knytning är en viktig uppgift för NFR. Ökat utnyttjande av utländska eller 

internationella forskningsanläggningar och fortsatta rese- och gästforskar

program m. m. kräve1 ett visst resurstillskott ( + 1.0 milj. kr.). Rådet öns

kar också fortsätta uppbyggnaden av det framgångsrika programmet med 

postdoktorstipendier ( + 1.0 milj. kr.). 

Det svenska engagemanget i de internationella forskningsorganisatio

nerna CERN (kärnforskning), ESO (astronomi) samt CEBM och EMBL 

(molekylärbiologi) finansieras från och med 1982/83 via en särskild an

slagspost. För 1983/84 beräknar rådet en kostnadsökning om ca 0.8 

milj. kr. 

N FR begär för budgetåret 1983/84 211 975 000 kr. under ar slagsposten I. 

Naturvetenskaplig forskning dvs. en ökning med 31600000 kr. I den be

gärda ökningen ingår följande: 

I. Pris- och löneomräkning 14000000 kr. 

2. Merkostnader för fyra nya professurer ( + 500000 kr.). 

3. Ökade medel för forskarrekrytering och forskarrörlighet ( + 4 000 000 

kr.). 

4. Ökade medel för datorer och medel tung utrustning ( + 3 000000 kr.). 

5. Ökade medel för projektanslag ( + 5 000000 kr. J. 
6. Ökade medel för riktad grundforskning och tvärvetenskap ( + 3 000 000 

kr.). 

7. Ökat stöd till internationellt samarbete ( + I 000000 kr.). 

8. Ökning av programmet för postdoktorstipendier ( + 1 000000 kr.). 

9. Kostnaderna för följande av NFR finansierade forskningsvcrksam

heter ( + I 528 000 kr.) bör fr. o. m. 1983/84 bestridas från andra anslag: 

- En tjänst som forskningsassistent (J. Blomquist) vid universitetet i 

Stockholm. 

__:En tjänst som forskningsassistent (G. Jarlskog) vid universitetet i Lund. 

- En tjänst som forskningsassistent rr. Eriksen) och en tjänst som forsk

ningsingenjör vid tekniska högskolan i Stockholm. 
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- En forskargrupp (G. Odham) vid universitetet i Lund. 

- En tjänst som forskningsassistent <T. SkiöldJ vid naturhistoriska riksmu-

seet i Stockholm. 

- En tjänst som forskningsassistent (Ö. Rapp) vid tekniska högskolan i 

Stockholm. 

- En tjänst som forskningsassistent <Ö. Skeppstedt) vid Chalmers tek

niska högskola i Göteborg. 

10. Under anslagsposten 2. Internationella forskningsorganisationer be

gär N FR för budgetåret 1983/84 I 00 220 000 kr. dvs. en ökning med 772 000 

kr. 

Statens delegation för rymdverksamhet 

Rymdforskningen i Sverige omfattar forskning med hjälp av satelliter, 

sondraketer och ballonger. 

Statsmakterna har beslutat om en breddning av den tillämpade nationel

la rymdverksamheten (prop. 1978/79: 142. NU 1978/79: 36. rskr 

1978/79: 292). Som en följd härav har regeringen bl. a. i augusti 1980 beslu

tat om byggande av den svenska vetenskapliga satelliten VIKING med 

planerad uppsändning under 1984. Projektet kommer sålunda att befinna 

sig i en intensiv slutfas budgetåret 1983/84. Det tar stora resurser i anspråk 

hos de deltagande forskargrupperna. Som en konsekvens av projektet har 

rymdforskningsprogrammet omprioriterats, med bl. a. reducerad sondra

ketverksamhet. Delegationen pekar liksom i föregående anslagsframställ

ning på riskerna med en alltför drastisk minskning av sondraketverksam

heten med risk för nedgång i kompetensen hos forskargrupper. inom 

industrin samt vid Esrange. 

För att motverka detta förhållande föreslår delegationen att resurserna 

·för nationell rymdforskning budgetåret 1983/84 ökas med 1 milj. kr. för 

uppbyggnad av en jord station för Viking-satelliten. Stationen är avsedd för 

drift av satelliten och nedtagning av data från denna. 

Delegationen hemställer att ett anslag för nationell rymdforskningsverk

samhet för budgetåret 1983/84 förs upp med 18922000 kr.. dvs. en ökning 

med 2 409 000 kr. 

Förslaget innebär i korthet följande. 
I. Pris- och löneomräkning 1409000 kr. 

2. Jord station för VIKING-satelliten ( + 1 000000 kr. J. 

Havsres11rsde/egationen 

Delegationen för samordning av havsresursverksamhet <DHS) har i en

lighet med sin instruktion avgivit yttrande över bl. a. NFR: s anslagsfram
ställning. 

DSH understryker med utgångspunkt i marin fo:-skning behovet av 

rekryteringstjänster på postdoktoral nivå samt forskarstipendier. DSH 
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biträder rådets prioritering av studiet av det biogeokemiska k~etsloppet 
samt riktad marin grundforskning. DSH pekar på värdet av att forsknings

utrustning ges hög utnyttjandegrad. 

Föredragandens överväganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa för 

forskningsrådsorganisationcn gemensamma frågor. 

I detta avsnitt har jag redogjort för vissa anslagstckniska förändringar. 

Med anledning härav beräknar jag under anslagsposten I under föreva

rande anslag medel för sakkunniga i befordringsärenden ( + 61 000 kr.). 

Jag har under anslagsposten I. under förevarande anslag beräknat en 

besparing motsvarande huvudförslaget av naturvc~enskapliga forsknings

rådets förvaltningskostnadcr (- 165 000 kr.). 

Jag har i nämnda avsnitt redogjort för de principer som varit vägledande 

vid överföring av tjänster och eventuellt därtill knutna driftkostnader från 

forskningsrådens anslag till anslag företrädesvis avsedda för högskoleverk

samhet. Forskningsrådets nu aktuella förslag i detta avseende motsvarar 

en sammanlagd kostnad av 1 528 000 kr. Tjänsterna är knutna till väl 

etablerade forskningsverksamheter som stötts av naturvetenskapliga 

forskningsrådet !NFRl under ett stort antal år. Jag finner dessa förslag till 

överföringar väl motiverade och har vid beräkning av anslagsposten I 

minskat denna med motsvarande belopp. Chefen för utbildningsdeparte

mentet har vid sin beräkning av anslaget Matematisk-naturvetenskapliga 

fakulteterna beräknat medel för sex av de sju tjänster och för den forskar
grupp det här är fråga om. Statsrådet Göransson har beräknat medel för en 

tjänst som forskningsassistent under anslaget Naturhistoriska riksmuseet. 

NFR har föreslagit inrättande av fyra extra ordinarie professurer i resp. 

logik, neutronspridningsfysik, teoretisk elcmentarpartikelfysik, särskilt 

svag växelverkan samt utvecklingsfysiologi. Forskningsrådet har föresla

git innehavare av tjänsterna. 
I en skrivelse från vissa forskare vid Chalmers tekniska högskola har 

anförts att tjänsterna borde utlysas. En av forskarna har därutöver i 

särskild skrivelse anfört att den föreslagna professuren i elementarpartikel

fysik inte borde begränsas till området svag växelverkan. NFR har i 

yttrande över skrivelserna angivit ytterligare skäl för att den aktuella 

tjänsten hör ges inriktning mot svag växelverkan. 

Forskningsrådens uppgift är att främja den vetenskapliga utvecklingen 

bl. a. genom att stimulera framväxten av nya forskningsområden som ur 

vetenskaplig synvinkel bedöms angelägna. Ett medel är härvid att inrätta 

tj~inster som professor vid forskningsråd för forskare som bedöms ha 

särskilda förutsättningar att bidra till kunskapsutvecklingen och kompe

tensuppbyggnaden inom sådana områden. Räden får genom sin överblick 

över forskningsvcrksamheten bedömas ha goda förutsättningar att lämna 
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förslag till sådana tjänster och i förekommande fall också innehavare av 

dem. 

Jag anser att de förslag till ämnesinriktningar för nya professurer som 

NFR nu har fört fram -ligger inom forskningsområden av det slag jag nyss 

har nämnt. Det underlag för bedömning av föreslagna innehavare av tjäns

terna som rådet har bifogat sin anslagsframställning visar klart att angivna 

forskare är kvalificerade för tjänster på profcssorsnivå. Jag finner därför 

inte att tjänsterna skall behöva ledigkungöras. Beträffande den föreslagna 

tjänsten i teoretisk partikelfysik. särskilt svag växelverkan, innebär rådets 

förslag att en vetenskapligt högt kvalificerad forskare kan knytas till svens

ka experimentella grupper som arbetar med CERN-projekt. 

Jag avser därför att senare föreslå regeringen att inrätta följande tjänster 

som professor (Le 24) vid naturvetenskapliga forskningsrådet. En tjänst 

som professor i logik, personlig för Per Martin-Löf. med placering vid 

universitetet i Stockholm; en tjänst som professor i neutronspridningsfy

sik, personlig för Km1 Sköld. med placering vid naturvetenskapliga forsk

ningslaboratoriet i Studsvik: en tjänst som professor i teoretisk partikelfy

sik. särskilt svag växelverkan, personlig för Cecilia Jarlskog. med place

ring vid universitetet i Stockholm samt en tjänst som professor i utveck

lingsfysiologi, personlig för Hadar Emanuelsson, med placering vid uni

versitetet i Lund. 

NFR har givits huvudansvar för planering och genomförande av forsk

ning som är en förutsättning för och en konsekvens av den starka nationel

la satsningen på teknikutveckling i anslutning till och som stöd för priori

terade teknikområden. Detta forskningsområde utgör ett av de högst prio

riterade områden som fastlagts för perioden från den I juli 1983 och därpå 

följande fem år (prop. 1981/82: 106. UbU 1981/82: 37. rskr 1981/82: 397). 

Forskningsrådet har redovisat förslag till åtgärder inom sitt ansvarsområde 

under budgetåret 1983/84 motsvarande en total kostnad av 4 milj. kr. 

Förslagen berör hl. a. delområden som nya genteknologier. halvledarfysik. 

bildbehandling och simuleringsteknik. malm- och resursgeologi samt syn

tes av komplicerade naturprodukter. 

Som jag tidigare har redovisat har jag beräknat särskilda resurser för 

insatser inom prioriterade forskningsområden under nästkommande bud

getår. Under anslagsposten I har jag för prioriterad forskning inom NFR: s 

ansvarsområde beräknat 2 800000 kr. 

Under denna anslagspost har jag vidare beräknat medel för fortsatt 

bidrag till forskning inom termonukleär fusion och plasmafysik under 

budgetåret 1983/~4 (5 368 000 kr.). 

Medel för doktorandtjänster vid forskningsråden har under innevarande 

budgetår beräknats under anslaget Vissa kostnader i samband med forsk

nings- och forskarutbildningsreform. NFR: s andel av dessa medel beräk

nas för budgetåret 1983/84 under förevarande anslag, anslagsposten 1 

(-+) 952 000 kr.). Jag har även beräknat medel för ytterligare doktorand

tjänster knutna till NFR fr. o. m. budgetåret 1983/84 ( + 2 952 000 kr.). 
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I enlighet med vad som angavs i 1981 års budgetproposition (prop. 

1980/81: 100 bil. 12 s. 578) förs successivt ansvaret för delar av svensk 

cancerforskning till de medicinska och naturvetenskapliga forskningsrå

den. För nästa budgetår beräknar jag för NFR: s del en ökning med 633 000 

kr. 

Vid min beräkning av ökade resurser för NFR: s forskningsverksamhet 

har j;ig även tagit hänsyn till det behov av medel för resor och konsulthjälp 

som kan komma att erfordras i samband med det planerade svenska 

övertagandet av en lagringsring från den europeiska kärnforskningsorgani

sationen och dess integrering i den svenska acceleratorbaserade forsk

nings verksamheten. 

För anslags posten 1 under förevarande anslag beräknar jag ett anslag om 

totalt 210782000 kr .. vilket innebär en ökning jämfört med innevarande 

budgetår med 30 407 000 kr. 

Under ans\agspostcn 2 beräknas kostnaderna för det svenska medlems

skapet i följande fyra internationella forskningsorganisationcr grundade på 

mellanstatliga överenskommelser på regeringsnivå: den europeiska kärn

forskningsorganisationen (CERN ). den europeiska organisationen för 

astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESOJ, det allmänna 

programmet inom europeiska konferensen för molekylärbiologi <CEBM) 

samt dess program för ett europeiskt laboratorium för molekylärbiologi 

<EMBL). Medlen står till NFR: s disposition och forskningsrådet utgör det 

svenska kontaktorganet med organisationerna. 

Beräkningen av anslagsposten 2. har skett med utgångspunkt i valuta

kurserna den 15 november 1982 och då föreliggande uppgifter om budge

tens storlek för resp. organisation samt kostnadsindex som avses bli tilläm

pade, Beslut om definitiv budget under kalenderåret 1983 samt fastlagda 

kost11adsindex föreligger först under december månad 1982 och utbetal

ningarnas storlek påverkas av de valutakurser som råder vid betalningstill

fällena. 
Jag har. med de utgångspunkter som jag nyss angivit. beräknat det 

sammanlagda bidraget under budgetåret 1983/84 till de forskningsorganisa

tioner som omfattas av anslagsposten 2. till 113448000 kr.<+ 14000000 

kr.J. 
Under anslagsposten 3. beräknas medel avsedda för nationell rymd

forskning. Dessa medel disponeras av statens delegation för rymdverk

samhet. Delegationen har nu begärt ökade resurser för att kunna bygga 

upp ett operationsccntcr och ett vetenskapligt center vid Esrange avsedda 

för drift och nedtagning av data från VIKING-satelliten som sänds upp 

hösten 1984. Jag gör i likhet med delegationen den bedömningen att en 

fortsatt reduktion av sondraketverksamhetcn som en följd av att VIKING

projektet prioriteras skulle vara olycklig. Jag har därför i mina beräkningar 

av a11slagsposten 3. tagit hänsyn till behovet av ökade resurser för upp

byggnad av erforderliga centra vid Esrange <+ I 000000 kr.) och förutsät-
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ter att ev. tillkommande resursbehov för dessa centra får täckas inom . 

medel som står till delegationens förfogande. För anslagsposten 3. beräk

nar jag därför för budgetåret 1983/84 sammanlagt 18 611000 kr. ( + 2 098 000 

kr.}. 

Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag och till 

vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 342841000 kr. 

E 33. Delegationen för vetenskaplig och teknisk informations
försörjning 

1981 /82 u !gift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

19550909 1 

107890003 

10334000 

Reservation 

1 Avser anslag under såväl IX: e som XIV: e huvudtiteln. 
2 Varav odisponerat 365 000. 
~Vartill kommer anslag under anslaget XIV. F I, 9000000. 

6283 301 1
•
2 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) 

började sin verksamhet den I juli 1979 (prop. 1978179: 122, UbU 

1978/79: 37, rskr 1978179: 352). Delegationen är enligt sin instruktion 

(1979: 479) central myndighet för frågor om övergripande planering och 

samordning av informationsförsörjningen för forskning och utvecklingsar

bete eller liknande verksamhet. Medel för delegationens verksamhet anvi

sas även över fjortonde huvudtiteln (9000000 kr. för innevarande budget

år). 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 

I. Pris- och löneomräkning 2 657 000 kr. 

2. DFI: s verksamhet bedrivs inom tre program. nämligen 

I . planering och samordning 

2. forskning och utveckling 

3. nationella serviceuppgifter. 

DFI prioriterar i sin verksamhet följande tre områden: 

a) bättre utnyttjande av befintliga informationstjänster 

b} snabbare dokumentleveranser 

c) forskning som ger underlag för den långsiktiga utvecklingen av 

informationsförsörjningen. 

Föreslagna resursförstärkningar för de tre programmen belöper sig till 

5 785 000 kr., varav huvudparten avser bidrag för de vetenskapliga bibliote

kens fjärrlåneverksamhet ( + 5 000 000 kr.). 

35 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr /00. Bilaga JO 
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DFI har också föreslagit att fleråriga medelsramar anförs för DFI samti
digt som för forskningsråden och att forskartjänster får inrättas vid DFI. 

DFI har i sin anslagsframställning beräknat medelsbehovet under förut
sättning av att reglerna för högskolans hantering av externa projektmedel 

ej förändras på ett sådant sätt att ökade kostnader uppstår för delegatio

nen. 

Föredragandens överväganden 

l frågor rörande anslag till delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning (DFJJ har jag samrått med chefen för industride
partementet. Jag har därvid bl. a. erfarit att under tolfte huvudtiteln 

8440000 kr. beräknas för budgetåret 1983/84 för DFI: s verksamhet. 
För verksamheten inom högskolan är god tillgång till vetenskaplig litte

ratur en nödvändighet. Kostnaderna för bokinköp ökar f. n. kraftigt. I det 

rådande statsfinansiclla läget är det nödvändigt att försöka tillgodose ange
lägna ändamål genom omprioriteringar. l syfte att förstärka resurserna för 
inköp av vetenskaplig litteratur föreslår jag därför en nedskärning av 

förevarande anslag med I milj. kr. Chefen för utbildningsdepartementet 
har under anslaget Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. beräknat 
mcdc.l för förstärkningar av de vetenskapliga biblioteken. Jag räknar vidare 

med en besparing av 48000 kr. 
Jag vill här erinra om vad chefen för utbildningsdepartementet har anfört 

under anslaget kungl. biblioteket med hänsyn till frågor rörande LIBRIS
systemet. 

Jag vill också hänvisa till vad chefen för utbildningsdcpartementet har 
uttalat beträffande avgiftsbeläggning av informationsservice under avsnit
tet Vissa gemensamma frågor. 

Med hänsyn till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Delegationen för vetenskaplig och teknisk inj{mnation.lför

sörjning för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

10334000 kr. 
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E 34. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

30094285 

27620000 

35040000 

Från detta anslag bestrids dels kostnader för Sveriges deltagande i den 

europeiska rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program (jfr prop. 

1974: I bil. 10 s. 343. UbU 1974: 13, rskr 1974: 121 ), dels Sveriges bidrag till 
Esrange specialprojekt (prop. 1972: 48 bil. I, UbU 1972: 27. rskr 

1972: 217). Kostnaderna för Sveriges deltagande i ESA: s grundprogram 

och tillämpningsprogram bestrids från ett särskilt anslag under industride

partementets huvudtitel (prop. 1972: 48 bil. 2. NU 1972: 37. rskr 1972: 216). 

Statens delegation för rymdverksamhet (DFR) är svenskt beredningsorgan 

bl. a. för kontakter med ESA. 

Statens delegation för rymdverksamhet 

DFR: s beräkningar av Sveriges bidrag till ESA: s vetenskapliga program 

under budgetåret 1983/84 baseras på ett beslut av ESA: s råd om resursni

vån för åren 1983-1986. Den av delegationen beräknade ökningen av 

bidraget jämfört med föregående budgetår är huvudsakligen att hänföra till 

prisökningar och växelkursförändringar och således av automatisk natur. 

Vid beräkningen av det svenska bidraget till Esrange specialprojekt 

budgetåret 1983/84 har delegationen förutsatt att Frankrike och Västtysk

land i likhet med innevarande budgetår bidrar till att täcka det inkomst

bortfall som uppstod när England och Nederländerna 1981 utträdde ur 

projektet. 

DFR beräknar det svenska bidraget till ESA: s vetenskapliga program 

budgetåret 1983/84 till 29 368 000 kr. och till Esrange specialprojekt till 

62IOOOO kr. 

Föredragandens överväganden 

Utgifterna under detta anslag bestäms av de avtal som Sverige har ingått 

om europeiskt samarbete inom rymdforskningen (jfr prop. 1972: 48, NU 

1972:37, rskr 1972:216och prop. 1974: I bil. IO s. 343. UbU 1974: 13. rskr 

1974: 121 och prop. 1976/77: 125 bil. 12. NU 1976/77: 40. rskr 1976/77: 345). 

Enligt avtalen skall Sverige bidraga med vissa bestämda andelar i bl. a. 

budgeten för European Spaee Agencys !ESAJ vetenskapliga program och 

Esrange specialprojekt. 

Jag beräknar preliminärt utgifterna för budgetåret 1983/84 under föreva

rande anslag till 35 040000 kr. Därav utgör det beräknade svenska bidraget 

till ESA: s vetenskapliga program 28 830 000 kr. ( + 5 950 000 kr.) samt 

bidraget till Esrange specialprojekt 6210000 kr. (+ 1470000 kr.). Det 
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svenska bidraget till ESA kan slutgiltigt beräknas först sedan budgeten för 

ESA för åren 1983 och 1984 har fastställts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom rymdforskningen för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 35040000 kr. 

E 35. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

1981 /82 lJ tgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 1210635 

I I 602000 

12499000 

Enligt instruktion av den 29 juni 1964 (ändrad senast den 9 juni 1977) har 

forskningsinstitutet för atomfysik till uppgift att bedriva forskning och 

utbiidning inom atomfysikens område. Universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄJ är central myndighet för institutet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 
Forskarpersonal 19 
Övrig personal 33 

52 

Ans/af? 

I. Förvaltningskostnader 1 7632000 
2. Lokalkostnader (förslagsvis) 3970000 

11602000 

Universitets
och högskole
ämbetet 

of. 
+I 

+I 

+ 632000 
+ 436000 

+I 068000 

Före
draganden 

of. 
+I 

+I 

+461000 
+436000 

+897000 

1 Härav får budgetåret 1982/83 högst 7 537 000 kr. tas i anspråk för lönekostnader. 

Universitets- och högskoleämbetet 

Utöver pris- och löneomräkning (+ 161000 kr.) föreslår UHÄ 

I. att 310000 kr. motsvarande lokalkostnader som ej utgör hyreskost

nader förs från anslagsposten 2. till anslagsposten I., 

2. en kompensation för ökade hyreskostnader ( + 746000 kr.), 

3. att medel som tidigare beräknats under anslaget Ersättning åt vissa 

ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m. nu beräknas under detta anslag 

( + 50000 kr.), 

4. att medel anvisas motsvarande en tjänst som instrumentmakare i F 6 

<+ lllOOOkr.). 
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UHÄ hemställer att under ett förslagsanslag Forskningsinstitutet för 
atomfysik: Förvaltningskostnader budgetåret 1983/84 anvisas 12 670 000 

kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 
Jag har beräknat en besparing inom förevarande anslag (- 82 000 kr.). 

I detta avsnitt redogjorde jag för vissa anslagstekniska förändringar. 

Med anledning härav beräknar jag under förevarande anslag medel för 

sakkunniga i befordringsärenden <+ 32000 kr.). Dessa medel har tidigare 

beräknats under ett särskilt anslag. 
Kostnaderna för lokalvård under anslaget (310 000 kr.) har tidigare förts 

under anslagsposten Lokalkostnader. De tas fortsättningsvis upp under 

anslagsposten Förvaltningskostnader. 
Jag har i mina beräkningar av anslaget tagit hänsyn till de av byggnads

styrelsen aviserade ökade kostnaderna för hyror samt bränsle. lyse och 

vatten vid institutet(+ 746000 kr.). 
Jag har också beräknat medel för en tjänst som instrumentmakare i högst 

( + 111 000 kr.). 
Med hänvisning till sammanställningen under anslaget hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskningsinstitutet för atomfvsik: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 12 499 000 kr. 

E 36. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2277229 

2 160000 

2 180000 

Universitets- och högskoleämbetet 

Reservation 533018 

Förutom pris- och löneomräkning av anslaget (259000 kr.) har universi

tets- och högskoleämbetet (UHÄ) föreslagit att ytterligare medel ( + 

439000 kr.) tillförs anslaget för underhåll av basutrustning vid institutet. 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Forskningsinstitutet 

för atomfysik: Materiel m. m. budgetåret 1983/84 anvisas 2 858 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Utöver en besparing inom förevarande anslag ( - 131 000 kr.) har jag inte 

beräknat andra förändringar under anslaget än sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsknin{{sinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 2180000 kr. 

E 37. Kiruna geofysiska institut 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10430272 

11175000 

14407000 

Reservation 41371 

Kiruna geofysiska institut (KGI) har enligt förordning den 9 juni 1977 

med instruktion för KGI till uppgift att bedriva och främja forskning samt 

mät- och registrcringsverksamhet inom det gcokosmofysiska ämnesområ

det. KGI bedriver verksamhet vid observatorie! i Kiruna och jonosfärob

servatorierna i Lycksele (LJQ) och Uppsala (UJO) och skall vidare inom 

sitt verksamhetsområde medverka i forskarutbildning som anordnas vid 

universiteten i Uppsala och Umeå. KGI är, vad avser forskarutbildning, en 

institution vid universitetet i Umeå. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) är chefsmyndighet för KGI. 

Av anslaget får budgetåret 1982/83 högst 7758 000 kr. användas för 

lönekostnader. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

Ansliig 

12 1/2 1 

39 

11175000 

1 Varav en tjänst är personlig för L. Liszka. 

UHÄ 

+I 
+:f 

3714000 

2 Varav två tjänster överförs från försvart:ts forskningsanstalt. 

Unil'ersitets- och höpkoleiimbetet 

Före
draganden 

+I 

3 232000 

Ämbetet hemstälkr att 14889000 kr. anvisas under anslaget för budget-

året 1983/84. en ökning av anslaget med 3 714 000 kr. 

Ämbetets förslag innebär i korthet följande. 

\. Pris- och löneomräkning 271 000 kr. 

2. Kompensation för ökade lokalkostnader ( + 2 356000 kr.). 
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3. Överföring av· en ingenjörstjänst samt en teknikertjänst från försvarets 

forskningsanstalt till KGI ( + 320000 kr.). 

4. Tjänsten som platschef vid UJO flyttas från lönegrad L 22 till lönegrad 

L 24/26. 

5. Basstöd till grundforskning inom atmosfärens fysik<+ 247000 kr.) 

samt en tjänst som forskningsingenjör i högst F 15 för denna verksamhet 

( + 138 000 kr.). 
6. Tjänst som systemprogrammerare i högst F 15 vid UJO (+ 138000 

kr.). 

7. Förstärkt basorganisation(+ 137000 kr.). 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Kiruna geofysiska 

institut budgetåret 1983/84 anvisas 14 889 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar en besparing inom förevarande anslag (- 227000 kr.). 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet föreslår jag att 

verksamheten vid jonosfärobservatoriet i Kiruna överförs till Kiruna geo

fysiska institut. Kostnaderna för verksamheten som innefattar löncmedel 

för en tjänst som ingenjör i högst F 13 samt en tjänst som tekniker i högst F 

6 har tidigare beräknats under anslag till försvarets forskningsanstalt under 

försvarshuvudtiteln. Jag har nu beräknat medel för denna verksamhet 

under förevarande anslag ( + 320 000 kr.). 

Jag har vidare tagit hänsyn till de ökade hyreskostnader som aviserats av 

byggnadsstyrelscn som en konsekvt:ns av bl. a. den nyligen gc:nomförda 

tillbyggnaden av institutets huvudbyggnad i Kiruna samt den nu pågående 

om- och tillbyggnaden av lokalerna vid Uppsala jonosfärlaboratorium 

(UJOl (+ 2835000 kr.). Jag återkommer med en beskrivning av projektet i 

Uppsala i anslutning till min anmälan av anslaget Byggnadsarbctcn inom 

utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 

Under institutets anslag har fr. o. m. innevarande budgetår beräknats 
vissa resurser för grundläggande: forskning inom området atmosfäriska 

vågor och vibrationer. Efter framställning föreskrev rt:geringen att vid 

institutet fr. o. m. den I juli 1982 inom ramen för dessa resurser får finnas 

inrättad en extra ordinarie tjänst som forskare pt:rsonlig för docenten 

Ludwik Liszka. 

KGI har begärt att den aktuella tjänstens benämning ändras till laborato

riechef alternativt professor eller laborator. 

Som jag nyss nämnt har resurser för denna speciella verksamhet beräk

nats fr. o. m. budgetåret 1982/83. Avsikten med resurserna är att möjliggö

ra en uppbyggnad av en ny verksamhet. Enligt min uppfattning bör ytterli

gare erfarenhet av verksamheten erhållas innan ställning kan tas till en 

ändrad benämning av forskartjänsten. 

Forskargruppen vid UJO är ansvarig för ett av de delprojekt som ingår i 
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VIKING-satelliten och som kräver behandling av mycket stora data
mängder. Om gruppen skall kunna genomföra sitt delprojekt krävs att dess 

datorpersonal utökas med en tjänst som systemprogrammerare. Jag har 
därför beräknat medel för en sådan tjänst i högst F 15 ( +. 138 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kiruna ge<~fysiska institut för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 14407000 kr. 

Chefen för utbildningsdepartementet anför. 

E 38. Institutet för internationell ekonomi 

198 J/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2232968 
2240000 
2283000 

Institutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: 1 bil. 10 s. 525. SU 
1962: 102, rskr 1962:245), som även är en institution vid universitetet i 
Stockholm. har enligt förordning med stadgar den 12 juni 1980 till uppgift 
att bedriva forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

Institutets verksamhet finansieras över universitetets i Stockholm bud
get (bl. a. en tjänst som professor}. genom detta anslag samt genom externa 
medel från forskningsråd och stiftelser m. fl. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 
F orskarpersonal 
Övrig personal 

Amlag 

5.5 
7 

2240000 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+75000 

Före
draganden 

+43000 

Unh·ersitets- och högskoleämbetets (UHÄl förslag omfattar endast pris
och löneomräkning. UHÄ erinrar om institutets möjligheter att få del av 
den förstärkning av basresurserna som UHÄ föreslår under anslaget Sam
hällsvetenskapliga fakulteterna. 

UHÄ hemställer att under förevarande anslag för budgetåret 1983/84 
anvisas 2315000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 43 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Institutet för internationell ekonomi för budgetåret 1983/84 
anvisa ett reservationsanslag av 2 283 000 kr. 
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Statsrådet I. Carlsson anför. 

E 39. Vissa bidrag till forskningsverksamhet 

(Nytt anslag) 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

111540001 

119560001 

12824000 

Reservation~ 

1 Anslagen Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm, Bidrag 
till Vetenskapsakademien samt Bidrag till Riksfön:ningen mot cancer. 
~ Anslagen Bidrag till Vetenskapsakademien samt Bidrag till Riksförcningen mot 
cancer är rcservationsanslag. 

Under anslaget beräknas de statliga bidragen till verksamheterna vid 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm. till Vetenskapsaka

demien samt till Riksföreningen mot cancer. 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (prop. 1955: I bil. 

10 s. 697, SU 1955: 8, rskr 1955: 8) har enligt sina stadgar, fastställda av 

Kungl. Maj: t den 29 december 1956, till uppgift att bedriva forskning i 

meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att främja interna

tionellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område. Verksamheten 

vid institutet bedrivs inom ämnesområdena dynamisk meteorologi. kemisk 

meteorologi och atmosfärens fysik. Bidrag till institutets verksamhet be

räknas under förevarande anslag. 

Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala verk

samhet och till driften av vissa av dess institutioner (jfr prop. 1973: S9. 

UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). 
Från anslaget utgår även bidrag till verksamheten inom Riksföreningen 

mot cancer för information och forskning (prop. 1971: 1 bil. 10 s. 355, UbU 

1971:3, rskr 1971:84). 
Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att socialstyrelsen och medi

cinska forskningsrådet skall utse vardera en ledamot i Riksföreningens mot 

cancer forskningsnämnd. 

Anslags post 1982/83 

I. Bidrag till lnter-
nationella meteorologiska 
institutet i Stockholm 777000 

2. Bidrag till Veten-
skapsakademien 8 179000 

3. Bidrag till Riks-
föreningen mot cancer 3 000000 

11956000 

Beräknad ändring 1983/84 

Begärda 
bidrag 

+ 168000 

+1522000 

of. 

+1690000 

Före
draganden 

+ 168000 

+700000 

of. 

+868000 
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Styrelsen för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

Styrelsen hemställer att medel för budgetåret 1983/84 anvisas till elt 

belopp om 945 000 kr., vilket innebär en ökning med 168 000 kr. 

Styrelsens förslag om ökning innebär följande. 

I. Pris- och löneomräkning 70000 kr. 

2. Bidrng till föreslagen forskningssamverkan inom United Nations En

vironmental Programme ( + 98 000 kr.). 

Vetenskapsakademien 

Vetenskapsakademien hemställer för budgetåret 1983/84 om ett anslag 

om 9701000 kr., vilket innebär en ökning med 1522000 kr. Akademii::ns 

förslag om ökning innebär följande. 

\.Pris- och löneomräkning I 147000 kr. 

2. Ökat stöd till den internationella verksamheten. Denna omfattar 

främst samarbetet inom International Council of Scientific Unions, där de 

svenska nationalkommitteerna svarar för kontakten, samt avtalsreglerat 

forskarutbyte med akademier i andra länder, framför allt i Östeuropa. 

Akademien föreslår en ökning med 375 000 kr. 

Riksföreningen mot cancer 

Riksföreningen mot cancer hemställer om oförändrat statsbidrag budget

året 1983/84 för fortsatt stöd till cancerforskningen samt till intensilierad 

information om cancersjukdomarnas förebyggande, symtom och behand

ling. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att det från budgetteknisk synpunkt är en förenkling om de tre 

nuvarande bidragsanslagen till verksamheterna vid Internationella meteo

rologiska institutet i Stockholm, Vetenskapsakademien samt Riksförening

en mot cancer förs samman som anslagsposter under ett gemensamt an

slag. Jag förordar därför att de särskilda bidragsanslagen till de aktuella 

verksamheterna upphör med utgången av innevarande budgetår och att 

dessa bidrag fr. o. m. budgetåret 1983/84 beräknas under ett nytt reserva

tionsanslag Vissa bidrag till forskningsverksamhet. 

Bidraget till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm över

går därigenom från att vara obetecknat till att anvisas under ett rcserva

tionsanslag. 

Jag har under anslagsposten I. Bidrag till lnternalionella meteorologiska 

institutet i Stockholm beräknat ett bidrag av 945 000 kr. Därvid har jag tagit 

hänsyn till de ökade resurser som krävs för att till institutet kunna förlägga 

verksamhet i anslutning till International Assessment of the Impact of an 

Increased Carbon Dioxide on the Environment som gemensamt stöds av 

The World Meteorological Organization, The United Nations Environ

mental Programme samt The lnternational Council of Scientific Unions. 
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Jag har som bidrag till verksamheten vid Vetenskapsakademien under 

budgetåret 1983/84 under anslagsposten 2. beräknat 8879000 kr. vilket 

innebär en uppräkning av anslaget med 700000 kr. jämfört med innevaran

de budgetår. Jag har därvid särskilt beaktat samarbetet inom International 

Council of Scientific Unions samt avtalsreglcrade forskarutbyten med 

akademier i andra länder. 

Allteftersom överföringen från Riksföreningen mot cancer till medicins

ka och naturvetenskapliga forskningsråden av ansvaret för delar av can

cerforskningen fortgår skall statsbidraget till Riksföreningen i ökad ut

sträckning och slutligen helt komma att avse dess informationsverksam

het. Jag vill här även hänvisa till vad jag har anfört under anslaget Medi

cinska forskningsrådet. 

"Jag har under anslagsposten 3. beräknat ett jämfört med föregående 

budgetår oförändrat bidrag till Riksföreningen mot cancer. 

Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till forskningsverksamhet för budgetåret 1983/84 

anvisa ett rcservationsanslag av 12824000 kr. 

E 40. Bidrag till EISCA T Scientific Association 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

107847 

700000 

700000 

I december 19'75 ingick forskningsråd i Finland. Norge, Storbritannien, 

Förbundsrepubliken Tyskland och Sverige avtal varigenom storprojektet 

European Ineohcrent Scatter Facility (EISCAT) startade. EISCAT är 
etablerat som en svensk stiftelse och har sitt högkvarter i Kiruna. En stor 

radaranläggning med sändare i Tromsö och med mottagarstationer i Kiru

na, Sodankylä och Tromsö beräknas fr. o. m. hösten 1981 ge viktig infor

mation om den övre atmosfären inom norrskenszonen. Den svenska ande

len av driftkostnaderna bestrids av naturvetenskapliga forskningsrådet. 

Från detta anslag utgår bidrag till EISCAT Scientifä: Association för av 

stiftelsen erlagd tull och mervärdeskatt på till Sverige importerad veten

skaplig utrustning (prop. 1976/77: 25, UbU 1976/77: 9, rskr 1976/77: 73). 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat ett jämfört med innevarande budgetår oförändrat be

lopp av 700000 kr. under förevarande anslag för budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Eiscat Scient{fic Association för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 700000 kr. 
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F. VUXENUTBILDNING 

Vissa gemensamma frågor 

Föredragandens överväganden 

Vuxenutbildningen har under de två senaste budgetåren blivit föremål 

för betydande besparingar. Totalt uppgår besparingarna till omkring 250 

milj. kr., vilket motsvarar mer än tio procent av det totala belopp som i 

statsbudgeten anslås för vuxenutbildning. 

Effekterna av besparingarna kan ännu bara delvis avläsas. Tydligast är 

de i fråga om studiecirkelverksamheten. där nedgången sedan budgetåret 

1979/80 - även sedan hänsyn tagits till de bidragstekniska förändringar 

som genomfördes 1981 - uppgår till mer än 15 %. Också studieförbundens 

verksamhet med svenska för invandrare (SFI) har minskat väsentligt under 

de senaste åren. men i det fallet är huvudorsaken sannolikt att finna i en 

förändring av invandringen. en förändring som i sin tur har bakomliggande 

orsaker, såsom utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Under de senare åren är det endast två former av vuxenutbildning som 

har kunnat expandera, nämligen grundutbildning för vuxna (grundvux) och 

verksamheten vid folkhögskolorna. Då det gäller grundvux beslutade riks

dagen på grundval av förslag i 1982 års budgetproposition om ett tak för 

verksamheten. Innebörden av beslutet är. att verksamheten under inneva

rande budgetår i princip inte får ta i anspråk fler ur.dervisningstimmar än 

under budgetåret 1981/82. Då det gäller folkhögskolorna har det däremot 

hittills inte funnits någon ram för den totala verksamheten. En sådan ram 

har inte bedömts erforderlig med hänsyn till att staten fastställer vilka 
skolor som skall erhålla statsbidrag och till att det finns regler för nedtrapp-

11ing av det statliga bidraget vid ökande verksamhet vid den enskilda 

skolan. 
Det statsfinansiella och samhällsekonomiska läget gör det nödvändigt att 

behandla även anslagen till vuxenutbildning med återhållsamhet. Mina 

förslag innebär dock inte några minskningar av den totala volymen inom 

vuxenutbildningen. Däremot kommer jag att föreslå åtgärder som syftar till 

att begränsa kostnadsökningen inom de olika anslagen samt vissa mindre 

besparingar. Det är endast bidragen till studieförbundens verksamhet som 

höjts något mer än vad en normal prisomräkning har givit. 

Som jag tidigare har anfört i bl. a. den inledande översikten till huvudti

teln måste vuxenutbildningen ses som en integrerad del av de samlade 

samhälleliga utbildningsinsatserna. Vuxenutbildning är inte bara till för 

dem som fick en jämförelsevis dålig start i ungdomsskolan. Utbildning är 

att se som en livslång process som i många fall äger rum som ett naturligt 

inslag i yrkesarbete, i föreningsverksamhet och inom andra områden. Ett 
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genomgående drag är emellertid att förutsättningarna för ett informellt 
kunskapsinhämtande och för personlighetsutveckling är störst för dem 

som tidigare har en jämförelsevis god utbildning och en god ekonomisk 

situation. Vuxenutbildning i institutionaliserade och organiserade former 

bör därför främst inriktas på dem i vårt samhälle som tidigare fått minst del 

av utbildningsmöjligheterna. Den samhälleligt stödda vuxenutbildningen 

har därför en särskild uppgift vid sidan av dem som gäller för all utbildning. 

nämligen att särskilt verka för en bättre fördelning av utbildningsmöjlighe

terna, varibland ingår att jämna ut skillnader som skapats i ungdomssko

lan. Detta understryker ytterligare att det bör finnas ett samband mellan å 

den ena sidan ungdomsskolan och å den andra sidan vuxenutbildning. Jag 

vill vidare i detta sammanhang erinra om betydelsen av att möjligheterna 

till samverkan mellan komvux, gymnasieskolan och arbetsmarknadsut

bildningen tas till vara. 

Det förhållandet attjag har understrukit behovet av samband mellan alla 

slag av utbildningspolitiska insatser betyder givetvis inte att jag anser att 

vuxenutbildningen bör anpassas till ungdomsskolan vad gäller innehåll, 

metoder och organisation. Jag vill tvärtom understryka behovet av att 

vuxenutbildningen utformas så att den i ökad utsträckning svarar mot 

vuxnas behov och erfarenheter. Jag avser att under våren 1983 föreslå 

regeringen att framlägga en proposition om kommunal vuxenutbildning 

med detta syfte på grundval av förslag från Komvux-utredningen och på 

grundval av riksdagens redan fattade beslut i anledning av propositioner 

under de två senaste budgetåren om läroplaner för komvux. 
Som jag nyss nämnt finns det f. n. inte någon ram för den samlade 

verksamhetsvolymen vid .folkhögskolorna. Jag kommer nu att föreslå att 
en sådan ram fastställs. Den bör omfatta samma antal elevveckor som 
genomfördes under budgetåret 1981/82, dvs. 700000 elevveckor. Vidare 
kommer jag att föreslå att statsbidraget till ersiittning av kostnader för 
sjukförsäkringsavgifter m. m. till folkhögskolor med kommuner och lands
ting som huvudmän blir detsamma som för övriga skolformer med samma 

huvudmän. Slutligen föreslår jag att det särskilda anslaget I.ån till bygg

nadsarbeten vid folkhögskolor avskaffas, då det synes sakna egenilig bety

delse. 
Det nuvarande anslaget Bidrag till folkbildning bör byta namn och i 

fortsättningen heta Bidrag till studiefi"irhunden m. m. Syftet med namn

ändringen är att klargöra att folkbildning är en uppgift även för t. ex. 

folkhögskolorna. Mina förslag i. det följande innebär att anslaget prisom

räknas på det sätt som är normalt för ett bidragsanslag och att de medel 
som frigörs genom det sista årets verksamhetsminskning får stanna under 

anslaget. Härigenom har det blivit möjligt att vid sidan av generella bi

dragsuppräkningar göra vissa omprioriteringar såsom en kraftig höjning av 

vissa tilläggsbidrag och förbättrade bidrag till kulturverksamhet. 
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Verksamheten med svenska för inl'llndrare (SFI) har nyligen utretts av 

SFI-kommitten (A 1978: 07) och förslaget har remissbehandlats. Ärendet 

bereds f. n. inom regeringskansliet med statsrådet Gradin som närmast 

ansvarig för samordningen mellan de berörda departementen. 

Bidraget till viss Cl'llfral kursverksamhet har under en följd av år urhol

kats och de olika bidragen som avses med anslaget är nu på en orealistiskt 

låg nivå, varför det föreligger svårigheter att utnyttja dem. Jag är av 

kostnadsskäl inte beredd att föreslå ett återställande av den ursprungligen 

avsedda bidragsnivån. I stället föreslår jag att anslaget prisomräknas på 

sätt som allmänt gäller för denna typ av medel och att bidragen får använ

das på ett friare sätt. Härigenom bör medlen kunna komma till effektivare 

användning i överensstämmelse med organisationernas behov. 

Som jag tidigare har nämnt ben:ds f. n. frågan om reformerad tolkut

bildning varvid även kontakttolkuthildningen berörs. 

Riksdagens beslut (UbU 1981/82: 28 och 38. rskr 1981/82: 375) i anled

ning av prop. 1981/82: 123 om samordnad datapolitik m. m. innebar. att ett 

reservationsanslag om 10 milj. kr. beviljades för hred utbildning i datafrä

gor. Verksamheten är av försökskaraktär och har tillkommit efter förslag 

från datadelegationen, som också beslutar om användningen av 4 milj. kr. 

ur anslaget. Återstoden används för tilläggsbidrag till vissa studiecirklar 

som behandlar datafrågor. Datadelegationen har fått i uppdrag att senast 

den 1 maj 1983 redovisa hur den har fördelat de medel som den beslutar 

om. 

Verksamheten med bred utbildning i datafrågor har nyligen och endast 

delvis kommit igång. Det finns därför f. n. inte något underlag för att 

bedöma behovet av ytterligare medel för eventuell fortsatt försöksverk

samhet. Jag vill i sammanhanget erinra om riksdagens uttafande att rege-

1;ngcn borde återkomma med förslag om medelstilldclning för verksamhe

ten när erfarenheter av utbildningen vunnits. Jag räknar med att de anslag

na medlen inte i sin helhet kommer att förbrukas under innevarande 

budgetår. Eftersom anslaget är rescrvationsvis betecknat kan medel som 

inte förbrukats vid utgången av budgetåret användas senare. 

Mot bakgrund av vad jag nu har sagt är jag inte f. n. beredd att föreslå att 

ytterligare medel anslås för bred utbildning i datafrågor utan jag avser att 

återkomma till regeringen i denna fråga vid ett senare tillfälle. Som under

lag för ett ställningstagande fordras bl. a. den begärda redovisningen av hur 

datadelegationen har fördelat de medel som står till dess förfogande. Det är 

enligt min mening lämpligt att delegationen i det sammanhanget också 

redovisar sin bedömning av om något mcdelsbehov för ytterligare särskil

da insatser på detta område föreligger efter budgetåret 1982/83. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för kommundepartementet. 

Mina förslag innebär att det sammanlagda anslaget till vuxenutbildning 

kommer att uppgå till 2,2 miljarder kr. under budgetåret 1983/84 vilket 

innebär ungefär oförändrat belopp jämfört med innevarande budgetår. 
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Jag vill avslutningsvis framhålla, att den vuxenutbildning som ligger 

inom utbildningsdepartementets ansvarsområde kan spela en väsentlig roll 

som arbetsmarknadspolitiskt instrument. Jag föreslår därför i det följande 

att regeringen begär riksdagens bemyndigande att överskrida de ramar 

som kan komma att gälla för komvux och för folkhögskolor om arbets

marknadssituationen påfordrar det. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag förordat beträffande anslaget Lån till hygg
nadsarheten vid folklziigskolor, 

2. godkänna vad jag förordat beträffande anslaget Bred utbildning i 

datafrågor. 

F 1. Sveriges Utbildningsradio aktiebolag 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

108288300 

153558000 

119000000 

Reservation 3431700 

Från anslaget bekostas utgifter för den verksamhet med produktion och 

sändning av utbildningsprogram m. m. för radio och television som sedan 

den l januari 1978 handhas av Sveriges Utbildningsradio aktiebolag (UR). 

Riktlinjerna för UR:s verksamhet fastställdes av riksdagen i samband 

med att företaget bildades (prop. 1975/76: 110, UbU 1976/77: 8, rskr 

1976/77: 46) och innehär bl. a. att UR har till uppgift att producera ljud- och 

bildprogram för i första hand etersändning. Programmen bör i första hand 

inriktas mot områden och grupper som lider brist på läromedel. Förskolan 

och vuxenutbildningen bör därvid prioriteras. 

Sveriges Radio AB (SR) har till regeringen inlämnat anslagsframställning 

för koncernens samlade verksamhet. Denna framställning redovisas under 

titeln Massmedier m. m. Den del av anslagsframställningen som berör UR 

redovisas i det följande. 

Sveriges Radio 

SR hänvisar till att den avgiftsfinansierade verksamheten enligt stats

makternas beslut skall få ett årligt reformtillskott om 2,3 % och hävdar att 

motsvarande planeringsförutsättningar bör gälla också för UR. Sedan bud

getåret 1980/81 har UR inte erhållit några medel för reformer samtidigt som 

det 2-procentiga rationaliseringskravet nu för tjärde året i rad gäller för 

verksamheten. Dessa omständigheter har enligt SR lett till att UR redan 

under innevarande år tvingas till inskränkningar i verksamheten. Sålunda 

kommer utbudet för gymnasieskolan att begränsas till främmande språk, 

skol-TV-teaterproduktionen kommer att upphöra liksom högskoleutbudet 
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utöver distansundervisning. Enligt SR kommer en fortsatt tillämpning av 
rationaliseringskrav 1983/84 att medföra ytterligare neddragningar av verk

samhetsnivån. 
SR förordar att UR får ett anslag för driftverksamheten med 

89. 75 milj. kr., en ökning med 3, 9 milj. kr. Det innebär. att UR skulle kunna 
återställa verksamheter som fått skäras ned (beräknat 0,5 milj. kr.), ge ökat 
stöd till förlagsverksamheten (beräknat 0,5 milj. kr.), utveckla den regiona
la verksamheten och hemspråksverksamheten (beräknat 1,5 milj. kr.) samt 

bedriva försöksverksamhet under den närmaste treårsperioden med di
stansundervisning (beräknat engångsbelopp om 1,5 milj. kr.). 

För investeringar begär SR ett anslag om 2,5 milj. kr. 
Televerket beräknar kostnaderna för distribution av programmen till 

22,3 milj. kr. i 1983/84 års kostnadsnivå. 

Föredragandens överväganden 

Sveriges Utbildningsradio aktiebolag (UR) avser att under våren 1983 
flytta ljudradioproduktionen från riksradions lokaler till egna lokaler i 
kvarteret Liibeck i Stockholm. Därmed är en etapp i strävandena att 
åstadkomma ändamålsenliga och rationella produktionsförhållanden för 
företaget avslutad. Fortfarande återstår problemet att åstadkomma perma
nenta lösningar för produktionen av TV-program. vilken f. n. bedrivs i 

provisoriska lokaler i Stocksund. I 1982 års budgetproposition redovisade 
dåvarande chefen för utbildningsdepartementet att byggnadsstyrelsen 
hade fått i uppdrag att bedriva lokalplaneringen med utgångspunkt i att 
TV-produktionen i huvudsak skulle förläggas till Filmhuset. Mot bl. a. 
denna bakgrund beviljade riksdagen ett engångsanslag för investeringar i 
teknisk utrustning av 35 milj. kr. Det har emellertid visat sig att förutsätt
ningar saknas för en förläggning av företagets TV-produktion till Filmhuset · 
och nya lösningar övervägs därför f. n. Dessa har ett nära samband med 
lokalförsörjningen för Sveriges Radios AB (SR) övriga verksamhet i Stock
holm. Denna fråga har anmälts av statsrådet Göransson under Iittera C. 
Jag förutser att UR:s TV-produktion under ytterligare ett antal år måste 
vara förlagd till lokalerna i Stocksund. Under sådana förhållanden är det 
nödvändigt att dessa lokaler upprustas och att UR får möjligheter att 
modernisera delar av den tekniska utrustningen där. Regeringen bör därför 

begära riksdagens bemyndigande att för dessa ändamål använda en del av 
det nyssnämnda engångsanslaget av 35 milj. kr. Av detta återstår f. n. 26,5 
milj. kr. sedan 8.5 milj. kr. har anvisats för bl. a. utrustning av lokalerna i 
kvarteret Liibeck. 

Anslagspostcn till programverksamhet har i budgeten för innevarande 
budgetår beräknats i genomsnittligt prisläge för budgetåret 1980/81. UR 
har under budgetåret 1981/82 fått kompensation för prisutvecklingen mot
svarande ca nio procent av anslaget, dvs. 6943000 kr. Detta belopp bör 
36 Riksdai:en 1982183 I .wml. Nr 100. Bilaga JO 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga JO Utbildningsdepartementet 562 

tillföras anslagsposten. som i budgeten för nästa budgetår bör beräknas i 

1981/82 års prisläge. UR bör få kompensation för prisutvecklingcn 1982/83 

och 1983/84 från anslagsposten 4. Kompensation för prisutveckling. Med 

hänsyn till ingående resl"rvation på anslaget beräknarjag denna anslags

post till 13 milj. kr. UR bör få kompensation för prisutvecklingen enligt 

samma regler som gäller för den avgiftsfinansierade verksamheten inom 

koncernen. Statsrådet Göransson har tidigare. under avsnittet Radio och 

television. redogjort för gällande principer för beräkningen av denna kom

pensation och därvid aktualiserat vissa ändringar. Sålunda bör SR inte få 

kompensation för de priseffekter som kan uppstå på grund av den nyligen 

företagna devalveringen av den svenska valutan. Vidare kan nya regler för 

beräkning av det index som ligger till grund för beräkningen av basbelop

pet enligt lagen om allmän försäkring skapa behov av att man för SR:s del 

går över till en ny. med den nuvarande likvärdig. indexkonstruktion. 

Statsrådet Göransson har därför föreslagit regeringen att begära riksda

gens bemyndigande att företa de av nyssnämnda omständigheter påfordra

de ändringarna i sättet att beräkna priskompensation för den avgiftsfinan

sierade verksamheten inom SR. Jag anser att regeringen även bör ges 

bemyndigande av motsvarande innebörd då det gäller medelstilldelningen 

till UR för budgetåret 1983/84. 

SR framför flera förslag till reformer inom UR:s verksamhetsområde. 

Jag är inte beredd att förorda något av dessa förslag. 

Utöver det besparingskrav om två procent som allmänt gäller. bör UR 

kunna åstadkomma rationaliseringar av sin verksamhet som motsvarar 

kostnaderna för de nya lokalerna för ljudradioproduktion. Jag beräknar 

således inte några driftmedel för att ersätta UR för hyreskostnaderna om 
2 300 000 kr. i k vartcret Liibeck under budgetåret 1983/84. Däremot har 

regeringen utnyttjat sitt nyssnämnda bemyndigande för att täcka hyres

kostnaden för innevarande budgetår eftersom den för detta år snarast är att 

se som en etableringskostnad, jämförbar med en investering. Vidare har, 

som jag nyss har nämnt. UR tilldelats 8.5 milj. kr. för investeringar huvud

sakligen i utrustning av lokaler. Denna investering avser att göra det 

möjligt för UR att bedriva sin verksamhet på ett effektivare och mera 

ändamålsenligt sätt. Detta bör då också avspeglas i ett sänkt driftsanslag. 

Anslagsminskningen beräknar jag till 350000 kr. 

Till skillnad från SR räknar jag med något minskade sändningstider 

för UR:s program och räknar därför med en kostnad för distributionen 

under budgetåret 1983/84 av 20,2 milj. kr., vilket jämfört med oförändrad 

sändningstid innebär en anslagsminskning med 2, I milj. kr. Statsrådet 

Göransson har i det föregående under littera C vid sina beräkningar av 

televerkets driftmedel tagit hänsyn till att en större del av sändarkostna

derna som en följd av mitt förslag måste finansieras med avgiftsmedel. 

Till löpande investeringar räknar jag med ett belopp av 2,0 milj. kr. 

Jag vill avslutningsvis uttala min anslutning till vad min företrädare i 

förra budgetpropositionen anförde om att UR borde undersöka intresset 
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hos kommuner och andra av att i ökad utsträckning kunna få färdigban

dade program från UR. Jag vill understryka att jag - i likhet med min 

företrädare - anser det vara för tidigt att nu ta ställning till frågan om hur 

utbildningsprogram av skilda slag på längre sikt bör distribueras. Däremot 

anser jag det vara viktigt att UR erbjuder skilda distributionsformer för 

programmen. Jag vill för övrigt erinra om att uttalanden av denna innebörd 

gjordes redan i samband med att riksdagen fattade beslut om bildandet av 

UR. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

SR Före-
Televerket draganden 

I. Programverk-
samhet 78 907 000 1 + 13 143 0002 + 4893000' 

2. Investeringar 370000004 -34500000 -35000000 
3. Distribution 19651000 + 2649000 + 549000 
4. Kompensation för 

prisutveckling 18000000 of. - 5000000 

153558000 -18708000 -34558000 

1 Genomsnittligt prisläge 1980/81. 
2 Varav 6943000 priskompensation för 1981/82 och 6200000 nya ändamål. 
3 Varav 6943000 priskompensation för 1981/82 och 2050000 anslagsminskning. 
4 Varav 35 000000 i prisläget den 1juli1981 som engångsanvisning för utrustning av 
nya produktionslokaler. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att för angivet ändamål ta i anspråk tidi

gare beviljat engångsanslag för investeringar i teknisk utrustning, 

2. bemyndiga regeringen att beräkna kompensation för kostnadsök

ningar för utbildningsradions programverksamhet på det sätt 
som jag har förordat, 

3. till Sveriges Radio för 1·erksamheten l'id Sveriges Utbildningsra

dio AB för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 
119000000 kr. 

F 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11918490 

12171000 

12325000 

Som ett komplement till den kommunala vuxenutbildningen (komvux) 

finns riksrekrytcrande statliga skolor för vuxna (SSVJ i Norrköping och 

Härnösand. Vid dessa ges utbildning som motsvarar utbildning i grundsko

lan och gymnasieskolan. På försök bedrivs sedan vårterminen 1977 även 
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viss yrkesinriktad utbildning. Enligt riksdagens beslut (prop. 1980/81: 203, 
UbU 1981/82: I, rskr 1981/82: 46) gäller fr. o. m. läsåret 1982/83 en särskild 

läroplan för komvux (Lvux 82). Den skall i tillämpliga delar gälla även för 

ssv. 
Undervisningen vid SSV bygger på en kombination av muntlig undervis

ning under periodvis återkommande kurser vid skolorna och självstudier i 

form av brevstudier på hemorten (s. k. varvad undervisning). 1 enlighet 

med beslut av 1967 års riksdag (prop. 1967:85. SU 1967: 117, rskr 

1967: 277) anordnas vid skolan i Norrköping även enbart brevundervis

ning. 

Bestämmelser om den statliga riksrekryterand-:: vuxenutbildningen har 

meddelats i förordningen (1971: 424) om kommunal och statlig vuxenut

bildning (omtryckt 1980: 530, ändrad 1981: 196, 452 och 524 samt 1982: 141, 

612 och 792). 

Personal 

Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
Tekniska stödåtgärder m. m. 

för handikappade elever 
Lokal skolutvcckling 

Avrundat 

1982/83 

39,5 
23.5 

63,0 

11 173 000 
977700 

20300 

12171000 

1 Inkl. kostnader för lokalvård 606 500 kr. 
2 Exkl. kostnader för lokalvård 606500 kr. 

Skolöverstyrelsen 

\. Pris- och löneomräkning 170 402 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Skolövcr- Före-
styrelsen dragandcn 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

+ 707902 + 681486 1 

- 527 500 - 527 5002 

of. of. 
+ 130 500 

+ 310902 + 153986 

+ 310900 + 154000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖJ beräknar budgetåret 1983/84 antalet elever 

och kursdeltagare i den varvade undervisningen till ca 5 600 resp. ca 

23 000. 
I den rena brevskoleundervisningen vid norrköpingsskolan har antalet 

deltagare tidigare ökat, men kan budgetåret 1983/84 beräknas till ca 15000 
studerande motsvarande ca 27 000 deltagare i olika kurser. om varje stude

rande beräknas läsa i genomsnitt 1.8 kurser. 

3. SÖ föreslår uppräkning av medlen för reseersättning med 10000 kr. på 

grund av planerad ökning av yrkesinriktade kurser. 
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4. Den besparing som enligt budgetdirektiven skulle redovisas på detta 

anslag (- 246828 kr.) måste helt få belasta <.nslaget Statliga skolor för 

vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

5. Det nya systemet för resurser till lokal skolutveckling omfattar inte 

statlig vuxenutbildning. Under detta anslag bör därför enligt SÖ:s mening 

beräknas en anslagspost för lokal skolutveckling. Denna bör utgöra samma 

procentuella andel av lärarlönebidraget som för grundskolan m. fl., dvs. 

2,5%. 

SÖ hemställer 

att till Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnadcr anvisas ett för

slagsanslag av 12481900 kr. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag räknat med en lägre pris- och 

löneomräkning än vad skolöverstyrelsen har gjort. Jag har vidare utgått 

från huvudförslaget. Besparingen bör dock inte belasta detta anslag utan 

anslaget Statliga skolor för vuxna: U ndervisningsmateriel m. m. 

Vid min medclsberäkning har jag även för budgetåret 1983/84 utgått från 

oförändrad organisation i förhållande till budgetåret 1980/81 vad gäller den 

varvade undervisningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Uthildningskostnader för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 12325000 kr. 

F 3. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6517179 

5167000 

5069000 

Reservation 501 604 

Ur anslaget betalas material för självstudier och kostnader i samband 

med granskning av kursdeltagarnas svarslösningar samt övrig materiel. 

böcker. utrustningskomplettering m. m. vid de statliga vuxenskolorna och 

vid viss förlängd undervisning i gymnasieämnen utanför gymnasieskolan 

enligt bestämmelserna i ämbetsskrivelse till skolöverstyrelsen den 30 juni 

1972. 

Anslaget tillgodoförs inkomster från avgifter enligt förordningen den 24 

juni 1982 om avgifter för undcrvisningsmaterial i statlig vuxenutbildning. 
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Skolöverstyrelsen 

Statens skolor för vuxna får fr. o. m. budgetåret 1982/83 ta ut en avgift av 

eleverna för undervisnings- resp. studiematerial i både varvad undervis

ning och brevundervisning. Erfarenhet från detta saknas, varför skolöver

styrelsen (SÖ) för budgetåret 1983/84 endast föreslår prisomräkning. 

Enligt SÖ:s förslag beräknas besparingsalternativen för Statliga skolor 

för vuxna: Utbildningskostnader resp. Undervisningsmateriel m. m. till 

246828 + 110007 = 356835 kr. 

SÖ hemställer 

att till Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. anvisa ett 

reservationsanslag om 5 069 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Genom riksdagens beslut (prop. 1981/82: 100, UbU 1981/82:21, rskr 

1981/82: 257) får skolorna fr. o. m. den I juli 1982 ta ut en avgift av eleverna 

för undcrvisningsmaterial som dessa genom skolans försorg skaffar för 

eget bruk. Inkomsten av avgifterna beräknas under innevarande budgetår 

uppgå till 1,5 milj. kr., vilket belopp utgör knappt 30 % av anslaget. Detta 

innebär i sin tur att eleverna själva svarar för nära 1/4 av de totala kostna

derna för undervisningsmaterial m. m. 

Jag föreslår att anslaget för budgetåret 1983/84 prisomräknas med 

333 365 kr. Jag har vidare utgått från huvudförslaget och räknar dessutom 

med att besparingen enligt huvudförslaget för anslaget Statliga skolor för 

vuxna: Utbildningskostnader, får tas ut under detta anslag. Sammantaget 

innebär detta en besparing av 431 000 kr. Denna besparing bör tas ut 

genom att elevernas avgifter för undervisningsmaterial m. m. höjs. Härige

nom kommer undervisningen vid de statliga skolorna för vuxna att kunna 

bibehållas på oförändrad kvalitetsnivå. 

Mitt förslag innebär att elevavgifterna kommer att öka till drygt 1/4 av de 

totala kostnaderna för undervisningsmaterial m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för 1·11xna: Undervisninf?smateriel m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 5069000kr. 
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F 4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

686406172 

698139000 

722149000 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av fristående ämneskurser 

(grundskolkurser och gymnasieskolkurser) som motsvarar utbildningen på 

grundskolans högstadium (i ämnet engelska grundskolans samtliga stadier) 

och utbildningen i gymnasieskolan. Dessutom finns särskild yrkesinriktad 

utbildning, som saknar motsvarighet i gymnasieskolan. Dessa kurser räk

nas som gymnasicskolkurser inom komvux. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1980/81: 203, UbU 1981/82: I, rskr 

1981182: 46) gäller fr. o. m läsåret 1982/83 en särskild läroplan för komvux 

(Lvux 82). Genom Lvux 82 har grunden lagts för ett s. k. etappsystem i 

komvux. Riksdagen har beslutat att etappsystemet skall byggas ut (prop. 

1982/83: 2, UbU 1982/83: 2, rskr 1982/83:61). Antalet etapper i varje ämne 

skall vara högst fyra. Varje etapp skall leda till en bestämd nivå, som i 

princip motsvarar följande kompetens enligt läroplanerna för ungdomssko

lan: 

etapp I grundskolans högstadium 

etapp 2 ett- och tvååriga studiegångar i gymnasieskolan 

etapp 3 treåriga studiegångar i gymnasieskolan 

etapp 4 avslutande etapp i vissa mycket omfattande studiegångar i gymna

sieskolan inkl. högre specialkurser 

Etapp 1 tillämpas fr. o. m. läsåret 1982/83 och de återstående etapperna 

2-4 skall införas fr. o. m. läsåret 1983/84. 

Statsbidrag till komvux utgår enligt förordningen ( 1971: 424) om kommu

nal och statlig vuxenutbildning (omtryckt 1980: 530, ändrad 1981: 196, 452 

och 524 samt 1982: 141, 612 och 792). 

Enligt förordningen ! 1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning (ändrad 1982: 610) skall bl. a. nämnda statsbidrag till 

komvux minskas med två procent av det belopp som annars skulle ha 

utgetts. I fråga om landstingskommunal vård utbildning görs en minskning 

med 20 <)(.. 

Från anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (prop. 1976/77: IOO bil. 

12, UbU 1976/77: 19, rskr 1976177: 176) också kostnaderna för grundutbild

ning för vuxna (grundvux). Utbildningen är avsedd för vuxna som saknar 

grundläggande kunskaper i läsning, skrivning eller matematik. Varje kom

mun skall sörja för att grundvux anordnas i kommunen för den som 

behöver den. 

Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen ( 1977: 537) om grund

utbildning för vuxna (ändrad 1980: 356, 1981: 455 samt 1982: 140 och 613). 
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Ur anslaget utgår också statsbidrag för särskilda behov inom komvux 
och grundvux enligt en särskild förordning. 

Riksdagen beslutar vilket antal undervisningstimmar som får disponeras 
för komvux och grundvux i· riket. 

Skolöverstyrelsen 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) var under budgetåret 

1981/82 anordnad i 278 kommuner och i 13 landstingskommuner. Särskilda 
skolenheter fanns enligt hos skolöverstyrelsen (SÖ) i maj 1982 tillgängliga 
uppgifter inrättade i 79 kommuner. Antalet särskilda skolenheter i dessa 
uppgick då till 92. Antalet kursdeltagare (kd) och undervisningstimmar 
(utr) framgår av följande sammanställning. 

Grund- Gymnasieskolkurser Summa 
skol-
kurser Teoretiska Yrkes-

inriktade 

1979/80 Kd 109700 151200 601001 3210001 

Utr 963500 I 086800 769500 1 2819800 1 

1980/81 • Kd 104400 155600 647001 3247001 

Utr 916480 I 089700 773150 1 2 779 3301 

1981/82 Kd 91900 161100 650001 3180001 

Utr 868226 1115401 771717 1 2 755 3441 

Beräkn. Kd 104000 145000 67000 316000 
1982/83 Utr 920000 965000 771000 2656000 

Bcräkn. Kd 104000 145000 70000 319000 
1983/84 Utr 920000 965000 771000 2656000 

1 Härtill kommer i yrkesinriktade kurser för arbetslösa: 

Kursdeltagare Undcrvisningstimmar 
1979/80 8700 89200 
1980/81 6500 67100 
1981/82 7700 73400 

SÖ räknar med att antalet kommuner med rätt att anordna komvux skall 
uppgå till oförändrat 278 och antalet särskilda skolenheter till 95 under· 

budgetåret 1983/84. 
Inom ramen för en jämfört med 1979/80 oförändrad totalresurs fördelade 

SÖ inför budgetåret 1981/82 10% av det totala antalet undervisningstim
mar i riket enligt de riktlinjer som statsmakterna fastställt. I första hand 
prioriterades grundskolkurser. Härigenom har även kravet på en bättre 

geografisk spridning av resurserna i viss mån kunnat tillgodoses. 
Den ökade tillströmningen av kursdeltagare i grundskolkurser skapar ett 

tryck även på gymnasieskolkurserna. Riksdagens bes!ut att avveckla vissa 
militära skolor och överföra verksamheten vid dessa till komvux skapar 
behov av ytterligare resurser. Med hänsyn till gällande budgetdirektiv ser 
sig SÖ dock förhindrad att föreslå en ökning av verksamheten. 
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Ett differentierat kursutbud med yrkesinriktade kurser kräver ett relativt 
stort befolkningsunderlag. En förhållandevis större andel av resurserna för 

gymnasieskolkurserna bör då på sikt tilldelas de medelstora och större 

kommunerna så att de kan anordna yrkesinriktade kurser till viss del även 
för angränsande kommuners befolkning. 

Komvux har under de senaste åren genomgått en snabb geografisk 

spridning. Endast en kommun i landet saknar helt sådan utbildning. Små 

kommuner med nystartad kommunal vuxenutbildning har trots restriktio

nerna i den totala timresursen. bl. a. genom omfördelning. kunnat expan

dera utan hittills alltför påtagliga olägenheter för de större kommunerna. 

Ännu är skillnaderna betydande mellan utbudet i olika typer av kom

muner. även om det nu totalt sett är mer ändamålsenligt än tidigare. En 

extra skolledarresurs för stöd åt vissa kommuner. där komvux fortfarande 

är under uppbyggnad, motsvarande 174 veckotimmar bör därför beräknas 

även för budgetåret 1983/84. 

I det fortsatta arbetet med fördelningen av undervisningsresurser bör 

enligt SÖ:s mening liksom hittills kurser för korttidsutbildade och arbets

marknadsinriktade kurser prioriteras. Flera skäl talar emellertid för ett 

något mera nyanserat synsätt. En på sikt något vikande totalefterfrågan på 

grundskolkurser liksom en ökad efterfrågan på fortsatt utbildning från 

vuxna som erhållit slutbetyg från grundskolkurser skapar behov av kurser i 

ämnen motsvarande i första hand allmän behörighet för högskolstudier. 

Behovet av utbildning på olika nivåer (etapper) varierar från ett år till ett 

annat möjligen med undantag för de största tätortskommunerna. För kort

tidsutbildade är det viktigt bl. a. ur rekryteringssynpunkt och ur privat
ekonomisk synpunkt, att dels grundskolkurser och inledande gymnasie

skolkurser i allmänna ämnen, dels flertalet yrkeskurser, kan anordnas på 
rimligt avstånd från bostadsorten. Däremot kan de avslutande etapperna i 
såväl allmänna ämnen som vissa påbyggnadsyrkeskurser och högre spe
cialkurser koncentreras mera till tid och rum. 

SÖ föreslår mot bakgrund härav. att undervisningsvolymen i utbildning
en motsvarande etapp I (grundskolkurser) och etapp 2 (gymnasieskol

kurser motsvarande tvåårig studiegång i gymnasieskolan) tilldelas en ge
mensam resurs. medan övriga kurser (etapp 3-4 m. m.) tilldelas en sär

skild resurs. Del bör ankomma på SÖ att ange vilka allmänna ämnen och 

kurser i SÖ:s kursförteckning som skall betraktas som etapp I, 2 eller 3-4. 

Såväl grundvux som kurser i etapp I och 2 - de senare åtminstone i de 

obligatoriska ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap 

- bör enligt SÖ:s uppfattning anordnas på så många platser som möjligt. · 

Även yrkesinriktade kurser, som ur arbetsmarknadssynpunkt är angeiägna 

att anordna och som kan anknyta till det lokala arbetslivet, bör anordnas 

där efterfrågan finns. Däremot torde en samordning över kommungrän

serna behövas för de avslutande etapperna och påbyggnadskurser. 

Inom stora delar av landet är emellertid avstånden så stora att en 
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samverkan mellan kommunerna inte får någon effekt. Det är därför angelä

get att pröva även andra vägar. 
Komvux skall liksom övrig av samhället anordnad vuxenutbildning 

prioritera vissa målgrupper. En grupp som är i särskilt behov av utbildning 

är intagna inom kriminalvården. Grundvux och komvux har under de 

senaste åren kraftigt utökat verksamheten inom denna målgrupp. Socialt 

handikappade är en betydelsefull målgrupp för komvux. Hit hör bl. a. de 

arbetslösa. Speciellt i vissa kommuner har komvux kunnat ställa upp tack 

vare att kurser för arbetslösa fått anordnas utanför den timram som fram

går av regleringsbrevet. Detta är särskilt värdefullt i kommuner, där dra

matiska förändringar ägt rum eller kan komma att äga rum. 

SÖ föreslår extra resurser till insatser för arbetslösa ungdomar i åldern 

18-25 år. När svåra arbetsmarknadssituationer uppstår under löpande 

budgetår står SÖ utan resurser att fördela till berörda kommuner. Om man 

önskar bibehålla möjligheten att erbjuda komvux i sådana situationer bör 

SÖ ha möjlighet att vid behov öka resurserna till extra insatser för arbets

lösa. En sådan utbildning bör vara klart arbetsmarknadsinriktad. SÖ be

räknar kostnaden till 8 550 000 kr. 
SÖ redogör för sitt arbete med att i samråd med arbetsmarknadens 

parter utveckla läroplaner för yrkesinriktade kurser för nya yrkesgrupper. 

De yrkesinriktade kurserna för dessa nya grupper har visat sig ha en 

mycket god rekryterande effekt bland korttidsutbildade. En kombination 
av en yrkesinriktad kurs och studier i några ämnen på grundskolnivå torde 

i framtiden bli ännu mer aktuell. Det centrala och lokala samrådet skall 
vara en garanti för att den yrkesinriktade utbildningen anpassas efter 
arbetsmarknadens behov och också för att arbetsfördelningen mellan kom
vux och studieförbund följs. Ett väl fungerande lokalt samråd är en förut
sättning för en fortsatt expansion av de yrkesinriktade kurserna i enlighet 

med statsmakternas prioritering. 
SÖ föreslår vissa åtgärder för att öka möjligheten för invandrare att delta 

i komvux. 
Verksamheten inom grundutbildning för vuxna (grundvux) har 

ökat kraftigt. Antalet deltagare och undervisningstimmar redovisas i föl

jande sammanställning. 

Antal deltagare 
Antal undervisningstimmar 

19781791 1979/801 1980/81 1 

4 400 5 800 8 000 
586 000 770 000 I 050 000 

1981/821 

]() :!00 
I 233 755 

1 Källa: SÖ:s specialundersökningar mars-·1979, mars 1980, mars 1981 resp. mars 
1982. Offentlig undervisningsstatistik saknas f. n. för skolformen. 

SÖ:s undersökningar visar att grundvux fortsätter att kraftigt öka. Detta 

gäller såväl spridningen till nya kommuner som antalet kursdeltagare. 

Flertalet deltagare är invandrare. men andelen svenskar har ökat betydligt 
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såväl relativt som i absoluta tal. Undersökningen visar även på flera 

problqn som utgör hinder inom grundutbildningen. Hit hör brist på lokaler 

och barntillsyn samt svårighet att finna lärare för undervisning på hem

språk. Ytterligare insatser för att rekrytera svenska deltagare fordras. 

Åtgärder för att få fram för undervisningen bättre avpassade läromedel 

samt fortbildning av lärarna är också erforderliga. 

Det finns starka skäl anta att tillväxttakten för grundvux kommer att 

dämpas de närmaste åren till följd av riksdagens beslut (prop. 1980/81: 150, 

FiU 1980/81:40, rskr 1980/81:420) om oförändrad volym för grundvux 

fr. o. m. 1982/83. En ökning av grundvux kan därefter endast ske genom att 

resurser överförs från komvux. En viss omfördelning av resurserna för 

utbildningen mellan olika kommuner torde krävas innan verksamheten kan 

organiseras fullt ändamålsenligt. En ökad uppmärksamhet på svenskta

landes behov av undervisning på denna grundläggande nivå har skapat en 

ökad efterfrågan på ytterligare undervisningstimmar för denna grupp. Att 

uppskatta de reella behoven av denna utbildning är för dagen närmast 

ogörligt. 

Bidraget till lokal skolutveckling beräknas nu endast under 

anslagen Bidrag till driften av grundskolor m. m. och Bidrag till driften av 

gymnasieskolor. Den procentsats efter vilken beräkning sker under sist

nämnda anslag är högre än den annars skulle vara eftersom beräkning inte 

också sker på grundval av lönebidragen till komvux och grundvux. De 

kommuner som inte har någon gymnasieskola men komvux eller grundvux 

får genom detta beräkningssätt inte bidrag beräknat på komvux/grundvux

delen. SÖ föreslår nu att bidrag till lokal skolutveckling skall beräknas 

även på grundval av lönebidragen till komvux och grundvux och att detta 

skall ske under anslaget till kommunal vuxenutbildning. 

SÖ har i sitt besparingsförslag för att finansiera reformer inom undervis-
ningsområdet föreslagit följande åtgärder, nämligen 

1. Koncentration av etapperna 3 och 4. 

2. Avskaffad gruppindelning i vissa allmänna ämnen (språk). 

3. Reduktion av schablonresursen i form av minskad bunden syoresurs. 

De av SÖ föreslagna åtgärderna kan ge en besparing av totalt ca 

10,6milj. kr. 

SÖ hemställer 

att ett belopp av 733 363 000 kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag till 

kommunal vuxenutbildning m. m. för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar medel för prisomräkningar i enlighet med skolöverstyrel

sens (SÖJ förslag. I övrigt räknar jag med en oförändrad omfattning av 

grundutbildningcn för vuxna (grundvux) och den kommunala vuxenutbild

ningen (komvux). dvs. 
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för grundutbildning 
för vuxna 

för grundskolkurser 
för teoretiska gymna

sicskolkurser 
för yrkesinriktade 

gymnasieskolkurser 
(inkl. särskilda yrkes
inriktade kurser) 

1 234000 undervisningstimmar 
920000 undcrvisningstimmar 

965 000 undervisningstimmar 

771 000 undervisningstimmar 

Mitt förslag innebär att samma resurser ställs till fö1fogande för grund

vux och komvux som under innevarande budgetår. Några ytterligare be

sparingar bör enligt min mening inte bli aktuella nu. Ett skäl för detta är 

situationen på arbetsmarknaden. Även under det kommande budgetåret 

kan arbetslösheten befaras bli stor. För många arbetslösa erbjuder såväl 

grundvux som komvux möjligheter till en meningsfull verksamhet som kan 

bidra till att senare förstärka deras position på arbetsmarknaden. Jag vill i 

detta sammanhang också erinra om vad min företrädare har anfört om 

militära elevers utbildning i komvux (prop. 1981/82: 100 bil. 12. UbU 

1981/82: 21, rskr 1981/82: 257). 

SÖ har, som jag tidigare har redovisat. föreslagit ett nytt system för 

fördelningen av undervisningstimmar. Förslaget utgår från det etappsy

stem som är under införande inom komvux. Det innebär att undervisnings

timmarna skall fördelas på de olika etapperna i stället för på det sätt som 
jag nyss har angivit. Enligt min mening är SÖ:s förslag värt att beakta. 

Emellertid saknas f. n. underlag för en fördelning enligt SÖ:s förslag. Ett 
sådant underlag torde dock föreligga under våren 1983. Jag föreslår därför 
att regeringen begär riksdagens bemyndigande att få göra en fördelning i 
princip i enlighet med SÖ:s förslag. Den av mig föreslagna fördelningen 
enligt hittills tillämpad modell bör därvid få tjäna som riktlinje för vilket 

antal undervisningstimmar som bör hänföras till de olika etapperna. 
Tillämpandet av nya regler för fördelningen av antalet undervisningstim

mar kan medföra olika problem som inte nu i detalj kan förutses. Därför 

bör SÖ, under förutsättning att det inte medför ökade kostnader för staten, 

även i fortsättningen ha rätt att efter ansökan från en kommun medge 

omfördelning av timmar mellan olika slag av kurser inom totalramen för 

komvux samt från komvux"timmar till grundvux-timmar. 

SÖ har sedan budgetåret 1978/79 haft rätt att tilldela kommuner med en 

svagt utvecklad komvux en förstärkning av skolledarresursen. SÖ har 

årligen kunnat lämna medgivande att nedsätta undervisningsskyldigheten 

för skolledare med sammanlagt 174 veckotimmar utöver vad som annars är 

möjligt enligt gällande bestämmelser. Jag föreslår att denna förstärkning av 
skolledarresursen får utgå även under budgetåret 1983/84. 

Sedan budgetåret 1978/79 har antalet undervisningstimmar i komvux 

kunnat utökas genom beslut av regeringen för att bereda utbildningsmöjlig

heter för arbetslösa. Härigenom har ca 7700 personer beretts utbildning 
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under budgetåret 1981/82. I den mån det är påkallat av arbctsmarknadsskäl 

bör liknande åtgärder kunna vidtas även under budgetåret 1983/84. I detta 

sammanhang vill jag betona, att regeringen genom att begära detta bemyn

digande inte utfäster sig att utnyttja det. Detta bör avgöras först när 

förhållandena på arbetsmarknaden under budgetåret 1983/84 är närmare 

kända. Däremot är jag inte beredd att redan nu biträda SÖ:s förslag om 

preciserade insatser för arbetslösa ungdon:iar. 

Efter beslut vid 1981 års riksmöte (prop. 1980/81: 100 bil. 12 p. E 4, UbU 

1980/81: 18. rskr 1980/81: 217) utgår sedan den 1juli1981 statsbidrag för 

särskilda behov inom komvux och grundvux. Tillgängliga medel fördelas 

av SÖ. De skall i första hand användas för behov inom komvux. Under 

budgetåret 1983/84 räknar jag med 3 423 000 kr. för ändamålet. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforsk

ning och personalutveckling (prop. 1980/81: 97. UbU 1980/81: 37. rskr 

1980/81: 385) infördes ett nytt system för statsbidrag till lokal skolutveck

ling inom skolan och den av kommunerna bedrivna vuxenutbildningen. Jag 

vill här erinra om att medel för bidrag till lokal skolutveckling f. n. beräk

nas endast under grundskol- och gymnasieskolanslagen. Bidraget utgår till 

kommunerna med belopp som motsvarar en viss procent av kommunens 

statsbidrag till grundskolan och till gymnasieskolan om sådan finns i kom

munen. Detta innebär att omfattningen av komvux och grundvux i en 

kommun inte påverkar bidragets storlek. Bidraget skall dock användas 

inom såväl grundskolan och gymnasieskolan som komvux och grundvux. 

SÖ framhåller nu att de kommuner som inte har någon gymnasieskola, 

men har komvux eller grundvux. missgynnas av detta beräkningssätt. SÖ 

föreslår därför att medel för lokal skolutvcckling beräknas som en särskild 

anslagspost under förevarande anslag i stället för under anslaget till Bidrag 

till driften av gymnasieskolor. Jag biträder förslaget att bidrag till lokal 
skolutveckling beräknas även under anslaget till komvux. Jag beräknar 

7193000 kr. för ändamålet. Statsbidrag till kommunerna till lokal skolut

vcckling bör fr. o. m. den 1 juli 1983 utgå med en viss av regeringen 

bestämd procent av statsbidraget till komvux och grundvux. Härvid bör de 

principer som nu tillämpas för gymnasieskolan i stort sett följas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag förordat om undervisningstimmar i grundvux 

och komvux. 

2. bemyndiga regeringen att fördela undervisningstimmarna inom 

komvux på de olika etapperna i enlighet med vad jag förordat. 

3. bemy,ndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - öka antalet undervisningstimmar i komvux för att 

bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa. 

4. godkä!lna vad jag har förordat om bidrag till lokal skolutveck

ling, 

5. till Bidrag till kommunal l'uxcnuthildning m. m. anvisa ett för

slagsanslag av 722 149000 kr. 
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F 5. Bidrag till studieförbunden m. m. 1 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

704388623 

799502000 

812128000 
1 Anslagets tidigare namn Bidrag till folkbildning 

Enligt de grunder som har godtagits av 1981 års riksdag (prop. 

1980/81: 127, UbU 1980/81: 36. KrU 1980/81: 6y. rskr 1980/81: 386) utgårur 

detta anslag bidrag till studiecirklar, till kulturverksamhet i folkbildningen. 

till studieförbundens organisation. pedagogiska verksamhet och verksam

het för handikappade, till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbun

den samt till uppsökande verksamhet i bostadsområden. Dessutom utgår 

ur anslaget bidrag till utbildning av teckenspråkstolkar. tolkar för vuxen

döva och dövblinda samt av tolkutbildare. Medlen till kulturverksamhet 

samt till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden disponeras av 

statens kulturråd. Övriga medel disponeras av skolöverstyrelsen. 

Enligt förordningen ( 1981: 518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 

(ändrad 1981: 1331 och 1982: 605) utgår schablonbidrag. tilläggsbidrag och 

bidrag till kostnader för resekostnadsersättningar och traktamenten för 

vissa studiecirklar. Schablonbidrag utgår med 87 resp. 27 kr. för varje 

studietimme. Det högre schablonbidraget utgår under innevarande budget

år för 6 384 000 studietimmar. Tilläggs bidrag utgår till vissa studiecirklar 

med 10 kr. per studietimme. 

Enligt förordningen ( 1981: 519) om statsbidrag till kulturverksamhet i 
folkbildningen m. m. (ändrad 1982: 744) utgår bidrag till sådan verksamhet 

som anordnas av studieförbund. föreläsningsföreningar och andra ideella 

föreningar. 
Statsbidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader, deras 

pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete. deras verksamhet för han

dikappade samt till deras uppsökande verksamhet i bostadsområden utgår 

enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag till studiecirklar m. m. 

95 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbild

ningsavgiften för innevarande budgetår används till att delvis finansiera 

anslaget Bidrag till folkbildning. 
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I. Bidrag till studie
cirklar, förslagsvis 

2. Bidrag till kultur
verksamhet 

3. Bidrag till studie
förbundens centrala 
organisations-
kostnader 

4. Hidrag till Folkbild-
ningsförbundet och 
länsbildnings-
förbunden 

5. Bidrag till studie-
förbundens pedagogiska 
verksamhet och ut-
vecklingsarbete 

6. Bidrag till studie-
förbundens verksamhet 
för handikappade 

7. Bidrag till uppsökande 
verksamhet i bostads-
områden 

8. Utbildning av tolkar 
för döva m. m. 

9. SÖ:s konferenser för 
studieförbunden 

Skolöverstyrelsen 

1982/83 

666480000 

73 368 000. 

16500000 

2700000 

21 000000 

10000000 

6000000 

3454000 

799502000 

Beräknad ändring 1983/84 

Skolöver
styrelsen 
Statens 
kulturråd 

-22640000 

+27 344000 

of. 

+ 270000 

+ 1680000 

+ 800000 

+ 480000 

- 3454000 

+ 128000 

+ 4608000 

Före
draganden 

- I 080000 

+14642000 

+ 500000 

+ 80000 

-+ 630000 

+ I 000000 

+ 180000 

- 3454000 

+ 128 000 

+12626000 

Skolöverstyrelsen <SÖ) räknar med att antalet studietimmar för budget

året 1983/84 skall bli detsamma som det beräknade utfallet för 1981/82, och 

föreslår endast prisomräkning för vissa anslagsposter ( + 3 360000 kr.). 

Vidare föreslår SÖ att medlen under anslagspostcn 8. Utbildning av 

tolkar för döva m. m. överförs till anslaget Bidrag till driften av folkhög

skolor m. m. eftersom verksamheten helt är förlagd till folkhögskola· 

(-3 454000 kr.). 

SÖ hemställer 

att det högre schablonbidraget beräknas för oförändrat 6 384 000 studie

timmar 

att bidraget för utbildning av tolkar för döva m. m. beräknas under 

anslaget Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

samt att för SÖ:s del av anslaget Bidrag till folkbildning för budgetåret 

1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 700300000 kr. 

SÖ har i skrivelse den 15 november 1982 anhållit att medel för SÖ:s 

kurs- och konfercnsverksamhct på folkbildningsområdct överförs från an

slaget Skolöverstyrelsen till förevarande anslag. 
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Statens kulturråd 

För budgetåret 1983/84 föreslår statens kulturråd en uppräkning av bi

draget till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. med 27 344000 kr. 

20 milj. kr. avser i första hand att tillgodose behovet av ökade bidrag till 

den gruppverksamhet som överförts genom förändrade regler vad gäller 

bidragen till studiecirkel verksamhet. 7 344 000 kr. utgör kompensation för 

pris- och löneökning. Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden 

föreslås få en ökning av statsbidraget med 270000 kr. som kompensation 

för pris- och löneökningar. 

Föredragandens överväganden 

Studiecirkclverksamheten har under budgetåret 1981/82 minskat med ca 

20 %. Den stora minskningen beror delvis på de ändringar i bidragsvill

koren riksdagen fastställde 1981 (prop. 1980/81: 127, UbU 1980/81:36, 

KrU 1980/81: 6y. rskr 1980/81: 386). Viss verksamhet som tidigare bedrevs 

i studiecirklar i sång. musik, teater och dans har överförts till bidragsfor

men Kulturverksamhet i folkbildningen m. m. Möjligheten att få statsbi

drag för mer än tre studietimmar per sammankomst som utnyttjades främst 

i de estetiskt inriktade studiecirklarna har tagits bort. Dessa båda ändring

ar kan förklara mer än hälften av minskningen. Återstoden torde bero på 

att studieförbunden tvingats höja sina deltagaravgifter kraftigt. Detta i 

förening med ett kärvt ekonomiskt läge har haft en ogynnsam effekt på 

studieaktiviteten. Osäkerheten om hur ett helt nytt bidragssystem skulle 

verka har säkerligen också bidragit till nedgången. Det nya bidragssyste

met. med ett högre schablonbidrag som grund och en lägre schablon som 

ytterligare resurs. har dock inneburit att de ekonomiska konsekvenserna 

mildrats genom att det utgående timbidraget på grund av minskad verk

samh~t blivit genomsnittligt något högre än som beräknats. 

Jag anser att antalet studietimmar för vilka utgår högre schablonbidrag 

1983/84 bör vara i stort sett oförändrat. Därmed får studieförbunden ar

betsro och möjlighet att anpassa sin verksamhet till det nya bidragssyste

met. Bidraget bör höjas från 87 kr. till 90 kr. per studietimme och utgå till 

högst 6 300000 timmar. Det lägre schablonbidraget bör höjas från 27 kr. till 

28 kr. per studietimme. 

En viktig principiell grund för folkbildningsutredningens !U 1979: 85) 

överväganden var att kursplanebunden utbildning bör ligga inom det all

männa utbildningsväsendets ansvarsområde, medan studieförbunden skall 

inrikta sitt arbete på studier som inte är bundna av kursplaner och avgrän

sade kompetenskrav. Detta framfördes också i en socialdemokratisk mo

tion (1980/81: 2049) med anledning av propositionen om folkbildning m. m. 

(1980/81: 127). Jag föreslår i enlighet härmed att statsbidrag till kursplane

bundna universitetscirklar inte skall utgå för verksamhet som startas 

... 
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fr. o. m. den I juli 1983. Verksamhet som påbörjats tidigare bör få slutföras 

under budgetåret 1983/84 enligt tidigare bestämmelser. 

Den traditionella folkbildnings verksamheten, som har till syfte att bred

da och fördjupa demokratin. främst genom att stärka folkrörelsernas ställ

ning och utbilda deras medlemmar för uppgifter och förtroendeuppdrag i 

samhället, utgör fortfarande en mindre del av studieförbundens verksam

het. Detsamma kan sägas om strävanden att höja bildningsnivån bland de 

stora grupperna av socialt och kulturellt missgynnade människor. I de 

nuvarande bidragsreglerna har betydelsen av dessa studier markerats ge

nom att ett tilläggsbidrag beviljats. Följande tilläggsbidrag bör. för att få 

förbättrad effekt, höjas från 10 kr. till 20 kr. per studietimme: för samhälls

inriktad verksamhet, för studiecirklar i hemspråk samt för handikappverk

samhet enligt nuvarande kriterier. Dessutom hör tilläggsbidrag med 20 kr. 

per studietimme införas för studiecirklar i svenska och matematik. Till

läggsbidrag för studiecirklar, som hålls inom någon av de kommuner som 

ingår i stödområdena A, B och C enligt bestämmelserna om regionalpoli

tiskt stöd, bör utgå oförändrat med 10 kr. per studietimme. 

Jag föreslår att bidragen till kulturverksamhet inom folkbildningen m. m. 

höjs till ca 88 milj. kr. En stor del av bidragen används till kulturverksam

het som tidigare rapporterats som studiecirklar. Beräkningar baserade på 

1981/82 års verksamhet tyder på att kulturgrupperna fått ett bidrag som 

kan uppskattas vara ca 13 kr. mindre per timme än studiecirklarna. Skall 

jämställdhet nås. vilket är önskvärt, kan man beräkna kostnaden till ca 11 

milj. kr. Skall dessutom några förbättringar kunna ske för kulturarbetarna 

och samtidigt verksamheten kunna öka något är höjningen av bidraget till 

ca 88 milj. kr. nödvändig. Bidragen baseras på verksamhetens kostnader. 

Därvid gäller f. n. att arrangemang i glesbygd eller i samverkan med handi-

.,. kapp- eller invandrarorganisation får stödjas med ett 100-procentigt bidrag 
medan övrig verksamhet får stödjas med högst ett 75-procentigt bidrag. 

Fördelningen av tillgängliga bidrag mellan studieförbunden baseras på en 

sammanvägning av kostnaderna under de senaste tre åren. Denna ordning 

bör gälla även fortsättningsvis, dock bör endast 75 % av kostnaderna 

räknas med för verksamhet som varit sådan att den uppfyllt kraven för 

75-procentiga bidrag. 

Bidrag till handikappverksamheten bör öka med I milj. kr. Bidraget 

avses stimulera sådan verksamhet som har nära anknytning till deltagarna 

och som sker i samarbete med deras organisationer. Bidraget avser i första 

hand projekt som syftar till att utveckla verksamheten för olika grupper av 

människor me.d fysiska och psykiska funktionshinder. 

F. n. gäller att bidrag till uppsökande verksamhet i bostadsområden skall 

. fördelas i proportion till resp. studicförbunds studiecirkelverksamhet. En

ligt min mening är det av största vikt att den uppsökande verksamheten når 

ut till de grupper som avsågs när försöksverksamhet med uppsökande 

verksamhet i bostadsområden startades. Utvärderingarna av försöksverk-

37 RiksdaRcn 1982183. I sam/. Nr 100. Bilai:a 10 

Rättelse: S. 591, rad 7 Står: 19.5 500 Rättat till: 235 500 
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samheten har klart visat att det är de projekt som genomförts i samarbete 

med de boendes egna organisationer och studieförbunden som gett det 

bästa resultatet. Jag föreslår därför att bidraget till uppsökande verksam

het i bostadsområdena fördelas till de studieförbund som kan presentera 

väl underbyggda projekt. Projekten bör planeras och genomföras i samar

bete med organisationer som har förankring i det aktuella bostadsområdet, 

dvs. i första hand de boendes egna organisationer. Jag föreslår att bidraget · 

ökas med 180000 kr. i prisomräkning. 

Jag föreslår vidare att följande bidrag prisomräknas: bidraget till studie

förbundcns centrala organisationskostnader med 0,5 milj. kr., bidraget till 

Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden med 80000kr. och bi

draget till studieförbundens pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbe

te med 630 000 kr. 

Vidare föreslår jag att bidraget för utbildning av tolkar för döva m. m. 

· förs över till anslaget Bidrag till driften av folkhögskolor m. m .. eftersom 

verksamheten till största delen är förlagd till folkhögskola. 

Jag delar SÖ:s uppfattning att medel för SÖ:s konferenser för studieför

bunden skall anvisas under förevarande anslag. Jag har därför beräknat 

128000 kr. för ändamålet. Statsrådet Göransson har beräknat motsvarande 

minskning under anslaget Skolöverstyrelsen. 

Jag föreslår slutligen att anslagstiteln Bidrag till folkbildning ändras till 

Bidrag till studieförbunden m. m. I begreppet folkbildning inryms även 

annan verksamhet exempelvis folkhögskola. Anslagsposten 2. Bidrag till 

kulturverksamhet i folkbildningen m. m. bör i konsekvens med ändringen 

av anslagstiteln ändras till Bidrag till kulturverksamhet i studieförbunden 
m. m. 

Anslaget bör tillföras 89 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket 
genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört om kursplanebundna universitetscirk
lar, 

2. godkänn<1 vad jag förordat om bidrag till kulturverksamhet i 

studieförbunden m. m .. 

3. godkänna vad jag förordat om bidrag till uppsökande verksamhet 

i bostadsområden, 

4. godkänna att 89000000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 används 

till att delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden 

m.m., 

5. till Bidrag till st11diefiJrb11nden m. m. för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 812 128 000 kr. 
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F 6. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

90989150 

112127000 

89667000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. grundläggande undervisning i 

svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare som är 

stadigvarande bosatta i Sverige samt kostnader. för cirkelledarutbildning. 

pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Från anslaget utgår 

även medel till försöksverksamhet med uppsökande verksamhet m. m. 

bland hemarbetande invandrare. Sedan budgetåret 1974/75 bestrids från 

anslaget också kostnader för skolöverstyrelsens (SÖJ register över den 

lagstadgade invandrarundervisningen (SFI-registretl. 

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 maj 1973 har bestämmelser medde

lats om undervisning för invandrare i svenska språket m. m. Bestämmel

serna har ändrats av regeringen senast den 22 juli 1982. Bestämmelserna 

innebär bl. a. att statsbidrag fr. o. m. den I januari 1983 utgår vid undervis

ning i svenska språket med samhällsorientering som är en följd av lagstift

ning med ett belopp som varierar mellan 153 kr. 25 öre och 160 kr. 60 öre 

per studietimme och med ett belopp som varierar mellan 138 kr. 15 öre och 

145 kr. 50 öre per studietimme för övrig undervisning samt vid särskild 

samhällsundervisning. Bidraget är uppdelat på kostnader för ledararvode. 

studiemateriel, lokaler, uppsökande verksamhet och lokal administration 

samt lönebikostnader. Härtill kommer bidrag med 2 kr. per studietimme 

för central administration. Undervisningen, som bedrivs som försöks verk

samhet. får innevarande budgetår omfatta högst 625 000 studietimmar. 

Undervisningen bedrivs av SÖ i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och 
statens invandrarverk och anordnas av studieförbunden. 

Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av svenskundervisningen för invandrare under de fem 

senaste budgetåren framgår av följande uppställning: 

Budgetår Deltagare' Studie- Kost-
timmar nader. kr. 2 

1977/78 181592 945160 88 535 436 
1978179 151 128 823 931 82 973 8 lO 
1979/80 135 151 769140 83 312 725 3 

1980/81 114826 652 873 71 706677 
1981/82 95424 570428 75449268 

1 Cirkelledarna inräknade 
2 Inkl. kostnader för deltagare med utbildningsbidrag 
-' Preliminär kostnad · 
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För budgetåret 1983/84 föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) att verksamhets

volymen minskas med 14000 studietimmar till totalt 611000 studietimmar. 

varav 111 000 avser lagbunden undervisning och 500000 övrig undervis

ning. För särskild samhällsundervisning beräknas oförändrat 13 000 studie

timmar. 
SÖ har den 9 september 1982 redovisat en rapport över försöks verksam

heten med undervisning för invandrare i svenska språket m. m. avseende 

budgetåret 1981/82. 

SÖ hemställer 

att 611 000 studietimmar beräknas för svenskundervisning för invandra

re varav 111000 studietimmar för lagbunden undervisning och 500000 

studietimmar för övrig svenskundervisning och att 13 000 studietimmar 

beräknas för särskild samhällsundervisning samt 

att ett belopp av 114037000 kr. anvisas under förslagsanslaget Under

visning för invandrare i svenska språket m. m. 

Föredragandens överväganden 

Undervisning som ges enligt 1972 års lag får innevarande budgetår 

omfatta högst 125 000 studietimmar samt övrig undervisning högst 500 000 

studietimmar. 

Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 9 september 1982 redovisat en 

rapport över försöksverksamheten med undervisning för invandrare i 

svenska språket m. m. budgetåret 1981/82. Av denna framgår att undervis

ningen inte nått upp till denna nivå under budgetåret 1981/82. Den lag

bundna undervisningen omfattade således ca 64000 studietimmar och den 

övriga undervisningen ca 432 000 studietimmar. Detta innebar en minsk

ning av antalet studietimmar i förhållande till budgetåret 1980/81 med ca 

72000 resp. ca 18000 studietimmar. Den s. k. särskilda samhällsundervis

ningen omfattade under budgetåret 1981/82 ca 11 300 studietim,?lar mot 

budgeterade 13 000. 

För budgetåret 1983/84 föreslår jag att undervisningen i svenska för 

invandrare får omfatta sammanlagt högst 500000 studietimmar, vilket un

gefär motsvarar antalet utnyttjade timmar under budgetåret 1981/82. Jag 

har därvid beräknat medel för 50000 studietimmar lagbunden undervis

ning, 437 000 studietimmar övrig undervisning samt oförändrat 13 000 stu

dietimmar s. k. särskild samhällsundervisning. Jag betraktar det av mig 

föreslagna antalet studietimmar som tak. som inte bör få överskridas. 

Jag räknar med en viss prisomräkning av statsbidraget för studiemateriel 

samt för lokal administration, lokaler och uppsökande verksamhet. Bidrag 

bör utgå enligt följande tabell under budgetåret 1983/84. 
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Bidrag per studietimme 

Ändamål Nuvarande bidrag F(keslagna bidrag 

Lagbunden Övrig Lagbunden 

Cirkelledararvode 75,75-83,10 75,75-83,IO 75,75-83, IO 
Studiemateriel 8.60 8.60 9,10 
Lokal administra-
tion. lokaler, 
uppsökande verk-
samhet 63,70 49.10 68.95 
Lönebikostnader 5,20 4.70 5.20 

Totalt 153,25-160,60 138,15-145,50 159,00-166,35 

För försöksverksamheten med uppsökande verksamhet bland hemarbe

tande invandrare beräknar jag I 194 000 kr .. varav 35 000 kr. utgör prisom

räkning. För utbildning av cirkelledare och pedagogiskt utvecklingsarbete 
räknar jag med oförändrat I 745 000 kr. Socialförsäkringsavgifterna beräk

nar jag till 11 146000 kr. För den centrala registreringen av vissa arbetsta

gares deltagande i svenskundervisningen beräknar jag oförändrat 385 000 

kr. 
Jag vill även meddela att statsrådet Gradin under översikten till tionde 

huvudtiteln kommer att anmäla att frågan om en reformering av SFI-verk

samheten med anledning av SFl-kommittcns förslag i betänkandet (SOU 

1981: 86) Svenskundervisning för vuxna invandrare och remissyttranden 

däröver f. n. bereds inom regeringskansliet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 89 66 7 000 kr. 

F 7. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

434045 243 
371280000 
405 165000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driftkostnader för 121 folkhögskolor 

enligt folkhögskoleförordningen (1977: 551, ändrad 1980: 390, 1981: 522 

samt 1982: 494) i form av ett schablonbidrag per elevvecka om 0,0037 av 

kostnaden för lärarlön enligt L I 2:4 jämte sociala avgifter. För viss fritids

ledarutbildning vid folkhögskolor utgår tilläggsbidrag inom en kostnads

ram av 1461 SOOkr. För att bereda folkhögskollärare fortsatt anställning 

vid vikande elevunderlag utgår medel inom en särskild kostnadsram. För 

handikappades folkhögskolestudier utgår bidrag till extrastöd samt bidrag 

till extra förstärkningsåtgärder. Viss del av sistnämnda bidrag skall reser

veras för kompletteringar i byggnader som ökar de enskilda skolornas 

Övrig 

75,75-83, 10 
9.10 

54,35 
4.70 

143,90-151,25 
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åtkomlighet för handikappade studerande. Bidrag till extrastöd utgår för 

musikkurser vid folkhögskolor. 

Vidare bekostas vissa speciella statsbidrag med medel ur anslaget. 

Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem senaste 

budgetåren framgår av följande uppställning. 

13udgetår Antal deltagare 
Kurser om minst 
30 veckor 

1977178 13 200 
1978/79 12500 
1979/80 13000 
1980/81 170001 

1981/82~ 17100 

1 Avser kurser om minst 15 veckors längd 
~ Preliminära siffror 

Antal deltagare Antal deltagare 
Kurser kortare sammanlagt 
än 30 veckor 

135 000 148200 
200700 213200 
223000 236000 
248000 265000 
242 900 260000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar att den totala utbildningsvolymen för 

budgetåret 1983/84 inom folkhögskolan kommer att uppgå till ca 660 000 

elevveckor vilket innebär en ökning av antalet elevveckor med 40 000 och 

en kostnad sökning uppgående till 20.4 milj. kr. 

SÖ föreslår att fullt statsbidrag får utgå till såväl Mariannelunds och 

Viebäcks som Biskops-Arnö och Skeppsholmens folkhögskolor. 

Möjligheten. som fr. o. m. 1977178 öppnats för rektorer att övergå till 

Hirartjänst. bör kvarstå. Den utnyttjas av genomsnittligt 2-3 rektorer varje 

år. Oförändrat belopp föreslås. 

Den nya förordningen om statsbidrag till lokal skolutveckling omfattar 

inte vissa skolformer under SÖ:s tillsyn. SÖ föreslår nu att för folkhögsko

lorna skall beräknas en resurs för lokal skolutveckling med 2,5 o/r. av 

lönebidraget. 

Utöver dessa medel beräknas för folkhögskolans del en särskild resurs 

för skolledare som deltar i särskild skolledarutbildning eftersom av folk

högskolans rektorer hittills endast ett fåtal fått delta i skolledarutbildning

en. 

Beloppet för kallortstillägg beräknas till 900 000 kr. 

Tilläggsschablon för handikappade föreslås höjd till 42 000 elevveckor 

vilket innebär en ökad kostnad med ca 533 000 kr. SÖ föreslår dessutom 

extra förstärkningsåtgärder utöver tilläggsschablonen med syfte att möjlig

göra folkhögskolestudier för handikappade även då tilläggsschablonen ej 

täcker tillräckligt stor del av extrakostnaderna. SÖ föreslår en bidragsök

ning med 400000 kr. för att bestrida kostnaderna för döva och dövblinda 

elevers deltagande i långa folkhögskolekurser samt 160000 kr. i bidrag för 

sex kurser för dövblinda. SÖ föreslår vidare att bidraget till utbildning av 
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tolkar för döva, vilket tidigare beräknats under anslaget Bidrag till folkbild

ning övetförs till förevarande anslag med hänsyn till att utbildningen ge

nomförs inom folkhögskolan. Oförändrat bidrag beräknas för de korta 
anpassningskurscrna för synskadade och i anslutning härtill genomförda 
kurserna för heminstruktörer. 

För särskilda kurser för arbetslös ungdom beräknas en resurs om 6 000 
elevveckor. Tilläggskostnaden beräknas uppgå till totalt 1 milj. kr. 

Undervisningsvolymcn vid specialkursen för samisk och nordisk slöjd 
och samiska språk vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk beräknas uppgå 

till oförändrat I 200 elevveckor för vilka en lärartäthet om 4,0 får tillämpas. 

Statens bidrag per praktikplats för fritidsledarutbildningen föreslås pris

uppräknat med fem procent till 880 kr. trots att bidraget om det skulle 

behålla sitt reella värde borde höjts till I 200 kr. Antalet bidrag föreslås 

också vara oförändrat högst 1 740. 
Sedan 1975176 har 500000 kr. disponerats av SÖ för att trygga lärarnas 

anställning. SÖ föreslår nu 515 000 kr. Även det särskilda bidrag som utgår 

till Finska folkhögskolan i Haparanda och Samernas folkhögskola i Jokk
mokk föreslås prisuppräknat med fem procent till 797 500 kr. 

I folkhögskolepropositionen 1976/77: 55 föreslogs att de folkhögskolor 

som före den I oktober 1976 ansökt om statsbidrag till byggenskap skulle 

få särskilt statsbidrag härtill. För 1982/83 uppgår bidraget till 7,0milj. kr. 

För 1983/84 borde det sammanlagda bidraget uppgå till 12 milj. kr. SÖ har 

dock på grund av besparingsdirektiven föreslagit en lägre prisomräkning 

till 9,015 milj. kr. 

SÖ har i sitt besparingsförslag för att skapa utrymme till reformer bl. a. 

under detta anslag föreslagit en reduktion av resursfaktorer för beräkning 
av statsbidrag från 0,0037 till 0,0036 varigenom erhålls en besparing av ca 

9, I milj. kr. 

SÖ hemställer 
att 390 355 000 kr. anvisas budgetåret 1983/84 under förslagsanslaget 

Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 
SÖ har den 31 augusti 1982 inkommit med sitt av regeringen givna 

uppdrag att redovisa erfarenheterna av de provisoriska bestämmelser som 
gäller beträffande föreskrifterna i 87 och 94 §§ folkhögskoleförord.ningcn 

( 1977: 551) om schablonbidrag och tilläggsbidrag till handikappverksamhet 

vid folkhögskola. Av redovisningen framgår att de flesta skolor som besva

rat en av SÖ gjord enkät om etfarenheterna av schablonbidraget och 

tilläggsbidragets konstruktion är positiva i sina yttranden. SÖ bedömer att 

nu försöksvis gällande regler för handikappbidrag på folkhögskoleområdet 

bör permanentas. SÖ anser dock att 87 § folkhögskoleförordningen bör 

ändras på sådant sätt att statsbidrag inte utgår för fullt antal tilläggsveckor 

om skolan haft lägre kostnader för handikappade elever. Detta i enlighet 

med den praxis som SÖ redan nu tillämpat. SÖ har vidare den 31 augusti 
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1982 även inkommit med sitt av regeringen givna uppdrag att redovisa 

erfarenheterna av de provisoriska bestämmelserna angående deltagarna 

från 14 år i folkhögskolekurser enligt folkhögskoleförordningen 29 §. Av 

redovisningen framgår att antalet kurser som har stått öppna för deltagare 

även i åldern 14-15 år varit en obetydlig del av den totala kursverksamhe-. 

ten under perioden. Antalet elevveckor för gruppen under 16 år bedöms av 

SÖ för budgetåret 1981/82 inte överstiga 1 200. Den möjlighet till samver

kan mellan ungdomsorganisationer och folkhögskolan. som bestämmelser

na i 29 * gett, har främst utnyttjats av skolor knutna till kyrkan eller de 

kristna samfunden. Bland ungdomsorganisationer utan anknytning till kyr

ka eller idrott är Svenska Scoutförbundet. Svenska Ungdomsringen, Unga 

Örnar och Vi unga mest företrädda. SÖ bedömer att kurser om högst tre 

veckor vid folkhögskola med deltagare under 16 år även fortsättningsvis 

skall kunna anordnas i skolans egna lokaler. Kurserna skall dock antingen 

ha till ändamål att bistå organisationer av folkrörelsekaraktär i utveckling

en av unga ledare eller också ha till syfte att behandla generationsfrågor. 

SÖ anser att den nuvarande bestämmelsen att ungdomsorganisationen 

skall finnas på skolorten bör utgå. 

SÖ har i en särskild skrivelse den 15 november 1982 bl. a. hemställt att 

100000 kr. får utgå ur förevarande anslag för rektorskonferenser vid folk

högskolor fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

Vänsterpartiet Kommunisterna har inkommit med en skrivelse i vilken 

partiet bl. a. anhåller om någon form av utfästelse eller markering av 

möjligheten till statsbidrag till Bona (Västra Ny) folkhögskola under bud

getåret 1984/85 om inte statsbidrag härför bedöms möjligt redan under 

budgetåret 1983/84. 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation har i en skrivelse redovi

sat sin syn på besparingar inom folkhögskolans område. Bl. a. anser orga

nisationen det vara en direkt skada för folkhögskolans elever. för folkrörel

serna och för samhället, om resursfaktorn minskas från 0,0037 till 0.0036. 

Föredragandens överväganden 

Det rådande statsfinansiella läget medger inte en utökning av folkhög

skolans totala undervisningsvolym under budgetåret 1983/84. Undervis

ningsvolymen bör därför enligt min mening läggas fast vid i princip den 

faktiska volymen för budgetåret 1981/82. För varje enskild skola bör därför 

statsbidrag .utgå för högst det antal bidrags veckor som statsbidrag utgått 

för under budgetåret 1981182. I den mån någon skola inte bedömer sig 

kunna utnyttja hela sin kvot bör dock resterande bidragsveckor kunna ge 

underlag för statsbidrag vid annan skola efter beslut av skolöverstyrelsen 

(SÖ) i varje enskilt fall. Det totala antalet bidragsveckor och därigenom 

kostnaderna för staten får dock inte öka härigenom. 

För att inte verksamheten vid skolor som av olika skäl tillfälligt dragit . 
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ne~ sin undervisningsvolym under 1981/82. t. ex. på grund av om- eller 
nybyggnation, skall drabbas extra hårt bör dock SÖ få disponera ytterliga

re 10000 bidragsveckor. Ifrågavarande resurs bör även kunna utnyttjas av 
SÖ för andra ändamål t. rx. till skolor som nyligen blivit självständiga och 
successivt håller på att bygga upp sin långkursverksamhet. 

Regeringen föreslog i förra årets budgetproposition att Skeppsholmens 

folkhögskola-Sjöfolkshögskolan och Viebäcksskolan skulle få bli själv

ständiga folkhögskolor på villkor att för dessa skolor samt Nordens folk
högskola. Biskops-Arnö och Mariannelunds folkhögskola antalet elev

veckor som underlag för statsbidrag beräknades på ett annat sätt än vad 

som annars gäller enligt 83 § folkhögskoleförordningen (1977: 551 ). Det 

skulle ankomma på huvudmännen för Nordens folkhögskola, Biskops

Arnö och Mariannelunds folkhögskola att avgöra om de ville att Skepps
holmens folkhögskola-Sjöfolkshögskolan och Viebäcksskolan skulle få bli 

självständiga på dessa villkor. Riksdagen hade ingen erinran mot regering

ens förslag (prop. 1981/82: 100 bil. 12, UbU 1981/82: 12, rskr 1981/82: 190. 

Enligt vad jag har erfarit har huvudmannen för Mariannelunds folkhög
skola accepterat denna lösning varför Viebäcksskolan nu är en självständig 

folkhögskola. Verksamheten vid Skeppsholmens folkhögskola-Sjöfolks

högskolan bedrivs dock fortfarande inom ramen för Nordens folkhögskola, 

Biskops-Arnö. 

Antalet statsbidragsberättigande elevveckor bör fr. o. m. budgetåret 

1983/84 beräknas enligt 83 § folkhögskoleförordningen även för de fyra 

nämnda folkhögskolorna. 
Enligt vad jag har inhämtat från SÖ omfattade verksamheten vid Ma

riannelunds folkhögskola under budgetåret 1981182 totalt 11 093 elev

veckor av vilka 5 336 kan hänföras till verksamheten vid Viebäcksskolan. 

Motsvarande antal elevveckor vid Nordens folkhögskola. Biskops-Arnö 
var 5 053 varav 2 140 kan hänföras till Skeppsholmens folkhögskola-Sjö

folkshögskolan. På det sätt som enligt mitt förslag kommer att gälla för 
övriga folkhögskolor bör statsbidrag utgå för högst detta antal elevveckor 
för de fyra skolorna även under budgetåret 1983/84. Det ankommer på SÖ 
att bedöma i vad mån ytterligare elevveckor kan tillföras skolorna ur den 
kvot som SÖ. enligt vad jag tidigare har föreslagit, får disponera för vissa 

skolor. 

Såvitt gäller statsbidrag till en folkhögskola i Bona (Västra Ny) med 

vänsterpartiet kommunisterna som huvudman. är jag inte beredd att till

styrka statsbidrag redan för budgetåret 1983/84. Jag avser dock att åter

komma i nästa budgetproposition med förslag om att statsbidrag skall utgå 

för denna skola fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört har jag vid min medelsberäkning 

utgått ifrån en undervisnings volym om 700000 bidragsveckor. 

Totalt räknar jag med att anslagsposten Allmänt bidrag m. m. skall 

uppgå till 380109000 kr. under budgetåret 1983/84. Jag har inom denna 
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anslag:>post beräknat oförändrat 300000 kr. för kostnader för rektorer som 

övergår till lärartjänst. 900000 kr. för de skolor, vilkas personal är berätti

gad till kallortstillägg. samt oförändrat 7 000 000 kr. för det särskilda bi

drag. som utgår till skolor vilkas lärare och/eller rektor uppbär tjänstle

dighetslön. Inom anslagsposten har jag vidare beräknat oförändrat 143 000 

kr. för undervisning i samiska språk och samcslöjd vid Samernas folkhög

skola i Jokkmokk. medel för en särskild resurs baserad på oförändrat 

25 000 elevveckor till kvalificerad musikundervisning samt medel för en 

särskild resurs baserad på 40000 elevveckor för handikappade. 

Det särskilda bidraget för fritidsledarutbildning beräknar jag till oföränd

rat I 461 500 kr. 

För att lösa lärares anställningsproblem vid vikande elevunderlag beräk

nar jag ett oförändrat medelsbehov av 500000 kr. 

Det särskilda bidrag som utgår till Finska folkhögskolan i Haparanda 

och till Samernas folkhögskola i Jokkmokk beräknar jag till 797 500 kr. l 
bidraget ingår även kostnader för en konsulenttjänst vid folkhögskolan i 

Jokkmokk. 

Kostnaderna för korta anpassningskurser för synskadade och hemin

struktörsutbildning beräknar jag i likhet med SÖ till oförändrat 4 515 000 

kr. 
För de skolor, som före den I oktober 1976 hade inkommit till SÖ med 

ansökan om statsbidrag för viss byggenskap och som därvid hade fått sin 

ansökan prövad av SÖ. beräknar jag ett belopp av 7 435 000 kr. 

Regeringen medgav genom särskild förordning den 3 juni 1982 <SÖ-FS 

1982: 127) att vissa kurser för arbetslös ungdom får anordnas på folkhög

skola även under innevarande budgetår. Beslutet innebär att folkhögsko

lorna inom en ram av sammanlagt 4000 elevveckor får anordna särskilda 

kurser upp till tio veckors längd för arbetslös ungdom. Utöver gällande 

statsbidn1g kan berörda folkhögskolor erhålla statsbidrag med högst 25 000 

kr. per kurs till ett sammanlagt belopp om högst 750000 kr. För kurserna 

utgår statsbidrag utan hinder av bestämmelserna i 83 *folkhögskoleförord

ningen. Motsvarande åtgärder kan behöva vidtas även under budgetåret 

1983/84. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att - i den 

mån arbetsmarknadsskäl så påkallar - få anordna vissa kurser för arbets

lös ungdom på folkhögskola. Jag vill betona. att regeringen genom att 

begära detta bemyndigande inte utfäster sig att utnyttja det. Detta bör 

avgöras först när förhållandena på arbetsmarknaden under budgetåret 

\ 983184 är närmare kända. 

Regeringen föreslog i förra årets budgetproposition att föreskrifterna i 

29, 87 och 94 §§ folkhögskoleförordningen försöksvis skulle gälla intill 

utgången av juni 1983. Riksdagen hade ingen erinran däremot (prop. 

1981/82: 100 bil. 12, UbU 1981/82: 12. rskr 1981/82: 191). 

Föreskrifterna innebär följande. Enligt 29 § får till kurs om högst tre 

veckor. som anordnas i samarbete med ungdomsorganisation på skolorten 
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och i skolans lokaler, antas studerande, som har fyllt bara 14 år. Enligt 87 § 

skall vid beräkningen av det allmänna bidraget antalet elevveckor vari har 

ingått studerande, som är fysiskt, psykiskt, socialt eller språkligt handi

kappade, höjas med det tal som motsvarar antalet kursveckor multiplicerat 

med halva antalet handikappade deltagare. Enligt 94 ~ kan tilläggsbidrag 

utgå som särskilt stöd till kostnader under ett redovisningsår för åtgärder 

för studerande, som är fysiskt, psykiskt. socialt eller språkligt handikappa

de. Fråga om sådant tilläggsbidrag prövas av SÖ med hänsyn till va1je 

folkhögskolas särskilda behov. 

Jag har i det föregående redogjort för SÖ:s redovisning av erfarenheter

na av föreskrifterna. 

Enligt min mening bör de provisoriska bestämmelserna i 87 och 94 §§ nu 

kunna fastställas att gälla permanent. A ven framdeles bör således förstärk

ningsresursen för att underlätta för handikappade att genomgå folkhögsko

lestudier utgå i form dels av en schablondel, som innebär att varje handi

kappelevvecka vid beräkningen av bidragsunderlaget får räknas som 1,5, 

dels av en del som disp,oneras av SÖ för individuella behov. För budgetåret 

1983/84 beräknar jag sistnämnda resurs till 6699000 kr., varav 1 000000 kr. 

för att göra fler skolor anpassade för handikappade elever. Jag vill i 

sammanhanget betona att bidraget enligt 87 § är ett schablonbidrag som 

skall utgå utan närmare kontroll av den verkliga kostnaden. Syftet med 

bidraget är givetvis att det skall underlätta för handikappade att delta i 

folkhögskolestudier och jag förutsätter att skolorna använder bidraget i 

överensstämmelse härmed. 

Jag bedömer vidare i likhet med SÖ att föreskrifterna i 29 *folkhögskole

förordningen om att kurser om högst tre veckor med deltagare under 16 år 

får anordnas i skolans egna lokaler i samarbete med ungdomsorganisation 

skall gälla permanent. Den nuvarande bestämmelsen att ungdomsorganisa

tionen skall finnas pä skolorten bör dock utgå. 

Medel för utbildning av teckenspråkstolkar, tolkar för vuxendöva och 

dövblinda samt av tolkutbildarc har under innevarande budgetår beräknats 

under anslaget Bidrag till folkbildning. r likhet 1m.:d SÖ har jag för budget

året 1983/84 beräknat medel härför under förevarande anslag <3 558 000 kr. 

varav 104000 kr. utgör prisomräkning). 

Jag beräknar vidare 90000 kr. för SÖ:s konferenser med företrädare för 

folkhögskolan under detta anslag. 

Jag är inte beredd att godta SÖ:s förslag om att sänka bidragskoefficien

tcn från 0,0037 till 0,0036. Jag vill däremot föreslå att statsbidraget till 

socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen såvitt 

gäller folkhögskolor med landstings- eller primärkommun som huvudman 

sänks från 18,95% till 11,9% varvid en anpassning sker till vad som gäller 

för grundskolor och primär- och landstingskommunala gymnasieskolor. 

För övriga folkhögskolor bör bidraget även fortsättningsvis utgå med 

18,95%. Den totala besparingen för staten beräknar jag till ca 7,8 milj. kr. 
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under budgetåret 1983/84. Under innevarande budgetår har 2,5 milj. kr. 

ställts till SÖ:s förfogande för att föras tillbaka till de skolor. som drab

bades särskilt hårt av det nya sättet att beräkna elever som underlag för 

statsbidrag, som gäller fr. o. m. innevarande budgetår. Något motsvarande 

bidrag bör inte utgå under budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om ändringar i statsbidragsreg

lcrna. 

2. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - få anordna vissa kurser för arbetslös ungdom på 

folkhögskolor, 

3. godkänna vad jag har förordat om vissa särskilda regler om 

ålderskrav m. m .. skall gälla permanent. 

4. godkänna vad jag har förordat om folkhögskolans undervisnings

volym. 

5. till Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 405 165 000 kr. 

F 8. Bidrag till viss central kursverksamhet 

1981182 Utgift 

1982/8~ Anslag 

1983/84 Förslag 

25 808987 

31978000 

33000000 

Statsbidrag utgår fr. o. m. budgetåret 1970/71 till löntagarorganisationer

na för deras centrala kursverksamhet enligt beslut av statsmakterna år 

1970 (prop. 1970: 35, SU 1970: 107, rskr 1970: 273). Vidar~ utgår statsbi

drag till central kursverksamhet inom Lantbrukarnas riksförbund. Sveri

ges fiskares riksförbund samt Sveriges hantverks- och industriorganisa

tion-Familjeföretagen. Enligt bestämmelserna i förordningen (l 970: 2721 

om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet (änd

rad 1980: 353 och 1982: 292) utgår statsbidrag till kostnader för undervis

ning. resor. kost och logi. Till ersättning för undervisningskostnader utgår 

statsbidrag med 100% av de faktiskt utgående ersättningarna, dock högst 

185 kr. per elevvecka. Till kostnader för deltagares resor utgår bidrag med 

75 % av de faktiska kostnaderna och för kost med 70 kr. för varje kursdel

tagare och kursdag samt för logi med 70 kr. för varje kursdeltagare och 

övernattning. 

Bidragsberättigad kurs skall omfatta minst fem kursdagar eller. i fråga 

om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång 

uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser), sammanlagt minst fem kursda

gar. Vidare skall kurs för att vara bidragsberättigad till inte obetydlig del 

avse utbildning i allmänna ämne11. som samhällskunskap, nationalekonomi, 

psykologi, svenska, matematik eller produktionsteknik. 
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Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har vid sina beräkningar utgått ifrån att volymen 

inte får överstiga den verksamhet som genomförts under budgetåret 
1981/82 dvs. I 045 kurser och 25 600 kursdeltagare. 

SÖ hemställer 

att under anslaget Bidrag till viss central kursverksamhet anvisas ett 

belopp av 32640000kr. 

Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation 

har i en gemensam skrivelse anhållit 
att taket på löntagarstödet tas bort 

att utbildningsanordnaren för central internatutbildning på minst fem 

dagar med minst fem undervisningstimmar per dag erhåller ett bidrag på 

500 kr. per deltagare första dagen och för dagar därutöver 400 ~r. per 
deltagare och dag samt 

att utbildningsanordnaren erhåller bidrag motsvarande dagstudiestöd för 

de deltagare som inte kan studera med lön under utbildningstiden enligt 

förtroendemannalagen. 

Föredragandens överväganden 

Statsbidrag till de berörda organisationerna för central kursverksamhet 
utgår enligt tämligen detaljerade bestämmelser angivna i förordningen 

( 1970: 272) om statsbidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs verk

samhet. Statsbidraget bör fr. o. m. budgetårel 1983/84 utgå i form av ett 

fast bidrag per organisation. Sålunda erhållet belopp bör varje organisation 
själv få disponera för central kursverksamhet enligt nämnda förordning på 
det sätt som organisationen finner lämpligast och den nu gällande detalj
regleringen bör avskaffas. Det bör enligt min mening innebära en administ

rativ förenkling både för organisationerna och för skolöverstyrelsen vid 
utbetalningen av bidraget. Det ger även förutsättningar för de skilda orga
nisationerna att bäst utnyttja bidraget utifrån resp. organisations förutsätt
ningar. Bidraget per organisation för budgetåret 1983/84 bör fastställas av 

regeringen till den genomsnittliga procentuella andel av det totala bidraget 
som utgått till resp. organisation under de senaste tre budgetåren. 

Jag räknar med ett totalt medelsbehov under detta anslag på 33000000 

kr. varav I 022 000 kr. är prisomräkning. 

Av besparingsskäl bör anslaget i sin helhet finansieras genom medel som 

inflyter från vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 33 000 000 kr. av de medel, som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 används 

till att finansiera anslaget. 
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2. godkänna vad jag har förordat om ändringar i statsbidragsrcg

lcrna, 
3. till Bidra/; til/ l'iss central kurs1·erksamhet för budgetåret 1983/84 

anvisa ett anslag av 33000000 kr. 

F 9. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1981/82 Utgift' 

1982/83 Anslag' 

1983/84 Förslag1 

3 338905 

4574000 

4663000 
1 Avser merkostnader för kontakttolkutbildningen. Därutöver utgår medel till kost
naderna under anslagen Bidrag till studieförbunden m. m. och Bidrag till driften av 
folkhögskolor m. m. 

Medlen disponeras av skolöverstyrelsen (SÖJ för bidrag enligt förord

ning ( 1977: 461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning (ändrad 1981: 523 

och 1982: 294) samt !örordningen (SÖ-FS 1978: 165) om ersättning för rese

och inackorderingskostnader samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

för deltagare i kontakttolkutbildning m. m. (ändrad SÖ-FS 1982: 126). 

Från anslaget bestrids kostnader för kontakttolkutbildning, framtagning 

av studiemateriel, administrativa och pedagogiska merkostnader för an

ordnarna samt information. 

Utbildning anordnas inom fem huvudområden. socialtolkning, sjuk

vårdstolkning, arbctsmarknadstolkning. arbetsplatstolkning och rättstolk

ning. För undervisning i studiecirklar utgår ett särskilt statsbidrag med 

51 :50 kr. per studietimme. Ett särskilt statsbidrag med högst I. I lärartim

mar för elev och kursvecka utgår för undervisning i ämneskurs på folkhög

skola. Under innevarande budgetår får verksamheten omfatta högst 

180000 studietimmar. Utbildningen av tolkar för arbetsplatstolkning får 

utgöra högst 40 % av det sammanlagda antalet studietimmar. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen <SÖ) föreslår att resursfaktorn 0.0037 vid beräkning 

av statsbidrag för folkhögskolekurs sänks till 0.0036. 

SÖ föreslår att bidrag till studiemateriel och pedagogiskt utvecklingsar

bete höjs med 40000 kr. Motsvarande besparing bör då göras av bidraget 

till täckande av administrativa och pedagogiska merkostnader för anord

narna. 
SÖ föreslår att bidraget till inackorderingskostnader vid folkhögskole

kurs höjs från 149 kr. till 156 kr. per dygn samt att rcsekostnadserslittning

en vid folkhögskolekurs höjs från 150 kr. till 158 kr. per kurstillfälle. 
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SÖ hemställer 

att under förslagsanslaget Bidrag till kontakttolkutbildning anvisas ett 

belopp av 4674000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Under ifrågavarande anslag räknar jag endast med förändringar av auto

matisk karaktär. 

Jag beräknar således 235 500 kr. för studiemateriel och pedagogiskt 

utvecklingsarbete och 125 500 kr. för administration och pedagogiska mer

kostnader för anordnarna. För information beräknar jag 143 200 kr. 

Bidraget till inackorderingskostnader vid folkhögskolestudier bör höjas 

från 149 kr. per dygn till 156 kr. per dygn. Resekostnadsersättningen vid 

folkhögskolekurs bör höjas från 150 kr. till 158 kr. per kurstillfälle. 

Totalt under detta anslag beräknar jag ett mcdelsbehov av 4 663 000 kr. 

Jag erinrar slutligen om vad jag tidigare har anfört under anslaget Utbild

ning för kultur- och informationsyrken nämligen att frågan om den framti

da tolkutbildningen f. n. bereds inom regeringskansliet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 4663000 kr. 
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G. STUDIESTÖD M. M. 

Vissa gemensamma frågor 

Föredragandens överväganden 

Studiehjälp och studiemedel 

Riksdagen beslöt våren 1982 att göra besparingar om ca 360 milj. kr. på 

det studiesociala området. Besparingarna fick formen av förändrade regler 

för stödet till 18-19-åringar och åstadkoms i övrigt i huvudsak genom 

åtstramningar i rätten att erhålla studiemedel. Enligt min uppfattning har 

hittills genomförda besparingar inte rubbat de grundläggande syftena med 

stöden. 

Däremot bedömer jag att ytterligare större besparingar inom detta områ

de inte f. n. bör genomföras. När det gäller studiehjälpen har jag tvärtom 

funnit det nödvändigt att föreslå vissa förbättringar. Regeringen har i olika 

sammanhang framhållit vikten av att i de kärva tider som nu råder speciellt 

uppmärksamma och försöka underlätta situationen för barnfamiljerna. När 

det gäller studiehjälpsområdet anser jag det viktigt att åstadkomma en 

bättre samordning med övriga familjepolitiska åtgärder, givetvis med beak

tande av att studiestödet har en speciell uppgift i att medverka till en 

jämnare social rekrytering till studier ovanför grundskolnivån. Den delvis 

nya situationen i samhället, där den överväldigande majoriteten av ungdo

mar mellan 16 och 18 år befinner sig i reguljär utbildning eller berörs av 

arbetsmarknadsåtgärder. understryker behovet av en sådan samordning. 

Det gäller t. ex. flerbarnstillägget, där chefen för socialdepartementet i den 

nyss avlämnade propositionen om upphävande av beslutet om karensdagar 

m. m. (prop. 1982/83: 55) anmäler att han ämnar återkomma till frågan om 
flerbarnstillägg för studerande som har studiehjälp. Det gäller också de 
förslag som bostadsbidragskommitten (Bo 1979: 01) nyligen framlagt. 

Det kommer att finnas anledning att återkomma till dessa frågor och jag 
vill nu endast erinra om att riksdagen med anledning av nyss nämnda 

proposition har beslutat att det förlängda barnbidraget och studiebidraget i 
likhet med barnbidragen redan innevarande budgetår skall höjas med 25 

kr. per månad. 
I övrigt föreslår jag vissa beloppsuppräkningar för studiehjälpens olika 

stödformer med hänsyn till pris- och löneutvecklingen. 

När det gäller resetilläggen inom studiehjälpen är det min förhoppning 

att, efter fortsatta överläggningar med kommunerna. senare detta budgetår 

kunna lägga fram förslag om ett förenklat statsbidragssystem. som utan 

försämringar för de studerande eller ökade kostnader för kommunerna, 

ändå bör kunna medföra besparingar. 
Kostnaderna för studiemedel har stigit kraftigt under de senaste budget

åren och fortsätter att stiga. Utvecklingen beror dels på ett ökat studeran-

38 Rik.l'dagen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilai:a JO 
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deantal. dels på att andelen studerande som utnyttjar studiemedel för att 

finansiera sina studier- ökar. samtidigt som de studerande utnyttjar genom

snittligt högre belopp. I det läget är det inte möjligt att tillgodose de krav på . 

höjda studiemedel som centrala studiestödsnämnden (CSN) för fram i 

årets anslagsframställning. även om argumenten för en uppräkning är 

goda. 

På grundval av förslag i nyss nämnda proposition om upphävande av 

beslutet om karensdagar m. m. har emellertid de studerande fått del av 

samma extra basbeloppsuppräkning som pensionärerna för kalenderåret 

1983. vilket innebär en höjning av studiemedelsbeloppet med 426 kr. 

utöver den som sker på grund av den normala basbeloppsuppräkningen. 

Fr. o. m. år 1984 kommer återgången till tidigare sätt att beräkna basbelopp 

att positivt påverka också studiemedlen. 

Slutligen vill jag i detta sammanhang anmäla att jag senare i vår ämnar 

förelägga regeringen förslag till en proposition om en ny organisation m. m. 

för studerandehälsovården samt vissa förslag rörande de studerandes för

säkringsfrågor och stödet till handik<tppade studerande. 

V11xenutbildningsavgiften 

Jag räknar med att vuxenutbildningsavgiften skall ge ca 760 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84. Under de två senaste budgetåren har betydande be

lopp av vuxenutbildningsmedlen i besparingssyfte överförts till folkbild

ningsanslaget. Samtidigt bekostas fr. o. m. innevarande budgetår de fackli

ga organisationernas centrala kursverksamhet i huvudsak med avgiftsme

del. 
På grund av det mycket kärva ekonomiska läget anser jag det inte möjligt 

att förelägga regeringen förslag om att minska de summor som i dag 

används för andra ändamål än vuxenstudiestöd och administrationen av 

dessa. Jag räknar således med att överföra 89 milj. kr. till anslaget Bidrag 

till studieförbunden m. m. och 33 milj. kr. till anslaget Bidrag till central 

kurs verksamhet. 

Vuxenstudiestöden infördes år 1976. De särskilda vuxenstudiestöden 

anknöts till utbildningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen, medan 

tim- och dagstudiestöden förutsattes följa löneutvecklingen, framför allt på 

LO-området. Genom att utbildningsbidragen under de senaste åren inte 

har höjts i takt med pris- och löneutvecklingen har också de särskilda 

vuxenstudiestöden urholkats. CSN konstaterar i sin anslagsframställning 

att medan de basbeloppsanknutna studiemedlen har höjts med 78% mellan 

höstterminen 1976 och vårterminen 1982, har vuxenstudiestöden höjts med 

bara 50%. Jämförelsen gäller det högsta belopp som kan utgå i vuxenstu

diestöd. Jämför man i stället med det lägsta beloppet utfaller jämförelsen i 

ännu högre grad till vuxenstudiestödets nackdel. 

Genom de uppräkningar av utbildningsbidragets dagpenning som rege-
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ringen föreslagit ·riksdagen i samband med nyss nämnda proposition om 

upphävande av beslutet om karensdagar m. m., förbättras situationen av

sevärt också vad gäller vuxenstudiestöd. Jag räknar således med att belop

pen för de högsta stöden höjs med ca 20%. CSN har också föreslagit en 

differentiering av vuxenstudiestöden. Jag finner CSN :s förslag intressanta 

och avser att överväga denna fråga ytterligare. 

När det gäller tim- och dagstudiestöden biträder jag de fackliga organisa

tionernas och CSN :s uppfattning att det är nödvändigt att hqja beloppen i 

syfte att bättre anpassa dem till genomsnittliga timlöner inom industrin. 

Jag bedömer det som viktigare att höja stödens nivå än att öka antalet och 

ärt. o. m. beredd att minska antalet timstudiestöd. Dessa senare stöd har 

varit svåra att till fullo utnyttja, vilket åtminstone delvis kan förklaras av 

den alltför låga nivån. Jag föreslår således nu en höjning av såväl tim- som 

dagstudiestöden. 

Administrativa frugor 

CSN har i årets anslagsframställning lagt fram en effektiviscringsplan för 

sin egen, studiemedelsnämndernas och vuxenutbildningsnämndernas 

verksamhet. Planen innebär att CSN genom omfattande rationaliseringar 

skall klara en 10-procentig nedskärning av anslagsramarna inom en femårs

period. Samtidigt räknar CSN med att inom de nedskurna ramarna klara 

beräknade volymökningar. CSN:s plan innebär att de största rationalise

ringsvinsterna görs budgetåren 1983/84 och 1984/85 bl. a. genom att studie

medelsutbetalningarna överförs till konto och genom att förvaltningen av 

äldre studielån överförs från postgirot. Jag bedömer CSN:s cffcktivise

ringsplan som realistisk och förordar CSN:s huvudförslag. 

Det finns anledning att något uppehålla sig vid CSN:s utvecklingsarbete. 
CSN tillhör de myndigheter, vilkas verksamhet i hög grad styrs av en 

ärendeutveckling som till övervägande del ligger utanför myndighetens 

kontroll. Antalet ansökningar om studiemedel och vuxenstudiestöd. be
svärs- och återkravsärenden m. m. har ständigt stigit under en lång period. 

De studiesociala systemen är ofta föremål för förändringar som följd av 

riksdagsbeslut. En del av dessa förändringar har lett till administrativa 

förenklingar, men ofta har de medfört en ökad administrativ belastning. 

För att med bibehållen eller t. o. m. höjd ambitionsnivå klara sina upp

gifter har CSN satt igång ett omfattande utvccklingsarbete. Ett resultat av 

detta arbete är en översynsutrcdning. som överlämnades till regeringen 

våren 1982. Förslagen går i huvudsak ut på att rationalisera administratio

nen på två vägar. dels genom att samla all studiestödsadministration inom 

CSN. dels genom att överföra så mycket som möjligt av hanteringen till 

studiestödets datorbaserade informationssystem. STIS. CSN skulle där

med överta ansvaret för utbetalning och återbetalning av studiesocialt stöd 

som f. n. åvilar andra myndigheter. Det gäller t. ex. studiehjälpen, som 
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administreras av skolstyrelserna, och vuxenstudiestöden, som utbetalas 

av försäkringskassorna. 
CSN: s planer berör således flera andra myndigheter och bör också ses i 

· ett större socialpolitiskt sammanhang. Jag kommer därför nu endast att ta 

ställning till CSN:s förslag i vissa delar. Vad beträffar det övriga utveck

lingsarbetet måste det bli föremål för ytterligare beredning, bl. a. innefat

tande överläggningar med övriga berörda myndigheter. 

G I. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

66781347 

68 291 000 

55 392000 

Centrala studicstödsnäf!Inden ( CSN J är enligt förordningen (1978: 500) 

med instruktion för centrala studiestödsnämnden (ändrad 1982: 443) cen

tral förvaltningsmyndighet för ärenden om studiesocial verksamhet och 

därmed sammanhängande frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer 
på annan myndighet. Nämnden är chefsmyndighet för sex studiemedels

nämnder och 24 vuxenutbildningsnämnder. CSN:s delegation för utländ

ska studerande handlägger vissa frågor rörande utländska studerandes 

principiella rätt till svenskt studiestöd. 

CSN leds av en styrelse. Chef för CSN är en överdirektör. Inom nämn
den finns två byråer, en för studiestödsfrågor och en för administrativa 

frågor. 

Studiemedclsnämnderna (SMN) handhar ärenden om studiemedel. För 

studiemedelsnämnderna gäller en särskild instruktion ( 1965: 745, ändrad 

senast 1982: 664). 
Vuxenutbildningsnämnderna (VUN) handhar ärenden om vuxenstudie

stöd och bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. För vuxenut

bildningsnämnderna gäller en särskild instruktion ( 1975: 394. ändrad senast 

1982: 507). 
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Centrala studiestödsnämnden, studiemedelsniimnderna och vuxenutbild

ningsnämnderna 

Centrala swdiestiidsniimrulen 
och studiemede/.rniimndcrna 

Personal 

Vuxenutbildningsniimndcma 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings-
kostnader 
Lokalkostnader för 
CSN och SMN 
Inkomster från åtcrbetalnings
verksamhetcn 
Besparing 
Anslag enligt stats
budgeten 

1982/83 

190,5 

71 

62626600 

5664400 

68291000 

Beräknad ändring 1983/84 

Centrala studie- Före-
stödsnämndcn draganden 

+1 +1 

of. of. 

+ 750000 + 1580400 

+ 436000 + 327600 

-14007000 -14007000 
800000 

-12820000 -12899000 

20 I 00 000 kr. av utgifterna under anslaget rör administration av och 

information om vuxenstudiestöden och täcks av medel från vuxenutbild

ningsavgiften. 

Resultatanalys 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) 

Under budgetåret 1981/82 har den löpande verksamheten i allt väsentligt 

kunnat fullföljas i enlighet med beslutade verksamhetsplaner. Trots volym
ökningar har handläggningen kunnat ske så att de uppsatta målen för 

behandlingstiderna kunnat hållas eller t. o. m. underskridas. Endast inom 

viss del av återkravsvcrksamheten finns f. n. ärendebalanser. Visst per

sonalutbyte har skett under budgetåret mellan CSN och SMN i syfte att 

klara arbetstoppar. Nämnda resultat har. enligt CSN:s mening, till stor del 

kunnat nås på grund av den laganda som nu präglar såväl det löpande 
arbetet som utvecklingsarbetet vid myndigheterna. 

Den målsättning för organisationsutvecklingen vid CSN som fastställdes 

1976, dvs. att CSN:s verksamhet skulle inriktas på övergripande centrala 

myndighetsuppgifter. har nu fullföljts. Under budgetåret 1981/82 har en 

totalanalys skett av CSN :s verksamhet i syfte att undersöka vilka ärenden 

som ytterligare skulle kunna decentraliseras eller överföras till annan 

myndighet. Denna redovisning har tidigare överlämnats till regeringen och 

utbildningsdepartementet. Enligt CSN :s mening finns nu endast smärre 

områden som fortfarande kan decentraliseras och då först i samband med 

andra åtgärder. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 598 

Även utredningsarbetct har i stort kunnat genomföras i enlighet med 

uppställda mål. En fortsatt effektivisering av studiestödshandläggningen 

har skett genom bl. a. vidareutveckling av återkravssystemet samt utveck

ling av rutin för samkörning av allmänna försäkringens system med STIS. 

Båda dessa åtgärder har bidragit till bättre kontroll av utnyttjandet av 

studiestödet. Vid sidan av det direkta, projektbundna effektiviseringsarbe

tet har, delvis efter regeringens uppdrag. rationaliseringsplaner framtagits 

och underställts regeringens prövning. Uppdragen har kunnat samordnas 

med myndighetens internt beslutade utvecklingsarbete. Vissa ompriorite

ringar har dock framtvingats som en följd av de utvecklingsarbeten som 

krävts med anledning av riksdagsbeslut om budgetpropositionen. Utveck

lingsarbetet har dock kunnat klaras inom uppsatta tidsramar genom ett 

betydande engagemang och en stor arbetsinsats från berörd personal vid 

såväl CSN som SMN. Genom att vissa omprioriteringar framtvingats har 

visst besparingsarbete förskjutits till hösten 1982. Trots detta har bespa

ringskravcn uppfyllts, men åtgärderna understryker behovet av att kunna 

fördela besparingarna under en längre tidsperiod än ett år. 

lnformationsarbetct som en del i myndighetens effcktiviseringsarbete 

har stärkts under året. Samordningen och samverkan mellan CSN och 

andra myndigheter i informationsarbetet har fortsatt och konkretiserats. 

Resultatet bör visa sig under budgetåret 1982/83 i dels minskade kostnader, 

dels förenklingar i informationen till målgrupperna. 

D"et personaladministrativa arbetet har i hög grad präglats av bcspa

ringskraven. Målsättningen för det administrativa utvecklingsarbetet vid 

CSN var bl. a. att minska lönekostnaderna med ca 500000 kr. Detta krav 
har kunnat uppfyllas genom att planerat effektiviseringsarbete genomförts. 

Erforderliga personalneddragningar har kunnat klaras med hjälp av en 

aktiv omplaceringsverksamhct, både inom CSN samt mellan CSN och 

SMN/VUN. 
Personalutbildningen vid CSN och nämnderna har liksom de närmast 

föregående budgetåren till stor del präglats av grundläggande utbildning 

inom förvaltnings- och sakområdena. Förskjutningen mot en större andel 

vidareutbildning inom sakområdet har fortsatt. Under året har utbildnings

planen utökats med medel för omskolning av personal till nya befattningar. 

Denna åtgärd har varit en aktiv del i det totala effektiviseringsarbetet och 

inneburit att inte enbart rationaliseringar kunnat göras, utan även att 

anställningstryggheten har kunnat upprätthållas. 

Konferenserna har främst avsett områdena planering och studiestöd 

med speciell inriktning på rationaliseringsplan för det studiesociala myn

dighetsområdet. 

Studiemedel.rnämnderna ( SMNJ 

Målen för behandlingstiden, dvs. fyra veckor. har kunnat hållas vid 

samtliga SMN. SMN i Göteborg har på grund av hög personalomsättning 
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vissa tider förstärkts med personal från VUN i Göteborg samt CSN. 

Antalet ansökningar om studiemedel har under budgetåret 1981/82 ökat 

med 15000 eller 8%. Från den 1juli1979 beslutades om reform avseende 

18-19-åringars möjligheter att erhålla återbetalningspliktiga studiemedel. 
Ärendegruppen decentraliserades från den I juli 1980 till studiemede\s

nämnderna. Antalet ansökningar inom denna ärendegrupp uppgick budget

året 1979/80 till drygt 11000, budgetåret 1980/81 till ca 19000 och budget

året 1981/82 till ca 30000 ansökningar. 

Under de sista två budgetåren har därmed ärendeökningen uppgått till 

totalt 36000 ärenden eller 18% vilket motsvarar ca 12 årstjänster. I denna 

ökning är då ej inkluderad volymförändringar avseende ändringar, studie

försäkran etc. 

Genom fortsatt organisationsutveckling och det bedrivna effektivise

ringsarbetet har den kraftiga volymökningen vid SMN kunnat klaras med i 

huvudsak oförändrade resurser. Den personella neddragning som plane

rats har dock ej kunnat genomföras. Trots vidtagna åtgärder är det uppen

bart att verksamheten generellt sett ej hade klarats utan personalens ambi

tioner och lojalitet. 

Under året har CSN erhållit personellt stöd från SMN i myndighetens 

utvecklingsarbete. En sådan samverkan i utvecklingsarbetet har visat sig 

innebära stora fördelar för bl. a. effektiviteten i datasystemen. 

V11xen11tbildningsnämnderna (VUNJ 

Antalet ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd har fortsatt att minska 

under budgetåret 1981/82. Minskningen har uppgått till 6500 ansökningar. 

Minskningen kan bero på dels den ekonomiska situationen i landet som 

medför en minskad rörlighet på arbetsmarknaden, dels fortsatt effekt av 
den genomförda rutinförändriQgen genom vilken komvux-studerande kan 

beviljas särskilt vuxenstudiestöd för två terminer åt gången. Ytterligare en 

anledning kan vara att fler väljer att ha studiemedel i stället för särskilt 

vuxenstudiestöd eftersom studiemedel i vissa fall utgår med ett högre 
belopp per månad. 

Övriga ärendegrupper visar inte på några större förändringar med un

dantag av att antalet rekvisitioner har minskat på grund av ett lägre 

utnyttjande av de kollektivt sökta tim- och dagstudiestöden än vad som 

beräknats. 
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Ärendeutveckling framgår av nedanstående tabell 1
: 

Budgetår svux Tim/dag Tim/dag Uppsökande 
enskilt/ rekvisi- verksamhet 
kollektivt tioner 

1977178 36900 9000 115000 1800 
1978179 51300 14900 120000 l 900 
1979/80 59900 19000 189000 2000 
1980/81 52900 19500 215000 2100 
1981/82 46400 18 300 190000 2000 
1982/83 49400 19 (){)() 200000 :! 100 
(prog) 

1650002 1983/84 51400 19500 2100 
(progJ 

1 Siffrorna är ej jämförbara med -den statistik som redovisar utnyttjade medel. 
Ovanstående siffror omfattar ett budgetår dvs. ansökningstillfällena i augusti, okto
ber. februari och maj. medan övrig statistik redovisar ansökningarna för det läsår de 
avser. 
2 Hänsyn har tagits till förslag om ändrat förfarande i samband med kollektiva 
rekvisitioner. 

Åtgärder har under senare år vidtagits i syfte att dels minska antalet 

ärenden dels begränsa arbetsanhopningens omfattning. 

Vissa problem finns i samband med inlån av personal från försäkrings

kassorna (FK). Problemen beror främst på budgetrestriktioner samt or

ganisationsförändringar vid FK. Förändringar måste komma till stånd med 

inriktningen att VUN i huvudsak skall klara verksamheten med egen 

personal. Den resursanpassning som är nödvändig med anledning av att 

antalet ärenden minskar görs företrädesvis genom minskat inlån av perso

nal från FK. 

Centrala studiestödsnämnden 

I. Pris- och löneomräkning (2 926000 kr.). 

2. För verksamheten vid CSN, SMN och VUN begär CSN medel enligt 

tilläggsalternativ. 

Medelstilldelning enligt tilläggsalternativet innebär en besparing inom 

anslaget med 800 000 kr. för budgetåret 1983/84. Dessutom görs rationalise

ringar för att klara automatiska volymökningar inom ADB-området med 

292 000 kr. Övriga volymökningar beräknas likaså klaras genom rationali

seringar och omprioriteringar. En sådan medclstilldelning bör. enligt myn

digheten, ej påverka ambitionsnivå och service i någon större utsträck

ning. Förutsättningar är dock att myndigheten, inte minst med hänsyn till 

eftersläpningar i beräkningsgrundcr för prisomräkning och anslagstilldel

ning för längre sjukledigheter och föräldraledigheter (myndigheten får själv 

täcka kostnad vid eventuell vikariatsanställning), får den kostnadstäckning 

som begärts för dessa ändamål samt därutöver kan erhålla beslut och 

genomföra effektiviseringsåtgärder enligt förslag till effektivisaingsplan. 
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3. CSN föreslår att en tjänst inrättas vid myndigheten för handläggning

en av rekvisitioner av studiehjälp och timersättning vid grundutbildning för 

vuxna. Genom ett regeringsbeslut flyttas dessa ärenden från den I juli 1982 

från länsstyrelsen till CSN. Genom denna överflyttning kan 2,5 tjänster 

avvecklas vid länsstyrelserna!+ 114124kr.). 

4. CSN föreslår att restriktionen för utrikes resor ändras till att avse 

resor till andra länder än de nordiska. 

5. CSN föreslår att medel för information m. m. till de fackliga organisa

tionerna inte längre får utgå ur anslagsposten förvaltningskostnader utan 

skall utgå ur anslaget Vuxenstudiestöd in. m. Förvaltningskostnadsansla

get bör då minskas med 917000 kr. (- 917000 kr.). 

6. CSN föreslår att de 500000kr. som beviljats för budgetåren 1981/82 

och 1982/83 för handläggning av återkrav till följd av kontroll mellan 

uppgiven inkomst i studiemedelsansökan och taxerad inkomst permanen

tas vid myndigheten. 

7. CSN föreslår att beslut i ärenden angående återkrav av vuxenstudie

stöd decentraliseras från CSN till vuxenutbildningsnämnderna. 

8. CSN föreslår att aviseringsavgiften höjs till 13 kr. fr. o. m. den 1 

januari 1984 samt att påminnelseavgiften får beräknas som inkomst under 

detta anslag. CSN beräknar inkomsterna från aviseringsavgiften och på

minnelseavgiften till 14 007 000 kr. under budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för centrala studiestödsnämndens !CSN ), 

studiemedclsnämndernas och vuxenutbildningsnämndernas verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i det huvudförslag, som CSN har förordat för 

budgetåren 1983/84-1986/87, och som också innefattar anslaget Ersättning 

till vissa myndigheter för deras handläggning av studiesocialt stöd. Jag 

räknar därvid med att CSN senast t. o. m. budgetåret 1985/86 har genom

fört en real minskning av de båda anslagen med sammanlagt 4920000 kr. 

CSN har i sin anslagsframställning redovisat resultatanalyser för de 

studiesociala myndigheternas verksamhet budgetåret 1981/82. CSN kon

staterar att den egna verksamheten i allt väsentligt har kunnat fullföljas 

enligt beslutade verksamhetsplaner. Detta innebär att CSN har fortsatt det 

omfattande rationaliserings- och effektiviseringsarbete. som har påbörjats 

tidigare budgetår. Verksamheten har redan gett goda resultat och det är 

min förhoppning att detta väsentliga och engagerade utvecklingsarbetet 

skall fullföljas. 

Jag behandlar först förvaltningskostnaderna vid CSN och stm/iemedels

nämnderna. 

Jag har gjort omräkningar med hänsyn till träffade avtal. Jag beräknar 

diirutöver 114100 kr. _för CSN:s handläggning av rekvisitioner av studie-
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hjälp och timersättning vid grundutbildning för vuxna. Dessa uppgifter har 

CSN tagit över från länsstyrelserna. 

Budgetåren 1981/82 och 1982/83 beviljades CSN 500000 kr. i engångsan

visningar för handläggningen av vissa återkravsärenden till följd av en 

nyinrättad rutin för kontroll av uppgiven inkomst i studiemedelsansökan 

och taxerad inkomst. Det står nu helt klart att kontrollrutinen har haft den 

avsedda effekten och antalet återkravsärenden har ökat i beräknad omfatt

ning. Jag har därför räknat in den extra resurstilldelningen i basen för 

anslaget. 
Vidare beviljades CSN för nyss nämnda budgetår engångsanvisningar 

om 300000 kr. för att lösa tillfälliga problem vid vuxenutbildningsnämn

derna. Jag är beredd att låta en engångsansvisning i denna storleksordning 

även för budgetåret 1983/84 utgå på förvaltningsanslaget, nu för att delvis 

kompensera merkostnaden för det rationaliseringsarbete som bedrivs vid 

myndigheten. 

För övriga förvaltningskostnader beräknar jag en uppräkning med 

960800 kr. med hänsyn till prisförändringar. I övrigt förändras anslaget 

genom att 917000kr. överförs till anslaget Vuxenstudiestöd m. m., medan 

807 400 kr., som utgör kostnader för lokalvård. flyttas till denna anslags

post från posten för lokalkostnader. 

Under lokalkostnadsanslaget beräknar jag ökade kostnader med hänsyn 

till prisomräkning och nya lokaler till 327 600 kr. Sammanlagt beräknar jag 

lokalkostnaderna till 5 992 000 kr. 

Jag övergår nu till att behandla vuxen111bildninRsnämnderna. 

För vuxenutbildningsnämndernas förvaltningskostnader samt för arvo

den och förlorad arbetsförtjänst beräknar jag sammanlagt 15 698 300 kr. en 

ökning med 285 900 kr. 

För CSN:s administration av och information om vuxenstudiestöd be

räknar jag totalt 4454 700 kr. en minskning med 550000 kr. Av dessa medel 

har bidrag kunnat utgå för information om vuxenstudiestöd till de fackliga 

org<misationerna samt till Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges fiskares 

riksförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation-Familjeföre

tagen. CSN föreslår att dessa medel inte längre skall utgå ur anslagsposten 

förvaltningskostnader under förevarande anslag, utan i stället överföras till 

anslaget Vuxenstudiestöd m. m. Jag biträder CSN:s förslag och har i mina 

beräkningar minskat förvaltningskostnaderna med 917000 kr. som i stället 

tas upp under anslaget Vuxenstudiestöd m. m., anslags posten Planering 

m. m. av uppsökande verksamhet och utbildning av fackliga studieorgani

satörer. 
Ersättningen till riksförsäkringsvcrket för dess administration av vuxen

studiestöden beräknar jag till 7 551 000 kr. De sammanlagda kostnaderna 

för administrationen av vuxenstudiestöden beräknar jag således till 

27 704 000 kr. Anslaget bör tillföras 20 I 00 000 kr. av de medel som tillfaller 

statsverket genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 
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Jag behandlar nu några 1Ji·riga frågor som rör detta anslag. 

CSN har föreslagit att aviseringsavgiften skall höjas. Jag kommer att 

föreslå regeringen att utfärda bestämmelser om en sådan höjning. 

CSN har beräknat inkomsten av avgifter i samband med återbetalnings

verksamheten till 14 007 000 kr. Dessa medel bör tillföras anslaget. 

Slutligen vill jag som en upplysning meddela att jag i likhet med CSN 

anser att beslut i ärenden om återkrav av vuxenstudiestöd bör decentrali

seras från CSN till vuxenutbildningsnämnderna. Det ankommer på rege

ringen att utfärda föreskrifter i denna fråga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 20100000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 används 

för att delvis finansiera anslaget. 

2. till Centrala studiestödsnämnden m. m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 55 392 000 kr. 

G 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 
studiesocialt stöd1 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

18094563 

22096000 

21457000 

' Anslagets tidigare namn Ersättning till postvcrkcl och riksförsäkringsverket för 
deras handläggning av studiesocial! stöd. Fr. o. m. budget<lret 1983i84 utgår även 
ersättning till tingsrätter och kronofogdemyndigheter. 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för postverkets och riksförsäk
ringsvcrkets handläggning av studidän, studiemedel resp. vuxenstudie

stöd. Kostnaderna för riksförsäkringsverkets handläggning av vuxenstu

diestöd finansieras med medel från vuxenutbildningsavgiften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar medelsbehovet för ersätt

ning till postvcrket till 13 685 000 kr. Detta medclsbchov förutsätter beslut 

om direktinsättning av studiemedel på konto. vilket beräknas ge en bespa

ring på 1 197 000 kr. Vidare har en besparing på 1 703 000 kr. kunnat reali

seras genom CSN:s förslag till ändrad administration av de äldre studie

lånen. 

CSN beräknar medelsbehovet för ersättning till riksförsäkringsverket till 

7632000kr. under budgetåret 1983/84. 

CSN föreslår att medel för avgifter till kronofogdemyndigheterna och 

tingsrätterna beräknas under detta anslag. För budgetåret 1983/84 beräk

nar CSN dessa kostnader till 221000 kr. 
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För budgetåret 1983/84 beräknas således ett medelsbehov på samman

lagt 21538000 kr. CSN begär medel enligt tilläggsalternativ. 

Regeringen uppdrog den 9 juli 1981 åt CSN att utreda möjligheterna att 

ändra villkoren för studielånen så att dessa bättre anpassas till studieme

delssystemet. Utredningen med hemställan om en rad förändringar över

lämnades den 9 februari 1982 till regeringen. Postens centralförvaltning 

yttrade sig den 3 maj 1982 över utredningsförslaget. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har uppdragit åt centrala studiestödsnämnden (CSNl att 

förhandla och teckna avtal med postgirot om utbetalning av studiemedel. 

Jag förutsätter således att den av CSN beräknade besparingen uppkommer 

och har minskat anslaget med hänsyn härtill. 

Postverket förvaltar genom postgirot vissa låneformer enligt äldre be
stämmelser. CSN har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för 

att överföra låneförvaltningen till CSN fr. o. m. den I januari 1984. CSN 

har också lämnat förslag till regeländringar och förenklingar beträffande 

återbetalningen av studielån som har beviljats enligt studichjiilpsreglemen

tet (1964: 402). 

Jag förordar nu i enlighet med CSN:s förslag och efter samråd med 

chefen för kommunikationsdepartementet att förvaltningen av lån enligt 

studiehjiilpsreglementet, studielån med 25 % avskrivning beviljade ur den 

förutvarande allmänna studielånefonden. lån beviljade ur statens lånefond 

för universitetsstudier samt flyktinglån utdelade av den f. d. statens flyk

tingnämnd, överförs till CSN. I samband härmed bör CSN överta de 

uppgifter som hittills enligt övergångsbestämmelser till studiemedelskun

görelsen (1964: 592). till kungörelsen (1966: 200) om ändring av studieme

delskungörelsen och till kungörelsen ( 1964: 502) med tillämpningsbestäm

melser till studiehjälpsreglementct (1964: 502), ålegat poststyrelsen, post

verket och postbanken. Det ankommer på regeringen att utfärda behövliga 

föreskrifter. Jag beräknar det minskade medelsbehovet till I 703 000 kr. 

När det gäller de föreslagna regeländringarna beträffande studielånen åter

kommer jag under anslaget Studiemedel m. m. 

För ersättning till riksförsäkringsverket för verkets och de allmänna 

försäkringskassornas kostnader i samband med beräkning och utbetalning 

av särskilt vuxenstudiestöd samt tim- och dagstudiestöd har jag beräknat 

7 551 000 kr. 

Jag har vidare beräknat kostnader för avgifter till kronofogdemyndighe

terna och tingsrätterna med 221 000 kr. budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat angående förvaltningen av vissa 

äldre studielån, 
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2. godkänna att 7 551 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 används 

för att delvis finansiera anslaget, 

3. till Ersättning till vissa myndigheter j{"fr deras handläggning av 

studie.socialt stöd för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 21 457 000 kr. 

G 3. Studiehjälp m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1122411219 

973000000 

1159300000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiestöd enligt studiestödslagen 

( 1973: 349. omtryckt 1981: 579. ändrad 1981: 1116, 1206, 1982: 266, 345 och 

1244), vad avser förlängt barnbidrag enligt 2 kap. och studiebidrag jämte 

tillägg, resekostnadsersättning samt återbetalningspliktiga studiemedel en

ligt 3 kap. Ur anslaget disponeras dessutom medel för särskilt studiestöd 

till utlandssvenska elever. 

Centrala studiestödsnämnden 

Med oförändrade regler och belopp beräknar centrala studiestödsnämn

den (CSNJ medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 1096,3 milj. kr., 

vilket är 123,3 milj. kr. mer än vad som anslagits för budgetåret 1982/83. 

Det ökade anslagsbehovet beror på den förväntade ökningen av antalet 
elever i gymnasial utbildning. 

Medelsbehovet för förlängt barnbidrag beräknas till 24,7 milj. kr., vilket 

är en minskning i förhållande till vad som anslagits för budgetåret 1982/83 

med 3,5 milj, kr. Anledningen härtill är en minskning i elevantalet. 

Inom studiehjälpsområdet föreslår CSN endast vissa uppräkningar med 

hänsyn till prisutvecklingen. Med hänsyn härtill behöver medel för bidrag 
och tillägg räknas upp med 25,2 milj. kr. CSN lämnar samtidigt vissa 

besparingsförslag som minskar medelsbehovet med 25.8 milj. kr. Det 

totala medelsbehovet för budgetåret 1983/84 blir därmed I 071,0 milj. kr., 

vilket är en ökning i förhållande till vad som anslagits för budgetåret 

1982/83 med 126,2 milj. kr. 

Utgiften för studiebidrag under budgetåret 1983/84 beräknas öka med 

19,4 milj. kr. till 539.7 milj. kr. med hänsyn till att antalet studerande 

beräknas öka. Samtidigt föreslås förändringar av principerna för studie

tidsberäkningen för studiehjälpen. Hittills har olika bestämmelser gällt för 

beräkningen för elever i annan utbildning än 40 veckors läsår, beroende på 
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om de studerande uppburit studiemedel eller studiehjälp. Elever med 

studiehjälp har fatt studiestöd enligt något generösare principer än elever 

med studiemedel vilket bl. a. medfört att elever i samma klass kunnat 

beviljas studiestöd för olika lång tid. CSN:s förslag innebär att studietids

beräkningen för studiehjälp blir densamma som för studiemedel. Ändring

en medför en utgiftsminskning på 8,9 milj. kr.. varför utgiften för studiebi

drag totalt beräknas öka med 10,5 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

CSN föreslår inte någon höjning av resetillägget. men räknar med att 

utgiften för resetillägg ändå ökar med 45,8 milj. kr. med hänsyn till ett ökat 

antal elever och höjda taxor. Nämnden lämnar förslag om vissa regcländ

ringar och förenklingar när det gäller resetillägget bl. a. att tillägget skall 

kunna utgå för fem resp. sex månadskort för elev som deltar i 40 veckors 

läsår under förutsättning att schablonbeloppet för fyra resp. fem månader 

inte överskrids. Vidare föreslås att villkoret att den studerande skall ha sex 

km fardvägsavstånd för att vara berättigad till resetillägg ersätts med sex 

km gångväg och att avrundningsregeln för resetillägg upphävs. Ändringar

na beräknas medföra en minskning av utgiften på 2,6 milj. kr. För resetill

lägg räknar CSN således med en ökning av utgiften med 43,2 milj. kr. 

budgetåret 1983/84. 

CSN föreslår att inackorderingstilläggets grundbelopp höjs från 365 kr. 

till 400 kr. per månad. Merutgifterna för denna höjning beräknas till 8,4 

milj. kr. CSN räknar med att ökningen av antalet elever med inackorde

ringstillägg leder till en ökad utgift med 5, I milj. kr. budgetåret 1983/84. 

Utgiftsökningen beräknas sålunda till totalt 13,5 milj. kr. 

Beträffande inackorderingstilläggets hemreseersättning räknar CSN 
med en utgiftsökning om 4,0 milj. kr. med hänsyn till väntade taxehöjning

ar. Utgiften beräknas öka med 4,6 milj. kr. med hänsyn till ett ökat antal 

elever. Utgiftsökningen för hemrescersättning beräknas totalt till 8.6 milj. 

kr. budgetåret 1983/84. 
Då det gäller inkomstprövat tillägg lämnar CSN inga förslag till föränd

ringar av belopp eller inkomstgränser. Utgiften för inkomstprövat tillägg 

beräknas öka med 8,4 milj. kr. med hänsyn till ett ökat antal elever. 

CSN föreslår att det behovsprövade tillägget räknas upp från 265 kr. till 

300 kr. per månad samt att gränsen för det ekonomiska underlaget räknas 

upp från 54000 kr. till 60000 kr. Detta kan beräknas medföra en kostnads

ökning för budgetåret 1983/84 med 2,2 milj. kr. Med hänsyn till ökningen 

av antalet elever beräknas utgiften för behovsprövat tillägg öka med 4,8 

milj. kr. Totalt beräknas utgiftsökningen till 7,0 milj. kr. budgetåret 

1983/84. 

Utgiften för resekostnadsersättning till elever vid statens skolor för 

vuxna i Härnösand och Norrköping beräknas öka med 0,5 milj. kr. 

När det gäller återbetalningspliktiga studiemedel för yngre elever lämnar 

CSN inga förslag till förändring av beviljningsreglerna. Däremot föreslås 

att den studiestödsberättigande tiden för elever med studiehjälp skall be-
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räknas på samma sätt som i studiemedelssystemet. Förslaget beräknas 

medföra en utgiftsminskning med 3,6 milj. kr. Utgiften för återbetalnings

pliktiga studiemedel för yngre elever beräknas öka med 34,6 milj. kr. 

budgetåret 1983/84. 

Med hänsyn till att begreppet "fosterbarn" genom socialtjänstlagens 

ikraftträdande upphört att finnas inom sociallagstiftningen, anser CSN att 

studiestödslagen och studiestödsförordningen bör anpassas till detta för

hållande. CSN föreslår därför att begreppet fosterbarn och fosterföräldrar 

tas bort i de studiesociala författningarna och att 3 kap. 27 § studiestödsla

gen () 973: 349) samt 3 kap. 12. 38 och 46 §§ studiestödsförordningen 

0973: 418) ändras på sådant sätt. 

Avslutningsvis när det gäller studiehjälpsområdet föreslår CSN att reg

lerna om särskilt studiestöd till utlandssvenska elever enligt brev från 

Kungl. Maj:t den 8 september 1972 upphävs fr. o. m. 1983/84. Utgifts

minskningen beräknas till ca 0, I milj. kr. Förslaget grundar sig på en inom 

CSN genomförd utredning som överlämnades till regeringen den 27 augusti 

1982. 

Föredragandens överväganden 

I det följande föreslås åtgärder som leder till vissa kostnadsminskningar. 

Samtidigt har jag amett det angeläget att höja stöden för de ekonomiskt 

sämst ställda eleverna och jag föreslår också vissa uppräkningar som 

motiveras av prisutvecklingen. 

Det ji"ir/iingda harnhidraget och studiebidraget 

Det förlängda barnbidraget och studiebidraget utgår per månad med 

samma belopp som det allmänna barnbidraget. Detta belopp höjs efter 
förslag i proposition om upphävande av beslutet om karensdagar m. m. 
(prop. 1982/83: 55) den I januari 1983 från 250 till 275 kr. per månad. 

Centrala studiestödsnämnden <CSN) föreslår vissa förändringar som rör 

studietidsbcräkningen för studiehjälp. Enligt CSN:s förslag skall den tid 

för vilken studiehjälp utgår beräknas på samma sätt som för studiemedel. 

Förändringarna innebär en utgiftsminskning för studiebidragen med ca 9,0 

milj. kr. Jag tillstyrker CSN: s förslag och har beräknat anslaget med hän

syn till den beräknade utgiflsminskningen. 

lnvandrarungdomar sorri deltar i introduktionskurser om I - 2 terminer 

eller sommarkurser om sex veckor får i dag utbildningsbidrag med ett 

skattefritt engångsbidrag om 600 kr. för varje fullföljd termin/kurs. Utbe

talningarna görs via länsarbetsnämnderna sedan berörda skolor tillställt 

länsarbetsnämnderna förteckningar över de elever som har fullföljt kurser. 

Bidraget finansieras från anslaget Arbetsmarknadsutbildning på tolfle hu

vudtiteln. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare att 

föreslå att det särskilda utbildningsbidraget avskaffas. I stiillct avser jag all 
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senare föreslå regeringen att studiehjälp skall utgå till ungdomar som deltar 

i introduktionskurser för invandrarungdom. oaktat att utbildningstidens 

längd understiger åtta veckor. Jag beräknar kostnaderna till ca 500000 kr. 

under förevarande anslag. Jag räknar med att en motsvarande besparing 

kan göras på tolfte huvudtiteln. 

Jag vill i detta sammanhang påpeka att förlängt barnbidrag utgår även till 

studerande som fullgör utbildning motsvarande grundskolan vid skolor 

med enskild huvudman. Enligt bestämmelser som träder i kraft den I juli 

1983 kommer skolpliktens fullgörande i vissa slag av skolor med enskild 

huvudman att regleras i en ny paragraf i skollagen ( 1962: 319) 34 a *· Med 

hänsyn till detta bör 2 kap. 1 * studiestödslagen ändras så att den kommer 

att omfatta även dem som studerar vid skolor som avses i 34 a § skollagen. 

Under anslaget Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsan

svar för ungdom under 18 år m. m., föreslår jag ett system med individuella 

planer där studier varvas med perioder i arbetslivet. Under de senare 

perioderna utgår lön. För studietiden bör studiehjälp utgå. 

Jag har beräknat det sammanlagda medclsbehovet till 612 milj. kr. vilket 

är en ökning med 63.5 milj. kr. jämfört med vad som har anvisats inneva

rande budgetår. 

Resctilläggen 

CSN har föreslagit en rad regeländringar vad avser resetilläggen. Senast 

den I juli 1983 kommer det att finnas länsbolag för kollektivtrafiken i 

landets samtliga län. Detta förändrar enligt min mening förutsättningarna 

för resetilläggen. Jag är därför inte nu beredd att förorda några förändring
ar vad avser resetilläggen utan avser i stället all efter överläggningar med 

bl. a. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundct återkomma i 

denna fråga. 

Jag föreslår således att resetilläggen t.v. utgår med oförändrade regler 

och belopp och beräknar att detta medför ett ytterligare medelsbehov av 

34,5 milj. kr. 

Inackordering stilliigr;:et 

Med hänsyn till prisutvecklingen tillstyrker jag CSN :s förslag om en 

höjning av inackorderingstilläggets grundbelopp från 365 kr. till 400 kr. per 

månad. Jag beräknar att denna höjning tillsammans med en beräknad 

ökning av antalet elever med inaekorderingstillägg medför ett ytterligare 

medelsbehov av 13,5 miij. kr. för budgetåret 1983/84. Beträffande inackor

deringstilläggets hemresccrsättning beräknar jag ett ytterligare medclshe

hov av 8.6 milj. kr. med hänsyn till taxchöjningar och ett ökat antal elever. 

De inkomstpriirnde och helwvspriivade tilläggn1 m. m. 

Det inkomstprövade tillägget är i dag anknutet till det statliga bostadsbi

dragct. Stöden utgår med samma belopp per månad och är samordnade 
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vad avser inkomst prövning och reduktion av stödbeloppen. Fr. o. m. den I 

juli 1982 höjdes det inkomstprövade tillägget genom ett beslut grundat på 

proposition 1981/82: 124, till 240 kr. per månad. Bostadsbidragskommitten 

har nyligen till chefen för bostadsdepartementet överlämnat ett betänkan

de som bl. a. innehåller förslag till förändrade regler för bostadsbidragen. 

En förändring av dessa bidrag kommer att återverka på studiehjälpens 

inkomstprövade tillägg. I avvaktan på eventuella ändringar av bostadsbi

dragsreglerna föreslår jag nu ingen ändring beträffande det inkomstprö

vade tillägget. Ett ökat antal elever samt den redan beslutade höjningen 

medför dock ett ytterligare medelsbehov av 8.4 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. 

Det behovsprövade tillägget har de senaste åren varit föremål för regel

bundna höjningar. Dessa har syftat till att även i ett kärvt statsfinansiellt 

läge tillförsäkra de ekonomiskt svagaste grupperna ett stöd som inte urhol

kas av inflationen. Jag anser att det även i år finns anledning att höja 

beloppet och föreslår att det höjs från 265 till 290 kr. per månad. Vidare 

förordar jag att inkomstgränsen för det behovsprövade tillägget höjs från 

54000 till 56000 kr. per år. Merkostnaden för dessa höjningar samt för ett 

ökat antal elever beräknar jag till 5. I milj. kr. 

Resekostnadsersättning utgår till studerande vid statens skolor för 

vuxna i Härnösand och Norrköping. Jag beräknar det ökade medelsbeho

vet härför till 0,5 milj. kr. 

Återbetalninuspliktiga studiemedel 

Studiehjälpens bidrag och tillägg kan kompletteras med återbetalnings

pliktiga studiemedel. Elever i åldern 16-17 år kan beviljas högst 5000 kr. 

per läsår. Elever i åldern 18-'.!0 år som har kvar sambandet med föräldrar

nas ekonomi kan beviljas högst 10 000 kr. per läsår. Prövningen sker med 

hänsyn till elevens och föräldrarnas ekonomi. 

Elever i åldern 18-20 år som brutit sambandet med föräldrarnas ekono

mi kan få återbetalningspliktiga studiemedel med så stort belopp att det 

tillsammans med studiebidrag, resetillägg och värdet av fria skolmåltider 

och läromedel uppgår till samma belopp som kan utgå i studiemedel för 
studerande i högskolan. 

CSN föreslår som jag nyss har nämnt att den studiestödsberättigande 

tiden för elever med studiehjälp skall beräknas på samma sätt som i 

studiemedelssystemet. Jag ansluter mig till förslaget. Detta medför en 

minskning av medelsbehovet även beträffande återbetalningspliktiga stu

diemedel med ca 3,7 milj. kr. Totalt beräknar jag ett ytterligare medelsbe

hov om 52.3 milj. kr. för återbetalningspliktiga studiemedel för yngre ele

ver. Beräkningarna utgår från basbeloppsantagandet 20400 kr. för budget

året 1983/84. 

39 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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Övriga frågor 

Avslutningsvis tar jag upp några detaljer i de nuvarande reglerna där 

CSN föreslår en ändring. CSN föreslår att begreppet "fosterbarn" skall 

tas bort i de studiesociala författningarna. Jag är inte nu beredd att förorda 

en sådan ändring. Vidare föreslår CSN att särskilt studiestöd till utlands

svenska elever inte längre bör utgå. CSN har som framgår av nämndens 

framställan. genomfört en utredning som visar att ett fåtal elever har 

beviljats särskilt studiestöd, och att stödet numera når en annan grupp 

elever än som ursprungligen avsågs. Jag är därför beredd att förorda att 

Kungl. Maj:ts brev den 8 september 1972 angående särskilt studiestöd till 

utlandssvensk elev upphör att gälla den I juli 1983. Jag beräknar den årliga 

besparingen till 100 000 kr. 

Det förslag jag nu har lagt fram om höjning av inackorderingstillägg och 

behovsprövat tillägg kräver ändringar i 3 kap. 7 och 11 §§ studiestödslagen 

(1973: 349). 

Förslaget om ändrade regler för beräkning av studiestödsberättigande 

tid för elever med studiehjälp kräver ändringar i 3 kap. 5 och 24 §§ 

studiestöd slagen. 

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den I juli 1983. Jag återkommer 

med förslag till ändring i studiestödslagen under anslaget Vuxenstudiestöd 

m.m. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Studieliiälp m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 1159300000 kr. 

G 4. Studiemedel m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3357090939 

3 112000000 

3 862800000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och för 

återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen 

(1973: 349, omtryckt 1981: 579. ändrad 1981: 1116. 1206, 1982: 266, 345 och 

1244). 
Återbetalningen av studiemedel regleras i 8 kap. samma lag. 

Centrala studiestödsnämnden 

Studiemedel 

Vid oförändrade regler beräknar centrala studiestödsnämnden (CSN) 

medelsbehovet för studiemedel för budgetåret 1983/84 till 3 474 milj. kr., 
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vilket är 362 milj. kr. högre än anslaget för budgetåret 1982/83. 39.7 milj. 

kr. avser bidrag och 332,3 milj. kr. avser återbetalningspliktiga studieme

del. Ökningen föranleds av ett ökat antal elever. 

CSN föreslår ånyo att studiemedlens totalbel<ipp höjs till 145 'Ji:, av 

basbeloppet för ett läsår om nio månader. Förslaget beräknas medföra ett 

ökat medelsbehov på ca 72.0 milj. kr. För finansiering av detta föreslår 

nämnden att besparingar görs på vissa andra områden inom systemet. 

CSN föreslår en viss skärpning av reglerna för behovsprövning mot egen 

inkomst. En utgångspunkt har därvid varit att summan av studiemedel och 

inkomst efter skatt vid den s. k. fribeloppsgränsen skall motsvara högsta 

dagersättning från arbetsföshetskassa. Vidare bör detta belopp vara rela

tivt konstant för inkomster över denna fribeloppsgräns. Förslaget beräk

nas medföra ett minskat utflöde av studiemedel med ca 27.5 milj. kr. 

budgetåret 1983/84. varav 2.3 milj. kr. avser bidragsdelen och 25,2 milj. kr. 

avser återbetalningspliktiga studiemedel. 

Förslaget innebär dels att fribeloppen för egen inkomst ändras. dels att 

reduceringstakten skärps från nuvarande hälften av överskjutande belopp 

till två tredjedelar. 

Nuvarande och föreslagna fribelopp framgår nedan. 

Studietid Heltidsstudier Deltidsstudier 
antal % av basbelopp % av basbelopp 
månader 

Nuvarande Förslag Nuvarande Förslag 
regler regler 

5,0 55 45 140 120 
4,5 55 55 
4,0 55 65 140 130 
3.5 70 75 
3.0 85 85 140 140 
2.5 95 95 
2.0 110 110 140 150 
1.5 125 125 
1,0 125 135 140 160 

Fr. o. m. läsåret 1982/83 har CSN fattat beslut om nya regler om krav på 

studieresultat för rätt till fortsatta studiemedel för studier inom högsko

leområdet. Denna regeländring beräknas innebära en minskad utgift för 

studiemedel med ca 26.6 milj. kr. budgetåret 1983/84. varav 2.3 milj. kr. 

avser bidrag och 24,3 milj. kr. återbetalningspliktiga studiemedel. 

CSN räknar med att införa nya rutiner för studiekontrollen för elever i 

gymnasial utbildning under budgetåret 1983/84. Dessa rutinförändringar 

beräknas innebära en utgiftsminskning på 17 .0 milj. kr.. varav 1.5 milj. kr. 

avser bidrag och 15.5 milj. kr. avser återbetalningspliktiga studiemedel. 

CSN föreslår att studerande som erhåller utbildningsarvode, i likhet med 

dem som uppbär t. ex. utbildningsbidrag eller särskilt vuxenstudiestöd. 

inte samtidigt skall ha rätt att uppbära studiemedel. 
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För studier på eftergymnasial nivå gäller f. n. att studiemedel kan utgå 

under normalt högst tolv terminer. För studier t. o. m. gymnasial nivå finns 

ingen motsvarande begränsning. CSN föreslår nu en sådan begränsning, 

utformad så att studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd skall kunna utgå 

för grundskolekompetens samt en högst fyraårig gymnasial utbildning. 

Den föreslagna begränsningen beräknas medföra en besparing på ca 2 milj. 

kr .. varav 0.2 milj. kr. avser bidrag och 1.8 milj. kr. avser återbetalnings

pliktiga studiemedel. 

Utgiften för särskilt vuxenstudiestöd i form av återbetalningspliktiga 

studiemedel beräknas minska med 11,6 milj. kr. med hänsyn till CSN:s 

förslag om differentiering av det särskilda vuxenstudiestödet. 

A.terbeta/ning och äterkrm· 

Beträffande återbetalning av studiemedel föreslår CSN endast en smärre 

förändring av reglerna för uppskov med studiemedelsavgift. Bl. a. föreslår 

CSN att i 8 kap. 43 ~ studiestödslagcn ändras så att det blir möjligt att 

kunna fastställa slutlig av~ift utan ansökan. Förslaget innebär att CSN 

skall få möjlighet att fastställa slutlig studiemedelsavgift utan ansökan för 

alla som varit bosatta i Sverige under avgiftsåret och som har obetalda 

avgifter när inkomsttaxeringen är klar för avgiftsåret. Andringen föreslås 

träda i kraft den I januari 1984. När det gäller återkrav föreslår CSN att 

samma räntesats. dvs. statens utlåningsränta plus två procent. skall gälla 

alla återkravsärenden som beslutas fr. o. m. I juli 1983. dvs. även när det 

gäller återkrav av studiehjälp samt rim- och dagstudiestöd. För dessa 

stödformer finns i dag ingen fastställd räntesats. Förslaget beräknas med

föra att ytterligare ca 0.2 milj. kr. inbetalas i ränta per år. 

Föredragandens överväganden 

I föregående års budgetproposition lämnades en rad förslag till bespa

ringar med bl. a. syftet att öka genomströmningstakten i högskolan. Bespa

ringarna möjliggjorde också att studiemedlens totalbelopp kunde höjas 

från 140% till 142% av basbeloppet. 

Centrala studiestödsnämnden (CSNI föreslår nu att studiemedlens total

belopp höjs från 142 % till 145 % av basbeloppet för ett läsår om nio 

månader. Som jag redovisat under Vissa gemensamma frågor är jag. med 

hänsyn bl. a. till att många grupper i dag måste avstå från i och för sig 

berättigade förbättringar, inte beredd att tillstyrka CSN :s förslag om höjt 

studiemedelsbelopp. Jag vill i detta sammanhang erinra om att basbelop

pet. som ligger till grund för beräkning av studiemedelsbcloppen. genom 

beslut under hösten 1982 med anledning av proposition om upphävande av 

beslutet om karensdagar m. m. (prop. 1982/83: 55), återfick sin fullständiga 

anknytning till konsumentprisindex. Detta kommer att innebära en förbätt

rad ekonomisk situation för de studerande. Då återanknytningen till kon-
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sumentprisindex inte får någon effekt under år 1983, beslutade riksdagen 

under hösten 1982 att räkna upp 1983 års basbelopp med ett tilläggsbelopp 

om JOO kr. Därigenom tillgodoses till en del CSN:s förslag om en förbätt-

. ring av studiemedlen för detta år. Beräkningen av utgifterna under föreva

rande anslag utgår från basbeloppsantagandct 20400 kr. för budgetåret 

1983/84. 

CSN föreslår en viss skärpning av reglerna för behovsprövning mot egen 

inkomst. I konsekvens med att jag inte har tillstyrkt förslaget om en 

höjning av studiemedlens totalbelopp är jag inte heller beredd att tillstyrka 

den del av förslaget som innebär en högre reduceringstakt. Jag biträder 

däremot CSN:s förslag om att ändra fribeloppsgränserna vid prövning mot 

egen inkomst. Förslaget ger en högre grad av rättvisa mellan studerande 

med olika studietidslängd samt mellan hel- och deltidsstuderande. Det 

beräknas inte medföra några ökade kostnader. 

Fr. o. m. innevarande läsår har nya regler om krav på studieresultat för 

rätt till fortsatta studiemedel för vissa typer av studier inom högskolan 

införts. I likhet med CSN beräknar jag att detta kommer att innebära ett 

minskat utflöde av studiemedel. Detta kan beräknas till ca 29,9 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84. 

För elever i gymnasial utbildning avser CSN att införa nya regler för 

studiekontroll. Avsikten är bl. a. att formerna för kontrollen bättre skall 

anpassas till de olika utbildningarnas särart och att t. ex. utbildningar med 

stort inslag av självstudier och hög avbrottsfrekvens skall kontrolleras med 

särskild noggrannhet. Antalet felaktigt gjorda utbetalningar av studiemedel 

kan genom de aviserade åtgärderna komma att nedbringas. Utgifterna för 

studiemedel kan härigenom beräknas minska med 19,2 milj. kr. för budget

året 1983/84. 

CSN föreslår vidare en gräns för antalet terminer för vilka studiestöd 
kan utgå för gymnasial utbildning. Denna gräns föreslås sättas så att en 

studerande kan erhålla studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd för stu

dier på gymnasial nivå endast för det antal kalenderhalvår som erfordras 
för att erhålla grundskolekompetens samt en högst fyraårig gymnasial 

utbildning. Jag är inte bereud att nu förorda en sådan begränsning. 

CSN föreslår också att studerande som uppbär utbildningsarvode enligt 

de bestämmelser regeringen meddelar. inte samtidigt skall ha rätt till 

studiemedel. Jag tillstyrker detta förslag då studiemedel inte utgår till 

andra studerande med motsvarande förmåner under utbildningstiden. 

Utgiften för särskilt vuxenstudiestöd i form av återbetalningspliktiga 

studiemedel beräknar jag till 88,3 milj. kr. 

Återhetalning och återkrm· 

CSN föreslår att myndigheten fr. o. m. den 1 januari 1984 skall få möjlig

het att fastställa slutlig avgift utan ansökan. vilket jag biträder. Vidare 

föreslår CSN att samma räntesats.skall gälla för alla återkravsärenden som 
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beslutas fr. o. m. den I juli 1983, vilket jag likaledes tillstyrker. Ränta skall 

således utgå efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens 

utlåningsränta med två procentenheter. Ränta på andra former av studie

stöd än återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap., studiemedel enligt 

4 kap. och särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. studiestödslagen skall 

utgå från 30:e dagen efter dagen för återkravsbeslutet. Förslaget beräknas 

innebära ett ökat inflöde av räntemedel om 0.2 milj. kr. per år. 

Som jag tidigare redovisat under anslaget Ersättning till vissa myndighe

ter för deras handläggning av studiesocialt stöd. föreslår jag att förvaltning

en av äldre studielån förs över från postverket till CSN. För att vinna 

administrativa fördelar föreslår jag också att det fr. o. m. den I juli 1984 

skall vara möjligt att ändra återbetalningsvillkoren för studielån som bevil

jats enligt studiehjälpsreglementet (I 964: 402) till de som gäller för studie

medel. Överföring skall göras på ansökan av låntagaren och oberoende av 

såväl hur stor den återstående skulden är som hur lång amorteringstid som 

återstår. Återbetalningen bör därefter ske i huvudsak enligt reglerna i 8 

kap. studiestödslagen. Begränsad möjlighet till ändring av återbetalnings

villkoren infördes den I januari 1975 genom övergångsbestämmelser till 

studiestödslagen. Dessa regler gäller delvis ännu men ersätts av den nu 

föreslagna regleringen. 

Då det gäller återbetalning av studielån har redan tidigare vissa ändring

ar genomförts i syfte att närma återbetalningsreglerna till de regler som 

gäller för studiemedel. Jag föreslår nu att vissa ytterligare steg i denna 

riktning tas. Sålunda bör amorteringstiden aldrig kunna utsträckas efter 

det låntagaren har fyllt 65 år. Fordran skall kunna avskrivas om indrivning
en skulle vålla mer arbete eller kostnader än vad som är skäligt och 

möjlighet till kortare anstånd på grund av tillfälliga svårigheter att fullgöra 

betalningsskyldigheten bör införas. Erläggs ränta, amortering eller rän

teannuitet inte i rätt tid bör, i likhet med vad som gäller för studiemedel, 

påminnelseavgift utgå. 

Vid frivillig slutreglcring av dessa studielån under perioden ljuli-31 

december 1983 föreslår jag att 10% av kapitalskulden avskrivs. Under

stiger den återstående skulden 200 kr. bör i stället skulden avskrivas. Jag 

beräknar att inflödet av lånemedel genom erbjudandet om frivillig slutreg

lering enligt angivna villkor ökar med 29 milj. kr. 

För att påskynda inflödet av återbetalade medel kan det enligt ·min 

mening vara en fördel att vid återkommande tillfällen kunna erbjuda stu

diemedelstagare att göra högre inbetalningar än de fastställda mot viss 

rabatt. Jag överväger att senare framlägga förslag med denna inriktning. 

Vad jag nyss har föreslagit om inskränkning av rätten till studiemedel för 

studerande som uppbär utbildningsarvode och om ändrade fribelopps

gränser vid prövning av rätten till studiemedel mot egen inkomst kräver 

ändring av 4 kap. 3, 16 och 19 §§ studiestödslagen (1973: 349). Jag har 

vidare lagt fram förslag till bestämmelser som rör reglerna om återbetal-
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ning och återkrav. Sålunda bör 8 kap. 43 § ändras med anledning av mitt 

förslag om möjlighet att fastställa slutlig avgift utan ansökan och 9 kap. 2 § 

med anledning av förslaget om enhetlig räntesats. Bestämmelser om över

föring av studielån till studiemedel bör regleras i en särskild lag. Bestäm

melserna om återbetalning av studielånen bör tas in i punkt 6 i övergångs

bestämmelser till studiestödslagen och samtidigt bör punkterna 6 a-e i 

övergångsbestämmelserna upphävas. 

De nya bestämmelserna bör vad avser 8 kap. och punkt 6 första-sjunde 

styckena i övergångsbestämmelserna träda i kraft den I januari 1984 och 

såvitt avser 4 och 9 kap. den I juli I 983, då även övergångsbestämmelserna 

som reglerar frivillig slutbetalning av studielån bör träda i kraft. Lagen om 

ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån bör träda i kraft den 

I juli 1984. 

Jag återkommer med förslag till ändring av studiestödslagen under ansla

get Vuxentudiestöd m. m. . 

Förslaget till lag om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studie

lån bör fogas till detta protokoll som bilaga /0.4. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1 .. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 

om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån, 

2. till Studiemt'del m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag om 3 862 800 000 kr. 

G 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

198 1 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

428 108984 

614200000 

582400000 

Från anslaget bestrids utgifter för timstudiestöd, dagstudiestöd och sär

skilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 

(1973:349,omtryckt 1981:579,ändrad 1981:1116, 1206, 1982:266,345och 

1244) 5, 6 och 7 kap. Från anslaget bestrids också kostnader för statsbidrag 

till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. enligt förordningen 

(1980: 483, ändrad 1982: 495 l därom. Vidare bestrids från anslaget kostna

der för bidrag till centrala fackliga organisationer för planering av uppsö

kande verksamhet och grundläggande utbildning av fackliga studieorgani

satörer. 
Utgifterna under anslaget täcks genom medel från vuxenutbildningsav

giften. 
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Centrala studiestödsnämnden 

Vuxenutbildningsavgiften är f. n. 0.25 % av den totala lönesumman. 

Inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 beräk

nas till 760 milj. kr. Slutregleringen av vuxenutbildingsavgiften för budget

året 1981/82 beräknas ge ett överskott på 8 milj. kr. 

Förslag till disposition 

Utgifter 

Bidrag för uppsökande verksamhet 
på arbetsplatser 
Utbildning av studieorganisatörer. 
m.m. 
Timstudiestöd 
Dagstudiestöd 
Vuxenstudiebidrag 
Ersättning till riksförsäkringsverket 
för handläggning av vuxenstudiestöd 
Administration och information 
om vuxenstudiestöd 
Timerslittning vid grundutbildning 
för vuxna 
Bidrag till folkbildning 
Bidrag till vis;· central kursverksamhet 

Totalt 

1982/83 
Enl. riks-
dagens 
beslut 

28,0 

9.0 
74.3 
66.2 

438.7 

7.4 

20.4 

23.0 
95.0} 
27,0 

789,0 

1983/84 1983/84 
CSN:s Före-
förslag draganden 

30.0 30.0 

10,0 11,0 
85,5 64,8 
73.4 71,3 

432.6 405,3 

7.6 7.5 

20,2 20.1 

38.7 36.0 

70.0 1 89,0 
33.0 

768,0 768,0 

1 CSN räknar med att den del av vuxenutbildningsavgiftsmedlen som används till 
andra ändamål än studiestöden och dess administration återgar till den niva som 
gällde 1981/82. dvs. 70 milj. kr. CSN går dock inte in på hur dessa medel skall 
fördelas. 

I. Centrala studiestödsnämnden ICSN) föreslår att vuxenstudiebidraget 

till studerande som inte uppfyller kraven för ersättning från arbetslöshets

kassa sänks från 65 till 32.5 % av det belopp som den studerande skulle ha 

fått i utbildningsbidrag, men att den återbetalningspliktiga delen ökas i 

motsvarande utsträckning så att totalbeloppet blir oförändrat. Vidare före

slår CSN att studerande som uppfyller förutsättningarna för ersättning från 

arbetslöshetskassa får ett tilläggsbidrag för barn. Bidraget bör utgå för 

varje barn enligt regler som i huvudsak överensstämmer med de belopp 

och de regler som gäller för barntillägg inom studiemedelssystemet. 

CSN föreslår att antalet vuxenstudiebidrag för budgetåret 1983/84 ligger 

kvar vid oförändrat ca 17 000. Sedan resurser avsatts för studerande vid 

s. k. YTH-utbildningar bör resterande stöd i likhet med vad som gäller 

f. n .. fördelas ungefär lika mellan studerande på grunds kol- och gymnasie

skolnivå. Med hänsyn taget til_I förslag om differentiering av vuxenstudie

stödet beräknas kostnaderna till 432.6 milj. kr. för budgetåret 1983/84, 

vilket är en minskning i förhållande till budgetåret 1982/83 med 6, I milj. kr. 
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Medelsbehovet för återbetalningspliktiga studiemedel till dem som be

viljas vuxenstudiebidrag beräknar CSN till 89,1 milj. kr., vilket är en 

minskning i förhållande till anslag budgetåret 1982/83 med 36.9 milj. kr. 

(Belastar anslaget Studiemedel m. m.J. Enligt 7 kap. 9 § studiestödslagen 

skall regeringen bestämma beräkningsgrunder för skatteavdrag enligt 7 och 

8 §§ samma lag. Eftersom bestämmelsen inte fyller någon funktion föreslår 

CSN att den upphävs. 

2. Budgetåret 1982/83 uppgår antalet timstudiestöd till 25 000. CSN 

föreslår samma antal för budgetåret 1983/84. 

När det gäller timstudiestödets storlek upprepar CSN nu sitt•förslag från 

tidigare och föreslår en uppräkning från 33 kr. till 38 kr. per timme. 

Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 85,5 milj. kr .. vilket är 

en ökning i förhållande till budgetåret 1982/83 med l l.2 milj. kr. 

Beträffande reglerna för timstudiestöd föreslår CSN att de enskilda 

ansökningarna om timstudiestöd skall inges till vuxenutbildningsnämnden 

i det län där den studerande är bosatt. CSN föreslår också en mindre 

ändring vad gäller de kollektivt sökta stöden. Enligt CSN :s förslag skall en 

kollektiv ansökan ges in antingen till vuxenutbildningsnämnden i det län i 

vilket arbetstagaren huvudsakligen utför sitt arbete eller - om arbetstaga

ren inte kan sägas utföra sitt arbete huvudsakligen inom ett län - i det län i 

vilket den fackliga organisationen har sin postadress. Vidare föreslås en 

ändring av bestämmelserna om samordning mellan timstudiestöd och and

ra studiestöd. 

3. Budgetåret 1982/83 uppgår antalet dagstudiestöd till 15000. CSN 

föreslår samma antal för budgetåret 1983/84. CSN upprepar vidare sitt 

förslag om att inkomstbidraget höjs från 198 till 228 kr. och att internatbi

draget höjs från 170 till 180 kr. Medelsbehovet kan då beräknas till 73,4 

milj. kr. för budgetåret 1983/84, vilket är en ökning med 7,2 milj. kr. 
CSN upprepar sitt förslag om en begränsning av den typ av kurser vid 

folkhögskola för vilka dagstudiestöd skall kunna utgå. Skolöverstyrelsen 

bör efter samråd med CSN få bemyndigande att fastställa för vilka kurser 

dagstudiestöd skall kunna utgå. 

CSN föreslår vidare att nuvarande rekommendation om kvotering mel
lan kollektivt och enskilt sökta dagstudiestöd upphör och ersätts med en 

kvotering mellan arbetstagare och icke-arbetstagare. 

I likhet med förslagen beträffande timstudiestöd föreslår CSN att enskild 

ansökan om dagstudiestöd skall inges till vuxenutbildningsnämnden i det 

län där den studerande är bosatt samt att bestämmelserna om samordning 

mellan dagstudiestöd och andra studiestöd ändras. CSN föreslår vidare att 

de kollektiva ansökningarna skall inges på motsvarande sätt som föreslås 

för timstudiestöden. 

CSN föreslår slutligen i enlighet med den redovisning nämnden lämnat 

till regeringen den 28 januari 1982, att internatbidraget skall kunna rekvire

ras dels kollektivt av de fackliga organisationerna, dels av enskilda stude

rande. 
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4. CSN föreslår att för uppsökande verksamhet på arbetsplatser anvisas 

30,0 milj. kr. under budgetåret 1983/84, vilket är en ökning med 4 milj. kr. 

5. CSN föreslår att för planering m. m. av uppsökande verksamhet och 

utbildning av fackliga studieorganisatörer samt medel för de fackliga orga

nisationernas information om vuxenstudiestöd m. m. anvisas 10 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84, vilket är en ökning med I milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Vuxenutbildningsavgiften 

Vuxenutbildningsavgiften är 0,25 % av den totala lönesumman. Jag be

räknar inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften till 760 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84. 

Härutöver skall resultatet av slutregleringen av vuxenutbildningsavgif

ten för budgetåret 1981 /82 beaktas vid beräkningen av den tillgängliga 

summan för budgetåret 1983/84. Slutregleringen beräknas ge ett överskott 

på 8 milj. kr. 

Jag föreslår i enlighet med vad jag nyss anfört i den inledande översikten 

över littera G att 89 milj. kr. av medlen från vuxenutbildningsavgiften 

överförs till anslaget Bidrag till studieförbunden m. m. 

Vidare förordar jag att anslaget Bidrag till viss central kursverksamhet i 

sin helhet skall finansieras av medel från vuxenutbildningsavgiften. Kost

naden härför beräknar jag till 33 milj. kr., en ökning med 6 milj. kr. 

Kostnaderna för centrala studiestödsnämndens (CSN) administration av 

stöden uppgår till 20,1 milj. kr. Därutöver utgår ersättning till riksförsäk
ringsverket med 7,5 milj. kr. I likhet med föregående budgetår förordar jag 

att timersättningen vid grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna finan

sieras med medel från vuxenutbildningsavgiften. Kostnaden härför beräk

nar jag till 36 milj. kr. under anslaget Timersättning vid grundutbildning för 

vuxna. 

Utrymmet för vuxenstudiestöd samt uppsökande verksamhet på arbets

platser blir med hänsyn till nyss nämnda utgifter 584.4 milj. kr. 

Särskilt vuxenstudiestöd 

Riksdagen har med anledning av proposition om upphävande av beslutet 

om karensdagar m. m. (prop. 1982/83: 55) beslutat att höja arbetslöshetser

sättningarna fr. o. m. den I januari 1983. Regeringen har i anslutning därtill 

den 16 december 1982 beslutat om en höjning av dagpenningen vid arbets

marknadsutbildning från samma dag. Eftersom de särskilda vuxenstudie

stöden är direkt anknutna till utbildningsbidragen, höjs dessa i motsvaran

de mån redan innevarande budgetår. Härigenom ökar kostnaderna för 

varje stöd och därmed ryms färre stöd inom den tillgängliga medelsramen. 

Jag beräknar således att det finns utrymme för ca 14000 helårsstöd läsåret 

1983/84. Kostnaden härför beräknar jag till 405,3 milj. kr. 
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Jag förordar ingen ändring betriiffändc stödens fördelning mellan grund

och gymnasieskola och inte heller beträffande rätten till vuxenstudiestöd 

vid yrkesteknisk högskoleutbildning. 

CSN har föreslagit en differentiering av det särskilda vuxenstudiestödet. 

Enligt CSN :s förslag skulle studerande som intt: är berättigade till arbets

löshetsersättning erhålla ett lägre bidrag om endast 32,5 S'1r· av utbildnings

bidraget. medan övriga skulle få nuvarande 65 %. Härutöver skulle ett 

särskilt barntillägg utgå. 

CSN motiverar sina förslag med behovet av att höja vuxenstudiestöden 

för dem som avstår från förvärvsarbete för att studera. utan att därför · 

minska antalet stödrum .. Som jag nyss nämnt kommer vuxenstudiestöden 

att höjas väsentligt redan innevarande budgetår. Det gör att det inte är lika 

angeläget att snabbt göra några mer omfattande systemförändringar. Sam

tidigt anser jag. som jag redan har sagt i min inledande översikt. att CSN :s 

förslag är intressanta och är beredd att återkomma till frågan efter ytterli

gare beredning. 

Enligt 7 kap. 9 § studiestöd slagen ( 1973: 349) skall regeringen bestämma 

beräkningsgrunderna för skatteavdrag enligt 7 och 8 §§ samma lag. CSN 

framhåller att bestämmelsen inte fyller någon funktion och föreslår därför 

att den upphävs. Jag delar inte CSN :s uppfattning i denna fråga och 

biträder således inte den föreslagna ändringen. 

Tim- oeh daptudiestiid 

Tim~tudiestöden har inte räknats upp under de senaste två budgetåren. 

Härigenom har stöden kommit att släpa efter löneutvecklingen och detta är 

enligt CSN en bidragande orsak till svårigheterna för bl. a. de fackliga 

organi~ationerna att kunna utnyttja stöden. Jag är därför nu beredd att 

förorda en uppräkning av stödnivån på bekostnad av antalet stöd. 
Jag beräknar således att det skall finnas utrymme för 20000 timstudie

stöd, en minskning med 5 000 stöd. Jag förordar att ersättningen per timme 

höjs med 3 kr. till 36 kr. 

Antalet dagstudiestöd beräknar jag till oförändrat 15 000. Jag räknar med 

en höjning av inkomstbidraget till 216 kr. och av internatbidraget till 180 kr. 
CSN föreslår, som en förenkling av nuvarande bestämmelser, att en 

enskild ansökan om tim- och dagstudiestöd alltid skall inges till vuxenut

bildningsnämnden i det län i vilket den studerande är bosatt. Skälet till 

CSN :s förslag om ändrade regler är att nuvarande bestämmelser är onödigt 

krångliga och svåra att informera om. Bestämmelserna berör enligt min 

mening så få individer att de föreslagna ändringarna inte medför några 

problem i fördelningen av tim- och dagstudiestöd mellan länen. CSN 

föreslår vidare en mindre förändring beträffande det kollektiva ansök

ningsforfarandet. Jag biträder dessa förslag. 

Däremot är jag inte beredd att biträda CSN: s förslag beträffande ändra

de bestämmelser om samordning mellan olika studiestöd. 
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CSN föreslår vidare att den nuvarande rekommendationen om kvotering 

mellan kollektivt och enskilt sökta dagstudiestöd ersätts med en motsva

rande rekommendation om kvotering mellan arbetstagare och icke-arbets

tagare. CSN :s förslag förutsätter ändringar i 5 och 6 kap. studiestöd slagen 

( 1973: 349). Nuvarande kvotering bygger på uttalanden i propositionen om 

vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m. m. (prop. 1975: 23). 

Dåvarande chefen för utbildningsdepartementet anförde i denna proposi

tion att andelen för kolletivt sökta stöd borde kunna variera mellan 60-

85 o/c av de studiestöd som tilldelats ett visst län. Senare erfarenheter borde 

utvisa om det fanns behov att ändra det intervallet. I 1978 års budgetpropo

sition (prop. 1978179: 100) tog min företrädare upp frågan på nytt och 

anmälde då att det även i fortsättningen borde vara möjligt för enskilda att 

söka tim- och dagstudiestöd, men att vuxenutbildningsnämnderna borde 

kunna göra avsteg från tidigare angivna procent-regler. 

Jag är nu beredd att föreslå att inga centralt utfärdade kvoteringsanvis

ningar ges, utan att vuxenutbildningsnämnderna själva får ta ansvaret för 

att fördela tim- och dagstudiestöden mellan kollektiva och enskilda ansök

ningar och mellan arbetstagare Ol'.h icke-arbetstagare på ett sätt som över

ensstämmer med såväl gällande bestämmelser som med de uttalanden om 

målgrupper för och syftena med stöden som görs i prop. 1975: 23. Jag inser 

att en friare resursanvändning kan innebära problem beträffande den be

svärsrätt, som i dag finns för vuxenstudiestöden. Jag avser därför att låta 

se över bestämmelserna om besvär. 

CSN återkommer vidare med ett förslag om en begränsning av den typ 

av kurser vid folkhögskola för vilka dagstudiestöd skall kunna utgå. Jag är 
medveten om de problem som nuvarande mer fria användning av dagstu

diestöden kan innebära. Samtidigt tror jag inte att man löser problemet 

med den föreslagna begränsningen. Jag skulle snarare vilja lägga ett större 

ansvar på de fackliga organisationerna, som utnyttjar dagstudiestöden för 

sin verksamhet, och på de partssammansatta vuxenutbildningsnämnderna, 

som har att bevilja ansökningar om stöd. Med den friare resursanvändning, 

som det av mig nyss förordade avskaffandet av kvoteringsanvisningar 

medger, bör nämnderna kunna prioritera sådana sökande och sådan utbild

ning att de av statsmakterna angivna målen med dagstudiestöden uppfylls. 

Slutligen är jag beredd att förorda att internatbidragen skall kunna rekvi

reras kollektivt av de fackliga organisationerna. I dag fördelas de stöd som 

sökts kollektivt av den fackliga organisationen bland medlemmarna. Dessa 

måste emellertid själva efter genomgången kurs rekvirera det i dagstudie

stödet ingående internatbidraget. Enligt mitt förslag skall nu hela dagstu

diestödet kunna rekvireras av den fackliga organisationen. Eventuella 

återkrav av felaktigt beviljade medel bör i sådana fall kunna riktas till dessa 

organisationer. 
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Uppsiikande i·erksamlzet m. m. 

Jag räknar med en ökad kostnad för uppsökande verksamhet på arbets

platser med 2 milj. kr. samt en ökad kostnad för planering m. m. av uppsö

kande verksamhet och utbildning av fackliga studieorganisatörer med 1 
milj. kr. 

Under anslaget Centrala studiestödsnämnden m. m. har jag tidigare för

ordat att medel till information om vuxenstudiestöden till de fackliga 

organisationerna m. tl. skall överflyttas till förevarande anslag, anslagspos

ten Planering m. m. av uppsökande verksamhet och utbildning av fackliga 

studieorganisatörer. Jag beräknar kostnaden till 1 milj. kr. 

Sammanlagt beräknar jag kostnaderna för de båda anslagsposterna till 41 

milj. kr. 

Under anslaget bör för budgetåret 1983/84 sammanlagt 582.4 milj. kr. tas 

upp. Dessa medel bör således fördelas enligt följande uppställning. 

Uppsökande verksamhet på arbetsplatser 
Planering av uppsökande verksamhet och 
utbildning av studieorganisatörer samt 
information om vuxenstudiestöden 
Tim studiestöd 
Dagstudiestöd 
Särskilt vuxenstudiestöd 

30,0 milj. kr. 

11,0 milj. kr. 
64,8 milj. kr. 
71,3 milj. kr. 

405.3 milj. kr. 

Jag förordar att anslaget i sin helhet skall finansieras med de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 

Regeliindringar 

De förslag jag nu har lagt fram om ändrade regler för ansökan om tim

och dagstudiestöd kräver av systematiska skäl ändringar i paragrafindel
ningen i 5 och 6 kap. studiestödslagen. Sålunda bör nuvarande 5 kap. 4-

7 §§betecknas 5 kap. 5-8 §§och nuvarande 5 kap. 8 §bör betecknas 5 kap. 

4§. Vidare bör nuvarande 6 kap. 6-9§§ betecknas 6 kap. 7-10§§ och 

nuvarande 6 kap. 10 § bör betecknas 6 kap. 6 §. De nämnda förslagen samt 
förslagen om ändrade belopp för tim- och dagstudiestöd och om fördel

ningen mellan kollektivt och enskilt sökta sådana stöd kräver dessutom 

ändringar i de nya 5 kap. 5 och 7 §§och de nya 6 kap. 7 och 9 §§ studiestöd

lagen. Vad jag har föreslagit om att internatbidrag, som har beviljats 

facklig organisation för fördelning mellan arbetstagare. också skall kunna 

utgå till den fackliga organisationen förutsätter att en ny bestämmelse tas 

in i studiestödslagen. Denna bör tas in i en ny paragraf. 6 kap. 11 §. 

Jag vill erinra om att jag under anslagen Studiehjälp m. m. och Studieme

del m. m. lagt fram förslag om vissa ändrade regler som kräver dels att 

punkterna 6 a-e i övergångsbestämmelserna upphävs. dels att 2 kap. I §. 3 

kap. 5. 7. 11och24§§. 4 kap. 3, 16 och 19§§. 8 kap. 43§. 9 kap. 2§ samt 

punkt 6 övergångsbestämmelserna till studiestödslagen ändras. 
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Det fullständiga förslaget till ändringar i studiestödslagen bör fogas till 

detta protokoll som hilaRa 10.5. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. anta ett inom utbildningsdepaitementet upprättat förslag till lag 

om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

2. godkänna att 582400000 kr. av de medel som tillfaller statsver

ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 an

vänds för att finansiera anslaget, 

3. till Vuxenstudiestöd m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett re

servationsanslag av 582 400 000 kr. 

G 6. Timersättning vid grundutbildning för vuxna 

198 J/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

66241775 

46000000 

64000000 

Från anslaget bestrids utgifter för timersättning vid grundutbildning för 

vuxna enligt förordningen om timersättning vid grundutbildning för vuxna 

( 1976: 327, ändrad 1980: 355 och 1982: 508). Kostnaderna för timersättning 

till den som förlorar arbetsinkomst finansieras med medel från vuxenut

bildningsavgiften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Antalet deltagare i grundutbildning för vuxna kan antas fortsätta att öka. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar därför att medelsbehovet 

med oförändrade regler och belopp kommer att uppgå till 60,5 milj. kr., 

vilket är en ökning i förhållande till vad som anslagits för budgetåret 

1982/83 med 14,5 milj. kr. 

CSN föreslår en höjning av timersättningen för de studerande som har 

inkomstbortfall från 33 till 38 kr. Kostnadsökningen för förslaget beräknas 

till 5,2 milj. kr. Det totala medelsbchovet beräknas till 65,7 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår en höjning av timersätt

ningen vid grundutbildning för vuxna för studerande som har inkomstbort

fall med anledning av studierna. Jag tillstyrker att beloppet höjs från 33 kr. 

per timme till 36 kr. per timme. Medelsbehovet kan till följd av höjningen 

beräknas öka med 3,5 milj. kr. 

CSN framhåller i sin anslagsframställning att antalet deltagare i grundut

bildning för vuxna kan antas fortsätta att öka. Utnödet av medel kan på 

grund därav väntas öka med 14.5 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 
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Timersättning vid grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna med 

inkomstbortfall finansieras med medel från vuxenutbildningsavgiften. Jag 

beräknar kostnaderna till 36 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 36000000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 används 

för att finansiera delar av anslaget. 

2. till Timersättning vid grundutbildning för vuxna för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag om 64 000 000 kr. 

G 7. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kre
ditgaranti · 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

173062 

200000 

200000 

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 % av 

kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörelsen 

(1961: 384) om avskrivning av lån för studier. dels för avskrivning i de fall 

låntagaren.avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De låneformer 

som är förbundna med allmän avskrivning med 25 % har upphört enligt 

1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studiesociala stödet till 

studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmänna avskrivning

en kommer dock anslaget att belastas med kostnader under en övergångs

tid. 
Centrala studiestödsniimnden föreslår att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

An~laget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för m·skrivning m• l'is.1·a studie/lin med statlig 

kreditgaranti för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

200000 kr. 
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G 8. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 

Den s. k. studerandehälsovårdsutredningen har våren 1982 lagt fram sitt 

betänkande Hälsovård för högskolestuderande !Ds U 1982: 12). Jag har i 

rnin inledande översikt om studiesociala frågor anmält att jag avser att 

senare föreslå regeringen att under våren 1983 lägga fram en särskild 

proposition om hälsovård för studerande. 

Enligt utredningens förslag bör samtliga statliga medel som nu utgår till 

dessa ändamål samlas under ett anslag. I dag utgår medel till studerande

hälsovård och motionsidrott även ur anslagen Bidrag till sjukförsäkringen 

under femte huvudtiteln och ur Stöd till idrotten under tionde huvudtiteln 

samt ur vissa anslag inom högskolan. 

Jag är efter samråd med chefen för socialdepartementet redan nu beredd 

att förorda att 2 500 000 kr. förs över till förevarande anslag från anslaget 

Bidrag till sjukförsäkringen. 

Beträffande övriga anslag återkommer jag i samband med förslaget till 

proposition. 
I avvaktan på den särskilda propositionen bör anslaget Bidrag till hälso

och sjukvård för studerande tas upp med ett preliminärt beräknat belopp i 

statsbudgeten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till BidraR till hiilso

och sjukvård för studerande för budgetåret 1983/84 beräkna ett 

förslagsanslag av 5720000 kr. 
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H. INTERNATIONELLT KULTURELLT 
SAMARBETE 

Vissa gemensamma frågor 

Föredragandens överväganden 

Anslagen till internationellt kulturellt samarbete avser både bilateralt 

utbyte och multilateralt samarbete såsom exempelvis inom Förenta natio

nernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). Sveri

ges deltagande i Europarådets verksamhet på kultur- och utbildningsområ

det liksom i Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(0ECD) utbildnings- och forskningssamarbete bekostas till största delen 

genom anslag under tredje huvudtiteln. I övrigt sker den större delen av 

utlandskontakterna och det internationella samarbetet inom utbildningens, 

forskningens och kulturens områden inom ramarna för de berörda myndig

heternas och institutionernas allmänna verksamhetsmedel. 

Jag kommer senare att anmäla frågan om Sveriges ·andel av Nordiska 

ministerrådets kulturbudget för verksamheten 1984. I det följande kommer 

jag endast att redovisa ett preliminärt beräknat belopp för detta ändamål. 

Mina förslag vad gäller den särskilda budgeten för det internationella 

kulturella samarbetet präglas liksom inom övriga områden av den återhåll

samhet som betingas av det statsfinansiella läget. Jag föreslår endast 

sådana nya åtaganden som kan finansieras genom omprioriteringar mellan 

befintliga anslag eller anslagsposter. Vid beräkning av bidragen till sådan 

statlig eller statsunderstödd kulturell verksamhet som helt eller till största 
delen innebär utgifter i utlandet tar jag hiinsyn till inträffade växelkursför

ändringar. 

40 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr 100. Biluga JO 
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H 1. KuJturelJt utbyte med utlandet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Ändamål 

3702210 

3674000 

4306000 

1. Statens kulturråd för interna-
tionellt kulturutbyte 

2. Svenska institutet för 
a) internationellt kulturutbyte 
b) viss stipendieverksamhet 
3. Skolöverstyrelsen för inter-

nationellt utbyte på skolans 
område 

4. Svenska studenthemmet i 
Paris 

5. Nämnden för svenskt-
amerikanskt forskarutbyte 
(fulbright Commission) 

6. Riksföreningen Sverige-
kontakt 

7. Folkrörelsernas internatio-
nella kulturkontakter 

Summa 

Statens kulturråd 

Reservation 259538 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

2073000 

571000 
50500. 

361500 

151000 

253000 

214000 

3674000 

An slagsfram
ställningar 

+ 207000 

+ 44000 
+ 3 500 

+ 447000 

+ 29000 

+. 79000 

+ 500000 

+I 309500 

Före
draganden 

+ 165000 

+ 45000 
+ 3000 

+ 65000 

+ 26000 

+ 18000 

+310000 

of. 

+632000 

Kulturrådet framhåller betydelsen av det internationella kulturutbytet 

för att ge impulser och kontakter för svenskt kulturliv. Rådet konstaterar 

att intresset för internationellt kulturutbyte har ökat märkbart under sena

re år och att det därför är väsentligt att den nuvarande anslagsnivån inte 

sänks. 

Svenska institutet 

Institutet begär kompensation för beräknade kostnadsökningar och kon

staterar samtidigt att efterfrågan på institutets insatser ifråga om kontakter 

och praktisk service samt ekonomiskt bistånd fortsätter att öka både inom 

och utom Sverige. 

Sko/iiverstyrelsen ( SÖ) 

Från anslagsposten bestrids bl.a. kostnader för bidrag till stipendier åt 

svenska elever vid United World College of the Atlantic. den av Svenska 

förbundet för internationella barnbyar bedrivna barnbyverksamheten i 

Sverige. svenskt medlemskap i internationella förbundet för hushållsun

dervisningens befrämjande samt svenska elevers deltagande i de årliga 

internationella skolungdomstävlingarna, de s.k. olympiaderna. i naturve-
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tenskap. Utöver kompensation för prisomräkning begär SÖ medel för 

anordnande av internationella konferenser (300000 kr.). 

Svenska studenthemmet i Paris 

Styrelsen anhåller om ett med 29000 kr. förhöjt statsbidrag till hemmets 

drift. Priserna för sommaruthyrning har i år höjts med 16 % för att kompen

sera de ökande driftkostnaderna och övriga hyror med i genomsnitt 14% 

för innevarande läsår. 

Nämnden för svenskt-amerikanskt fi>rskarutbyte (Fulhriglzt Commission) 

Den av nämnden föreslagna ökningen av anslaget är ett led i en långsik

tig, reell ökning av det svenska bidraget i förhållande till det amerikanska 

så att paritet mellan bidragen kan uppnås. Det svenska bidraget har hittills, 

framhåller nämnden. varit relativt lågt, både i förhållande till det ameri

kanska bidraget och till övriga västeuropeiska länders bidrag till sina resp. 

kommissioner. Svenska akademiska rektorskonferensen har som bilaga till 

Fulbrightkommissionens anslagsframställning överlämnat en skrivelse där 

den uttalar sitt stöd för Fulbrightprogrammet. 

Riksföreningen Sverigekontakt 

Riksföreningen anhåller om ett statsbidrag med 575 000 kr. Statsbidrag 

har inte tidigare utgått till föreningen. Ett statsbidrag är avsett att ge 

föreningen möjlighet att fortsätta sin verksamhet till stöd för svenskar i 

utlandet trots bortfallet av den för föreningen betydelsefulla tjänstebrevs

rätten. 

Föredragandens överväganden 

Svenska akademiska rektorskonferensen har i en skrivelse uttalat sig för 

en förstärkning av anslaget till Fulbrightkommissionen. Jag ansluter mig 

till den uppfattning som har förts .fram i skrivelsen. För att möjliggöra en 

höjning av Sveriges andel av det totala bidraget har jag därför under 

anslaget Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m. beräknat 165 000 kr. 

som bidrag till Fulbrightkommissionens verksamhet. Under samma anslag 

utgår också medel till kommissionen för att tacka kostnader för studieråd

g1vmng. 

Min företrädare anmälde i 1982 års budgetproposition sin avsikt att 

föreslå regeringen att ett uppdrag skulle ges åt skolöverstyrelsen (SÖJ att 

utreda förutsättningarna för att inrätta stipendier för svenska gymnasieele

ver vid Lycee International i Paris eller vid annat franskt gymnasium. 

Sådana stipendier skulle inrättas budgetåret 1983/84. 

Regeringen gav SÖ detta uppdrag i juni 1982. SÖ har helt nyligen 

redovisat uppdraget, som f.n. bereds inom regeringskansliet. I avvaktan på 

att beredningen av ärendet slutförs har jag bt.:räknat 66000 kr. som bidrag 

till stipendier för gymnasiestudier i Frankrike. (post 3). 
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Riksföreningen Sverigekontakt har en viktig uppgift som förmedlare av 

bl.a. svenska läromedel till utlandsskolor, universitet och vissa andra 

institutioner utomlands. Sedan riksföreningen den I juli 1982 har mist sin 

tjänstebrevsrätt står den inför risken att tvingas upphöra med sin verksam

het. Enligt vad jag erfarit utreds f. n. inom SÖ frågor om läromedelsförsörj

ningcn till svenska utlandsskolor och övrig svensk undervisning utom

lands. Jag förutsätter att detta utredningsarbete kommer att ge underlag för 

en mera permanent ordning för utlandsskolornas försörjning med lärome

del. I avvaktan härpå bör riksföreningcns verksamhet på området stödjas 

med statsmedel. Jag förordar därför att en ny anslagspost förs upp under 

förevarande anslag. Jag har för budgetåret 1983/84 beräknat 310000 kr. för 

förmedling och distribution av läromedel till utlandsskolor och annan 

svenskundervisning i utlandet. 

Jag förordar härutöver en viss uppräkning av anslaget för nästa budgetår 

med hänsyn till prisutvecklingen. Därutöver har jag beräknat viss kompen

sation för den nyligen genomförda devalveringen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till K11/t11rellt 11thyte med utlandet för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 4 306 000 kr. 

H 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

14 730549 

15 134000 

32241000 

År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för 

utbildning. vetenskap och kultur. Unesco (Sveriges överenskommelser 
med främmande makter 1950: 114). Svenska unescorådet är ett med stöd av 

Unescos stadga inrättat nationellt råd med uppgift att i Sverige främja 

Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom ramen för organisa

tionens program. Nu gällande instruktion för rådet fastställdes den 28 juni 

1968. 

Medel för den upplysningsvcrksamhet i Sverige om Unesco. för vilken 

svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln. 
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I. Årsbidrag till Unesco 
2. Svenska unescorådet för 
a) rådets möten 
b) utrednings- och 

program verksamhet 
3. Deltagande i Unescos 

generalkonferens 
år 1983 

Summa 

Svenska unescorådet 

1982/83 

14872000 

103 000 

129000 

30000 

15134000 

Beräknad ändring 1983/84 

Uncsco- Före-
rådet draganden 

+ 13 128000 +17000000 

+ 12000 + 3000 

+ 21000 + 4000 

+ 100000 + 100000 

+13261000 +17107000 

Vid U nescos 21 :a generalkonferens hösten 1980 fastställdes organisatio

nens budget för treårsperioden 1981-1983. För innevarande budgetår har 

medel beräknats för den svenska andelen av denna budget såvitt avser år 

1983. Årsbidraget för 1984, som alltså skall betalas ut under budgetåret 

1983/84, kan beräknas först när generalkonferensen hösten 1983 fastställt 

organisationens budget för perioden 1984-1985. U nescorådet uppskattar 

preliminärt medels behovet för Sveriges bidrag till U nesco år 1984 till 28 

milj.kr. Kostnaden för det svenska deltagandet i Unescos generalkonfe
rens år 1983 beräknar rådet till 130 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Svenska unescorådets preliminära bedömning bör läggas till grund för 

anslagsberäkningen vad gäller årsbidrag till Unesco. Med hänsyn till inträf

fade valutakursförändringar har jag därutöver räknat med ytterligare höj
ning av bidraget. Därvid förutsätter jag att anslaget under budgetåret 
1983/84 får belastas med den svenska andelen för år 1984 av den budget 
som Unescos generalkonferens slutligen fastställer hösten 1983. 

För kostnader för svenskt deltagande i Uneseos generalkonferens år 
1983 beräknar jag i enlighet med rådets förslag 130 000 kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 32 241 000 kr. 
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H 3. Bidrag till internationella kongresser m.m. i Sverige 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

536879 
560000 
577000 

reservation 7120 

Från anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till förberedelse- och 
administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella kon
gresser och symposier. företrädesvis på utbildningens och forskningens 

områden. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 577 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till internationella kongresser m.m. i Sverige för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 577 000 kr. 

H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1981 /82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1791000 
2086000 
2260000 

Under detta anslag utgår f.n. bidrag till fyra svenska icke-statliga forsk
nings- och kulturinstitut i utlandet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Instituten Före-
draganden 

Svenska institutet 
i Rom 1677000 +342000 +268000 

Svenska institutet 
i Athen 202000 + 98000 + 80000 

Tessininstitutet 
i Paris 177000 -177000 -177000 

Svenska forsknings-
institutet i 
Istanbul 30000 + 25000 + 3000 

Summa 2086000 +288000 +174000 

Instituten 

Styrelsen för Sl'enska institutet i Rom begär utöver kompensation för 
pris- och löneökningar samt ökad hyra medel för att kunna anställa en 

forskarassistent. 
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Styrelsen för Svensk{/ institutet i Athen begär en uppräkning av anslaget 

med 98 000 kr. Styrelsen hänvisar till den höga inflationen i Grekland och 

framhåller att institutet räknar med underskott i verksamheten innevaran

de budgetår. 

Styrelsen för Srenska forskningsinstitutet i lstanbul begär medel för 

ökade lokalkostnader samt för stipendier och kurs verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Bidraget till Tessininstitutet förs fr.o.m. budgetåret 1983/84 över med en 

del till tredje huvudtiteln. anslaget D l. Svenska institutet och med en del 

till anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och samling

ar m. m. anslagsposten l. Statens Konstmuseer under littera B. Jag har 

beaktat detta vid beräkningen av förevarande anslag. 

Vad gäller anslaget i övrigt har jag inte räknat med andra förändringar än 

sådana som följer av prisutvecklingen. Därvid har jag beräknat viss kom

pensation för den nyligen genomförda devalveringen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till srenska institut i ut/(lndet för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett anslag av 2260000 kr. 

H S. Nordiska ministerrådets kulturbudget 

Genom 1971 års nordiska kulturavtal har en för de nordiska länderna 

gemensam kulturbudget upprättats. Denna budget fastställs av Nordiska 

ministerrådet med förbehåll för de nationella parlamentens godkännande 
och avser ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. I statsbudge

ten för 1982/83 har under anslaget Nord i ska ministerrådets kulturbudget 

anvisats 35 100000 kr. som svensk andel av denna budget för år 1983 (prop. 

1981/82:200. KrU 1981/82:27, rskr 1981/82:340). 

Föredragandens överväganden 

Budgetarbetet beträffande Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 

1984 pågår f.n. i ministerrådets olika organ. Jag avser att senare föreslå 

regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande denna budget. I 

avvaktan härpå bör preliminärt beräknas oförändrat belopp för den svens

ka andelen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska mini.1·

terrådets kulturhudget för budgetåret 1983/84 beräkna ett för

slagsanslag av 35 100000 kr. 
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H6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. 

1981/82 Utgift 6809411 Reservation 3860069 

1982/83 Anslag 10373000 

1983/84 Förslag 5 559000 

Från detta anslag anvisas medel för vissa ändamål. bl. a. av bilateral 

karaktär, som inte ingår i Nordiska ministerrådets kulturbudget. 

Andamål Belopp Anslags- Före-
1982/83 framställ- draganden 

ningarna 

S1·enska Föreningen 
Norden 

l. Föreningens allmänna 
verksamhet 1313000 + 287000 + 40000 

2. Fortbildning av lärare 
i de nordiska språken 

3. Lärarutbyte mellan 
de nordiska länderna 

4. Nordiska studieutbytes- 484000 + 66800 + 62000 
resor för skolungdom 

5. Stipendier till 
svenska gymnasiesko!-
elever för studieresor i 

Norden 
6. Stipendier till 

kulturkritiker och 
kulturjot•rnalistcr 35000 + 5000 + 4000 

7. Stipendier till isländska 
folkhögskolelever 66000 + 9000 + 3000 

8. Kulturellt utbyte med 
Island 92500 + 17 500 + 10000 

9. Kulturellt utbyte med 
Färöarna 29000 + 6000 + 3000 

10. Föreningen Nordens institut 171000 + 8600 + 5000 

Samarbete med Finland 
11. Kurser i finska och 

svenska inom 
Norrbottensdistriktet av 
föreningen )-;orden 218 000 + Il 000 + 15000 

12. Kurser i svenska för 
finländska lärare 33000 + 2000 + I 000 

13. Nordkalottlinjcn vid 
Tornedalcns 
folkhögskola 27 500 + 1400 + I 000 

14. Kommitten för översättning 
till svenska av 
finsk facklitteratur 44500 + 25500 + 10000 

15. Sverigefinska 
språknämnden 238000 + 112000 + 30000 

16. Hanaholmcn, kulturcentrum 
för Sverige och Finland 218 500 + 181500 + 27000 

Samarht'fl' med Island 

18. Bidrag till inköp av 
svensk litteratur till 
Islands riksbihliotek 9000 + I 000 + I 000 
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Ändamål Belopp Anslags- Före-
1982/83 framställ- draganden 

ningarna 

19. Stipendier till isländska 
forskare och 
forskarstuderandc 93000 + 7000 + 4000 

20. Stipendier till islänningar. 
för yrkesutbildning 
i Sverige 44000 + 2000 + 2000 

21. Kurs i svenska för 

} islänningar 
22. Kurs i isländska för 70000 + 130000 + 10000 

deltagare från 
Nordkalotten 

Samarbete med Norge 
23. Svenskhemmet Voksenåsen 

AIS 
a) Lokalkostnader I 108000 + 147000 + 147000 
b) Kulturell verksamhet 

vid hemmet 139000 + 15000 + 20000 
24. Svensk-norska 

samarbetsfonden 142000 + 8000 + 15000 

Nordiskt samarbete 
25. Föreningen Nordisk 

folkhögskola i 
Geneve 118000 + 3 500 + 10000 

26. S:te Genevieve-biblioteket 
i Paris 

a) Lönetillägg för en 
nordisk bibliotekarie 8400 of. of. 

b) Inköp av svensk litteratur 
till biblioteket 18000 + 4000 + I 000 

27. Nordiska kurser i 
språk och litteratur 118000 + 63000 + 14000 

28. Nordiska 
författarstipendier 37 500 + 20000 + 4000 

29. Nordiskt 
författarsamarbete 17000 of. 

30. Nordiskt 
musiksamarbete 87000 + 14000 + 10000 

31. Uppförande av ett 
Nordens hus på 
Färöarna 5280000 -5 280000 -5 280000 

32. Till regeringens 
disposition 128600 + 17000 

Summa 10373000 -4132200 - 4814000 

Ur ans/agsframställningarna 

S1·enska föreningen Norden begär ett med sammanlagt 325 000 kr. höjt 

statsbidrag. fördelat med 287 000 kr. på föreningens administration och 

allmänna verksamhet och med 38 000 kr. på de särskilda ändamål förening

en har att tillgodose. 

Styrelsen för kulturcentret Hanalwlmen ansöker om ett anslag av 

400000 kr. som bidrag för svenskars deltagande i centrets verksamhetspro

jekt och anskaffningar från Sverige. Höjningen motiveras av den allmänna 

kostnadsökningen och av att anslaget från finska staten höjts. 
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Sverigefinska språknämnden begär en uppräkning av statsbidraget med . 

112 000 kr. Ett förhöjt statsbidrag är enligt nämnden nödvändigt för att 

täcka ett beräknat underskott i verksamheten. 

Vid Svenskhemmet Voksen<lsen genomfördes under budgetåret 1980/81 
en upprustning av den äldre delen. En förutsättning för att ombyggnaden 

skulle få genomföras var att den därigenom uppkommande hyreshöjningen 

skulle belasta driften. Styrelsen begär således inte statsbidrag för den 

delen av hyran men anhåller om att hela det resterande hyresbeloppet 

täcks av statsbidrag. Detta hyresbelopp beräknas till 1 255 000 kr. För den 

kulturella verksamheten vid hemmet inskränker styrelsen sig till att begära 

prisomräkning. Styrelsen framhåller emellertid att uppbyggnaden och un

derhållet av basresurserna för denna verksamhet är nödvändigt för att 

skapa en kulturell miljö som kan främja Voksenåsens syfte. 

Föredragandens överväganden 

För Svenska föreningen Norden och de särskilda ändamål föreningen 

har att tillgodose beräknar jag en sammanlagd bidragshöjning av 124 000 
kr. som kompensation för kostnadsstegringar m.m. 

Enligt statsmakternas beslut hösten 1976 om ny förvaltningsform för 

Svenskhemmet Voksenåsen (prop. 1976/77:25 s. 73-77. KrU 1976/77:27. 
rskr 1976/77:72) ankommer det på regeringen att varje år i förslaget till 

statsbudget ta ställning till frågan i vilken mån Voksenåsens drift kan 

belastas med kostnaderna för lokalhyra. Regeringen beslutade år 1980 om 

en ombyggnad och modernisering av Voksenåsens äldre del. Ombyggna

den slutfördes i mars 1981. Som en följd av ombyggnaden har hyran höjts 

för den delen av fastigheten. Denna hyreshöjning täcks av ökade intäkter 
varför jag inte beräknar medel härför. Det överskott i verksamheten som 

därutöver uppstår bör användas för avskrivning av inventarier och vissa 

nyinvesteringar. Resterande hyresbelopp bör därför täckas av bidrag från 

detta anslag. För detta ändamål beräknar jag I 255 000 kr. 

Under detta anslag anvisas medel för den svenska andelen av kostna

derna för uppförandet av Nordens hus på Färöarna. Huset beräknas vara 

intlyttningsklart våren 1983. Något behov av medel föreligger alltså inte 

fr. o. m. 1983/84. 
Jag har förutom viss kompensation för prisutvecklingen beräknat en 

uppräkning av del av anslaget med anledning av devalveringen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bilateralt nordiskt kultursamarbete m.m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 5 559 000 kr. 
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I. VISSA INOM UTBILDNINGSDEPARTEMEN
TETS VERKSAMHETSOMRÅDE GEMENSAMMA 
ÄNDAMÅL 

Vissa gemensamma frågor 

INVESTERINGAR 

Statsrådet Hjelm-Wallen 

Ändamålsenliga lokaler utgör en väsentlig förutsättning för förnyelsen 

av grundläggande högskoleutbildning och forskning samt högskolans sam

verkan med sektorsorgan och näringsliv. Regeringens investeringspolitik 

omfattar därför lokalförsörjningen för högskolan. särskilt lokaler för forsk

ning och utbildning som är av betydelse för förnyelse av det svenska 

näringslivet. I propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. 

(prop. 1982/83: 50) har regeringen därför bl. a. föreslagit tidigareläggning av 

byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde till 

en sammanlagd kostnad av 153 milj. kr. Riksdagen har godkänt förslagen. 

Nämnda åtgärder bygger i allt väsentligt på myndigheternas p1ioritering

ar och kommer att ge effekt under de närmaste budgetåren. Jag räknar med 

att en del av de senaste årens lokalproblem härigenom skall kunna röjas 

undan. Samtidigt medför åtgärderna att medelsförbrukningen för bygg

nadsarbeten ökar kraftigt och därmed även belastningen på statsbudgeten. 

:\tgärderna skall därför snarare ses som tidigareläggningar av planerade 

byggnadsarbeten än en generell höjning av planeringsnivån. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om den utredning om ett nytt planeringssystem för 
lokaler och lokalkostnader som regeringen den 24 juni 1982 uppdrog åt 

byggnadsstyrelsen. universitets- och högskoleämbetet. statens kulturråd 

och riksarkivet att göra. 

I jämförelse med föregående års investeringsplaner redovisar jag efter 

samråd med statsrådet Göransson nya eller ändrade kostnadsramar om 

totalt ca 735 milj. kr. för utbildning och forskning samt kultur och me

dieområdet. Av dessa avser ca 330 milj. kr. investeringar för Sveriges 

Radio, vilka bestrids med televisionsavgiftsmedel. 

Investeringarna för utbildning och forskning bygger i huvudsak på de 

tidigareläggningar av prioriterade byggnadsobjekt som redovisats dels i 

prop. 1982/83: 50, dels i regeringsbeslut angående vissa sysselsättningsska

pande åtgärder. Vidare föreslår jag att lokaler för externfinansierad forsk

ning prioriteras. En smidigare handläggning för etappvis upprustning av 

befintliga lokaler bör möjliggöras. Som en konsekvens av de tidigarelagda 

byggnadsobjekten föreslår jag ökade resurser för inredning och utrustning. 

Ersättningsramarna för inredning och utrustning räknas upp med 12 
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milj. kr., medan kostnadsramen för anskaffning av dyrbar vetenskaplig 

utrustning räknas upp med 18.3 milj. kr. till 65.3 milj. kr. 
Inom befintliga medel för Diverse objekt planeras en successiv upprust

ning av lokaler på kulturområdet. Bland de tidigarelagda investeringarna 

ingår vidare den första etappen av om- och tillbyggnad av naturhistoriska 

riksmuseet. 
Statsrådet Göransson har vidare under avsnittet Massmedier m. m. re

dovisat förslag till omfattande utbyggnader för Sveriges Radio, bl. a. inom 

kvarteret Förrådsbacken i Stockholm för Sveriges Telcvison. 

Avsikten med nämnda investeringar är att uppnå ett bättre kapacitetsut

nyttjande inom såväl högskolan och kultur- och medieområdet som inom 

byggsektorn och på arbetsmarknaden. 

ÖVRIGT 

Statsrådet Hjelm-Wallen 

I det föregående har statsrådet Fcldt tagit upp frågan Om den statliga 

tidskriftsutgivningen. Han anförde bl. a. att huvudprincipen för tidskrifts

utgivningen bör vara att tidskrifterna helt skall finansieras genom avgifter. 

Han ville därvid bortse från de interna personaltidningarna och från de fall 

där det ligger i statens intresse att tillhandahålla tidskrifter för medbor

garna till ett subventionerat pris. Denna fråga berördes även av dåvarande 

chefen för utbildningsdepartcmentet i budgetpropositionen 1982 (prop. 

1981/82: 100 bil. 12 s. 642 f.). För min del vill jag efter samråd med 
statsråden Ingvar Carlsson och Göransson framhillla att en ökad avgiftsfi

nansiering är angelägen även för tidskrifterna inom utbildningsdeparte

mentets område. Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna 

fråga. 

I 1. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartmentets verksamhets
område 

198 I /82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

206262 272 
527 300000 1 

I 000 

Behållning 52931194 

1 varav I 79 300 000 kr. disponerat av finansfullmakten samt 153 000 000 kr. i prop. 
1982i83: 50 (LJbU 1982/83: 12. rskr. 1982/83: I09l 

Detta reservationsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sekto

rerna utbildning, forskning och kultur - med undantag för verksamheten 

vid Sveriges Radio - som finansieras inom utbildningsdepartementets 

huvudtitel och där byggnadsstyrclsen har ansvaret för lokalförsörjningen. 
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Under anslaget har två investeringsplaner förts upp, nämligen en för 

utbildning och forskning samt en för kulturändamål m. m. Den förstnämn

da investeringsplanen avser byggnadsarbeten för högskoleenheterna och 

specialskolan. Investeringsplanen för kulturändamål m. m. avser främst 

byggnadsarbeten för de statliga museerna och arkiven samt för Operan och 

Dramatiska teatern. 

Allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsären

den har fastställts av regeringen den 15 februari 1979. För lokalplaneringen 

vid högskoleenheterna gäller dessutom vissa särskilda regler. Under ansla

get Statens kulturråd har kulturrådets organisationsöversyn redovisats. 

Lokalplaneringen för statliga museer samt för Operan och Dramatiska 

teatern föreslås åvila hyggnadsstyrelsen. Statens kulturråd skall dock fort

sättningsvis bl. a. medverka vid utarbetande av programunderlag samt vid 

årliga prioriteringar avseende byggnadsobjekt inom kulturområdet. 

Myndigheterna 

Byggnadsstyrelsen har i sin anslagsframställning redovisat prioriterade 

byggnadsobjekt inom uthildningsdcpartementcts område till en samman

lagd kostnad av 95 milj. kr. som föreslås bli uppförda i investeringsplancr

na och hemställt om ett reservationsanslag om 266 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. Vidare har byggnadsstyrelsen successivt redovisat projekterings

handlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt. Byggnadsstyrelsen har vi

dare redovisat oprioriterade byggnadsobjekt med möjlig byggstart under 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 till en sammanlagd kostnad av ca 350 

milj. kr. 

Byggnadsstyrclscn har i anslagsframställningen genomfört en angelägen

hetsgradering av planerade byggnadsarbeten inom verkets ansvarsområde 
i första hand för projekt med hyggstart under perioden 1983/84-1987/88. 

Byggnadsstyrelsen har valt att för perioden redovisa en planeringsnivå för 

investeringar inom samtliga områden om totalt ca 560 milj. kr. i 1982 års 

prisläge pe_r budgetår. Av redovisningen framgår att byggnadsarbeten inom 

utbildningsdepartementets verksamhetsområde utgör knappt hälften av 

den beräknade investeringsvolymen under perioden. 

Byggnadsstyre/sen har i samråd med universitets- och hiigskoleiimhetet 

( UHÄ) upprättat en gemensam prioriteringslista för byggnadsobjekt vid 

högskoleenheterna, vilken upptar ett 50-tal projekt. Enligt byggnadsstyrel

scns beräkningar motsvarar dessa en investeringskostnad om drygt I 000 

milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen har vidare i samråd med statens kulturråd och rik.rnr

ki1·et upprättat en gemensam prioriteringslista omfattande byggnadsobjekt 

inom kulturområdet. Listan för kulturprojekten omfattar 25 projekt med en 

sammanlagd investeringskostnad om ca 500 milj. kr. 

I den följande redogörelsen föi· byggnadsstyrclsens förslag redovisas 
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endast de byggnadsobjekt för vilka åtgärder kommer att föreslås för bud

getåret 1983/84. 
Sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka 

kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller 

sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna utvecklingen av 

byggnadskostnaderna kommer inte att behandlas särskilt. Regeringen har 

under budgetåren 1981/82 och 1982/83 med stöd av riksdagens bemyndi

gande (senast i prop. 1981/82: 150 bil. 2, FiU 1981/82: 40, rskr 1981/82: 393), 

uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra vissa sysselsättningsskapande 

åtgärder. Regeringen har vidare i särskild proposition om vissa ekonomisk

politiska åtgärder m. m. (prop. 1982/83: 50) förordat tidigareläggning av 

vissa byggnadsobjekt. Redogörelse för samtliga dessa byggnadsobjekt 

lämnas i det följande. 

För tiden den 1 januari 1981 till den 1 januari 1982 beräknar byggnadssty

relsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 6%. Kostnaderna 

redovisas i det följande i prisläget den 1 januari 1982 om inte annat anges. 

I den följande redovsningen används i flera fall de nya ytbegrepp som är 

anpassade till svensk standard. Den sammanlagda bruksarean av arbets

och personalutrymmen motsvarar i stort sett det av byggnadsstyrelsen 

tidigare använda begreppet rumsarea. 

UTBILDNING OCH 1'"0RSK1'"ING 

Stockholm 

Nyhyggnadfiir biologi inom Frescatiområdet. Regeringen uppdrog den 
9 september 1982 åt byggnadsstyrelsen att projektera och med stöd av 

riksdagens bemyndigande inom ramen för vissa sysselsättningsskapande 

åtgärder utföra dels inom en kostnadsram om 147,6 milj. kr. nybyggnad för 

biologi inom Frescatiområdet, dels inom en kostnadsram om 6,3 milj. kr. 

tillhörande försörjningsåtgärder. Redogörelse för nämnda försörjningsåt

gärder lämnades i prop. 1977/78: 106 (s.4 och 9). Projektet omfattar lokaler 

för biologiskt övningslaboratorium samt den högre utbildningen och forsk

ningen inom institutionerna för genetik, strålningsbiologi, immunologi, 

zoofysiologi, zoologi samt mikrobiologi. Bruksarean för arbets- och perso

nalutrymmen uppgår till ca 13 000 m2
• Byggnadsarbetena beräknas avsluta

de våren I 985. 

Ombyggnad m· Södra huset inom Frescatiområdet. Projektet omfattar 

ombyggnad av lokaler som friställs i Södra huset efter utnyttning till 

Lantis/Allhus och huvudbiblioteket. Sammanlagt friställs en bruksarea av 

ca 4 000 rn 2 för arbetsutrymme. Lokalerna skall användas för bibliotek, 

skrivsalar, uppehållsrum och icke-laborativa institutioner. Den samman

lagda krn;tnaden för projektet beräknas till ca 12 milj. kr. 

Ströntfi>rsörjning.rnnliiggning i·id tekniska hägskolun. I gällande inve

steringsplan är uppförd en kostnadsram om 5 450 000 kr. i prisläget den I 
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januari 1981, motsvarande 5 750 000 kr. i prisläget den 1 januari 1982, för 

strömförsörjningsanläggning vid tekniska högskolan (prop 1981/82:100 bil 

12 s. 648). Vid upphandling har projektet visat sig bli dyrare än beräknat, 

varför byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen höjs med 450000 kr 

utöver indexuppräkningen till (5750000 + 450000 =) 6,2 milj. kr. 

Om- och tillbyggnad för sektion kemi vid tekniska högskolan, etapp I. 

Regeringen uppdrog den 6 mars 1980 åt byggnadsstyrelsen att projektera 

om- och tillbyggnad av sektion kemi t. o. m. systemhandlingar inom en 

kostnadsram om 95 milj. kr. i prisläget den 1 april 1979, motsvarande 121.8 

milj. kr i prisläget den 1 januari 1982. Byggnadsstyrelsen har redovisat 

systemhandlingar för tillbyggnaden och byggnadsprogram för ombyggna

den. Tillbyggnaden omfattar en sammanlagd bruksarea av 4 100 m2 för 

arbets- och personalutrymmen och innehåller institutionerna för kärnkemi. 

organisk kemi och polymerteknologi samt en del för sektionen gemensam

ma lokaler. Kostnaden för tillbyggnaden har beräknats till 54, 7 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen föreslår vidare att även ombyggnad för institutionen för 

värmeteknik förs till den första etappen. Kostnaden för dessa ombygg

nadsåtgärder har beräknats till 1,4 milj. kr. Den sammanlagda kostnaden 

för etapp I uppgår således till (54. 7 + 1,4 =) 56, 1 milj. kr. Byggnadsobjek

tet ingår i regeringens ekonomisk-politiska proposition. 

Om- och tillbyggnad för bibliotek 1·id karolinska institutet. Regeringen 

uppdrog den 2 april 1981 åt byggnadsstyrelsen att projektera om- och 

tillbyggnad av lokaler för bibliotek m. m. vid karolinska institutet t. o. m. 

bygghandlingar. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för 

ombyggnad inom byggnaderna 95: 1 och 95: 12 samt en sammanbindande 

nybyggnad. Projektets sammanlagda bruksarea för arbets- och personalut

rymme uppgår till I 800 m2
• Kostnaden har beräknats till 10,8 milj. kr. 

Byggnadsobjektet ingår i regeringens ekonomisk-politiska proposition. 

Uppsala 

Om- och tillbyggnad fiJr Uppsala Jono4iirohservatorium. Med stöd av 

riksdagens bemyndigande uppdrog regeringen den 6 maj 1982 åt byggnads

styrelsen att inom ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgärder utföra 

om- och tillbyggnad för _Uppsala jonosfärobservatorium. Tillbyggnaden 

omfattar en sammanlagd bruksarea av 575 m2 för arbets- och personalut

rymmen. Den totala kostnaden för projektet. inkl. försörjningsåtgärder. 

beräknades till 5250000 kr. i prisläget den I januari 1981. vilket motsvaras 

av 5550000 kr i prisläget den 1januari1982. 

Om- och tillbyggnad m· djurlokaler j('ir z.oof1-.1·iologi och wologi. Rege

ringen uppdrog den 29 juni 1978 åt byggnadsstyrelsen att projektera om

och tillbyggnad av djurlokaler för institutionerna för zoofysiologi och 

zoologi t. o. m. systemhandlingar. Byggnadsstyrelsen har redovisat sy

stemhandlingar för projektet. som omfattar en sammanlagd bruksarea av 
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582 m2 för arbets- och personalutrymmen. varav 416 m2 i tillbyggnaden. 

Kostnaderna har av byggnadsstyrelsen beräknats till 12.2 milj. kr. Bygg

nadsobjektet ingår i regeringens ekonomisk-politiska proposition. 

Linköping 

Tillhygwwd m· hus Bfi"ir datalogi. Regeringen uppdrog den 27 november 

1980 åt byggnadsstyrelsen att bl. a. projektera om- och tillbyggnad av hus 

B för datalogi m. m. vid universitetet i Linköping t. o. m. bygghandlingar. 

Byggnadsobjektet ingår i regeringens ekonomisk-politiska proposition. I 

denna angavs den preliminära kostnadsramen till 24 milj. kr. Byggnadssty

relsen har därefter redovisat systemhandlingar för tillbyggnad av hus 8 för 

datalogi omfattande 2000 m2 bruksarea för arbetsutrymmen. Kostnaden 

för projektet har beräknats till 27.9 milj. kr. 

Lund 

Omhyggnad ar Palacstra ct Odeum. I investeringsplanen har under 

rubriken Tillkommande byggnadsobjekt beräknats medel för ombyggnad 

av Palaestra et Odcum (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 650). Byggnadsstyrcl

scn har redovisat systemhandlingar för ombyggnaden inom en kostnads

ram om 5,3 miij. kr. 

Nyhyggnad i kr. Paradis, f. d. Ti·iitten. Med stöd av riksdagens bemyn

digande uppdrog regeringen den 28 oktober 1982 åt byggnadsstyrelsen att 

inom ramen för vissa sysselsättningsskapandc åtgärder utföra den nybygg

nad som föreslagits ersätta f. d. Tvätten. Nybyggnaden skall bl. a. inrym

ma undervisningslokalcr. bibliotek och kontorsrum för icke-laborativa in

stitutioner vid universitetet i Lund. Bruksarcan för arbets- och personalut

rymmen uppgår till 3 850 m2
• Den totala kostnaden för projektet har beräk

nats till 26,7 milj. kr. Regeringen har vidare den 28 oktober 1982 uppdragit 

åt byggnadsstyrelsen att utföra etapp Il av försörjningsåtgärder till nämnda 

nybyggnad inom en kostnadsram om 3.2 milj. kr. Redogörelse för åtgärder

na har lämnats i prop. 1981/82: 100 (bil.12 s. 045). I gällande investerings

plan är uppförd en kostnadsram Fiirsörjningsåtgiirder: Övriga åtgärder 

om 7.4 milj. kr.. motsvarande 7.7 milj. kr i prisläget den I januari 1982. En 

höjning av kostnadsramen föreslås till <7.7 + 3.2 =) 10,9 milj. kr. 

Umeå 

Brandskyddsätgärdcr. Med stöd av riksdagens bemyndigande uppdrog 

regeringen den 6 maj 1982 år byggnadsstyrelsen att inom ramen för vissa 

sysselsättningsskapande åtgärder projektera och utföra brandskyddsåt

gärder i vissa byggnader inom universitetet i Umeå. Kostnaderna beräkna

des till 5,5 milj. kr. i prisläget den I januari 1981, vilket motsvaras av 

5850000 kr. i prisläget den I januari 1982. 
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Nyhn:gnad av fältstation i Norrhyn. Regeringen uppdrog den 19 maj 

1982 åt byggnadsstyrelsen att projektera en brackvattenekologisk fältsta

tion i Norrbyn vid universitetet i Umeå t. o. m. bygghandlingar inom en 

kostnadsram om 13,2 milj. kr. i prisläget den 1 januari 1981. Projektet 

omfattar lokaler för forskning och utbildning bl. a. inom ämnena ekologisk 

zoologi. geografi, fysiologisk botanik, ekologisk botanik. mikrobiologi, 

brackvattenekologi. biologi samt för hälsovårdsinspektörsutbildning. 

Byggnadsobjektet ingår i regeringens ekonomisk-politiska proposition. l 

denna angavs kostnadsramen till 14.7 milj. kr. 

KUL TURÄNDAMÅL M. M. 

Om- och tillbyggnad för naturhistoriska riksmuseet, etapp I. Regeringen 

föreskrev den 1 april 1982 att om- och tillbyggnad för naturhistoriska 

riksmuseet skall omfatta två etapper, vilka skall hållas inom en kostnads

ram om 70 milj. kr. i prisläget den 1 januari 1981. Den första etappen skall 

innehålla oundgängligen nödvändiga arbetsmiljöåtgärder. Byggnadsstyrel

sen har redovisat byggnadsprogram för den första etappen. Denna omfat

tar dels ombyggnad för mineralogiska sektionen av den s. k. byffebyggna

den och del av södra flygeln, dels om- och tillbyggnad för palcozoologiska 

sektionen av Sveriges geologiska undersöknings f. d. laboratorie byggnad, 

dels slutligen försörjningsåtgärder. Kostnaden har av byggnadsstyrelsen 

beräknats till 13,2 milj. kr. Byggnadsobjektet ingår i regeringens ekono

misk-politiska proposition. 

Scenteknisk utrustning vid Södra teatern. Regeringen uppdrog den 15 

april 1982 åt byggnadsstyrelsen att projektera en etappvis upprustning av 

Södra teatern i Stockholm inom kostnadsramarna Diverse objekt. Befint

ligt råmaskineri är till stor del oförändrat sedan teatern byggdes på 1850-ta
lct. Råmaskineriet är nu utslitet. vilket bl. a. innebär bristfälligt arbetar

skydu och för liten kapacitet. Riksteatern har hemställt om medel för byte 

av scenteknisk utrustning vid teatern. Kostnaden har beräknats till 

6142 000 kr i prisläget den I januari 1981. 

Ombyggnad i kr. Garnisonen för S1·eriges Radio AB. I investeringspla

nen har under rubriken Tillkommande objekt beräknats meucl för ombygg

nad i kv. Garnisonen i Stockholm för Sveriges Radio AB (prop. 

1981/82: 100 bil. 12 s. 650). Den 24juni 1982 uppdrog regeringen åt bygg

nadsstyrelsen att utföra ombyggnad av byggnaderna C och E samt block 13 

inom kv. Garnisonen i Stockholm för Sveriges Television AB inom en 

kostnadsram om 26,4 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. motsvarande 

27.9 milj. kr i prisläget den 1 januari 1982. 

41 Riksdagen /'J82/83 I sam/. Nr /OU. Bilaga JU 
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ÖVRIGT 

I gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram för Dii'erse objekt 

(bud{?etåret 1982183) om 65 milj. kr i prisläget den I januari 1981. Med stöd 

av riksdagens bemyndigande uppdrog regeringen den 9 september 1982 åt 

byggnadsstyrelsen att tidigarelägga byggnadsåtgärder som finansieras 

inom denna kostnadsram till en sammanlagd kostnad av högst 5 milj. kr. 

Diverse objekt (budgetåret 1983184 ). Byggnadsstyrelsen föreslår för bud

getåret ·1983/84 en kostnadsram om 80 milj. kr. Kostnadsramarna för Di

verse objekt disponeras delvis av byggnadsstyrelsen för sådana smärre 

byggnadsåtgärdcr som inte medför nämnvärd utökning av lokalinnehavet 

och för vilka kostnaderna inte överstiger 2 milj. kr. Kostnadsramarna får i 

. övrigt tas i anspråk för byggnadsobjekt till en kostnad av högst 4 milj. kr. 

efter beslut av regeringen (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 686). Fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 får kostnadsramarna även disponeras för etappvis upp

rustning av lokaler inom kulturområdet (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 652-

653). 

Byggnadsstyrelsen har i anslagsframställningarna för budgetåret 1982/83 

resp. 1983/84 föreslagit en{?ångsnedskrivning av utnyttjat investeringsan

sla{? enligt följande: ombyggnad av fastigheten Ostindiefararen etapp I i 

Stockholm med 13.4 milj. kr. och svenskhemmet Voxenåsen med 4610000 

kr resp. matsal m. m.inom medicinarområdet i Göteborg med 6.1 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Efter samråd med statsrådet Göransson har jag för nästa budgetår gjort 

upp följande förslag till investeringsplaner ( 1000-tal kr.). 

Byggnadsot?jekt 

UthildniTlg och 
forskning. 

Objekt färdigställda 
före 1981-07-01 men 
ej slutredovisade 

Stockholm 
Försörjningsåtgärder 
inom Frescatiområdet: 
Anslutningsavgifter 
Övriga åtgärder 
Nybyggnad för huvud-

bibliotek m. m. inom 
Frescatiområdet 

Nybyggnad av verkstad 
för astronomi 

Ombyggnad för bctc.:ndc
vctenskapligt centrum. 
etapp I 

Kostnadsram Medelsförbrukning 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräk1_1ad för 
t. o. m. 
82-06-30 1982/83 1983/84 

181420 181420 163998 15477 1945 

4950 4950 4027 92~ 

36100 31225 1 15 550 5000 3000 

100200 104000 76355 20000 6000 

4560 4 750 3979 771 

15 150 16100 9801 5000 1200 

Bygg- Färdig-
start stäl-

Ian de 

år-mån år-mån 

80-03 82-06 

81-03 81-12 

81-09 82-09 
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H yggnadsobjekt Kostnadsram Mcdclsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för I ande 
t. o. m. 
82-06-30 1982/83 1983/84 .tir-m.fin år-mån 

Nybyggnad för biologi 
inom Frescatiområdet 147600 13 255 25000 40000 82-12 85-05 

Fastighetsövervak-
ningsanläggning för 
tekniska högskolan 6600 7000 930 3000 2 500 82-02 83-12 

Strömförsörjningsan-
läggning vid tekniska 
högskolan 5450 6200 3 527 2400 200 81-09 82-10 

Ombyggnad av byggnad 4 
vid tekniska högskolan 12 100 12 800 I 028 6000 5000 82-11 83-11 

Om- och tillbyggnad 
för sektion kemi 
vid tekniska högskolan. 
etapp I 56 lllO 4 703 5000 25000 83-03 85-04 

Försörjningsåtgärder 
inom karolinska 
institutets område: 

Anslutningsavgifter 700 700 651 49 
Om- och tillbyggnad 

för bibliotek vid 
karolinska institutet 10800 798 500 7000 83-06 84-12 

Uppsala 
Försörj ni ngsåtgiirder: 
Anslutningsavgifter 6710 6710 5991 500 219 
Nybyggnader på 

Artillerifältet, 
etapp IV 87800 92 200 25270 22000 25000 79-09 84-06 

Ombyggnad av Regnet-
lianum 4800 5100 3436 I 000 666 81-11 82-07 

Om- och tillbyggnad 
for Gustaf Werners 
institut 24000 34400~ 1843 5 500 17 500 82-03 84-09 

Om- och tillbyggnad 
för Uppsalajonosfär-
observatorium 5 550 622 2 300 2000 82-09 83-10 

Om- och tillbyggnad 
av djurlokaler för 
zonfysiologi och 
zoologi 12 200 462 1000 6000 83-10 84-09 

linkiipinR 
Försör:iningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 2 110 2 115 2038 77 
Tillbyggnad av 

hus 8 för datalogi 27900 927 2000 10000 83-11 85-05 

L1111d/Malmö 
Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 6000 6150 3405 1600 1145 
Övriga åtgärdt:r 7400 10900 2 985 1300 1500 successivt 
Nybyggnad för musikut-

bildning i Malmö 48000 48000 33 205 10000 2000 80-11 82-08 
Nybyggnad i k v. Paradis. 

f. d. Patologen 19000 16800 3 709 10000 3 000 81-12 83-04 
Ombyggnad av 

Palaestra el Odeum 5300 48 3000 2000 83-01 83-10 
Nybyggnad i kv. 

Paradis, f.d. 
Tvätten 26700 1880 5000 15000 83-01 84-10 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförhrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för I ande 
t. o. m. 
82-06-30 1982/83 1983/84 år-mån år-mån 

Lokaler för extern-
finansierad forsk-
ning 60002 2000 3500 83-04 84-03 

Gbteborg 
Försörjningsåtgärder 

för humanistiska 
fakulteten m. m.: 

Anslutningsavgifter 154 154 83 71 
Försörjningsåtgärder 

inom medicinarområdet: 
;\nslutningsavgifter } 
Ovriga åtgärder 

3 IOO 3 100 800 550 500 successivt 

Ombyggnad för högskole-
8 3502 utbildning i Mölndal 7900 735 600 5000 83-05 84-06 

Utbyggnad av Tjärnö 
marinbiologiska 
laboratorium 7200 7400 6538 662 80-10 81-09 

Om- och tillbyggnad 
för icke-laborativa 
institutioner m. m. 127 000 134500 10059 15000 28000 83-02 86-03 

försörjningsåtgärder 
inom Chalmers tekniska 
högskolas område: 

;\nslutningsavgifter 2000 2000 I 859 141 
Ovriga atgiirder 3 950 4350 144 3000 I 000 
Om- och tillbyggnad för 

administrationen inom 
Chalmers tekniska hög-
skola 7900 8350 5000 3 000 350 81-09 82-10 

Umeå 
Försörjningsåtgärder: 
;\nslutningsavgifter 1200 1200 575 625 successivt 
Ovriga åtgärder 5800 5000 1 900 I 000 successivt 
Ombyggnad av fält-

station i Hällnäs 3 150 -~ 310 2484 826 81-10 82-05 
Brandskyddsåtgärder 5 850 2000 2000 82-06 84-08 
Nybyggnad av fält-

14 7002 station i Norrbyn I 000 9000 83-09 84-08 

Luleå 
Försörjningsåtgärder: 
;\nslutningsavgifter } 6800 6800 4207 

500 500 successivt 
Ovriga åtgärder 21 
Nybyggnader för 

6450 1 högskolan 48360 4578 I 000 871 72-08 82-10 

Kiruna 
Om- och tillbyggnad 

för Kiruna geofysiska 
institut 8800 9100 8646 454 81-01 82-02 

806364 l ll0284 430152 186 101 230221 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

81-01-01 82-01-01 Beräknad för 

Bygg
start 

Färdig
stäl
!ande Faktisk 

t. o. m. 
82-06-30 1982/83 1983/84 år-mån år-mån 

Kulturändamål m. m. 
Objekt färdigställda 

före 1981-07-01 men 
ej slutredovisade 

Upprustning av Operan. 
etapp IV 

Närverkstad vid 
Dramatiska teatern 

Ombyggnader för riksan
tikvarieämbetet och sta
tens historiska museer 

Ombyggnad av fastigheten 
Ostindiefararen I, 
etapp I 

Om- och tillbyggnad 
för naturhistoriska 
riksmuseet. etapp I 

Värmeförsörjning m. m. 
för Tekniska museet 
m. tl. 

Ombyggnad i kv. 
Garnisonen för Sveriges 
Radio AB 

Om- och tillbyggnad 
av Vadstena slott 
för landsarkivet 

Ombyggnad för landsarkivct 
i Härnösand 

Öl'rigt 
Diverse objekt 

(budgetåret 1983/84 l 
Diverse objekt 

(budgetåret 1982/83) 

Diverse objekt 
!tidigare budgetår) 

Projekteringskostnader 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av medels
bchovet 

Beräknat medelsbchov 

16660 16510 16029 

36500 37200 1 17842 

5 725 4000 1 1406 

15 500 15 800 5 359 

14500 15100 9611 

13 200 

6200 6450 3155 

27 900 3 022 

30000 31650 2428 

22 300 23 600 6 587 

147385 191410 65439 

68000 

49695 } 

65000 

71 136 103 053 
21 162 

I 089 885 1537 747 566 448 

481 

15000 

2000 

5000 

5000 

3000 

2500 

11000 

6000 

13000 

62981 

55000 

10000 

3 300 80-04 

594 82-03 

2500 81-04 

489 80-12 

7000 83-03 

795 81-05 

8000 82-09 

10000 82-08 

3 500 81-11 

36178 

15000 

314082 356399 

42850 47 399 
271232 309000 

1 Byggnadsstyrelscn har slutredovisat delobjekt inom tidigare kostnadsram. 
~ Preliminär kostnadsram. 
3 Härtill kommer 5 milj. kr. prisläget 1982-01-01 disponerat av finansfullmakten. 

I jämförelse med föregående års investeringsplaner redovisar jag nya 

eller ändrade kostnadsramar om totalt ca 405 milj. kr. dels för redan 

beslutade tidigarelagda byggnadsobjckt. dels för vissa ytterligare bygg

nadsobjekt. Jag har följt myndigheternas prioriteringslistor i de stycken jag 

har haft underlag för ställningstagande till enskilda byggnadsobjekt. 

82-12 

83-01 

83-09 

82-08 

84-09 

82-09 

83-10 

85-10 

83-05 
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För uthildnin,.; och ji1rskning föreslås följande nya kostnads ramar. 

Nyhyggnadför biologi inom Frescatiområciet 1 

Om- och tillhyggnadför sektion kemi vid tekniska högskolan, etapp 12 
Om- och tillbyggnadfiir bibliotek vid karolinska institutet2 

Om· och tillbyg~uwdför Gustqf Werners institut i Uppsala 

Om- och ti/lhyggnad f6r Uppsala jonosfi:irobsermtorium 1 

Om- och tillbyggnad m· 1fj11rlokalerfi"ir ~o<d'ysiologi och zoologi i Vppsala 2 

Tillbyggnad av hus B.for datalogi i Linkiiping2 

Nybyggnad i kr. Paradis, f d. frätt en 1 samt ji"irsörjningsåtgiirder i Lund 

Lokalerji"ir externfinansieradfi>rskning i Lunci2 

Brandskyddsätgiirder i Umed 1 

Nyhyggnad m· .f("i/tstation i Norrbyn 2 

I 

För kulturändamäl m. m. föreslås följande kostnadsram. 

Om- och tillbyggnad för naturhistoriska riksmuseet. etapp J2 

1 Disponerat av finansfullmakten. 
~Proposition om vissa ekonomisk-politiska iitgärdcr m. m. lprop. 1982/83: 50). 

Diirutöver har jag fört upp kostnadsramar för Ombyggnad a1· Palaestra 

et Odeum samt Omhy,.;gnad i h. Garnisonen.fi"ir S\'eriges Radio för vilka 

medel tidigare beräknats under rubriken Tillkommande objekt (prop. 

1981/82: 100 bil. 12 s. 650). 

Som statsrådet Ingvar Carlsson tidigare redovisat under rubriken Forsk

ningsrådsorganisationen har en utökning av den beslutade Om- och till

byggnaden får Gu.1tqf' Werner.i· institut (jfr prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 

644-645) föreslagits. Sverige har t:rbjudits att pä fördelaktiga villkor 

överta en acceleratorring ICE <Initial Cooling Experiment l från CERN. 

Denna ri~g skulle. om den placerades i kombination med lättjonaccelera

torn vid GWI. genom ny s. k. kylteknik erbjuda en teknisk facilitet i den 

absoluta forskningsfronten. CERN skulle ~iven kunna tillhandahålla tek

nisk "know-how" under uppbyggnadsskedet som beräknas pågå ca fyra 

år. Enligt vad jag har erfarit kommer byggnadskostnaderna för de lokaler 

som be: hövs för att inrymma acceleratorringen att uppgå till ca 9 milj. kr. 

Jag har diirför fört upp en preliminär kostnadsram om 34.4 milj. kr. för det 

totala projektet. 

Beredningen av förslagen till nya byggnadsobjekt i den ekonomisk-poli

tiska propositionen (prop. 1982/83: 50) genomfördes dt.!lvis utifrån prelimi

nära kostnadsuppgifter i byggnadsstyrclsens projektplan. Inom det till

gängliga investeringsutrymmet bedömdes då att både Tillbyggnadfiir data

logi och Nybyggnad.for tcmqforskning i Linköping kunde inrymmas till en 

sammanlagd preliminiir kostnad av (24 + 16 = )40 milj. kr. Senare rc:dovis

ning av byggnadsstyrelsen visar att kostnaden för enbart nybyggnaden för 

temaforskning uppgår till ca 46 milj. kr. och att tillbyggnaden för datalogi 

beräknas kosta ca 4 milj. kr. mer än vad som antagits preliminärt. Den 

sammanlagda kostnaden för båda byggnadsobjektcn uppgår därmed till 
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drygt 73 milj. kr., vilket är i det närmaste en fönlubbling jämfört med de 

belopp som ingick i nämnd_a projektplan. Både tillbyggnad för datalogi och 

nybyggnad för temaforskning är högt prioriterade byggnadsobjekt och 

borde enligt min mening utföras under kommande budgetår. Det är emel
lertid enligt min bedömning inte möjligt att inom ramen för nu tillgängliga 

resurser samtidigt påbörja två så stora investeringsobjekt i Linköping. Jag 

förordar därför att utförandet av nybyggnaden för temaforskning får anstå. 

r stället bör detta byggnadsobjekt . prövas i sin helhet med prioritet i. 

samband med nästa beredning av byggnadsinvesteringar. Den i den ekono

misk- politiska propositionen förordade preliminära kostnadsramen för 

Nybyggnad för temaforskning i Linköping bör därför tills vidare utgå ur 

investeringsplanen. 
Den externfinansierade forskningen vid högskoleenheterna har ökat 

kraftigt under 1970-talet. Detta har ställt särskilda krav på lokalförsörjning
en. l den ekonomisk-politiska propositionen har regeringen förordat en 

utbyggnad av Lokaler för externfinansierad forskning inom ämnet fasta 

tillståndets fysik vid universitetet i Lund. Det aktuella projektet är en 

experimenthall som har kostnadsuppskattats till preliminärt 6 milj. kr. Jag 

har erfarit att motsvarande planer finns även vid andra högskoleenheter 

med forskning inom det tekniska området och utgår från att berörda 
myndigheter prioriterar liknande åtgärder vid dessa enheter. 

Under anslaget Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna har jag 

redogjort för en överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd och 

Örebro kommun ang. utnyttjande av kommunal badanläggning j(:ir hög

skolan i Örebro. Ett godkännande av denna överenskommelse innebär att 

någon simhall på högskoleområdet inte längre är aktuell. 

I investeringsplanen är uppförd en kostnadsram om 15. I milj. kr. för 

Ombyggnad av fastigheten Ostindiefararen I, etapp I (prop. 1978/79: 82 s. 
10). Chefen för kommundepartementet har under anslaget Byggnadsarbe
ten för statlig förvaltning fört upp en kostnadsram om 9 milj. kr. för 
Upprustning av lokaler i kv. Ostindiefararen. Förslag i fråga om upplåtelse 
av nämnda lokaler kommer att föreläggas regeringen- när beredningen har 

avslutats. 
Kostnadsramarna Diverse objekt disponeras av byggnadsstyrelsen för 

byggnadsobjekt där kostnaden i det enskilda fallet ej överstiger 2 milj. kr. 

Kostnadsramarna disponeras i övrigt efter beslut av regeringen när kostna

den ej överstiger 4 milj. kr. samt för etappvis upprustning inom kulturom
rådet (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 652-653). I byggnadsstyrelsens projekt

plan finns ett antal byggnadsohjekt inom högskoleområdet som kan utföras 

etappvis och där den totala kostnaden överstiger 4 milj. kr. Enligt min 

mening bör nuvarande handläggningsordning ändras så att kostnadsra

marna Diverse objekt fr. o. m. budgetåret 1983/84 också får tas i anspråk 
för planering och etappvis utförande av dylika byggnadsarbeten vid hög

skoleenheterna. Innehåll och omfattning av dylika åtgärdsprogram måste 
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även fortsättningsvis prövas av regeringen, men jag räknar med att hög
skoleenheterna och byggnadsstyrelsen planmässigt skall kunna utföra 

även mer omfattande byggnadsåtgärder inom det investeringsutrymme och 

de bemyndiganden som ges för resp. budgetår. Jag har erfarit att den 

satsning som görs bl. a. på datautbildningar kommer att ställa krav på 

terminalarbetsplatser m. m. Detta nödvändiggör i så fall att berörda myn

digheter prioriterar ombyggnader av befintliga lokaler. Jag förordar en 

kostnadsram om 68 milj. kr. för Di1-erse objekt (budgetåret 1983184j. 

Jag är inte beredd att föra upp en särskild kostnadsram för Ombyggnad 

av Södra huset inom Frescatiområdet. Det bör ankomma på regeringen att 

pröva om denna ombyggnad liksom även Scenteknisk utrustning vid Södra 

teatern kan utföras som etappvisa upprustningar inom kostnadsramarna 

för Diverse objekt. 
I mitt förslag till investeringsplan har jag under rubriken Projekterings

kostnader beräknat medel för projektering av sådana byggnadsobjekt där 

arbetet inte nått så långt att objekten kan redovisas för riksdagen. 

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investerings

planer gjort en på erfarenhet grundad reducering av summan av de beräk

nade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mina 

förslag till investeringsplaner har jag gjort följande anslagsberäkning. -

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.). 

Medels tillgång 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/84 

52931 
527 300 1 

I 

580232 

Beräknad medclsförbrukning 

1982/83 
1983/84 

271232 
309000 

580232 

1 varav 179 300000 kr. disponerat av finansfullmakten samt 153 000000 kr. i prop. 
1982/83: 50 <U b U 1982/83: 12. rskr. 1982/83: I 09) 

Till följd av beslutade tidigareläggningar av byggnadsobjekt har anslaget 
tillförts stora belopp. För budgetåret 1983/84 krävs därför endast ett for

mellt anslag om I 000 kr. 

Jag har slutligen inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna 

engångsnedskrivningarna av förräntningspliktigt statskapital. Jag förordar 

därför att tillgångsvärderna för ombyggna_d av fastigheten Ostindiefararen, 

etapp I, svenskhemmet Voxenåsen samt matsalm. m. inom medicinarom

rådet i Göteborg fastställs i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom ut

bildningsdepartementets verksamhetsområde inom de kostnads

ramar som jag har förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att besluta om sådana byggnadsarbeten 

som kan utföras etappvis inom tillgängliga medel på kostnadsra-
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mama Diverse objekt i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående, 

3. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlighet 

med vad jag har förordat i det föregående. 

4. till Byggnadsarbeten inom uthildningsdepartementets verksam

hetsområde för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag 

om 1000 kr. 

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

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

158219804 

2100000001 

222000000 

Reservation 17 452434 

1 varav 20000 000 kr. i prop. 1982/83: 50 (UbU 1982/83: 12. rskr. 1982/83:109)_ 

Från detta reservationsanslag bestrids utgifter för inredning och utrust

ning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets 

· verksamhetsområde samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol

oeh kulturområdena. 

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och anskaffning av inredning. 

Utrustningsplaneringen åvilar fr. o. m. den 1 juli 1979 resp. högskoleen

het. Högskolestyrelse skall upprätta förslag till utrustningsprogram. För

slagen överlämnas till utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

(UUH) som i anslagsframställning lämnar förslag till kostnadsramar för 

aktuella utrustningsobjekt och som - inom uppförda kostnadsramar och i 

förekommande fall efter samråd med universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄl - fastställer programmen. 

Under anslaget Statens kulturråd har kulturrådets organisationsöversyn 

redovisats. Statens kulturråd föreslår att de statliga kulturinstitutionerna i 

samråd med kulturrådet skall upprätta förslag till utrustningsprogram för 

utökade lokaler etc. Förslagen överlämnas till UUH som i anslagsfram

ställning lämnar förslag till kostnadsramar och inom uppförda kostnadsra

mar fastställer programmen. Museernas behov av ersättning och komplet

tering av utrustning skall redovisas till kulturrådet som till UUH:s anslags

framställning skall lämna förslag till samt senare fördela medel ur kost

nadsramen Till statens kulturråds disposition. 

U UH svarar för anskaffning av utrustning. 

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 35 milj. kr. av byggnads

styrclsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. UUH dispone

rar 155 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. Därut

över har anslaget tillförts 20 milj. kr vid riksdagens behandling av proposi

tionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. (prop. 1982/83: 50). 
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Myndigheterna 

Byggnadsstyrelsen hemställer att 57 milj. kr. anvisas för verkets inred

ningsverksamhet budgetåret 1983/84. UUH föreslår med överlämnande av 

förslag från berörda myndigheter m. tl. att den för UUH: s verksamhets

område avsedda anslagsposten för budgetåret 1983/84 beräknas till 200 

milj. kr. 

Redogörelse lämnas endast för de inrednings- och utrustningsobjekt för 

vilka åtgärder kommer att föreslås för budgetåret 1983/84. 

Stockholm 

Ombyggnad ai· byggnad 4 vid tekniska högskolan. Redogörelse för 

byggnadsobjektet lämnades i prop. 1981/82: 100 (bil. 12 s. 644). Den in

redda arean uppgår till ca I 450 m2
, varav 615 m2 för laboratorier. Kostna

den för inredning har av byggnadsstyrelsen beräknats till 1.2 milj. kr. Bygg

nadsstyrelsen föreslår att en definitiv kostnadsram förs upp i inrednings-

planen. , 
Konstfackskolan. Regeringen uppdrog den 15 april 1982 åt byggnadssty

relsen att inom en kostnadsram om 4 milj. kr. i prisläget den I januari 1981 

projektera och utföra av arbetsmiljökrav oundgängligen nödvändiga bygg

nadsåtgiirder inom konstfackskolans lokaler. Byggnadsstyrelsen har be

räknat kostnaden för ny inredning till bl. a. verkstäder till 2 milj. kr. Bygg

nadsstyrclsen föreslår att en delram förs upp i inredningsplanen. 

Ombyggnader för riksantikvarieiimhetet och statens historiska museer. 

Redogörelse för hyggnadsobjcktet lämnades senast i prop. 1981182: I 00 
(bil. 12 s. 646-6471. I gällande inredningsplan är uppförd en delram om 1,5 

milj. kr. För den aktuella ombyggnadsctappen uppgår den inredda arean 

till ca 650 m2 , varav ca 600 m2 är magasin inredda med tätpackningshyllor. 

Kostnaden har beräknats till .1,2 milj. kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att 
nämnda delram höjs till (1,5 + 1,2 =) 2,7 milj. kr. 

Naturhistoriska riksmuseet. Under reservationsanslaget Byggnadsarbe

ten inom utbildningsdepartementcts verksamhetsområde har redogörelse 

lämnats för om- och tillbyggnad för riksmuseet, etapp I. Etappen innehål

ler ombyggnad av lokaler för mineralogiska sektionen samt om- och till

byggnad för paleozoologiska sektionen. Den inredda arean omfattar 340m2 

resp. 2 225 m2, varav I 120 m2 för samlingar. Kostnaden för ny inredning 

har av byggnadsstyrelsen beräknats till 700000 kr. resp. 3 milj. kr. Bygg

nadsstyrelsen föreslår att en delram om 3,7 milj. kr. förs upp i inrednings

planen. Utrustningsprogram har upprättats av statens kulturråds LUP-de

legation. Kostnaderna har beräknats till 1.5 milj. kr., vartill kommer 

350000kr. för flyttning av befintliga inventarier m. m. LUP-delegationen 

har föreslagit att en delram om I 850000kr. förs upp i utmstningsplanen. 
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Uppsala 

Nybyggnader på Artiller(fii/tet. Redogörelse för byggnadsobjektet har 

lämnats i prop. 1980/81: 100 <bil. 12 s. 679). I gällande inredningsplan är 

uppförd en delram om 25,4 milj. kr. Den inredda arean uppgår till ca 

5 600 m2
• varav huvuddelen ca 4 500 m2 är laboratorielokaler. Kostnaden 

har beräknat till 11,3 milj. kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att befintlig del

ram höjs till (25,4 + 11.3 ==) 36, 7 milj. kr. samt att kostnadsramen beteck

nas som definitiv. 

Linköping 

frke-lahoratil'a institutioner m. m. I gällande inredningsplan är uppförd 

en definitiv kostnadsram om 5,4 milj. kr. för icke-laborativa institutioner 

m. m. (prop. 1978/79: 25 bil. 7 s. 55 och 58). Regeringen uppdrog den 16 

september 1982 åt byggnadsstyrelsen att utföra ombyggnad av hus B inom 

Vallaområdet. Ombyggnaden avser lokaler som friställs vid centralbiblio

tekets flyttning till hus D. I anslutning till ombyggnaden har centralförvalt

ningen flyttat till förhyrda lokaler. Ombyggnaden av hus B berör ca 3 200 

m2 inredd area. varav 975 m2 behöver förses med ny inredning. Kostna

derna för den erforderliga nya inredningen beräknas till 1.4 milj. kr. För 

centralförvaltningen iordningställs ca 1520 m2
. Förvaltningens nuvarande 

inredning återanvänds inom hus B, varför ny inredning har anskaffats för 

förvaltningen. Kostnaderna beräknas till 1575 000 kr. Byggnadsstyrel

sen föreslår att nämnda kostnadsram om 5,4 milj. kr. för icke-labora

tiva institutioner m. m. höjs till (5 400000 + 1400000 + 
1575 000 =) 8 375 000 kr. 

Datalogi m. m. Under reservationsanslaget Byggnadsarbeten inom ut

bildningsdepartementets verksamhetsområde har redogörelse lämnats för 

tillbyggnad för datalogi vid universitetet i Linköping. U U H har redovisat 

förslag till utrustningsprogram som upprättats av lokalnämnden vid univer

sitetet. Programmet upptar utrustning för ca 12 milj. kr. Programmet revi

deras f. n. med anledning av pågående utbyggnad av utbildningar inom 

dataområdet. UUH föreslår därför att en delram om 12 milj. kr. förs upp i 

utrustningsplanen. 

Tema.forskning. Under reservationsanslaget Byggnadsarbeten inom ut

bildningsdepartementets verksamhetsområde har redogörelse lämnats för 

nybyggnad för temaforskning vid universitetet i Linköping. UUH har 

redovisat förslag till utrustningsprogram som upprättats av institutionen 

för tema. Programmet omfattar utrustning för ca 10,8 milj. kr.. varav ca 8,5 

milj. kr. för Vatten i natur och samhälle. ca 1,9 milj. kr. för gemensam 

utrustning samt 400000 kr. för Kommunikation - överföring av informa

tion. Då medelsbehovet för det sistnämnda temat har beräknats endast 

översiktligt föreslår UUH att en delram om 6.3 milj. kr. förs upp i utrust

ningsplanen. 
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Vadstena 

Landsarkivet. Redogörelse för om- och tillbyggnad av Vadstena slott för 

landsarkivet lämnades i prop. 1981/82: 100 (bil. 12 s. 647). Lokalerna 

färdigställs etappvis under våren 1984 samt hösten 1985. Den inredda 

arean uppgår till 4 850 m2
, varav ca 3 I 00 m2 för magasin och förråd. Av 

totalt 25000 hyllmeter arkivalier kommer ca 20000 hyllmeter att ställas i 

tätpackningshyllor. Byggnadsstyrelsen, som beräknat kostnaderna till 

8150000kr., föreslår att en definitiv kostnadsram förs upp i inrednings

planen. UUH har upprättat utrustningsprogram och föreslår att en defini

tiv kostnadsram om 1,2 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen. UUH före

slår vidare att en kostnadsram om 1,2 milj. kr. förs upp för flyttningskost

nader för landsarkivet. 

Lund/Malmö 

Jcke-lahoratil'a institutioner m. m. Redogörelse för planeringen av lo

kaler för icke-laborativa in~titutioner har lämnats i prop. 1980/81: I 00 (bil. 

12 s. 679). Regeringen uppdrog den 22 juli 1982 åt byggnadsstyrelsen att 

utföra ombyggnad för icke-laborativa verksamheter i kv. Maria Maglc. 

Redogörelse för nybyggnad som ersätter f. d. Tvätten har lämnats under 

reservationsanslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde. I gällande inredningsplan är uppförd en delram om 8 

milj. kr. för icke-laborativa institutioner m. m. Byggnadsstyrelsen beräk

nar att inflyttning i kv. Maria Mag le kan påbörjas under våren 1983. 

Befintlig inredning kan återanvändas till ett nyanskaffningsvärde av 
350000 kr. Kostnaden för inredning beräknas till I 250000 kr. Byggnads

styrelsen föreslår att den nämnda delramen höjs till (8000000 + 
1 250 000 =) 9 250 000 kr. I gällande utrustnings plan är uppförd en delram 

om 2 150000 kr. för icke-laborativa ämnen. UU H redovisar ett utrustnings

program för den nybyggnad som ersätter f. d. Tvätten. Kostnaden har 

beräknats till 950 000 kr. UU H föreslår att nämnda delram höjs till 

(2 150000 + 950000 =) 3,1 milj. kr. 

Om- och tillbyggnad för anatomi och histologi. I gällande inrednings

plail är uppförd en delram om 250000kr. benämnd Om- och tillbyggnad för 

anatomi och histologi. Regeringen uppdrog den 22 juli 1982 åt byggnads

styrelsen att inom en kostnadsram om 4 milj. kr. i prisläget den I januari 

1981 utföra ombyggnad avseende arbetsmiljöåtgärder för histologiska in

stitutionen. Kostnaden för inredning av de av ombyggnaden berörda loka

lerna har beräknats till 1 750 000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att nämnda 

delram höjs till (250000 + 1750000 =) 2 milj. kr. 

Odontologiska fakulteten. Regeringen uppdrog den 22 juli 1982 åt bygg

nadsstyrelsen att inom en kostnadsram om 4 milj. kr. i prisläget den I 

januari 1981 utföra av arbetsmiljöskäl oundgängligen nödvändiga ombygg

nadsarbeten för odontologiska fakulteten. Kostnaderna för inredning i den 
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av ombyggnad~n berörda arean, 910 m2
, har beräknats till 1.8 milj. kr. 

Kostnaden för ersättning av försliten inredning har beräknats till 

. 800000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att en delram om 2.6 milj. kr. 

förs upp i inredningsplanen. 

Datateknik, teknisk fysik och elektroteknik. U U H har redovisat ett 

utrustningsprogram för den nyinrättade linjen i datateknik samt omstruk

turering av linjerna för teknisk fysik och elektroteknik. Kostnaden beräk

nas till 31, I milj. kr. under perioden 1982/83- 1985/86. För de berörda 

utbildningslinjerna kommer ytterligare lokaler att erfordras. UUH föreslår 

- i avvaktan på att lokalfrågan klarläggs - att en delram om 20 milj. kr. 

förs upp i utrustningsplanen. 

Göteborg 

Icke-laborativa institutioner m.m. i Renströmsparken. Redogörelse för 

byggnadsobjektet har lämnats i prop. 1981/82:100 (bil. 12 s. 646). Den 

första etappen av projektet avser nybyggnad för universitetsbiblioteket 

som beräknas bli färdigställd under hösten I 984. Resterande delar avses 

tas i bruk till höstterminen 1985 resp. vårterminen 1986. Den inredda arean 

för den första etappen uppgår cill ca 6300 m2
, varav ca 4400 m2 avser 

lokaler för bibliotek och tätpackningsmagasin. Övriga delar utgörs av 

kontorslokaler .. förråd, undervisningslokaler m. m. lnredningskostnaden 

för första etappen har byggnadsstyrelsen beräknat till 13,5 milj. kr. Bygg

nadsstyrelsen föreslår att beloppet förs upp som en delram i inrednings

planen. 

Härnösand 

Landsarkii'et. Redogörelse för byggnadsobjektet har lämnats i prop. 

1981/82: 100 <bil. 12 s. 647). I gällande utrustningsplan är uppförd en 

delram om 400 000 kr. för landsarkivet i Härnösand. UUH har upprättat 

utrustningprogram och föreslår att delramen ersätts med en definitiv kost

nadsram om 1.4 milj. kr. UUH föreslår vidare att en kostnadsram om 

630000 kr. förs upp för flyttningskostnader för landsarkivet. 

ÖHigt 

I gällande utrustningsplan är uppförd en kostnadsram om 29 390 000 kr. 

för Telefonväxlar. Kostnadsrnmen avser anskaffning av nya telefonväxlar 

samt komplettering av befintliga telefonanläggningar vid högskoleenhe

terna m. m. (prop. 1979/80: I 00 bil. 12 s. 703 och 710, prop. 1980/81: 100 bil. 

12 s. 690 och 697). Nuvarande kostnadsram ersätter sedan budgetåret 

1980/81 ett större antal separata kostnadsramar för samma ändamål. Inom 

kostnadsramcn har medel avsatts för bl. a. kostnadsökningar. Av dessa 
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medel hart. o. m. budgetåret 1981 /82 sammanlagt 243 500 kr.. fördelade på 

sex telefonväxlar. tagits i anspråk. U UH har upprättat program för ny- och 

ersättningsanskaffningar samt komplettering av telefonväxlar vid ett tiotal 

högskoleenheter. Kostnaderna för det redovisade programmet har beräk

nats till 24 145 000 kr. i prisläget den 1 januari 1982. UU H bedömer dock att 

anskaffningarna bör kunna fördelas på två år. 

För budgetåret 1982/83 föreslår därför U U H - efter omräkning till 

förväntat prisläge - en höjning av kostnadsramen med 12,5 milj kr. till 

(29 390000 + 12 500000 = l 41 890 000 kr . 

• \jöhefälsutbildning. I gällande utrustningsplan är uppförd en delram om 

9,5 milj. kr. för anskaffning av navigeringssimulatorer för sjöbefälsutbild

ningen (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 656 och 662). Av kostnadsramen avser 

900 000 kr. flyttning av simulatorn i Stockholm till Göteborg. Regeringen 

har genom beslut den 14 april 1982 medgivit en flyttning av ifrågavarande 

simulator till Göteborg. Uppbyggnaden av simulatorerna sker i tre steg. 

Den till Göteborg flyttade simulatorn och simulatorerna i Kalmar och 

Härnösand är samtliga utbyggda t.o.m. steg två. UUH föreslår för budget

året 1983/84 anskaffning av steg tre till simulatorn i Göteborg. Kostnaden 

har beräknats till 3,4 milj. kr. UUH föreslår med anledning härav att 

delramen höjs till (9500000 + 3400000=) 12.9 milj. kr. 

Arkivet för ljud och bild. I prop. 1981/82: 100 (bil. 12 s. 85) har redogjorts 

för en utredning om bevarande av TV-program hos arkivet för ljud och bild 

(ALB). Det nya inspelningssystem som utredningen förordar innebär en 

investering om 2,7 milj. kr. i prisläget den I juli 1981 i videobandspelarut

rustning m.m. ALB och Sveriges Television AB har överenskommit att 
dela på kostnaderna. Därmed innebär förslaget för ALB:s del att 1 950000 
kr. behöver ställas till förfogande för inköp av föreslagen utrustning. 

Ramar för ersättningsanskaffning m. m. 

1/ll hyggnadsstyrelsen.1· disposition.I inredningsplanen är för budgetåret 

1982/83 uppförd en kostnadsram om 24 milj. kr. Till byggnadsstyrelsens 

disposition. Denna kostnadsram skall användas för planmässig återan

skaffning m. m. av inredning inom högskolesektorn och för komplettering 

av inredning i samband med sådana omdispositioner och smärre byggnads

åtgärder som byggnadsstyrelsen själv beslutar om. Vidare skall kostnads

ramen disponeras för inredning av övriga om- och nybyggnader samt av 

utökade lokaler. under förutsättning att utökningen godkänts av regering

en. i de fall inredningskostnaden för ifrågavarande objekt ej överstiger I 

milj. kr. (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 711 ). Byggnadsstyrelscn föreslar att 

nämnda kostnadsram Till byggnadsstyrclsens disposition för nästa budget

år förs upp med 60 milj. kr. Av det föreslagna beloppet avser 30 milj. kr. 

ersättningsanskaffning. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 655 

I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram om 110 milj. kr. Till 

universitets- och högskoleämbetets disposition för budgetåret 1982/83 för 

ersättning och komplettering m. m. av utrustning samt nyutrustning i sam

band med om- och nybyggnadsobjekt i de fall utrustningskostnaden ej 

överstiger 4 milj. kr. Av beloppet har 20 milj. kr. föreslagits i den ekono
misk-politiska propositionen (prop. 1982/83: 50). UHÄ föreslår i samråd 

med UUH att en kostnadsram om 140 milj. kr. förs upp i planen för nästa 

budgetår. 
I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram om 1,5 milj. kr. Till 

statens kulturråds disposition för budgetåret 1982/83 för ersättning och 

komplettering m.m. av utrustning till de statliga museerna (prop. 

1981/82: 100 bil. 12 s. 662-663). Kulturrådets LUP-delegation föreslår att 

en definitiv kostnadsram om 3.5 milj. kr. förs upp i utrustningsplancn för 

budgetåret 1983/84. Av det föreslagna beloppet avser 1,5 milj. kr. ersätt

ningsanskaffningar m.m. och 2 milj. kr. fortsatt utbyggnad av säkerhets

skyddct vid museerna. 
I utrustningsplanen är uppförd eri kostnadsram om 47 milj. kr. Tillj(1rsk

ni11gsråds11ämndens disposition för budgetåret 1982/83 för inköp av dyrbar 

vetenskaplig utrustning. Vidare är kostnadsramar om 23.5 milj. kr. upp

förda för vartdera av budgetåren 1983/84 och 1984/85 (prop. 1981/82: 100 
bil. 12 s. 663). Forskningsrådsnämnden (FRN) föreslår att en definitiv 

kostnadsram om 68 milj. kr. förs upp för budgetåret 1983/84 samt att 

delramar förs upp med 34 milj. kr. för vartdera av budgetåren 1984/85 och 

1985/86. 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och 
utrustning som redovisats i det föregående har jag efter samråd med 
statstrådet Göransson gjort upp följande förslag till inrednings- och utrust
ningsplaner. 
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lnredningsplan (I 000-tal kr.) 

Inredningsobjekt Förordad ram Kostnadsram Medelsför-
eller förordad brukning 
ändring av definitiv delram art' t.o.m. 
tidigare ram ram 82-06-30 

Objekt färdigställda före 
1980-07-01 men ännu ej 
slutredovisade 14075 12549 

Stockholm 
Huvudbibliotek m. m 11500 1827 
Beteendevetenskapligt 

centrum 4000 
Ombyggnad av byggnad 4 vid 

tekniska högskolan + I 000 I 000 3 
Om- och tillbyggnad 

för sektion kemi vid 
tekniska högskolan + 7000 7000 3 

Nybyggnad av restaurang 
inom karolinska institutets 
område 1625 I 174 

Om- och tillbyggnad för 
bibliotek vid karolinska 
institutet + 3200 3 200 3 

Förskollärarutbildning i Visby 950 1 944 
Ombyggnad av lokaler för 

musikutbildning m. m. 1425 1413 
Operan, etapp IV 3625 3061 
Ombyggnader för 

riksantikvarieämbetet och 
statens historiska museer + 1200 2700 2b 797 

Nybyggnad för etnografiska 
museet ! 8700 I 6913 

Naturhistoriska riksmuseet + 3000 3000 3 
Nordiska museet 3100 1 2984 

Uppsala 
Nybyggnader på Artillerifältet +11300 36700 2b 25043 
Rcgncllianum I 150 I 

Nvköping 
Åsbackaskolan I 226 1174 

Linköping 
Icke-laborativa institu-

tioncr m. m. 5400 4902 
Tcrnaforskning 1500 1410 

Vadstena 
Landsarkivet + 7 500 7 500 3 

Kalmar 
Naturvetenskaplig utbild-

ning 900 900 

L1111d!Malmö 
Icke-laborativa institu-

tioner m. m. + 3 650 11650 2b 5721 
Om- och tillbyggnad för 

anatomi och histologi 250 2b 243 
Magasin för universitets-

biblioteket 1600 I 142 
Nybyggnad för musikutbild-

ning 4000 1807 
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I nredningsobjekt Förordad ram Kostnadsram Medelsför-
eller förordad brukning 
ändring av definitiv delram art 1 t. o. m. 
tidigare ram ram 82-06-30 

Göteborg 
Icke-laborativa institu-

tioner m. m. 5000 4990 
Lärarutbildning m. m. 9900 8017 
Upprustning av ventilations-

systemet för medicinska 
fakultetens byggnader 500 403 

Om- och tillbyggnad av 
kemibyggnad I 2200 1893 

Icke-laborativa institu-
tioner m. m. i Renströms-
parken +10500 10500 3 

Örebro 
Musiklärarutbildning 1475 275 

Härnösand 
Landsarkivet 4600 

Umeå 
Fältstation i 

Norrbyn + 1400 1400 3 

Piteå 
Musikutbildning 300 286 

Luleå 
Högskolan 12800 12549 

Öl'rigt 
Elevbostäder för special-

skolan 2260 1333 
Till byggnadsstyrelsens 

disposition 
(budgetåret 1983/84) + 30000 30000 3 
(budgetåret 1982/83) 24000 I 
<budgetåret 1981/82) 18500 I 9368 
(budgetåret 1980/81) 17000 I 13677 
(budgetåret 1979/80) 12500 I 11760 
(budgetåret 1978/79) 11000 I 10616 
<lrndgetäret 1977 /78) 7000 I 6559 
<budgetåret 1976/77) 6000 I 5 196 

Till byggnadsstyrelsens dis-
position för extra inredning 
(budgetåret 1984/85) I 000 
(budgetåret 1983/84) + I 000 1000 
(budgetåret 1982/83) I 000 
!budgetåret 1981/82) I 000 
(budgetåret 1980/81) I 000 906 

Diverse objekt 
<budgetåret 1979/80) 2000 733 
(tidigare budgetår) 3 370 2613 

+80750 244881 54800 165178 

299681 

1 Art 111' kostnadsram fiir resp. objekt 

I Av statsmakterna redan godtagen kostnads ram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 
42 Riksdagen 1982183 I sam/. Nr 100. Bilaga /{) 
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Utrustningsplan (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt Förordad ram Kostnadsram Medelsför-
eller förordad brukning 
ändring av definitiv delram art 1 t. o. m. 
tidigare ram ram 82-06-30 . 

Stockholm 
Biologi m. m. 400 399 
Operan, etapp IV 8000 4014 
Naturhistoriska riks-

museet + 1500 1500 3 

Uppsa/o 
Ombyggnad av synkrocyklotron 

vid Gustaf Werners institut 5200 4057 
Nybyggnader på Artilleri-

fältet, etapp IV 10100 4147 

Linköping 

Icke-laborativa 
institutioner m. m. 2400 1 2031 

Datalogi m. m. + 8500 8500 3 

Vadstena 
Landsarkivet + 2 300 2300 3 

Lund/Malmö 
Icke-laborativa ämnen + 1400 3 550 2b 1334 
Musikutbildning 

i Malmö 4500 447 

Borås 
Högskoleutbildning 4840 656 

Örebro 
Musiklärarutbildning 2500 499 

Hiirnösand 
Landsarkivet + I 130 1530 2b 
Ö1·rigt 
Telefonväxlar 29390 2b 21049 
Utredningskostnader 500 I 208 
Sjöbefälsutbildning + 3400 12900 2b 5 368 
Arkivet för ljud och 

bild + 1950 1950 3 
Till universitets- och 

högskoleämbetets dis-
position 
(budgetåret 1983/84) + 96000 96000 3 
(budgetåret 1982/83) 1100001 1 
(budgetåret 1981/82) 76000 1 44843 

Till universitets- och 
högskoleämbetets dis-
position för extra ut-
rustning 
(budgetåret 1984/85) 4000 
(budgetåret 1983/84 l + 4000 4000 
(budgetåret 1982/83) 4000 
(budgetåret 1981 /82) 4000 1169 

Till statens kultur-
råds disposition 
(budgetåret 1983/84) + 1600 1600 3 
(budgetåret 1982/83) 1500 1 
! budgetåret 1981 /82) 2800 1 1270 
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Utrustningsobjekt Kostnadsram Förordad ram 
eller förordad 
ändring av 
tidigare ram 

definitiv delram 
ram 

Till forskningsråds-
nämndens disposition 
(budgetåret 1985/86) + 32500 
(budgetåret 1984/85) + 9000 
(budgetåret 1983/84) + 41800 65300 
(budgetåret 1982/83) 47000 
(budgetåret 1981/82) 35000 

+205080 522810 

616260 

1 Art m· kos111adsramför resp. objekt 

I Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

~ 1•ara1· 20 milj. kr. i prop. 1982183: 50 

32 500 
32500 

93450 

I mina förslag till inrednings- och utrustningsplaner upptar de s. k. er

sättningsramarna det största utrymmet. Med hänsyn till det begränsade 

ekonomiska utrymmet är det enligt min bedömning inte möjligt att öka 

resurserna för planmässig ersättningsanskaffning av inredning eller utrust

ning. Nämnda ersättningsramar måste i högre grad än tidigare användas 

för nyanskaffning, både kompletteringar och riktade insatser. Det kan 
vidare i flera fall bli aktuellt med etappvis nyanskaffning över flera budget
år. Utöver de förslag till kostnadsramar för enskilda objekt som myndighe
terna fört fram har jag föreslagit kostnadsramar för inredning till tidigare
lagda byggnadsobjekt. 

Jag har således 'fört upp följande nya eller ändrade kostnadsramar för 
inredning om totalt ca 50 milj. kr. 

Omhyggnad m· byggnad 4 vid tekniska högskolan 

Om- och tillbyggnad för sektion kemi vid tekniska högskolan 

Om- och tillbyggnad för hihliotek i-id karolinska institutet 

Ombyggnader för riksantikmrieiimhetet och statens historiska museer 

Naturhistoriska riksmuseet 

Nybyggnader på Artiller(fiiltet i Uppsala 

/,andsarkiret i Vadstena 

Icke- lahoratim institutioner m. m. i Lund 

Icke- lahorati1·a institutioner m. m. i Renströmsparken 

Fältstation i Norrbyn 

art 1 

3 
2b 
2b 
I 
I 

Medelsför
brukning 
t. o. m. 
82-06-30 

24262 

115753 
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Jag har vidare fört upp följande nya eller ändrade kostnadsramar för 

I/frustning om totalt ca 20 milj. kr. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Datalogi m. m. i Linköping 

Landsarkiret i Vadstena. inkl. flyttningskostnader 

Icke-laborativa iimnen i Lund 

Landsarkivet i Härnösand. inkl. flyttningskostnader 

Sjöbefälsutbildning 

Arkivet för ljud och bild 

Jag har vid mina beräkningar för Icke- laboratirn institutioner m. m. i 

Lund beräknat medel för Palaestra et Odeum, Maria Magle och f. d. 

Tvätten. och förordar en höjning av delramen för inredning med 3 650 000 

kr till totalt 11650000 kr. För utrustning till samma objekt förslår jag en 

höjning av delramen för Icke- laboratil'll ämnen med 1.4 milj.kr. till totalt 

3550000 kr. 

Vid mina beräkningar för kostnadsramen Sjöb(fiilsutbildning har jag 

räknat med att de konsekvenser som devalveringen medför får betalas 

genom en sänkt ambitionsnivå för steg 3 till simulatorn i Göteborg. 

Till byggnadsstyrelsens disposition för budgetåret 1983/84 har jag beräk

nat 30 milj. kr. Uppräkningen av beloppet jämfört med innevarande år 

hänför sig huvudsakligen till det ökade behovet av nyanskaffningar. Jag 

har därvid beräknat 1,4 milj. kr. för inredning till Konstfackskolan. Vidare 

bör inredning till Icke-laborativa institutioner m. m. i Linköping samt till 

Om- och tillhw:gnad f<>r anatomi och histologi och Odontofogiska fakulte
ten i Lund anskaffas etappvis inom ramen för den gällande bemyndigande

gränsen. Nuvarande delram för Om- och tillbyggnad för anatomi och 

histologi bör betecknas som definitiv. Inom kostnadsramen har jag även 

beräknat medel för viss inredning till kungl. biblioteket, som jag tidigare 

redogjort för under anslaget Kungl. biblioteket. 

Jag har beräknat 96 milj. kr. Till universitets- och högsko/eiimbetets 

disposition (budgetåret 1983/84). Jag har därvid beaktat att ytterligare 20 

milj. kr. anvisats för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83: 50). Jag räknar 

vidare med att behovet av riktade insatser måste öka på bekostnad av den 

planmässiga ersättningsanskaffningen, bl. a. med hänsyn till satsningen på 

datautbildningar. Jag har räknat med att ca hälften av kostnadsramcn skall 

användas för komplettering av utrustning enligt särskilda utrustningspro

gram och riktade insatser i första hand för datautbildningarna. Jag har 

dä1för under denna rubrik beräknat medel för Datalogi m. m. i Linköping 

och Datateknik. teknisk.fysik och elektronik i Lund. För datalogi m. m. har 

jag dessutom föreslagit en särskild kostnadsram för utrustning som sam

manhänger med den planerade nybyggnaden i Linköping. Jag är däremot 

inte nu beredd att föra upp en särskild kostnadsram för Temaforskning i 

Linköping. Utrustning till de provisoriska lokalerna fifr anskaffas genom 
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anlitande av kostnadsramen Till UHÄ:s disposition. Inom denna kostnads

ram har jag beräknat medel även för inköp av den datoranläggning vid 

UUH för kontobevakning m. m., som jag tidigare redogjort för under 

anslaget Utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Anskaffning

en av datorn inom denna kostnadsram är enligt min mening motiverad då 

kontobevakningens omfattning till största delen sammanhänger med de 

årsbundna kostnadsramarna i utrustningsplanen. 

Jag förordar vidare att kostnadsramen Till UHÄ:s disposition i fortsätt

ningen får belastas för anskaffning av telefonväxlar. Vid min beräkning av 

kostnadsramcns storlek har jag räknat med att anskaffningskostnader för 

telefonväxlar vid högskoleenheterna upp till 4 milj. kr. skall belasta denna 

kostnadsram. I de fall högskoleenheterna begär särskilda medel för tele

fonväxlar. där kostnaden överstiger 4 milj. kr., bör i fortsättningen pröv

ning ske utifrån ett underlag som redovisar vilka rationaliseringar och 

besparingar som kan genomföras genom nedräkning av övriga anslag som 

högskoleenheterna disponerar. Anskaffning av telefonväxlar för myndig

heter inom kulturområdet får prövas från fall till fall. Mot bakgrund härav 

bör nuvarande kostnadsram Tefr'.f(mviixlar. i avvaktan på slutredovisning, 

betecknas som definitiv. 

Kostnadsramen Till statens kulturråds disposition används för ersätt

ning och komplettering m. m. av utrustning till de statliga museerna. För 

budgetåret 1983/84 förordar jag en kostnadsram om 1,6 milj. kr. Jag är nu 

inte beredd att ta ställning till kulturrådets förslag till upprustning av 

säkcrhetsskyddet vid museerna. 

Jag har för budgetåret 1983/84 beräknat 65,3 milj. kr. Tillforskningsräds

niimndens disposition. Jag föreslår vidare att det beställningsbcmyndi

gandc för utrustningsanskaffning för budgetåret 1984/85 som tidigare givits 

UUH höjs från nuvarande 23.5 milj. kr. till 32,5 milj. kr. Ett motsvarande 
bemyndigande för budgetåret 1985/86 bör uppgå till 32,5 milj. kr. 

Vid utgången av budgetåret 1981182 utgjorde behållningen på de anslags

poster som byggnadsstyrelsen och UUH disponerar 17 452 434 kr. För 
innevarande budgetår har 210 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfo

gande. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 222 milj. kr. bör 

anvisas. 
I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar 

om sammanlagt (325081000 + 616260000 =) 941341000 kr. Inom dessa 

ramar har vid utgången av budgetåret 1981/82 betalats ut sammanlagt 

(165178000 + 115753000 =) 280931000 kr. De föreslagna planerna inne

bär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrust

ning för sammanlagt (941 341 000 - 280 931 000 - 17 452 434 - 210 000 000 

- 222 000000 =) 210 957 566 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 

1984/85. 

Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att besluta om beställning 
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av viss inredning och utrustning för byggnadsobjekt som har beslutats av 

riksdagen (prop. 1976/77: 79 s. 26-27. UbU 1976177: 31. rskr 1976/77: 352). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning till lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom de 

kostnads ramar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Inredning och utrustning m· lokaler vid högskoleenheterna 

m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag om 

222 000 000 kr. 
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Bilaga JO. I 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 478) om avgift för innehav al' 
televisionsmottagare 

Härigenom föreskrivs att l § lagen (1978: 478) om avgift för innehav av 
televisionsmottagare skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Den som innehar mottagare som 
är avsedd för mottagning av bild
sändning med eller utan ljud (televi
sionsmottagare l skall erlägga all
män mottagaravgift med 127 kronor 
per kalenderkvartal. Är mottagaren 
avsedd för färgmottagning av bild
sändning med eller utan ljud skall 
innehavaren dessutom erlägga till
läggsavgift med 40 kronor per ka
lenderkvartal. 

. Föreslagen lydelse 

~I 

Den som innehar mottagare som 
är avsedd för mottagning av bild
sändning med eller utan ljud (televi
sionsmottagarc) skall erlägga all
män mottagaravgift med 137 kronor 
per kalenderkvartal. Är mottagaren 
avsedd för färgmottagning av bild
sändning med eller utan ljud skall 
innehavaren dessutom erlägga till
läggsavgift med 40 kronor per ka
lenderkvartal. 

Skall avgift första gången erläggas under löpande avgiftsperiod. skall 
avgiften sättas ned till det belopp som svarar mot antalet kvarvarande 
dagar av perioden. 

Avgift erläggs till myndighet som regeringen bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1983. 

1 Senaste lydelse 1981: 169. 
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Bilaga 10.2 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 1046) om överlämnande av förvalt
ningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av för
valtningsuppgiftcr inom utbiklningsdepartementets verksamhetsområde 
skall införas två nya paragrafer. 12 b och 12 c §§.av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 b § 

Tekniska museet Ji1r, i fråga om 
vid museet anställd personal, fatta 
sådana beslut som avser myndig
hetsutövning i den mån iflle annat 
är föreskrivet. 

12 c § 

Svenska språknämnden får, ifrå
ga om vid nämnden anställd perso
nal. fatta sådana beslut som m·ser 
myndighetsutö1•ning i den män inte 
annat är föreskril'et. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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Bilaga 10.3 

Förslag till 

Lag om ändring lagen (1980: 1099) om ändring högskolelagen 
(1977: 218) 

Härigenom föreskrivs att övergångsbestämmelserna till lagen 
(I 980: 1099) om ändring i högskolelagen ( 1977: 218) skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Utan hinder av 31 § tredje 
stycket får företrädarna för all
männa intressen utgöra mer än två 
'tredjedelar av antalet ledamöter i 
regionstyrelse fram till den I juli 
1983. 

Föreslagen lydelse 

Utan hinder av 31 § tredje 
stycket får företrädarna för all
männa intressen utgöra mer än två 
tredjedelar av antalet ledamöter i 
regionstyrelse fram till den I juli 
1984. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1983. 
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Bila~a 10.4 

Förslag till 

Lag om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § En låntagare, som har beviljats studielån enligt studiehjälpsregle
mentet (1964: 402), kan begära att lånet jämte ränta skall återbetalas som 
om fråga vore om återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödsla
gen (1973: 349). 

I sådana fall gäller bestämmelserna i 8 kap. studiestödslagen och i denna 
lag. 

2 § De ändrade återbetalningsvillkorcn skall alltid gälla med verkan från 
och med den I januari visst år (förändringsåret). 

Ansökan om ändrade återbetalningsvillkor skall ges in till centrala stu
diestödsnämnden och får tidigast avse tiden från och med nästkommande I 
januari (förändringsdagen). Om ansökan ges in senare än den 31 augusti 
visst år. får den dock tidigast avse tiden från och med den I januari andra 
året efter ansökningsåret. 

3 § Frågor om ändrade återbetalningsvillkor prövas av centrala studie
stödsnämnden. 

4 § Förändringen skall omfatta samtliga amorteringar och ränteannui
teter. Centrala studiestödsnämnden får besluta att årsränta. som har förfal
lit till betalning på förändringsdagen. skall omfattas av förändringen. 

5 § För sådan låntagare som inte har uppburit återbetalningspliktiga 
studiemedel före förändringsdagen skall bestämmelsen i 8 kap. 2 § studie
stödslagen ( 1973: 349) om första avgiftsåret avse det år från och med vilket 
förändringen sker. Årsbeloppet för detta år beräknas dock till det belopp 
som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet för året. om förändring
en inte hade skett. Om den återbetalningsskyldige efter förändringsdagen 
uppbär återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen beräk
nas årsbeloppet för närmast följande år enligt 8 kap. 25-28 **studiestöds
lagen. 

6 § För sådan låntagare som har uppburit återbetalningspliktiga studie
medel för vilka årsbelopp enligt 8 kap. 22 § studiestödslagen (1973: 349) 
skall beräknas för förändringsåret gäller följande bestämmelser. 

Bestämmelserna i 8 kap. 25-28 ~~ studiestödslagen om avgiftsår d skall 
avse det år från och med vilket förändringen sker. Bestämmelserna i 
samma paragraf om nya studiemedel skall därvid tillämpas på de amorte
ringar och ränteannuiteter och årsräntor som omfattas av förändringen. 
Årsbeloppet för avgiftsår d får dock inte bestämmas till lägre belopp än det 
som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet för samma år, om 
förändringen inte hade skett. 

7 § För låntagare som har uppburit återbetalningspliktiga studiemedel. 
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för vilka årsbelopp inte skall beräknas för förändringsåret. gäller att åter
betalningen av samtliga lån. som skall återbetalas som studiemedel. börjar 
enligt bestämmelserna i 8 kap. H studiestödslagen ( 1973: 349). 

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
2. Om de ändrade återbetalningsvillkoren skall gälla från den 1 januari 

1985 eller från den I januari 1986 avskrivs tio procent av den kapitaliserade 
räntan. dock minst 200 kronor, i samband med förändringen. Om den 
kapitaliserade räntan understiger 200 kronor avskrivs i stället återstående 
kapitaliserad ränta. 
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Bilaga 10.5 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen ( 1973: 349) 1 

dels att punkterna 6 a-e i övergångsbestämmelserna skall upphöra att 
gälla. 

dels att nuvarande 5 kap. 4-8 §§ och 6 kap. 6-10 §§ skall betecknas 5 
kap. 5-8. 4 §§och 6 kap. 7-10 §§respektive 6 §. 

dels att de nya 5 kap. 5 och 7 §§ samt 6 kap. 7 och 9 §§ skall ha nedan 
angivna lydelse. 

dels att 2 kap. I §. 3 kap. 5, 7. 11 och 24 §§. 4 kap. 3. 16 och 19 §§. 8 kap. 
43 §. 9 kap. 2 § samt punkt 6 i övergångsbestämmelserna skall ha nedan 
angivna lydelse, 
• dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 11 §.av nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
l §~ 

Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med 275 
kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket han fyllt 16 
år. 

Detsamma gäller studerande som 
deltager i motsvarande undervis
ning vid skola som avses i 33 eller 
34 §skollagen (1962:319). 

Detsamma gäller studerande som 
deltar i motsvarande undervisning 
vid skola som avses i 33. 34 eller 3../ 
a §skollagen (1962:319). 

3 kap. 

5 § 

Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den studerande 
bedriver studier. 

Studiehjälp i form av återbetalningspliktiga studiemedel utgår även för 
tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 13-19 §§. 

om ej annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar. 

Vid tillämpning a1· första stycket 
och hestiimmelse som a1·ses i andra 
stycket beaktas endast hela. sam
manhängande tidsperioder under 
ett kalenderhal\'llr om 15 dagarfiir 
heltidsstuderande och 30 dagar för 
deltidsstuderande. 

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta 
det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege
ringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de 

1 Lagenomtryckt 1981:579. 
~ Senaste lydelse 1982: 1244. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

7 *3 
I nackorderingstillägg utgår med 

365 kronor i månaden till studeran
de som behöver inackordering. Till
läggc'°t omfattar dessutom hemre
seersättning e~ligt de närmare be
stämmelser som meddelas av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

Behovsprövat tillägg utgår med 
högst 265 kronor i månaden. 

lnackorderingstillägg utgår med 
400 kronor i månaden till studeran
de som behöver inackordering. Till
lägget omfattar dessutom hemre
seersättning enligt de närmare be
stämmelser som meddelas av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

Behovsprövat tillägg utgår med 
högst 290 kronor i månaden. 

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av regering
en. 

Vid beräkning av studiehjälp för 
sådan del av läsår som ö1•erskjuter 
eller ej uppgår till hel månad. skall 
för \'ecka beräknas en .fJiirdedef av 
månadsbeloppet. Studiehjiilp be
räknas icke ji"ir dagar. som l'.i lltgiir 
hel \'ecka. 

Belopp som enligt första stycket 
beräknas för i•ecka avrundas till 
helt krontal vid öretal under 50 ned
ät och vid annat öretal uppåt. 

Vid beräkning av studiehjälp, 
skall för period om 15 dagar beräk
nas hiilften av månadsbeloppet. 

Belopp som enligt första stycket 
beräknas för paiod 0111 15 dagar 
avrundas till helt krontal vid öretal 
under 50 nedåt och vid annat öretal 
uppf1t. 

4 kap. 

H 
Studiemedel får ej beviljas för tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd 

enligt 7 kap. redan har beviljats. 
Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid för vilken den 

studerande redan har beviljats studiemedel. fär den studerande ej uppbära 
studiemedlen för denna tid. Har den studerande redan uppburit studieme
del för sådan tid gäller 7 kap. 20 *· 

Studiemedel får ej heller beviljas 
eller uppbäras för tid för vilken ut
bildningsbidrag under arbetsmark
nadsutbildning eller utbildningsbi
drag för doktorander utgår. om ej 

:i Senaste lydelse 1982: 266. 
• Senaste lydelse 198:!: :!66. 

Studiemedel fär ej heller beviljas 
eller uppbäras för tid för vilken ut
bildning.rnrl'Ode under liiramthild
ning. utbildningsbidrag under ar
betsmarknadsutbildning eller ut-
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annat följer av bestämmelse som 
regeringen meddelar. 

Föreslagen lydelse 

bildningsbidrag för doktorander ut
går, om ej annat följer av bestäm
melse som regeringen meddelar. 

16 § 

För heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 § första 
stycket och 14 § för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar 
med en artonde! av den del av den studerandes inkomst under kalender
halvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbe
loppet. nämligen 

Antal hela. samman-
hängande tidsperioder 
om 15 dagarför l'ilka 
studiemedel skall utgtl Del ai· 

under kalendnhall'året h~isbeloppet 

högst 3 125 procent 
4 110 procent 
5 95 procent 
6 85 procent 
7 70 procent 

liif?.H 8 55 procent 

För deltidsstuderande minskas 
det belopp som utgår för ett kalen
derhalvår enligt 13 § första stycket 
och 14 § för varje hel. samman
hängande tidsperiod om 30 dagar 
med en niondel av den del av den 
studerandes inkomst under kalen
derhalvåret som överstiger 140 pro
cent av basbeloppet. 

An/al hela, samman-
hängande tidsperioder 
om 15 dagarfiir 1·ilka 
studiemedel skall 11tgt1 Dela1· 
under kalenderha/l'året hm· beloppet 
hiif?Sl 2 135 procent 

3 125 procent 
4 110 procent 
5 95 procent 
6 85 procent 
7 75 procent 
8 65 procent 
9 55 procent 

lägst lO 45 procent 

19 § 

För deltidsstuderande minskas 
det belopp som utgår för ett kalen
derhalvår enligt 13 § första stycket 
och 14 * för varje hel, samman
hängande tidsperiod om 30 dagar 
med en niondel av den del av den 
studerandes inkomst under kalen
derhalvåret som överstiger nedan. 
för skilda perioder angivna delar av 
basbeloppet. nämligen 

Antal hela. samman
hängande tidsperioder 
om 30 dugur j()r vilka 
studiemedel skall utgå 
under kalenderhali·året 

2 
3 
4 

lägsr 5 

Dela1· 
basbeloppet 

160 (lfOCl'nt 
150 procent 
140 procent 
130 procefll 
120 procent 

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som enligt 13 
§första stycket och 14 §utgår till deltidsstuderande för varje hel samman
hängande tidsperiod om 30 dagar med två fyrtiofemtedelar av den del av 
den studerandes förmögenhet som överstiger sex gånger basbeloppet. 
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4§ 
Skap. 

5§ 
Timstudiestöd utgör 33 kronor 

för studietimme enligt 3 § första 
stycket 1 och för timme enligt 3 § 
första stycket 2. 

6 § 

Timstudiestöd utgör 36 kronor 
för studietimme enligt 3 ~ första 
stycket I och för timme enligt 3 § 
första stycket 2. 

7§ 
Timstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå med sam

manlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som regeringen 
meddelar. 

Det belopp som står till förfogan
de för timstudiestöd inom ett län 
utgår till 

1. arbetstagare som utför sitt ar
bete på en huvudsaklig arbetsplats 
inom länet, 

2. arbetstagare som på grund av 
resor i sin anställning eller annan 
omständighet ej utför sitt arbete på 
en huvudsaklig arbetsplats men 
som med hänsyn till sina arbet.~fOr
hållanden under den tid utbildning
en pågår kan anses tillhöra länet. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen utser får bestämma att 
viss del av det belopp som står till 
förfogande för timstudiestöd inom 
ett liin skal/förbehållas 

I. sådana arbetstagare för vilka 
facklig or!{ani.rntion med stöd m· 8 
§andra stycket ansöker om tim.Hu
diestöd eller 

2 .. någon på annat sätt bestämd 
grupp m· arbetstagare. 

Det belopp som står till förfogan
de för timstudiestöd inom ett län 
utgår till 

1. arbetstagare som utför sitt ar
bete huvudsak/igen inom länet och 
för vilken fackliR organisation har 
ansökt om timstudiestöd, 

2. arbetstagare som på grund av -
resor i sin anställning eller annan 
omständighet ej utför sitt arbete 
inom hul'udsakligen ett län men för 
vilken facklig organisation, som 
har sin postadress i länet, har an
sökt om timstudiestödet, 

3. arbetstagare som sjä/i· har an
sökt om timstudiestiid och som är 
bosatt i länet, när han ger in ansö
kan om sådant stöd. 

6 § 

6 kap. 

n 
Inkomstbidrag utgör 198 kronor 

för varje dygn. 
Internatbidrag utgör 170 kronor 

för varje dygn. 

8§ 

Inkomstbidrag utgör 2 I 6 kronor 
för varje dygn. 

Internatbidrag utgör 180 kronor 
för varje dygn. ' 

9§ 

Dagsstudiestöd får inom ett län under samma budgetar utgå med sam-
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manlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som regeringen 
meddelar. 

Del belopp som står till förfogan
de för dagstudiestöd inom ett län 
utgår till 

I. nrbetstagare som utför sitt ar
bete på en liuvud.rnklig arbetsplats 
inom länet, 

2. nrbetstagare som på grund av 
resor i sin anställning eller annan 
omstiindighet ej utför sitt arbete pä 
en hul'lldsaklig arbetsplats men 
som med hänsyn till sina arbet.1för
hällanden kan anses tillh<>ra liinet. 

3. studerande som ej är arbetsta
gare och som är bosatt i länet. när 
han ger in ansökan om dagstudie
stöd. 

Rcj:eringen eller myndighet som 
regeringen utser får bestämma att 
viss del av det belopp som står till 
förji1,,:ande Ji'ir dagstudiestiid inom 
el/ liir1 skall förbehållas 

I. sädana arbetstagare för 1·ilka 
facklig organisation med st<Jd av 10 
§andra stycket ansöker om dagstu
diestöd. 

2. 1u1gon på annat sätt bestämd 
gmpp m· studerande. 

Det belopp som står till förfogan
de för dagsstudiestöd inom ett län 
utgår till 

I. arbetstagare som utför sitt ar
bete hu1·11dsak/igen inom /iinet och 
for l'ilken facklig organisation an
siikt om dagstudiestiid, 

2. arbetstagare som på grund av 
resor i sin anställning eller annan 
omständighet ej utför sitt arbete 
inom huvudsakligen ett län menfbr 
diken facklig organisation som har 
sin postadress i länet. har ansökt 
om dagstudiestödet. 

3. studerande som .1jiilr har an
sökt om dagstudiestöd och som är 
bosatt i länet. när han ger in ansö
kan om sådant stöd. 

11 ~ 

Har intematbidrag hevi/jat.1· 
facklig organisation fiir .f("irdelning 
mellan vissa arbetstagare giiller 
fö(jamie utan hinder m· \'Ud som 
eljest .fiJrcskril'S i detta kapitel. 

I. Bidraget får utgå till den fack
liga organisationen i stället .fi:ir till 
den studerande. 

2. Bidraget skall motsrnra den 
faktiska kostnaden _fi"jr resor, kost 
och logi ji'ir den studerande. 

3. För rm:ie kurs får bidragen 
dock aldrig hcriiknas till hiigre be
lopp iin .~om mot.1·1·arar 180 kronor i 
genomsnitt f("ir l'llrjc dy1,:n och l'arje 
studerande som har riill till bidra
get. 
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8 kap. 

43 §6 

Fråga om slutlig avgift för ett av
giftsår prövas särskilt för viss åter
betalningsskyldig. om medgivande 
enligt 39 § har lämnats eller om den 
återbetalningsskyldige begär sådan 
prövning. För prövningen Riiller 
44-49 §§. 

Ansökan om prövning enligt förs
ta stycket skall ha kommit in till 
centrala studiestödsnämnden före 
utgången av november månad tred
je året efter a vgiftsåret. 

Fråga om slutlig avgift för ett uv
giftsår prövas särskilt för viss åter
betalningsskyldig. 

1. om medgivande enligt 39 § har 
lämnats, 

2. om den återbetalningsskyldige 
begär sådan prövning eller 

3. om den återbetalningsskyldige 
inte har betalt den preliminära m•
gijien i sin helhet före utgånf{en av 
året efter m·gijisäret och om han 
bedöms ha varit bosatt i riket under 
arg{fisåret. 

För pröl'llingen gilller 44-49 §§. 
Ansökan om prövning enligt första 
stycket 2 skall ha kommit in till cen
trala studiestödsnämnden före ut
gången av november månad tredje 
året efter avgiftsåret. 

9 kap. 

2 § 

Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och 
har han insett eller bort inse detta. kan vad för mycket utgått genast 
återkrävas. 

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande 
uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på 
sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 13-19 
§§. 4 kap. 28-35 *~eller 7 kap. 17 ~och de bestämmelser som anges där ej 
återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 7 kap. 17 a §. 

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap. 
till sådan studerande. som vid utbetalningstillfället var omyndig på grund 
av ålder. åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges 
förmyndare. 

På studiemedel enligt 4 kap. och 
på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 
kap. som äterkriive.1· enligt första cl-. 
ler andra stycket utgår ränta från 
den dag när medlen uppburits efter 
en räntesats som vid varje tidpunkt 
med två procent överstiger normal
räntan för lån .fi"ån statens utltl
ning.~fimder. Om särskilda skäl fö
religger, kan återbetalningsskyldig 

h Senaste lyddse 1982: 266. 

Pä tltcrhetalningspliktiga studie
medel enligt 3 kap., på studiemedel 
enligt 4 kap. och på slirskilt vuxen
studiestöd enligt 7 kap. som tlter
krii1•s enligt första eller andra 
stycket utgår ränta från den dag när· 
studiemedlen uppburits efter en 
räntesats som vid varje tidpunkt 
med två procentenheter överstiger 
statens utlåningsriinta. Pä andra 

43 Riksdagen /Wi2/8J I sam/. Nr /00. Bilaga JO 
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befrias helt eller delvis från skyldig
het att erlägga räntan. 

6. Bestämmelserna i 22 §. 23 .9 
andra och tredje styckena samt 24 .9 
studiehjälpsreglementet ( 1964:402) 
äger for(farande tillämpning med 
avseende på studie/ån som bevil
jats enligt studiehjälpsreglementet. 
om ej låntagaren begär sådan för
ändring m· återbetalnings1·illkoren 
som avses i andra stycket. 

Be!Jär läntagare förändring m• 
återbetalningsl'illkoren fiir studie
/ån enligt studiehjä/psreglementet 
( 1964:402), skall lånet jämte ränta 
äterbetalas som om fråga 1·ore om 
återbetalninxspliktiga studiemedel 
enligt denna lag i dess lydelse en
ligt lagen I 1974:483i om ändring i 
studicstijdslagcn samt punkterna 
6a-6e. 

Föreslagen lydelse 

.former m· studiestöd som äterkrä1·s 
enligt denna paragraf utgår ränta 
enligt samma räntesats från den 
dag som infaller en månad efter det 
beslut om återkrav fattats. Om det 
finns särskilda skäl kan den återbe
talningsskyldige befrias helt eller 
delvis från sin skyldighet att erlägga 
räntan. 

6. Far studie/än som har be1•iljats 
enligt st11diehjälpsreg/ementet 
( 1964:402) gäller bestämmelserna i 
22 .9, 23 §andra och tredje styckena 
samt 24 .~ studiehjälpsreglemelllet 
fiJr((arande, allt i den mån annat 
illle följer m· andra-.1junde styc
kena. För återbetalning av sådant 
studieldn enligt studiehjiilpsregle
mentet för 1·ilket låntagaren har be
gärt att studielänet skall få återbe
talas enligt lagen (/982:000) om 
ändrade återhetalning.1Tillkor får 
vissa äldre studie/än gäller dock 
enbart \'lid som följer m· bestäm
melserna i den lagen. 

Om låntagaren inte heta/ar rän
ta. amortering eller ränteannuitet 
inom föreskril'en tid. skall påmin
nelse om detta sändas till lånta
garen. För påminnelsen utgår på
minnelsem·gift med belopp som re
geringen hestämmer. 

Om amorteringsp/anen ändras 
och amorteringstiden diirfiir ut
sträcks, fiir amorterings/iden dock 
förliingas längst till och med det år 
dä /äntagarenfvller 65 är. t:n liinta
gare är itite skyldig att betala riin
ta, amortering eller räntean1111itet 
.mm förfaller till betalning efter det 
att låntagaren lwrfyllt 65 år. 

Om en låntagare åberopar tillfiil
liga .n11rig!ieter som skiil för att 
han inte kan fi1llgöra sin betal
ningsskyldighet enligt amorterings
planen, Jllr centrala s111diestöds
niimnden besl11ta om anstånd med 
erliiggande ar ränta, amortering 
och ränteannuitet. Sådant beslut 
får avse anstånd 11nder hiigst sex 
månader. 
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Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag 
enligt 9 kap. 4 § lagen (! 962: 381) om allmän försäkring eller motsvarande 
och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbeta, får 
befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar 
summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år. 

Föreligger synnerliga skäl får lån
tagare befrias från honom åvilande 
betalningsskyldighet även i annat 
fall än som avses i tredje stycket 
eller 24 § ·andra stycket studie
hjälpsreglcmentet ( 1964: 402). 

Föreligger synnerliga skäl får lån
tagare befrias från honom åvilandc 
betalningsskyldighet även i annat 
fall än som avses i femte stycket 
eller 24 § andra stycket studie
hjälpsreglementet ( 1964: 402). 

En fordran skall m·skri1·as om in
drivningen skulle 1·ålla mer arbete 
eller stiJrre kostnad än vad som är 
skäligt och indrivningen inte är på
kallad från allmän synpunkt. 

Vid fril'illig s/utreglering av stu
die/ån under perioden den I ju/i
den 31 december 1983 avskril's tio 
procent m· kapitalskulden, dock 
minst 200 kronor. Understiger 
kapitalskulden 200 kronor al'skrii·s i 
stället återstående kapitalskuld. 

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 43 § och punkt 6 första
sjunde styckena i övergångsbestämmelserna den I januari 1984 samt i 
övrigt den I juli 1983. 
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Sammanfattning av rapport om statens kulturråds 
organisation och redovisning av uppdrag att utreda 
möjligheterna till nedskärningar i statens kulturråds 
förvaltningskostnadsanslag 

Som en viktig del av 1974 års kulturpolitiska beslut <prop. 1974: 28. KrU 

1974: 15, rskr 1974: 248) inrättades samma år statens kulturråd med uppgift 

att arbeta för genomförande och utveckling av de kulturpolitiska intentio

nerna. Organisatoriskt lades stor vikt vid en demokratisk uppbyggnad och 

en bred representation från kulturlivet. 

Efter fem års verksamhet ansåg rådets styrelse att det fanns ankdning 

att se över organisation och arbetsformer, dels mot bakgrund av hur 

arbetet fungerat, dels med sikte på 1980-talets förutsättningar och krav. 

Arbetet har skett inom ramen för den ordinarie arbetsorganisationen och 

har letts av en av styrelsen utsedd styrgrupp. 

Kulturrådet utgår från 1974 års beslut om inriktningen av kulturpoliti

ken. Kulturrådet sammanfattar sina uppgifter till att avse att 

- utveckla kunskaper, metoder och ideer, 

- fördela bidrag och påverka andras fördelning, 

- svara för information och opinionsbildning, 

,-- svara för samordning och förbereda reformer. 
Rådet konstaterar att den organisatoriska lösningen med ett samlat 

ansvar för flera sinsemellan olika kultursektorer har visat sig ändamålsen

lig för att nå kulturpolitiska resultat. I framtiden kommer en sådan samver

kan mellan olika kulturområden att få ökad betydelse. Bl. a. måste den 

övergripande dimension i kulturarbetet som folkbildning och folkrörelser 

representerar understrykas ytterligare. Samverkan mellan det kulturpoli

tiska området för samhällsinsatser och andra samhällsområden bör utveck

las med utgångspunkt i regeringsformens föreskrift om att den enskildes 

kulturella välfärd skall vara ett grundläggande mål för den offentliga verk

samheten. Rådet utgår från en i princip oförändrad ansvarsfördelning 

mellan regeringen och kulturrådet. men tar upp vissa rationaliseringsmöj

ligheter. Vidare avser rådet att utveckla sin organisation och sina bcsluts

formi;:r för att stärka det långsiktiga utvecklingsarbetet och möjligheterna 

att utvärdera gjorda insatser. Ökad uppmärksamhet skall ges åt kultursi

tuationen för barn, ungdom. invandrare. handikappade och andra eftersat

ta grupper. 

I sin analys av hur den hittillsvarande organisationen har fungerat kon

staterar kulturrådet att erfarenheterna av det breda lekmannainflytandet är 

övervägande positiva. Indelningen av såväl förtroendemannaorganisa-
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tionen som kansliet efter konstområden bedöms som en nödvändig förut

sättning för att nå goda resultat både med avseende på konstarternas 
utveckling och målgruppernas krav. Det är nödvändigt att förstärka orga

nisationen inom folkbildnings- och folkrörelseområdet samt att förstärka 
kansliorganisationens möjligheter till långsiktig planering, arbetsplanering

och ledning. 
Som ett resultat av översynsarbctet har rådet i en tidigare skrivelse till 

regeringen föreslagit att delegationen för lokal- och utrustningsfrågor 
(LUP-delegationen) skulle upphöra vid utgången av budgetåret 1981/82. 

Regeringen har i budgetpropositionen 1982 (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 18) 
lagt förslag med denna innebörd. Ansvaret för lokalplaneringen skulle 

dock fortfarande åvila kulturrådet i avvaktan på resultatet av den pågående 

organisationsöversynen. 

Kulturrådet föreslår 

att en nämnd för folkbildnings- och folkrörelsefrågor inrättas. Denna 

skall ersätta nuvarande folkbildningskommitte och ges rådgivande och 

beredande uppgifter i likhet med övriga tre nämnder. Den nya nämnden 

föreslås bestå av ordförande, åtta ledamöter och tre ersättare. 

att rådets styrelse minskar med två ordinarie ledamöter och två ersät

tare. Kulturrådet anser att antalet ledamöter är för stort för att arbetet i 
styrelsen skall kunna bedrivas effektivt. Vid en minskning kommer styrel

sen att bestå av ordförande, tolv ledamöter och två ersättare. Till detta 

kommer oförändrat antal företrädare för personalorganisationerna vid rå

det, två ledamöter och två ersättare, 

att styrelsen ges en sammansättning så att de centrala arbetstagarorgani

sationerna. kommuner och landsting blir företrädda med fyra ledamöter. 
Kulturarbetar- och folkbildningsorganisationerna bör representeras av 

vardera två ledamöter. Övriga fem ledamöter inkl. ordföranden och två 
ersättare utses på politiska grunder så att erfarenheter av kulturpolitik på 

lokal, regional och central nivå blir företrädd, 
att nämnderna för teater-, dans- och musikfrågor resp. konst-. musei

och utställningsfrågor utökas med vardera två ledamöter, 
att nämnden för litteratur- och biblioteksfrågor bibehålls oförändrad i 

avvaktan på förslag från folkbiblioteksutredningen (U 1979: 17), 

att den nuvarande konstruktionen med heltidsarbetande ordförande bi

behålls, 

att ansvaret för lokalplaneringen för de statliga museerna. Operan och 

Dramatiska teatern flyttas över till byggnadsstyrelsen. Kulturrådets med

verkan i lokalplaneringen föreslås bestå i yttranden över institutionernas 

verksamhetsbeskrivning samt i upprättandet av programunderlag. Rådet 

skall vidare liksom tidigare medverka i årliga prioriteringar av byggnadsob

jekt inom sitt ansvarsområde. Slutligen föreslås att rådet i fortsättningen 

medverkar vid upprättandet av utrustningsprogram i samband med utöka

de lokaler m. m., upprättar förslag till ersättning och komplettering m. m. 
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av utrustning till de statliga museerna samt fördelar medel ur kostnadsra

men Till statens kulturråds disposition under anslaget Inredning och ut

rustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. En konsekvens av försla

get är att en tjänst hos kulturrådet förs över till byggnadsstyrelsen 

(-153000 kr.). 

att kansliet organiseras så att det består av en kanslichef och tre avdel

ningar. en för sekretariatsarbete. en för utrednings- och utvecklingsarbete 

och en för planering och administration samt en enhet för informationsfrå

gor. För denna omorganisation behöver inrättas tre tjänster som avdel

ningschefer (varvid två tjänster som avdelningsdirektörer omvandlas) och 

en tjänst som chef för informationsenheten, 

att instruktionen för kulturrådet ändras i enlighet med de nämnda försla

gen. 
Kostnaderna för den nya organisationen överensstämmer i stort med 

kostnaderna för befintlig organisation. Den enda nya kostnad för vilken 

kulturrådet i rapporten begär medel avser inrättandet av en ny tjänst som 

avdelningschef för den föreslagna administrativa avdelningen. 

Regeringen uppdrog den 10 oktober 1981 åt kulturrådet att utreda möjlig

heterna att åstadkomma besparingar i utgifterna för rådets verksamhet 

med ca 20 % . Av denna besparing har för budgetåret 1982/83 tagits ut 1,4 

milj. kr. i huvudsak enligt kulturrådets förslag framför allt på utrednings-, 

utvecklings- och konferensverksamheten. 

I samband med överlämnandet av översynen av rådets organisation 

lämnade kulturrådet i särskild skrivelse en redovisning av möjligheterna 

till ytterligare besparingar. 
Sammanfattningsvis anser kulturrådet att rådet inte kan fullfölja sina 

uppgifter för det svenska kulturlivet på det sätt som förutsätts i 1974 års 

riksdagsbeslut om ytterligare nedskärningar i resurserna skall göras. 

Kulturrådet hemställer därför att regeringen beslutar dels att inte ge

nomföra någon ytterligare minskning av rådets medel, dels att regeringen 

tillsammans med kulturrådet studerar möjligheter till systematiskt rationa

liseringsarbete inom kulturadministrationen. 
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Bilaga 10.7 

Sammanställning av remissyttranden över rapport om 
statens kulturråds organisation och redovisning av 
uppdrag att utreda möjligheterna till nedskärningar i 
statens kulturråds förvaltningskostnadsanslag 

Kulturrådet anser att den organisatoriska lösningen med ett samlat an

svar för llera. sinsemellan olika. kultursektorer visat sig ändamålsenlig när 

det gäller att ta till vara de värden som är sammanfattade i de kulturpoli

tiska målen. Denna uppfattning delas av 11'B. LSH. etnogrq(iska museet 

och L1111dsti11g.1jorh1111det. Statskontorct finner i motsats till kulturrådet 

det ingalunda självklart att de disparata och vittomfattande uppgifter som 

kulturrådet i dag har även fortsättningsvis bör hållas samman inom en 

statsmyndighet. RRV anser att det statliga kulturområdet ger en mycket 

splittrad bild, både beträffande den institutionella organisationen och an

svaret för de kulturella sakområdena. Inom de områden där kulturrftdet 

har huvudansvaret för kulturpolitiken ställs delvis motstridiga krav på 

rådet från statsmakternas sida. Hur kulturrädet hanterar sådana motstri

diga krav bör belysas främst i samband med områdesanalyser. ReJ.tionmu

siken anser att rådet i mindre utsträckning varit den stödjande och ut veck

lande instans som regionmusiken skulle önskat. SAF finner det mycket 

tveksamt om det behövs ett permanent organ för att ge regering och 

riksdag beslutsunderlag på kulturomrädet. 

Kulturrådet föreslår ett fåtal förändringar inom styrelsen och nämnderna 

samt kansliorganisationen. RRV, TPB, RAÄ, LSll. etnografiska museet, 

Rikskonsater oclz KL YS har inget att erinra mot de framlagda förslagen. 

Förslaget om att inrätta en nämnd för folkbildnings- och folkrörelsefrå

gor tifistyrks av SAB, Kommun.förbundet, Landsting~förh1111det. LO och 

KLYS. RRV är tveksam till att en ny nämnd inrättas. Enligt RRV finns en 

uppenbar risk för samordningsproblem och administrativt dubbelarbete. 

Statskontoret avstyrker att förslagen i organisationsrapporten läggs till 

grund för beslut om förändringar i kulturrådets organisation och personal

dimensionering, då rådet inte tillräckligt ingående har analyserat behovet 

av möjligheterna till förändringar i rådets uppgifter, organisation och be

slutsformer med beaktande av kraven på besparingar och administrativa 

rationaliseringar i verksamheten. 

Kulturrftdet begär att någon ytterligare minskning av rådets medel inte 

genomförs. Rådet föreslftr i stiillet att regeringen tillsammans med kultur

rådet studerar möjligheter till systematiskt rationaliseringsarbete inom kul

turadministrationen. Flera remissinstanser delar kulturrådets uppfattning. 

däribland RRV, RAÄ, etnO{;f'c!tlska museet, La11dsti11g.1fiirb1111det m . .fl. 
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Statskontoret ser positivt på vad kulturrådet anför om behovet av ett 

systematiskt rationaliscringsarbete. Detta arbete bör innefatta en analys 

och diskussion kring ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan regeringen 

och myndigheterna på kulturområdet. Vidare anser statskontoret att del 

finns anledning att nu ånyo pröva ansvars- och uppgiftsfördelningen mel

lan stat och kommun. Statskontoret förordar att orgimisationsrapporlen 

och den särskilda skrivelsen jämte remissyttrandena över desamma läggs 

till grund för en övcrsynsutredning. 
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Sammanfattning av förslag i promemorian 
(Ds U 1981: 21) Samhällets arkivproblem 

Arbetsgruppen konstaterar 

Bilaga 10.8 

I. all gällande regelsystem för arkivverksamheten på ett tillfredsställan

de sätt beaktar de hänsyn som bör tas till offentlighetsprincipen, den 

enskildes rättssäkerhet samt forskningens intresse, 

2. att en ökad gallring kan ske utan väsentliga inskränkningar i ovan 

nämnda hänsyn, 

3. att en god ordning på arkivsidan medför lägre kostnader och högre 

effektivitet i statsförvaltningen och för övriga arkivbildare, 

4. att nuvarande ordning på arkivområdet fungerar ojämnt och i stort 

måste betecknas som otillfredsställande. 

5. att utvecklingen går i riktning mot ett växande gap mellan ambitions

nivå och uppnådå nivå på arkivområdet. 

6. att väsentliga förändringar måste komma till stånd på arkivområdet, 

innebärande 

- ökad restriktivitet i bevarandet av handlingar. 

- höjd kunskapsnivå och större disciplin hos arkivbildarna, 

- ökade utbildningsinsatser inom arkivområdet. 

- en mer genomtänkt ordning i första hand vad gäller den arkivmässiga 

hanteringen av nya informationsmedier samt 

- en mer medveten styrning och användning av tillgängliga resurser, 

7. att fältarbetet/myndighetsservicen måste ges ännu högre prioritet än 
f. n. hos arkivmyndigheterna i syfte att realisera de kostnadsvinster som en 

ökad gallring kan ge. · 

8. att gallringsfristerna bör sättas så korta och enhetliga som möjligt, 

9. att planverkets nya normer för arkivlokaler bör utfärdas snarast 
möjligt, 

10. att en minskad resurstilldelning till arkivmyndigheterna kan få nega

tiva ekonomiska konsekvenser totalt sett för statsverket samt 

11. att det långsiktiga behovet av resurser för arkivändamål bör prövas 

även i ett forskningspolitiskt perspektiv. 

De konstateranden som arbetsgruppen har redovisat är i flertalet fall av 

stor vikt för möjligheterna att få till stånd förbättringar på arkivområdet. 

Det skulle därför vara till stort gagn om de i lämplig form föranleder 

principuttalanden frän statsmakternas sida. 

Vissa frågor bör enligt arbetsgruppens förslag bli föremål för fortsatt 

utredning eller översyn. Det gäller 
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\.en översyn av allmänna gallringsförordningen (1953: 716). Detta bör 

ankomma på riksarkivet: 

2. en genomgång av möjligheterna att effektivisera eller förbilliga förva

ringsmedlen och konserveringsarbetet genom användning av ny teknik 

m. m. Detta bör ankomma på riksarkivet: 

3. en översyn av skrivmaterielkungörelsen ( 1964: 504). Detta bör ske i 

form av ett uppdrag till riksarkivet och utföras i samarbete med statens 

provningsanstalt och statskontoret: 

4. en utredning rörande möjligheterna att avgiftsbelägga delar av de 

statliga arkivmyndigheternas service till kommuner och landstingskommu

ner. Detta bör ske i form av ett uppdrag till riksarkivet och utföras i samråd 

med riksrevisionsverket; 

5. en skyndsam prövning av möjligheterna att inom den nya förvalt

ningslinjen i högskolan tillskapa ett utbildningsalternativ med inriktning på 

arkivkunskap m. m. Detta bör ske genom ett uppdrag åt universitets- och 

hö~skoleämbetet och utföras i samarbete med riksarkivet: 

6. en skyndsam översyn av landsarkivorganisationen och därmed sam

manhängande frågor. Detta bör ske genom uppdrag åt en särskild utredare 

eller en expertgrupp. I de fyra sistnämnda fallen förutsätts således 

särskilda regeringsuppdrag. 

Arbetsgruppens ii1-riga förslag till åtr;ärder som kriirer statsmakternas 

med1·erkan är 

I. att regeringen fattar principbeslut om införande av s. k. intensivda

taområden och d~irvid anger vilka förutsättningar som bör gälla. 

2. att regeringen i bilagan för Gemensamma frägor i 1983 års budgetpro

position eller på annat Iampligt sätt erinrar statsmyndigheterna om deras 

ansvar för arkivvården och därvid särskilt betonar att en försumlig arkiv

vård förorsakar kostnader samt 

3. att medel för statsbidrag till arkiv med annan huvudman än staten 

anvisas i form av en enda resursram inom anslaget till riksarkivet bch att 

riksarkivet får till uppgift att fördela dessa medel. 

Arbetsgruppen anser i 1J\'rigt 

I. att de utredningar som f. n. behandlar frågor som berör arkivområdet 

bör beakta det synsätt och de riktlinjer som arbetsgruppen förordar. 

2. att behovet prövas av en motsvarande översyn av arkivfrågorna inom 

försvarsdepartementets omriide samt 

3. att ett genomförande av förslagen bör ske sa snart som det iir möjligt 

med hiinsyn till arkivmyndigheternas resursläge. 
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Bilaga 10.9 

Sammanställning av remissyttranden över promemorian 
(Ds U 1981:21) Samhällets arkivproblem 

Remissinstanscrna är allmänt positiva till utredningens beskrivning av 

arkivproblemen och de förslag till åtgärder som har lagts fram. Flera 

remissinstanser påpekar att ett samordnat och effektivt arkivväsende för 

den offentliga sektorn innebär väsentliga besparingar för samhiillet i stort, 

samt befrämjar offentlighetsintresset. den enskildes rättssäkerhet och 

forskningens behov. 

I rapporten konstateras att gällande regelsystem för arkivverk

samheten på ett tillfredsställande sätt beaktar de hiinsyn som bör tas till 

offentlighetsprincipen. den enskildes rättssäkerhet samt forskningens in

tresse och att en ökad gallring kan ske utan väsentliga inskränkningar i 

dessa hänsyn. I detta instämmer flertalet rcmissinstanser. bl. a. riksarkivet 

och statskontoret medan landsarki1·e1 i Uppsala anser att regler som t. ex. 

den generella 11)0-åriga leveransfristen till landsarkiven är förlegade. Från

varon av sanktionsmöjligheter medför även att respekten för reglerna är 

otillfredsställande. 

Remissinstanserna delar utredningens uppfattning att en god ord

ning på arkivsidan medför lägre kostnader och högre effektivitet i 

statsförvaltningen. 

Några remissinstanser. bl. a. flera landsarki1· instämmer däremot inte i 

arbetsgruppens bedömning att nuvarande ordning inom arkivområdet är 

otillfredsställande. Landsarkii·en i Vadstena och GC:itcborg påpekar att 

arbetsuppgifterna har ökat för tandsarkiven. Trots otillfredsställande re

surser, har man iindå bedrivit ett aktivt fältarbete. Land.rnrkh·et i Lund 

konstaterar dock all utan AMS-betalda arkivvårdare/assistenter hade si

tuationen varit katastrofal. 

Remissinstanserna är eniga i sina bedömningar att en ökad g a 11 ring 

kan och bör ske i den offentliga sektorns arkiv samt att allmänna gallrings

förordningen (1953: 716) bör ses över. Flera av dem, bl. a. landsarki1·en 

påpekar dock att tillfälliga ekonomiska problem inte i alltför hög grad får 

påverka gallringsprinciperna. 

Enligt riksarkiret måste målet vara en gallring av arkivinformationen, 

som minskar omfånget men inte deformerar innehi!llct. Hu111anistisk-.rnm

hälls1·etenskapliga .forskningsrädet m .fl. framhåller dock att en måttlig 

gallring och en utökad rensning, bl. a. av dubbelarkiverat material. är att 

föredra i avvaktan på nya tekniker som kan minska arkivvolymen. 

Utredningen föreslår att gallringsfristerna skall sättas så korta och en

hetliga som möjligt. Remissinstanserna är även här eniga i att gallringsfris-
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tema skall vara korta, medan några dän: mot. bl. a. J K. Ji>rskni11pråds-

11ii11111dl'11 och Ji>rsk11i11g.mlde11 starkt understryker att de inte kan vara 

enhetliga. eftersom vissa handlingar. som socialakter och patientjournaler, 

kräver långa gallringsfrister. Korta enhetliga gallringsfrister överensstäm

mer med datainspektionens principiella inställning att personuppgifter inte 

skall bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till personregi

strets ändamål. 

Flertalet remissinstanser instämmer i utredningens bedömning att ut

b i Id ni n g sin satserna måste öka inom arkivomradet. Krigsarkivt't. 

post1·erket 111 . .fl. påpekar vikten av att de arkivbildande myndigheternas 

personal utbildas. I detta instämmer även tandsarkiven i Göteborg. Lund 

och Uppsala, vilka påpekar att en ökad utbildning medför mindre behov av 

kontroll och service från landsarkiven. Några remissinstanser bl. a. post

i·erkl't konstaterar dessutom att informationsbehovet inom ADB-området 

är stort. 

Remissinstanserna är till övervägande delen positiva till arbetsgruppens 

förslag att inom den nya förvaltningslinjen i högskolan inriitta ett ut

b i Id ni n g sa It e rn a t i v med inriktning på arkivkunskap. 

Riksarkivet stöder arbetsgruppens förslag och tillägger att arkivoriente

rande avsnitt borde inarbetas i all utbildning som syftar till verksamhet 

inom den offentliga sektorn. som juridik, teologi etc. 

TCO och Folkriirelsernas arki1fiirh11nd anför att folkrörelserna bör med

verka i det fortsatta utredningsarbetet. ef"tersom de kommer att ha ett 

fortsatt behov att anlita denna utbildning. Liknande åsikter framförs även 

av LO och arhetarriire/.1·ens arkil'. 
Några remissinstanser iir dock tveksamma till den föreslagna utbildning

en. HmTiiltl'n ji)r Ö1•re Norrland betvivlar samhällets behov av detta 

utbildningsalternativ medan liinsstyrl'lsen i Mal111iih11s län anför att en 

sådan kurs lföt kan uppfattas som mindre meningsfull pä ett så tidigt 

stadium. och i stället därför bör ges i samband med tjänstgöring. 

Landsarkivet i Vadstena och Lunds univasitet påpekar att om utbild

ningen läggs på förvaltningslinjen är risken stor att man utbildar gallrings

experter med begränsad kunskap om forskningens intressen. Även andra 

utbildningsalternativ bör därför prövas, t. ex. kulturvetarlinjen. 

Ett tjugotal remissinstanser bl. a. riksdagens ombudsmiin, statens 1·iig

verk och länsstyrelsen i Stockholms län instämmer i utredningens förslag 

att fä It arbetet I myndighets servicen skall prioriteras. 

Arkivmyndigheterna måste hjälpa myndigheterna mer med ADB-tek

niker anser SCB och påpekar vidare att arkivmyndigheterna måste förmå 

myndigheterna att själva ta ansvaret för sina arkivfrågor. 

Rik.rnrki1·ct anser det självklart att man hör fortsätta med prioriteringen 

av fältarbetet. Det finns dock mycket begränsade resurser att genomföra 

en omprioritering utan att det får allvarliga konsekvenser för arkivmyn

dighetens övriga verksamhet. Depåarbetet får inte åsidosättas. Liknande 
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åsikter framförs även av krigsarkiret, landsarki1·et i Hiirniisa11d, länssty

relsen i Jönkiipi11gs liin och SACO!SR. 

Landsarkil'et i Uppsala anser inte att landsarkiven kan prioritera fältar

betet ytterligare och påpekar att arkiven enligt grundlagen har kravet att 

hålla allmänna handlingar tillgängliga för allmänheten. Därför får man ej 

försumma ordnandet och förtecknande! av de bestånd som redan levere

rats till arkiven. Liknande åsikter förs fram även av landsarkii·en i lliimii

sand. Vishy, Lund och Vadstena samt Stockholms stadsarkii·. 

Postrerket och Arkil'rådet fi"ir arki1Terk.rnm111a inom statliga sektorn 

föreslår att de kontrollerande och utredande uppgifterna t. ex. kunde ut

föras av särskilda länsarkivarier. medan landsarkiven kunde svara för 

forskning och depåarbeten. På det centrala planet kunde uppdelningen på 

samma sätt göras mellan statskontoret och riksarkivet. 

Utredningen framhåller att planverk c t s nya norm c r bör utfärdas 

snarast möjligt. I detta instämmer lii11ssryrel.1"e11 i Stockholms liin, För

eningen Värmlands arkir m.fl. medan la11dsarkil'et i Vadstena anser att en 

väsentligt bättre version av dessa anvisningar bör utarbetas. 

Socialstyre/sen. riksarki1·et, fi1rskningsrådsniimndcn. R11otsi11s11om11-

/ai5ten arkisto m . .fl. anser att arkiven kan ses som en basresurs för forsk

ningen och att det långsiktiga behovet av medel för arkivändamål bör 

prövas i ett forsknings politiskt per s pc kl i v. 

En stor del av forskningen sker i arkiv handlingar som fortfarande förva

ras hos arkivbildaren. påpekar statens. 1·iigl'erk. Arkivmyndigheterna 

borde åläggas ta emot betydligt yngre handlingar och de samlade resur

serna för forskarscrvice bör helt ligga hos arkivinstitutionerna. 

Landsarkii·et i Götehorg konstaterar att genom den ökade sliikt- och 

hembygdsforskningen har en breddning och demokratisering av forskning

en ägt rum, vilket är en angelägen uppgift för landsarkivcn att stödja. 

Domsto/srerket och ka111111arrä11en i Stockholm delar inte utredningens 

uppfattning att bindnings frågorna fått en för stor uppmiirksamhct. 
lnbindningen av arkivhandlingar uppgår till stora belopp varje budgetår 

och de stora banden är otympliga att hantera. Det är därför angeläget att 

riksarkivet utvecklar förenklade och billigare bindningsmctoder. Liknande 

åsikter framförs även av länsstyrelserna i Malmöhus och Jönköpings län. 

~(ostnaderna för val av olika arkivmedier t. ex. microfilm, bör snarast 

utredas, framhåller RR\/. 

Flera remissinstanser, bl. a. krigsarkil'et, riksarkil'et och statens prov

ningswzstalt anser det angeläget att skriv materielkungör e Isen 

(1964: 504) ses över av riksarkivet i samarbete med statens provningsan

stalt och statskontoret. 
Flera remissinstanser. bl. a. riksarkil'et och Landstingsfårhundet är po

sitiva till förslaget att l:'ita utreda möjligheterna att avgifts be I ägg a 

d c I ar av arkivmyndigheternas service till kommuner och 

landsting. RR\/ instämmer också i förslaget och är beredd att deltaga i 
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utredningen. Ett knappt tiotal remissinstanser är dock tveksamma till 

förslaget, däribland flera landsarkiv, vilka framför farhågor att kommuner

na då inte anser sig ha råd att prioritera denna uppgift, med en försummad 

arkivvård som följd. 
Utredningen föreslår en skyndsam översyn av Ian d sa r kiv o r

g anis a tio n en. De remissinstanser som yttrat sig i frågan. bl. a. riksar

kin't och flertalet landsarkil', instämmer i utredningens förslag. Rik.wrki

\'l't m . .fl. delar också utredningens ståndpunkt att man inte kan förorda en i 

grunden ändrad organisation. 

Flera /1111dsarki1• är positiva till en ökad samordning och bättre planeri'ng 

mellan landsarkiven men framhåller all en centraldirigering knappast leder 

till positiva resultat. 

I arbetsgruppens rapport diskuteras bl. a. det från forskarsamhället 

framförda ändringsmålet om inrättande av s.k. intensivdataomrä

d c n. Arbetsgruppen har - till skillnad från tidigare framförda förslag -

förutsatt att det ökade bevarandet i intensivdataområdena skall vägas upp 

av en minskad bevarandeambition i landet i övrigt. Geologiska urvalskri

terier bör endast tillämpas på stora serier material. som har forsknings

värde men är av sådan omfattning att de av kostnadsskiil endast kan 

bevaras i urval. anser rik.rnrki1•ct. Flera remissinstanscr, bl. a. från .forsk

ningssidan och de fackliga organisationerna, är starkt kritiska till de 

förutsättningar som arbetsgruppen har uppställt för inrättande av intensiv

dataområden. 

SCB, Forskningsrådsniimnden m.fl. framhåller faran av att låta kortsik

tiga ekonomiska intressen styra så att en på lång sikt olycklig gallring 
igångsätts, vilket omöjliggör viktiga forskningsinsatser. Det är nödvändigt 

att även andra urvalskriterier får komplettera intensivdataområden, som 

t. ex. individhaserade longitudinella register. 

Statsbidrag till icke-statliga arki1· 

. Det råder delade meningar bland de remissinstanser som yttrat sig om 

förslaget att st a I s bi drag t i I I ark i v med annan huvud m a n än 

staten anvisas i form av en enda resursram inom anslaget till riksarkivet 

och att riksarkivet skall fördela dessa medel. Flera remissinstanser hl. a. 

RRV"förordar förslaget medan LO och TCO tillstyrker endast under förut

sättning att resursramen bestäms med bibehållande av målsättningarna i 

1972 års riksdagsbeslut i anledning av utredningen rörande folkrörelsearki

vens ställning och framtida organisation. Riksarkil·et, några landsarkil' 

samt de enskilda arki1· .1·om kommenterat fi·ägan är tveksamma till försla

get och förordar den nuvarande ordningen. 

Krig.rnrkfrct och RRV anser inte att det finns nf1got behov av en särskild 

översyn av arkivfrågorna inom försvarsdepartementets 

o rn råd c. Ett ökat samarbete med riksarkivet bctr~iffandc gallringsarbetet 

är i stället att föredra. 
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Flera remissinstanser. bl. a. riksarkh·et, S1·enska kommunförbundet. 

Landstingsförhundet samt Folkriirelscmas arki1:förhund anser att utred

ningen inte tillräckligt beaktat de kommunala. landstingskommu

nala och enskilda arkivproblemen. Den arkivbildningen är lika 

viktig för samhället som den statliga sektorns. Tdl!l"erket 111.jl. menar att 

de föreslagna åtgärderna är otillräckliga speciellt med tanke på ADB-områ

det. 

För övrigt anser några remissinstanser. bl. a. landsarkii·ct i Lund att 

varje myndighctstyp skall ha en arbetsgrupp i arkivfrågor och att det bm·de 

vara självklart att alla kommuner och landsting har tillgång till utbildade 

arkivtjänstemän. 
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BilaRu 10. 10 

Sammanfattning av promemorian (Ds V 1982: 1) 
Föremålssamlingarnas tillväxt - några synpunkter och 
förslag rörande urvalsbegränsning och gallring 

Inom utbildningsdepartementet har utarbetats en promemoria 

(Ds U 1982: I) Föremålssamlingarnas tillväxt - några synpunkter och för

slag rörande urvalsbegränsning och gallring. 

Syftet med den framlagda promemorian har varit att ge synpunkter pil 

möjligheterna att begränsa samlingarna i de statliga och statsunderstödda 

museerna. Tyngdpunkten har lagts på gallringsfrågan. 

I promemorian har inledningsvis definierats bt:greppen vid insamling 

och gallring. Ur va I har använts för den sovring som sker vid insamling 

eller mottagande av gåva och deposition. och g a 11 ring för borttagande 

av föremål ur redan befintliga föremålsbestftnd. Gallring hos museerna kan 

resultera i att fört:mål förstörs I kassation) eller byts. skiinks bort eller 

försäljs. Alternativ till gallring är deposition hos eller långlån till annan 

institution eller placering på billigaste sätt, t. ex. i mindre kostnadskrii

vande magasin ( "ljiirrdepå" ). 

Strävandena att reducera samlingarna kan ske på företrädesvis fyra 

plan: genom av statsmakterna fastställd ansvarsfördelning mellan vissa 

centralmuseer. genom ansvarsfördelning mellan centralmuseer och regio

nala museer. miljömuseer och specialmuseer. genom ett strängare urval av 

museernas egen insamling samt genom utgallring av föremi\I i redan befint

liga samlingar. 

Statens kulturråd föreslt1s få i uppdrag att i samrftd med museichefskolle

giet se över bestämmelserna i iimbetsskrivelsen den 15 mars 1946 om 

fördelningen av insamlingsansvaret mellan vissa av cen

tralmuseerna. 

I promemorian föreslås alt den sedan länge efterlysta preciseringen 

av ansvarsområdena för såväl de offentligt stödda museerna med 

geografiskt hegränsat insamlingsomrilde som de m:'tnga specialmuseerna 

och specialsamlingarna bör tas upp till förnyad prövning. Detta för al\ 

dubhelarbcte skall undvikas och genom. en uppdelning av insamlingsan

svaret få resurserna att räcka till. Detta giiller inte bara samtidsdokumenta

tionen. utan även frågan om specialmuseer av typen keramik- eller glasmu

seum bör beaktas i sammanhanget. Den hiir avsedda diskussionen föreslås 

skall föras i kulturrådets regi. Samdokprojektet bör som hittills stödjas. 

liksom kulturrådets arbete med registrering av olika museikategorier. Ge

nom samdokregistreringen bör onödig duhbelinsamling kunna motverkas. 

Det framhålls i promemorian vikten av att var:je museum noga betiinker 
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vad det skall samla. vad det saknar och vad det eventuellt kan sortera ut ur 

sina samlingar. Varje museum bör ha en aktuell plan för sin insamlings

planering. Klar målsättning, genomtänkta urvalsprinciper (prioriterings

principer) bör finnas. Ett passivt mottagande av depositioner och gåvor 

bör undvikas. 

Det understryks. att den effektivaste begränsningen av tillflödet av 

föremål till museet sker genom ett restriktivt. noga genomtänkt ur va I vid 

det enskilda museets in sam I in g. Ett sådant urval är en vida viktigare 

faktor vid försöken att begränsa mängden av föremål än gallring i redan 

befintliga samlingar. 

Urvalet är en fråga för fackmannen. Riksmuseets accessioner diskuteras 

men några förslag framförs inte. Museet bör självt pröva om någon be

gränsning av insamlingen är möjlig. Beträffande riksantikvarieämbetet och 

statens historiska museer (RAÄ och SHMMJ framhålls önskvärdheten av 

att myndigheten redan nu tar upp mängdproblemet vid stadsgrävningarna 

till prövning. Bättre bearbetning på grävningsplatsen skulle kunna ge bätt

re underlag för bedömningar i fråga om insamling och konservering. En del 

vore måhända att vinna om grävningsledare och museiexpert efter leveran

sen till museet kunde gå igenom det insamlade materialet, t. ex. kerami

ken. Ett sådant arbete medför dock kostnader. varför problemet är en 

avvägningsfråga. som bör diskuteras. Det osteologiska materialet special

behandlas. Några förslag beträffande urvalet vid insamling föreslås inte, 

däremot i fråga om gallring. Bristen på expertis för att eventuellt reducera 

insamlingens omfattning understryks. 

Den inom Tekniska museet i Stockholm förda diskussionen om hur 

många föremål som behöver bevaras för att dokumentera en utveckling 

bör fortsiitta och breddas. Det bör ibland riicka med att bevara "milstol

parna'' i utvecklingen. t. ex. i fråga om radioapparater. skrivmaskiner. 

cyklar etc. Sistnämnda frågor bör diskuteras i statens kulturråds regi. 

I promemorian framhålls att statens konstråds inköp för myndigheters. 

ambassaders m. Il. riikning är omfattande. Ansvaret för dessa faller pä 

statens konstmuseer. Om inte ett urval sker kan främst stora konserve

ringsbehov uppstå. Det förcsläs att en niimnd inrättas med riitt att träffa 

urval för fortsatt förvaring. Denna fräga hör diskuteras inom statens konst

museer. 

Museerna har. trots att kostnaderna för att bygga magasin och för 

konservering stigit, inte behövt g a 11 ra i nämnvärd utstriickning. Det 

framhålls i promemorian att de ökade magasins- och konserveringskostna

derna kräver ökad uppmärksamhet p[1 förcmålstillväxten och gallringsfrå

gan. Om magasinen fylls och nya inte kan anskaffas. förhindras nya acces

sioner. vilket kan leda till lika stor skada som felaktig gallring. Prioritering 

blir omöjlig. 

Flera statliga museer har yrkat på en utredning om rätten att gallra. Det 

konstateras att de statliga museernas rätt att i dag ur sina egna samlingar 

44 Riksdagen IWC!/83 I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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gallra ut och kassera eller gallra ut och sedan byta. skänka eller försälja 

föremål är oreglerad. Instruktionernas föreskrifter om vård och förvaring 

talar mot fri rätt till en sådan gallring. Av vad som framgår av promemorian 

behövs en reglering. 

I promemorian lämnas förslag till en förordning att utfärdas av regering

en om gallring av föremål i statlig museisamling. Förslaget ger statlig 

myndighet. som har till uppgift att bevara och vårda en museisamling, rätt 

att efter eget bedömande gallra ut och förstöra material. som saknar 

musealt värde eller forskningsvärde. Likaså bör sådan statlig myndighet få 

rätt att gallra ut och till annan statlig, kommunal eller enskild statsunder

stödd museiinstitution i Sverige överlåta - genom byte, gåva eller försälj

ning - föremål, som bedöms böra sorteras ut från samling. För ovan

niimnda åtgärder skall krävas beslut av institutionens styrelse !eller mot

svarande). Åtgärden får givetvis inte strida mot riksdagsbeslut eller mot 

avtal eller donationsbestämmclser. 

Av promemorian framgår att avhändande till annan enskild än enskild 

statsunderstödd museiinstitution eller till utlandet bör kräva regeringsbe

slut. 

Särskild försiktighet rekommenderas beträffande föremål, som motta

gits som gåva, och alternativa åtgärder diskuteras i promemorian. Gallring 

i deposition, där äganderätten kvarligger hos deponenten, får inte ske utan 

tillstånd från denne. Även här framförs alternativa åtgärder. 

Promemorian ger sex exempel på gal 1 rings kriterier: 

I. Föremålet är främmande för museets insamlingsområde. 

2. Föremålets tillstånd är sådant att konservering inte är möjlig (krossat, 

vittrat. sönderrostat o. dyl.) och föremålet bedöms även i övrigt vara 

oanvändbart (en trasig stol kan ha intresse vid studiet av stolens samman

sättning). 

3. Föremälcts tillstånd är sådant att varken rekonstruktion ellt.:r identifi

ering är möjliga. 

4. Föremålet är lösryckt ur sitt sammanhang (t. ex. en detalj sparad av 

ett större föremål och därmed saknande kulturhistoriskt värde). 

5. Föremillet saknar dokumentation och har förlorat sitt kulturhistoriska 

värde. 

6. Föremålet är öven-eprescnterat. Det finns i vissa fall ofta en mängd 

föremål. där de imlividuella variationerna iir små eller obefintliga. 

Gallring förutsätter. att tillräcklig dokumentation om det utgallrade före

målet görs upp och sparas. En framtida forskare bör kunna se vad som 

utgallrats. 

I ett särskilt avsnitt tas frågan upp om behandling av utgallrat 

materia I. I avsnittet diskuteras gåva. byte. försäljning och kassation. 

Beträffande det osteologiska materialet (benmaterial) pekas på möjlighe

ten av viss regional förvaring. placering av ben från kristen tid i speciella 

gravkor. återbegravning av benmaterial samt av viss kassation av djurhen. 
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Det framhålls också önskvärdheten av viss osteologisk utbildning hos 

ifrågavarande museitjänstemän. Vidare framförs förslag om att RAÄ och 

SHMM tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att fortsätta diskussionerna 

om den framtida förvaringen av det omfattande osteologiska materialet. 

Slutligen framhålls som a It e rn a t i v t i 11 ut g a 11 ring placering t. v. i 

dubblettsamling. rekvisitasamling e. d .. utdeponering eller långlån till an

nan institution eller förvaring i mindre kostnadskrävande depå (fjärrdepå). · 

Helt kort pekas på möjligheterna att i viss utsträckning ersätta originalföre

mål med fotografier. användning av laser .etc. Denna fråga bör diskuteras 

vidare i statens kulturråds regi. 

Förslaget till förordning om utgallring av föremål i statlig 

museisam I in g m. m. har följande utformning. 

I§ En statlig myndighet, som har till uppgift att bevara och vårda en 

museisamling. får ur denna gallra ut och förstöra sådana föremål som 

saknar såväl musealt värde som forskningsvärde. 

2 * En statlig myndighet, som har till uppgift att bevara och vårda en 

museisamling. får ur denna gallra ut och till annan statlig. kommunal eller 

enskild statsunderstödd museiinstitution i Sverige överlåta sådana före

mål, som enligt de principer myndigheten har att iaktta anses kunna och 

böra sorteras ut från samlingen. 

3 * Beslut om åtgärd enligt I och 2 §~ ankommer på myndighetens 

styrelse. Den beslutade åtgärden skall noga dokumenteras. 

4 * Vad i denna förordning sägs om statlig myndighet skall även gälla 

Nordiska museet och Tekniska museet. 
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Bilaga JO. I I 

Sammanställning av remissyttranden över promemorian 
(Ds U 1982: 1) Föremålssamlingarnas tillväxt - några 
synpunkter och förslag rörande urvalsbegränsning och 
gallring 

Remissinstanserna är i huvudsak positiva till förslagen i promemorian. 

I promemorian föreslås dels att statens kulturråd får i uppdrag att i 

samråd med museichefskollegiet i Stockholm se över bestämmelserna i 

ämbetsskrivelsen den 15 mars 1946 om fördelningen av insam-

1 in g sans varet m e 11 an vissa av centra I museerna samt att det 

bör föras en diskussion i kulturrådets regi rörande en precise r i n g av 

ansvarsområdena för såväl de offentligt stödda museerna med geo

grafiskt begränsat insamlingsområde som de många specialmuseerna och 

specialsamlingarna. 
Statskontvret, Liinsmuseernas samarbetsråd m.jl. anser att ansvars

fördelningen för insamling mellan centralmuseerna bör ses över av en 

särskild utredning. Samarbetsrådet menar att museichefskollegiet inte är 

ett lämpligt organ för prövning av centralmuseernas föremålsinsamling 

utan en sådan prövning bör sättas i samband med hela landets museiväsen, 

inte minst mot bakgrunden att vissa insamlingsområden inte är represente

rade av centrala museer. 
RAÄ och SHMM samt RR\i anser att promemorians förslag bör kunna 

läggas till grund för fortsatta överväganden rörande ansvarsfördelningen 

mellan centralmuseerna och mellan dessa och de regionala museerna i 

samband med insamling och urval av material. Även Svenska museiför

eningen och Liinsmuseernas samarbetsråd tar upp frågan om ansvars

fördelningen och förordar att frågan ses över i en särskild utredning. 

Den effektivaste begränsningen av tillflödet av föremål till museerna 

sker enligt promemorian genom ett restriktivt. noga genomtänkt urval 

vid in samlingen: Flertalet remissinstanser delar i huvudsak förslagen 

om principer för urvalsbegränsning. 

RRV m.fl. framhåller att en planerad tillväxt av föremålssamlingarna 

och en medveten restriktivitet vid själva föremålsinsamlingen är de vikti

gaste metoderna för att komma till rätta med framtidens förvaringsprob

lem. Kulturrådet anser att gallring i efterhand är en mycket personalkrä

vande och kostsam urvalsmetod. Gallring vid källan. dvs. under själva 

insamlingsarbetet är därför att föredra. Metoden kräver dock att varje 

museum aktivt tar ställning till accessionens inriktning och omfång i ett 

program. 

Statens .1jöhistoriska museum framhåller att större krav måste ställas på 
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museernas målinriktning. planering av insamlingsverksamheten och urval. 

I större utsträckning bör alternativa dokumentationsmetoder ersätta/kom

plettera föremålen. Huvudförutsättningen för styrning och överblick av 

museernas samlingar är förutom ansvarsfördelning mellan museerna ge

nomförandet av ADB-system och museisamarbete i SAMDOK-regi. 

lämtland.1· läns muse11m framhåller att varje föremål i museernas före

målssamlingar ställer för all framtid krav på förvaringsutrymme. tillsyn 

och vård. Emellertid är det vikigt att man samtidigt beaktar att de kultur

historiska museerna hittills vanskött insamlingen av 1900-talets föremåls

kultur och att det därför finns en stor eftersläpning i föremålsinsamlingcn, 

som måste tas igen under de närmaste årtiondena. 

Flertalet remissinstanser har uttalat sig om förslagen om rätten att 

g a 11 r a föremål i befintliga samlingar. 

KammarkolleRiet föreslår att det införs rutiner för att museerna i framti

den inte utan vidare tar emot donationer med särskilda föreskrifter. Av 

promemorian framgår att en mycket stor del - numera omkring 85 % - av 

de föremål som tillförs museerna är gåvor från enskilda. Huvuddelen av 

dessa gåvor lämnas utan villkor. Enligt kollegiets mening krävs inte per

mutation för att gallra en sådan ovillkorad donation. När det gäller ett 

föremål som givits med särskilda skriftliga förbehåll av donatorn, får 

emellertid museet inte utan permutation hantera föremålet i strid mot 

donatorns bestämmelser. 

Naturhistoriska riksm11seet framhåller att ett skäl mot gallring är att ny 

teknik och nya frågeställningar kan ge nytt värde åt material, som i dag 

anses tämligen ointressant och därför kanske möjligt att gallra bort. Ett 

ytterligare argument är att kvantitetskriterier bör utnyttjas alltmer även 

inom den kulturhistoriska forskningen, vilket innebär att ''dubblett"-be

greppet måste omvärderas. De bärande skälen för att gallra i samlingar är 
enkla och krassa, nämligen platsbrist. som gör att viktig nyaccession inte 

kan ske om inte inneliggande samlingar minskas, och bristande kapacitet 

att vårda föremålen, varigenom de snart kommer att förstöras och då lika 

gärna kan avföras ur samlingen. Riksmuseet vill understryka, att en dylik 

situation med alla medel måste undvikas när det gäller samlingar - kultur

historiska eller naturhistoriska - vilka över huvud taget kan anses använd

bara. Problemet från vetenskaplig synpunkt är i stället att våra samlingar 

för de flesta kvalificerade forskningsändamål fortfarande inte är för stora, 

utan för små. Problem med trängsel i magasinen bör i första hand lösas 

med goda tätpacksystem, i andra hand med tillbyggnad och i tredje hand 

genom etablering av "fjärrdepåer". 

Statens ~jöhistoriska museum poängterar vikten av att alla gallringsåt

gärder motiveras och dokumenteras. länsmuseernas .rnmarhetsn1d fram

håller att gallring av samlingar utgör ett tidskrävande arbete och kommer 

endast i mindre utsträckning att ge effekter på föremålshanteringen. Det är 

därvid av största betydelse att för landet gemensamma registreringssystem 
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genomförs så att jämförelsen mellan föremål i olika samlingar kan göras i 
samband med gallring. Först i samband med nyregistrering kan en medve

ten gallring äga rum. 
Promemorian tar i ett särskilt avsnitt upp frågan om be hand I in g av 

utgallrat material. I avsnittet tas upp gåva, byte, försäljning och 

kassation. 

LSH anser att byte av registrerade föremål med andra institutioner inte 

är en lämplig utväg. Däremot kan depositioner eller långtidslån - och detta 

i generös utsträckning - vara ett alternativ till gallring. Inte heller anser 

LSH att gåvor är en lämplig utväg. LSH poängterar vidare att försäljning 
av gåva inte endast är ''ej tillrådlig" utan att den inte alls bör förekomma. 

De flesta museer är beroende av gåvor och en försäljning av i museet 

registrerade föremål kan skapa en misstro mot museet som kan leda till 

allvarliga konsekvenser. Däremot anser LSH att det inte är uteslutet att 

kassation, dvs. förintelse, av ett föremål som bedöms som oanvändbart för 

musealt syfte, kan bli nödvändig. Orsaken är i allmänhet långvarig förva

ring i ett dåligt magasin, som museet är tvunget att utnyttja. Ett kassations

ärende bör då behandlas enligt noggranna regler och med utförlig doku

mentation enligt ett fastställt schema. 
Jämtlands läns museum delar inte uppfattningen att museiföremål skall 

kunna säljas. Man skulle då i ekonomiskt trängda lägen frestas att realisera 

delar av samlingarna. 
I promemorian tas även upp frågan om a It e rn a t i v t i 11 ut g a 11 ring. 

Statens konstmuseer framhåller att depositionsförfarandet vid konstmu

seerna och vid flertalet andra museer inte kan betraktas som ett alternativ 
till gallring. Omfattande administrativa rutiner och kontrollåtgärder kring
gärdar de utlånade föremålen. Ett deponerat konstverk ingår i museernas 
samlingar och utnyttjas i utställnings- och forskningsverksamhet i lika hög 
grad som övriga samlingar. 

LSH vill påpeka att det bästa alternativet till gallring är ett strängt och 
medvetet urval vid insamlingen. då man också skall överväga om föremå

let kan ersättas av ett fotografi eller annan dokumentation som är mindre 
utrymmeskrävande. Eftersom frågan om gallring i första hand har blivit 

aktuell på grund av brist på goda och tillräckligt stora magasin är det 

LSH:s mening att detta inte skall få vara avgörande när det gäller en för 

museerna så central fråga som föremålsbeståndet. 

Promemorian innehåller ett förslag till förordning om utgallring 

av föremål i statlig museisamling m.m. 
Med hänsyn till permutationsrättsliga synpunkter föreslår kammarkolle

giet att det införs rutiner för museerna i framtiden så att de inte utan vidare 

tar emot donationer med särskilda föreskrifter. När det gäller ett föremål 

som givits med särskilda skriftliga förbehåll av donatorn, får museet inte 
utan permutation hantera föremålet i strid mot donatorns bestämmelser. 

Förslagsvis kan enligt kollegiet till l § i förslaget till förordning tilläggas 

orden "och för vilka inte särskilda föreskrifter gäller". 
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Justitiekanslern framhåller att det i promemorian anges som en förut
sättning för kassation eller överlåtelse att föremålet ägs av staten och att 

hinder inte föreligger för åtgärder på grund av föreskrift, som meddelats av 
riksdagen eller regeringen, eller föreskrift i överlåtelseurkund eller avtal 
eller eljest. Dessa förutsättningar bör framgå av förordningen. Vad gäller 

Nordiska museet och Tekniska museet, som är enskilda institutioner, 

torde föreskrifterna i förordningen inte hindra en mera vittgående gall

ringsverksamhet. Härför torde enligt 8 kap. 3 § regeringsformen krävas 

lagstiftning. 
Statens kulturråd framhåller att förslaget till gallringsförordning enbart 

behandlar förstöring och byte mellan statliga, statsunderstödda och kom

munala museer. Avsaknad av musealt värde och forskningsvärde föreslås 

bli tillräckliga kriterier för förstöring. Kulturrådet vill inte genom samtycke 

medverka till att föremål förstörs enbart därför att de för tillfället bedöms 

oanvändbara för just museala ändamål. Föremålen har dock inte tillkom

mit för museernas s.kull. Rådet anser därför att alla utvägar först bör 

prövas för att "rädda" föremålen. inkl. erbjudande till allmänheten. Kul

turrådet anser också att man därför av kostnadsskäl bör avstå från att 

kräva regcringsbeslut i varje enskilt fall där det blir aktuellt att överlåta 

föremål till utlandet eller till annan än statlig, statsunderstödd eller kom

munal institution. Dokumentation i bild måste vara ett oavvisligt krav om 

gallring skall ske. Kulturrådet anser att detta bör framgå av förordningen 
och betonar samtidigt att det är ett arbete som kräver särskilda resurser. 

Rådet anser att en gallringsförordning för att bli vägledande bör innehålla 

mer av juridiskt bindade formuleringar om bl. a. ansvar för dokumentation 
och om tillsyn och vård vid långtidslån. Vissa principer och kriterier för 

hur gallring kan ske och som diskuteras i promemorian hade kunnat föras 

in i förslaget till förordning. 
Den föreslagna förordningen med rätt för museerna att gallra skulle 

enligt statens sjöhistoriska museum bli det av museerna efterlängtade 
instrumentet för nödvändig sanering av föremålsbeståndet. 

Tekniska museet ansluter sig till promemorians synpunkter och förslag, 

men önskar att större klarhet skapas beträffande överlåtelse av föremål till 
institutioner utomlands. Museet anser att byten av föremål med utländskt 
museum bör kunna ske utan att regeringens synpunkter inhämtas. Det

samma gäller ensidigt överlåtande av föremål till utländskt museum. Detta 

bör föras in i förslaget till förordning. 

Det i förslaget till förordning nämnda gallringskriteriet "föremål som 

saknar såväl musealt värde som forskningsvärde" är enligt Nordiska mu

seet för abstrakt för att i praktiken kunna tillämpas. I själva verket lämnar 

ett sådant kriterium i en förordning fältet fritt för subjektiva bedömningar, 

dvs. förordningen får ingen styrande effekt annat än vad gäller den rent 

formella rätten att företa utgallring och därmed bortfaller till stor del också 
nyttan av och motivet för att utfärda förordningen. Enligt museets mening 

vore det i så fall bättre att föra in de sex konkreta gallringskriterierna direkt 

i författningstexten. 
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Bilaga /0.12 

Sammanfattning av statskontorets rapport om stödet till 
tidningar på andra språk än svenska 

Regeringen uppdrog den 6 maj 1982 åt statskontoret att dels utvärdera 

den hittillsvarande tillämpningen av stödet, dels utreda alternativa former 

för stödets framtida konstruktion och handläggning. Till grund för stats

kontorets överväganden och förslag har bl. a. legat en av riksrevisionsver

ket (RRV) genomförd redovisningsrevisionell granskning av statens in

vandrarverks (SIV) hantering av stödet. 
Utredningen har genomförts i nära samarbete med invandrarverket och 

presstödsnämnden och i löpande kontakt med RRV:s granskning. Vidare 

har under utredningsarbetet kontakter tagits med kammarkollegiet. statens 

kulturråd. invandrarpolitiska kommitten OPOK) samt med ett begränsat 

urval riksorganisationer för invandrare. 

Det nuvarande stödet 

Statskontoret noterar att det statliga tidningsstödet f. n. riktas till fyra 

grupper av tidningar: dagstidningar, organisationstidskrifter. kulturtid

skrifter samt tidningar på andra språk än svenska. Samtliga dessa stöd

former är av intresse för tidningar till invandrare och minoriteter. 
När det gäller stödet till organisationstidskrifter konstaterar statskon

toret att svenska fackliga och politiska organisationers utgivning av tid

ningar på andra språk än svenska i dag varken får bidrag från presstöds

nämnden eller SIV. De två myndigheterna gör olika bedömningar av 

huruvida dessa tidningar skall kunna erhålla allmänt presstöd i form av 

stöd till organisationstidskrifter. 
Statskontoret har vidare jämfört SIV:s stöd till tidningar på andra språk 

än svenska med kulturrådets stöd till kulturtidskrifter och funnit att dessa 

stödformer i viss utsträckning kompletterar varandra. 

Under anslaget Stöd till tidningar på andra språk än svenska utgörs den 

största anslagsposten av stödet till allmänna nyhetstidningar som under 

perioden I 977 - 1982 har uppgått till i genomsnitt drygt 80 % av det 

sammanlagda stödet. Största andelen bidragsberättigade tidningar åter

finns däremot under anslagsposten för behovsprövat stöd. s. k. övriga 

tidningar. 

Det har ingått i utredningsuppdraget att utvärdera de olika bidragsvill

korens betydelse mot bakgrund av de i propositionen 1976/77: 99 om stöd 

till vissa tidningar och tidskrifter, m. m. angivna grundläggande intentio

nerna med stödet. 
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I rapporten återges vissa uppgifter om invandringens omfattning och 

dess under senare år ändrade karaktär. Vidare redovisas det nuvarande 
presstödets (inkl. stödet från presstödsnämnden och kulturrådet) fördel

ning på medborgarskapsländer och språkgrupper. En uppskattning görs av 
stödets genomsnittliga fördelning per invandrare för flertalet av språkgrup

perna. En grov kalkyl visar att stödet har stor betydelse för ekonomin för 

samtliga grupper av tidningar. 

Statskontoret stöder SIV:s planer på en speciell studie av invandrartid

ningarnas ekonomiska situation och föreslår att studien läggs upp med 
beaktande av den undersökning av invandrar- och minoritetsorganisa

tioner som under år 1982 har inletts av IPOK. 

Statskontorets överväganden och förslag 

Statskontorets allmänna slutsats är att invandrarverkets stöd till tidning
ar på andra språk än svenska, kompletterat med andra nämnda stöd

former. når flertalet invandrargrupper så länge man ser enbart på före

komsten av stöd. Det torde vidare vara ostridigt att de stödmottagande 

tidningarna medverkar till att föra ut viktig samhällsinformation och att de 

förbättrar de språkliga minoriteternas möjlighet till tidningsvcrksamhet på 

det egna språket. 
En kalkyl över stödets genomsnittliga storlek per individ inom resp. 

språkgrupp uppvisar emellertid påtagliga skillnader. För att råda bot på 

denna snedfördelning krävs enligt statskontorets mening väsentliga in
grepp i de författningsmässiga villkoren. Dessa bör dock göras först i 

anslutning till en samlad översyn av samtliga aktuella stödformer. 
Statskontoret anser att utvecklingen mot ett totalt sett bättre fungerande 

presstöd till invandrartidningar bör genomföras i en tvåstegsprocess. 

I det första steget genomförs - mot bakgrund av statskontorets förslag i 
rapporten - vissa förändringar i förordningen rörande SIV:s presstöd och i 
handläggningen av stödet i syfte att på kort sikt erhålla ett smidigare 
fungerande och bättre kontrollerat presstöd inom i huvudsak nuvarande 

förordnings ram. 
I ett andra steg skulle därefter - på något längre sikt - genomföras en 

översyn av samtliga stödformer till invandrartidningar. Eftersom IPOK 
inom ramen för sitt uppdrag bl. a. skall se på informationsfrågor och 

tidningsverksamhet för invandrare, föreslår statskontoret att kommitten 

företar denna översyn av aktuella stödformer. 

Statskontoret är berett att, inom ramen för tillgängliga resurser, biträda 

IPOK i detta sammanhang. 

Bedömning av förordningens generella krav 

För tidningarna inom samtliga av SIV:s stödformer krävs att publika-
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tionen skall dels ha sin huvudredaktion i Sverige, dels vända sig till 
invandrare och språkliga minoriteter i Sverige. Statskontoret har inte 
konstaterat något problem i samband med dessa krav, som får anses helt 
befogade mot bakgrund av stödets syfte. 

Ett tredje generellt krav .är att publikationens innehåll till övervägande 
del skall beröra förhållanden i Sverige. Statskontoret konstaterar att det är 
svårt att mera exakt mäta innehållet i sådana avseenden. Även om kravet 
bedöms som naturligt med tanke på presstödets syften bör det dock modi
fieras för att underlätta efterlevnad och kontroll. 

Det fjärde generella kravet slutligen innebär att annonsandelen i publika

tionen inte får överstiga 25 % i genomsnitt för kalenderår. Statskontoret 
konstaterar att två grundläggande principer för stödet här delvis står i strid 
med varandra. Å ena sidan är det viktigt att det finns ett tillräckligt 
utrymme för samhällsinformation. Å andra sidan måste tidningarna i fråga 
ha ekonomiska förutsättningar för verksamheten även utöver stödet. 
Statskontoret finner det rimligt att det även fortsättningsvis dras en gräns 

för andelen annonser så att stödet inte ges till utpräglade "annonsblad" 
och föreslår att gränsen 25 % behålls som huvudregel. När det gäller de 
allmänna nyhetstidningar på andra språk än svenska som har kvalificerat 
sig för stöd även från presstödsnämnden (f. n. tre tidningar) föreslås emel
lertid att en annonsandel på maximalt 40 % tillåts som genomsnitt under ett 
år. Härigenom uppnås en anpassning till motsvarande regel för fådagars
tidningar som får allmänt presstöd i egenskap av dagstidningar. 

Bedömning av förordningens detaljkrav för olika stödformer 

Produktionshidrag till allmiinna nyhetstidningar. Förordningens mini
mikrav att allmänna nyhetstidningar bör utkomma med minst 24 utgåvor 
per år är rimligt och bör kvarstå. 

Begrepp som sålda, abonnerade. prenumerations- och friexemplar bör 
preciseras ytterligare så att SIV får bättre uppgifter som beslutsunderlag 
vid bedömningar av stödansökningar. 

Kr~wet på visst antal sidor bör behållas men det bör mjukas upp till att 
avse ett genomsnitt på tolv sidor i tabloidformat under året. Detta ger 
möjlighet att tillgodose säsongvariationer i informationsutbudet. En tid

ning bör dock alltid ha ett spaltutrymme motsvarande minst åtta sidor i 
tabloidformat för att räknas som särskild utgåva. 

Produktionshidrag till medlemstidskrijier. Statskontoret finner att de 
krav som förordningen ställer för att medlemstidskrifter skall få produk
tionsbidrag är rimliga. Om statsmakterna bedömer det önskvärt att under
lätta för invandrarnas riksorganisationer att ge ut stödberättigade med
lemstidningar kan emellertid en höjning av asättningen per postdistri

buerat exemplar övervägas som stimulansåtgärd. 
Kravet på minimiantal sidor bör mjukas upp även för medlemstidningar 
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på samma sätt som föreslagits beträffande de allmänna nyhetstidningarna. 

Behovsprövat bidrag (övriga tidningar). Stats kontoret anser att det även 

i fortsättningen bör finnas möjlighet för SIV att ge ett behovsprövat bidrag. 

Högsta bidrags beloppet bör emellertid sänkas till högst 50 % av bidrags be

loppet till medlemstidskrift i stället för - i vissa fall - av beloppet till 

allmänna nyhetstidningar. 

Etahleringsstöd. Administrationen av etableripgslånen är omfattande. 

Vid små lån kan administrationskostnaderna överstiga lånebeloppen. 

Statskontoret anser därför att etableringsstöd med belopp upp till 5 000 

kronor bör kunna utgå som bidrag. 

Statskontoret har granskat SIV:s handläggning 111· stödet, bl. a. vid vilka 

tidpunkter stödet betalats ut. Statskontoret konstaterar ... att mellan en 

tredjedel och en fjärdedel av det totala produktionsbidraget till allmänna 

nyhetstidningar har utbetalats som förskott under perioden 1978-1982. 

För att förbättra SIV:s underlag för prövning av bidragen föreslår stats

kontoret en ny ansökningsblankett. Vidare tillstyrks RRV:s förslag om 

bättre kontroll av lämnade uppgifter. Formerna för samrådet med press

stödsnämnden i viktigare ärenden berörs också. När det gäller beslutsni

våer inom SIV i samband med handläggningen av stödet anser statskon

toret, i likhet med RRV. att de löpande besluten bör fattas på lägre nivåer 

än f. n. Vad beträffar handläggningen av de s. k. etableringslånen föreslås 

bl. a. att ett register upprättas inom invandrarverket för bättre bevakning. 

Statskontoret har utarbetat ett förslag till handläggningsordning som bör 

ses som en utgångspunkt för SIV:s vidare arbete med att så långt det 

bedöms nödvändigt formalisera handläggningen av stödet i skriftliga regler 

och instruktioner. 

Alternativ medelsfördelning mellan olika kategorier av tidningar m. m. 

Det har ingått i statskontorets uppgifter att undersöka möjligheterna av 

en alternativ rnedelsfördelning mellan olika kategorier av tidningar. 

Granskningen av resursbehov och utnyttjande av anvisade medel inom 

resp. kategori har inte resulterat i förslag till någon omfördelning. 

Utnyttjandet av anslagsposten för medlemstidningar har varit lågt under 

perioden 1977-1982. En höjning av ersättningen per postdistribuerat ex

emplar skulle kunna höja utnyttjandegraden av anslaget. 

Inom anslagsposten för övriga tidningar finns det ett utrymme på ca 

100000 kr. Statskontoret föreslår att merkostnader för tidningar som ut

kommer på flera språk skall täckas med medel ur denna post. 

Avslutningsvis framhåller statskontoret att det är önskvärt att invand

rartidningarna kan öka sin självfinansieringsgrad på sikt bl. a. genom höjda 

prenumerationsavgifter. 
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BilaRa 10.13 

Sammanställning av yttranden över statskontorets rap
port om stödet till tidningar på andra språk än svenska 

Statskontoret föreslår att utvecklingen mot ett bättre fungerande press

stöd till invandrartidningar genomförs i en tvåstegsprocess. l det första 

steget föreslås vissa förändringar i förordningen rörande SlV:s presstöd 

och i handläggningen av stödet. l ett andra steg skulle IPOK inom ramen 

för sitt uppdrag göra en samlad översyn av samtliga stödformer till invand

rartidningar; 

I samtliga fyra yttranden tillstyrks den föreslagna uppläggningen. Sta

tens J.:11/turråd har inga invändningar mot någon del av rapporten. Statens 

im·iuidrarverk (SIV) kommenterar enbart de konkreta förslag som avser 

det nu aktuella stödet, medan verket ber att få återkomma direkt till 

regeringen angående förslaget om en förutsättningslös översyn av samtliga 

stödformer. lnvandrarpolitiska kommitten ( A 1980: 04, IPOK) som inte har 

detaljgranskat förslagen inom det första steget och inte tar ställning till 

dem. finner den långsiktiga utvecklingen vara av största intresse. En av 

kommittens uppgifter är att bedöma hur kulturpolitiken skall kunna inrik

tas så att den bättre tillgodoser etniska och språkliga minoriteters rätt till 

egen kulturell identitet. Att företa den som steg två föreslagna samlade 

översynen av stödet till invandrarpressen ligger enligt IPOK i linje med 

och bör rymmas inom kommittens uppdrag. 

SIV intygar att statskontoret i allt väsentligt har belyst de problem som 

är förknippade med stödet liksom betydelsen av de olika bidragsvillkorcn 

mot bakgrund av de grundläggande syftena med stödet. En brist i utvärde

ringen är att inte tidningarnas ekonomiska situation och speciella förutsätt

ningar för utgivningen har analyserats. SIV välkomnar därför att statskon

toret stöder verkets planer på en konsultstudie av tidningarnas ekonomi. 

Statskontorets förslag till ändringar i förordningen (1977: 523) och i 

handläggningen av stödet kommenteras av enbart presstödsnämnden och 

SIV. 

Statskontoret föreslår att kravet på att publikationens innehåll till över

vägande del berör förhållanden i Sverige modifieras till att alltid minst sex 

sidor skall avse svenska förhållanden. även om tidningen har fler sidor än 

minimiantalet tolv. Förslaget stöds av SIV, medan presstödsnämnden är 

tveksam till att kravet på ursprungligen 70 %·nu mildras ytterligare. 

Både presstödsnämnden och SIV tillstyrker statskontorets övriga för

slag om ändringar i förordningen. nämligen i fråga om tidningarnas minsta 

antal sidor och högsta annonsandel som bidrags villkor samt om att etable

ringsstöd under 5 000 kr. bör utgå som bidrag i stället för som lån. SIV vill 
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dock höja beloppsgränserna till 10000 kr. SIV anser vidare att samhällsin

formation från myndigheter och liknande genom betald annonsplats inte 
bör räknas som annonser i förordningens mening. 

Statskontorets rekommendation om en höjning av det rörliga bidragsbe

loppet till medlemstidningar finner SIV vara mycket angelägen, inte minst 

för att motverka att tidningar i förtid gör satsningar i syfte att nå den 

högsta, då kanske orealistiska bidragsnivån som allmän nyhetstidning. SIV 

anser det därutöver vara nödvändigt med höjningar av de fasta och rörliga 

bidragsbeloppen till alla kategorier tidningar. men finner detta vara en 

fråga för IPOK:s eventuella studie. 

I fråga om tidpunkten för utbetalning av stödet anför SIV att tidningar

nas likviditetsproblem medför stora påfrestningar för invandrarnas riksor

ganisationer. 
SIV ställer sig tveksamt till tanken att ge stöd till lokal~ och regionala 

tidningar inom ramen för det nuvarande stödutrymmet. Däremot instäm

mer verket i förslaget om tilläggsbidrag till tidningar som utkommer på 

flera språk. 
SIV välkomnar statskontorets och RRV:s förslag och synpunkter vad 

gäller arbets- och beslutsordning för handläggningen av stödet. Verket 

kommer likaså att ta fasta på de olika förslagen om kontrollåtgärder kring 

stödet. 
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Bilaga IO. 14 

Sammanfattning av talbokskommittens betänkande 
(SOU 1982: 7) Talböcker - utgivning och spridning 

Talbokskommitten (U 1979: 02) har haft som huvuduppgift att föreslå 
åtgärder för att förverkliga en mer decentraliserad talboks verksamhet. 

Kommitten sammanfattar målen för den framtida talboksförsörjningen 

på följande sätt. 
- Synskadade och andra talboksberättigade behöver i princip ha tillgång 

till de böcker som ges ut i tryckt form. 
- Urvalet av vilka böcker som skall läsas in som talbok måste ske i sådana 

former att låntagare och bibliotek kan påverka det. 
- Alla talböcker som ges ut bör också erbjudas till försäljning till folkbib

lioteken. 
- Talbokslåntagarna skall kunna låna böcker från sitt lokala bibliotek på 

samma sätt som andra låntagare. 
- Talboks- och punktskriftsbiblioteket <TPBJ skall svara för den centrala 

talboksutgivningen samt stödja folkbibliotekens talboksverksamhet ge
nom fjärrlån och depositioner av talböcker. främst till länsbiblioteken, 
och genom information och råd i talboksfrågor. 
Kommitten konstaterar att decentraliseringen av talboksförsörjningen 

redan i dag är långt kommen. Folkbibliotekens roll i denna verksamhet har 
succcessivt ökat under senare år. Ett problem dr dock de stora standard
skillna9er som finns mellan olika län och kommuner. Det är därför angelä
get med åtgärder som påskyndar den pågående utvecklingen och som 
samtidigt verkar för en utjämning av standardskillnaderna så att talboks
låntagarna kan få en god litteraturservice oavsett var de bor. 

Kommitten anser att det f. n. inte finns skäl att utvidga den grupp som i 
dag har rätt att låna talböcker. Verksamhetens nuvarande omfattning 
medger inte heller en utvidgning utan åtföljande serviceförsämringar för 

den som lånar och har rätt att låna i dag. 

Kommitten föreslår att TPB ges det samlade ansvaret för den centrala 

talboksutgivningen. Detta innebär att TPB övertar utgivningen av de 150 
titlar per år som f. n. ges ut av Bibliotekstjänst AB (Btj). Folkbibliotekens 
möjligheter att påverka utgivningens inriktning kan därmed förbättras. 

Folkbibliotekens medverkan i TPB:s bokurvalsarbete bör utvecklas. 
TPB bör bilda en referensgrupp med företrädare för bl. a. folkbiblioteken. 
Referensgruppen bör bl. a. ha till uppgift att diskutera urvalsprinciper och 

att följa utgivningen. TPB bör tillsammans med referensgruppen verka för 
att folkbibliotekens löpande medverkan i bokurvalet ökar samt för att 
utgivningen av vissa talbokstitlar skall ske betydligt tidigare än i dag. 
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Btj:s försäljning av talböcker har en avgörande betydelse för hur folkbib

lioteken kan bygga ut sin talboksverksamhet. Kommitten anser att Bjt:s 

insatser i talboksförsörjningen bör preciseras efter förhandlingar mellan 

företaget och staten. Det gäller framför allt priset på talböcker. antalet 

titlar som erbjuds i den löpande försäljningen samt möjligheterna för bib

lioteken att också köpa andra titlar än de som erbjuds i talbokshäftena. 

Kommitten anger, utifrån tidigare uttalade mål och principer. följande 

riktlinjer för utvecklingen av talboksförsörjningen. Utgångspunkten är att 

talbokslåntagarna· skall kunna få service från sitt lokala folkbibliotek. 

Dessa bör införskaffa talböcker genom inköp och/eller depositioner och 

fjärrlån samt sprida information om talböcker och talboksservice till lånta

gare och andra berörda. Länsbiblioteken bör i högre grad än f. n. få en 

samordnande och kompletterande roll i talboksförsörjnigen inom resp. 

region. De bör bl. a. ge och förmedla tal bokslån till kommunbiblioteken. 

verka för att låntagarna vänder sig till sina lokala bibliotek samt samordna 

den regionala informationen om och planeringen av talboksverksamheten. 

TPB bör svara för den centrala talboksutgivningen samt låna ut främst 

mindre frekvent litteratur. I fråga om depositioner bör TPB i första hand 

vända sig till länsbiblioteken. TPB bör vidare öka sina insatser när det 

gäller information och utbildning om talböcker och talboksservice samt på 

andra sätt stödja folkbibliotekens talboksverksamhet. 

En arbets- och ansvarsfördelning enligt dessa riktlinjer kräver emellertid 

ganska stora förändringar. Två saker är därvid av särskild betydelse. Dels 

är standardskillnaderna stora mellan olika län och kommuner. dels är 

folkbibliotekens talboksbestånd otillräckliga i förhållande till efterl'rågan. 

Förändringarna måste därför ske på sikt. Kommitten föreslår ett tidsbe

gränsat statligt stöd till folkbibliotekens talboksverksamhet för att främja 

och påskynda den fortsatta decentraliseringen. Stödet skall möjliggöra en 
ökning av folkbibliotekens talboksbestånd samt bidra till en standardut

jämning inom talboksverksamheten vid folkbiblioteken. Stödet skall vi

dare medverka till en samordning av förändringarna avseende arbets- och 

ansvarsfördelningen i talboksförsörjningen på lokal. regional och central 

nivå. 

Kommitten föreslår två olika stödformer: 

- stöd för uppbyggnad av lokala och regionala tal boksbestånd. 

- särskilt stöd för anskaffning av äldre talbokstitlar. 

Båda stödtypcrna bör fördelas av TPB ol:h utgå under fem år. 

Stödet för uppbyggnad av talboksbestånd bör utgå i form av bidrag till 

folkbiblioteken inom ett län under förutsättning att en regional plan för 

talboksverksamhetens utbyggnad har fastställts av berörda kommuner och 

landsting. I samband med beslut om bidrag skall TPB:s servil:e till regio

nen preciseras. Varje region/län som fastställt en regional plan bör vai:ic 

bidragsår kunna få mellan en ol:h fyra bidragsenheter om vardera 30 000 kr. 

Stödet för anskaffning av äldre tal bokstitlar bör avse omkring I 000 titlar 
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som aldrig erbjudits till försäljning och som är så efterfrågade vid TPB att 
de bör spridas till folkbiblioteken. Stödet bör riktas till länsbiblioteken och 
utgå i form av färdiga böcker som fördelas efter folkmängd i resp. län. 

Detta stöd bör utgå oberoende av om en regional plan har fastställts. 

Kommittens förslag innebär att folkbibliotekens talboksverksamhet to
talt kommer att kräva ett ökat utrymme inom ramen för kommunernas 
totala resurser. Kommitten har utgått ifrån att kommunerna liksom hittills 
helt skall finansiera kostnaderna för personal och lokaler för talboksverk
samheten. Vidare har man utgått ifrån att talböckerna kan skickas porto
fritt med posten. Genom det föreslagna statliga stödet underlättas en 
fortsatt utbyggnad av folkbibliotekens talboksverksamhet samtidigt som 
primärkommuner och landstingskommuner själva avgör utbyggnadstakten 
och talboksverksamhetens uppläggning inom resp. region. 

Kostnaderna för det föreslagna stödet uppgår till 3 milj. kr. per år under 
en femårsperiod. Kommitten anser det inte vara självklart att dessa kost
nader skall finansieras genom omfördelnig enbart inom biblioteksområdet 

men föreslår dock finansiering genom omfördelning av de nuvarande stat

liga bidragen till lokal biblioteksverksamhet. 
Kostnaderna för ett statligt övertagande av hela den centrala talboksut

givningen föreslås finansieras inom ramen för de medel som anvisas för 
TPB:s produktion. Övertagandet bör ske successivt under fem år. 
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Bilaga JO. I 5 

Sammanställning av remissyttranden över talboks
kommittens betänkande (SOU 1982: 7) Talböcker -
utgivning och spridning 

Remissinstanserna är i huvudsak positiva till kommittens betänkande 

och anser att den gjort en grundlig redovisning av talboks- och punkt

skriftsförsörjningen i landet. Några, däribland statens kultumld (KUR). 

anser det beklagligt att kommitten inte har ägnat sig åt synskadade barns 

behov av talböcker. Flera remissinstanser, bl. a. talboks- och punktskrijis

hih/ioteket !TPBJ, Handikappförbundens centralkommitte (HCK) och 

Synskadades rik~förbund (SRF), menar att en individuell inläsningstjänst 

som ett komplement till den vanliga talboksutgivningen är ett oavvisligt 

krav och borde ha diskuterats. Handikappinstitutet anser att Sveriges 

Radios inläsningar snarast bör göras tillgängliga för synskadade och efter

lyser ett förslag till lösning av problemet med de upphovsrättsliga frågorna. 

Häri instämmer Sl'enska kommunförhundet och flera länsbibliotek. TPB 

menar att många förslag och synpunkter i betänkandet bör kunna tjäna 

som vägledning för kommuners och landstings insatser eller tas i beaktan

de i TPB:s fortsatta arbete. Många av kommittens överväganden kräver 

emellertid inte något beslut från regering och riksdag. TPB tar också upp 

frågan om inriktningen på talboksutgivningen och hur talboksläsarna skall 

ges möjlighet att ta del av triviallitteratur, något som kommitten inte berör. 

Även liinsbib/ioteket för Värmlands län berör denna fråga men anser att 

urvalet av talböcker helt skall bygga på bibliotekens urvalsprinciper. i'PB 

går igenom förutsättningarna för en decentraliserad talboksförsörjning och 
framhåller därvid att verksamheten inte i alla avseenden kan underordnas 

generella biblioteksprinciper. TPB diskuterar också ansvaret för inläsning 

av material från olika statliga institutioner och organisationer. TPB menar 

att det ekonomiska ansvaret i detta avseende bör tas av resp. myndighet. 

I det följande redovisas synpunkterna på de konkreta förslag som kom

mitten lägger fram. 

Kommitten föreslår inte någon utvidgning av den grupp som nu är 

berättigad att låna talböcker. Ett av skälen härtill äratt en utvidg

ning. som även skulle innefatta t. ex. vuxna analfabeter och invandrare 

med bristande språkfärdigheter, skulle kunna leda till avgränsningsprob

lem för biblioteken. Förslaget stöds av KUR. TPB. folkbiblioteksutred

ningen !Fb80J, Sveriges allmänna bihliotek.1jiJrening !SABJ samt några 

liinshihliotek. Av den motsatta åsikten är statens handikappräd !SHRJ, 

som anser att alla som inte kan ta del av tryckt litteratur bör ha rätt att låna 

talböcker. SHR menar också att avgränsningproblemet inte iir ett godtag-

45 Riksdagen /9/<2183 I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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bart skäl för att hålla vissa grupper utanför möjligheten att läsa talböcker. 

Liknande åsikt uttrycks av bl. a. socialstyre/sen (SoS), statens institut fOr 

läromedelsinformation (SIL), statens invandrarl'erk (SIV), Landsting.1för

bundet samt några länsbibliotek och kulturnämnd~r. 

Kommittens förslag att TPB skall ha det samlade ansvaret för den 

centrala talboksutgivningen biträds av de flesta remissinstanser, 

som berört frågan. TPB avvisar förslaget med hänvisning till att det skulle 

leda till ökade kostnader för staten. TPB anser sig inte kunna täcka 

inläsningskostnaderna genom omprioriteringar utan förutsätter att ytterli

gare medel anvisas, ca 600000 kr. De fördelar som skulle motivera föränd

ringen - en samlad bedömning av utgivningen och ett ökat engagemang av 

folkbiblioteken i urvalsarbetet - kan åstadkommas med den nuvarande 

arbetsfördelningen mellan TPB och Bibliotekstjänst AB (Btj). Denna åsikt 

delas även av Btj, som anför att förslaget kan medföra osäkra villkor för 

företagets talboksverksamhet. 

Kommitten förordar att en ref er c n s grupp vid T P B inrättas med 

bl. a. företrädare för folkbiblioteken. Gruppen skall bl. a. diskutera urvals

principer och följa TPB:s utgivning. De remissinstanser som berört frågan, 

bl. a. KUR, TPB, Sl'enska kommunfi:irhundet, Btj, SAB samt vissa länshih

liotek och kult1~rnäm11der, är positiva. Fh80 menar att låntagarnas intresse 

kan företrädas av folkbibliotekens representanter, medan Sveri{{es förfat

tar:förhund menar att även låntagarna skall medverka i beslutsprocessen 

kring utgivningen. 1]änstemännens centra/organisation <TCO) och Cen

tra/organisationen SACO!SR framhåller att förslaget innebär nya arbets

uppgifter för TPB och således medför ökat personalbehov. SRF vill att 

också representanter för förlagen skall knytas till referensgruppen. TPB 

framhåller att inrättandet av en sådan referensgrupp bör ankomma på TPB 

och behöver således inte föranleda någon åtgärd från regering eller riks

dag. 

Enligt kommitten är det väsentligt att även ä Idre och mindre fr e

k v c n ta t it I ar som inte ingår i den reguljära tal boksförsäljningen skall 

vara tillgängliga för inköp _av folkbiblioteken. Fr. o. m. år 1982 erbjuder Btj 

, en gång om året biblioteken möjlighet att beställa valfria titlar ur den 

samlade utgivningen. Kommitten menar att Btj:s roll i detta avseende 

liksom när det gäller försäljning av enstaka kassetter bör närmare preci

seras efter förhandlingar mellan förelagd och staten. TPB. SRF m. fl. 

remissinstanser understryker betydelsen härav. Btj framhåller att företaget 

har för avsikt att fortsätta med försäljningen av tågfrekventa titlar en gång 

per år och med utbytcsservicen av enstaka kassetter. 

Kommitten anser att priset på ta I böcker är av principiell betydel

se. Vid en total finansiering av alla titlar, som erbjuds folkbiblioteken, är 

det enligt kommittens mening rimligt att staten får inflytande på prissätt

ningen på talböcker. Flera remissistanser, som berört frägan, ställer sig 

positiva till detta, t. ex. KUR och TPB. Några remissinstanser, t. ex. 
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Sl'enska kommunförbundet och länshihioteken för Jönkäpings, Äl1•shorgs 

och Skaraborgs län, anser alt talbokspriset skall motsvara priset för sam

ma titel i tryckt form. Btj menar att ett statligt stöd i form av kostnadsfri 

tillgång till TPB:s masterband i framtiden - liksom nu - kommer att 
medföra lägre talbokspriser för biblioteken. Statlig insyn i Btj:s verksam

het förekommer redan. I företagets styrelse, där Btj:s avkastningskrav 

fastställs, finns staten representerad. Dessutom har TPB insyn i kopie

ringskostnaderna för talböcker. Btj har f. n. svårt att se hur ett statligt 

inflytande på företagets priskalkylcr för talböcker skulle kunna genomfö

ras. Näringsji·ihetsombudsmannen <NO), som rent principiellt är motstån

dare till att staten påverkar prissättningen på en marknad. finner det ändå 

förståeligt att staten genom TPB önskar bevaka prissättningen. 

Talboksutgivningen bör öka, anser kommitten och föreslår att 

en utgivning om 2 500 titlar per år skall förverkligas så snart detta är 

möjligt. Ökningen bör finansieras med intäkterna av skatten på oinspelade 

ljudkassetter. De remissinstanser som kommenterar frågan delar kommit

tens uppfattning. SRF menar att de synskadade i princip behöver ha 

tillgång till alla böcker och att en förutsättning för att SRF skall acceptera 

den föreslagna ambitionsnivån är att man samtidigt skapar resurser till 

inläsningstjänst, så att alla individuella önskemål kan förverkligas den 

vägen. TPB m. tl. remissinstanser instämmer i förslaget att den ökade 

utgivningen finansieras via kassettskatten. 

SRF kräver att bokför 1 agen skall ta sitt ansvar och göra kassettver

sioner av sina tryckta böcker. Liknande åsikter framförs av bl. a. TPB, 

SIL, HCK och De Handikappades Rik.~förbund <DHR). SRF anser att ett 

första steg är att alla nyutgivna böcker skall vara tillgängliga senast 1985. 

Svenska bokförläggareföreningen framhåller att en på vanliga företagseko

nomiska grunder baserad utgivning av talfonogram f. n. inte är aktuell. 
TPB bedömer inte utgivningen av talfonogram från förlagen f. n. vara ett 

realistiskt alternativ för synskadades litteraturförsörjning. Statligt stöd bör 

inte utgå för detta ändamål. 

Kommitten föreslår att talboksförsörjningen skall decentra
liseras ytterligare. De lokala folkbiblioteken bör ha huvudansvaret 

för direktutlåningen av talböcker, medan länsbiblioteken bör ha en kom

pletterande och samordnande roll och TPB fungera som lånecentral. Efter

som standardskillnaderna är stora mellan olika län och kommuner bör 

decentraliseringen ske på sikt. Värdet av en decentraliserad utlåning un

derstryks i remissvaren. Svenska komm1111förh1111det tillstyrker i princip 

kommittens förslag till åtgärder för att bygga upp talboksbeståndet i kom

munerna samt den i utredningen föreslagna ansvarsfördelningen för tal

boksutlåning och service på lokal, regional och central nivå. TPB saknar i 

kommittens presentation konkreta förslag till hur de redovisade målen 

skall uppnås. De riktlinjer som kommitten drar upp kan inte omedelbart 

tillämpas på län som inte kommit särskilt långt i sin uppbyggnad av tal-

Rällelst!: S. 712, U11aa111r och bib/ioti'k, rad 2 och rad 6 Står: 2300000 Rättat till: 
2200000 
Del ohiiRatori.l'ka sko/väsendet. rad 6 Star: 25 849000 Rättat till: 
25 463000 

S. 713. Jm·e.1·1erini;sbidrag, :,ista raden St:1r: 17 370889000 Rättat till: 17870889000 
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boksförsörjningen. För vissa län är det osäkert om riktlinjerna över huvud 

taget är tillämpliga. Från statens sida bör därför inga generella riktlinjer 

anges om arbets- och ansvarsfördelningen mellan lokala bibliotek och 

länsbibliotek, anser TPB. Däremot bör en regional planering av talboks

vcrksamheten främjas. Det är också viktigt att inga regioner och bibliotek 

till övervägande delen förlitar sig på depositioner och (järrlån från TPB för 

att kunna ge lokal service. Landstingsförbundet vill understryka att kom

mittens skisserade förslag till decentralisering endast skall ses som rikt

linjer. Även framgent bör det finnas utrymme för olika regionala och lokala 

lösningar. Även SAB anser att det bör finnas stora möjligheter till lokala 

lösningar som tar hänsyn till länens struktur, de enskilda kommunbibliote

kens resurser och t. o. m. enskilda låntagares eventuella behov av speciell 

service. Liknande synpunkter framförs av bl. a. Btj samt iiinsbiblioteken 

för Kalmar och Kristianstads län. Fb80 menar att det är högst rimligt att 

talhokslåntagaren får service av sitt eget kommunbibliotek. Många andra 

remissinstanser delar denna uppfattning, däribland SRF som även fram

håller betydelsen av att alla kommunbibliotek har ett eget bestånd av 

talböcker. 

Kommitten föreslår ett femårigt stat 1 i g t stöd om 3 milj. kr. per år för 

att främja och påskynda den fortsatta decentraliseringen av talboksförsörj

ningen i landet. Två stödformer föreslås; dels stöd för uppbyggnad av 

lokala och regionala talboksbestånd. dels stöd för anskaffning av äldre 

titlar. För att förstnämnda stöd skall utgå förutsätts att kommuner och 

landsting har fastställt en regional plan för talboksverksamheten. Stödet 

för anskaffning av äldre titlar avser ca 1 000 titlar som aldrig har erbjudits 
till försäljning. Detta stöd föreslås riktas till länsbiblioteken i form av 

färdiga talböcker som fördelas efter folkmängd i resp. län. Remissinstan
serna instämmer i <itt ett statligt stöd till folkbibliotekens talhoksverksam

het bör inrättas. Flera, däribland SHR. handikappinstitutet, Landstings

förbundet och nägra liinsbibliotek, instämmer i förslagets båda delar. 

Svenska kommunjiJrlmndet anser att statsbidrag skall utgå till upprustning 

av talboksbestånd vid både länsbibliotek och lokala bibliotek och kan 

därför inte se "länen" som mottagare av statsbidrag. Kommunförbundet 

menar att det är viktigt att kommunerna medverkar vid upprättandet av de 

regionala planerna. Kommunförbundets länsavdelningar bör därvid kunna 

spela en betydelsefull roll. SAB bifaller förslaget om bidrag för uppbygg

nad av lokala och regionala talboksbestånd men önskar större spännvidd 

mellan de olika bidragssummorna, något som även biblioteksnämnden i 

Stockholms kommun finner angeläget. Ett antal remissinstanser, bl. a. 

KUR. TPB. Fb80 och Btj anser att endast en stödform bör tillämpas och 

att den bör täcka de två syften kommitten berört. De framhåller att kom

munerna redan nu har möjlighet att köpa äldre titlar, även sådana som 

tidigare inte har saluförts. KUR menar dessutom att statsbidraget bör 

tillfalla de regioner som har sämst förutsättningar att själva bekosta en 
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utbyggnad av sitt talboksbestånd till en tillfredsställande nivå, en uppfatt
ning som även TPB delar. Flera remis~instanser, däribland TPB. Btj. SRF 

och några länsbibliotek menar att det statliga stödet även bör minska 

talbokspriset och därför utformas som ett produktionsstöd. 
Kommitten föreslår att TPB får ans va rc t för förde In in gen av 

det statliga talboksstödet. Några remissinstanser delar denna 

uppfattning, bl. a. statskontoret, TPB, Btj och SRF. Flertalet remissinstan

ser som berör frågan anser dock att statens kultun-åd bör få denna uppgift. 
Kommitten föreslår att finansieringen av det statliga tal

boksstödet skall ske.genom en omfördelning av de nuvarande statliga 

bidragen till lokal biblioteks verksamhet. Däri instämmer statskontoret. 

riksre1·isionsverket <RRV) och S1·enska kommw{förhundet. Övriga som 
diskuterar frågan ställer sig negativa. KUR och SAB avvisar förslaget 

bestämt och framhåller det oliimpliga i att föregripa folkbiblioteksutred
ningen, som väntas komma med förslag avseende bidrag till folkbiblioteks
verksamhet. Liknande tankar hyser hiblioteksnämnden i Stockholms kom

mun och liin.~hiblioteket för Kalmar län. TPB. Fb80 och Btj anser att man 

bör undersöka om stödet kan finansieras genom skatten på oinspelade 

kassettband. 

Kommitten anser att folkbiblioteken bör ta ett större ansvar när det 
gäller punktskrifts försörjningen i landet. De bör förmedla lån och 
sprida information till punktskriftsläsarna. Det huvudsakliga utlånings

ansvaret bör emellertid även i fortsättningen åvila TPB. KUR. TPB. SAB, 

hiblioteksnämnden i Stockholms kommun m. fl. instämmer i kommittens 
överväganden. SIV framhåller att det även på detta område är angeläget 
med internationellt samarbete. Länsbihlivteket för Kopparbergs län anser 
däremot att folkbiblioteken knappast kan åta sig något ansvar för punkt

skriftsläsarna. 
Kommitten anser att TPB bör öka sina insatser när det gäller info r m a

t i o n och rådgivning. Häri instämmerbl.a. KUR. hihlioteksniimnden 

i Stockholms kommun samt några !änshibliotek. 

Det är kommittens uppfattning att hindren för utbyte av ta I böcker 
m e 11 an I änder bör undanröjas och att frågan bör aktualiseras av rege
ringen i internationella sammanhang. Flera remissinstanser instämmer i 
detta resonemang. TPB ser initiativ från regeringen som ytterst välkomna 
när det gäller tekniska och upphovsrättsliga frågor. SoS och SIV menar att 

allt bör göras för att få internationell standard på talböcker. SRF anser att 
Sveriges ansvar för sina medborgare med annat modersmål än svenska 

måste innebära att man inom Sverige startar inläsningar på språk där andra 

möjligheter att få fram talböcker saknas. 
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Arki\' 
67 24. Riksarkivet och landsarkiven. j{'irs/ag.1·ansla,(.' 
70 25. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv, 

j('irs/agsanslag 
71 26. Svenskt biografiskt lexikon.förslagsanslag 
73 27. Arkivet för ljud och bild,fårslai:sanslai: 
74 28. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m. m .. resen·ationsans/ag 
77 29. Bidrag till vissa arkiv 

28 396000 
16000000 

609000. 

45005000 

15215000 

10617000 

8102000 
I 888000 

20 318000 
12715000 
4948000 

40 368000 
8000000 
I 123 000 

97 675 000 

198473000 
40582000 
89638000 

182 140000 

24900000 
1543 000 

10821000 
7 600000 

1798000 

16716000 
I 105000 
6939000 

57 305000 

10631000 
1779000 
6062000 

3050000 
2056000 
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Kult11rminncs1•ärd 
79 30. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader, 

fiirs/agsa11s/ag 
80 31. Kulturminnesvärd, re.1·er1•atio11.1·t111s/ag 
82 32. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet, 

ji'ir.1lllRst111slaR 

Museer och 11tstiil/11i11gar 
87 33. Statens historiska museer.fiirslag.1·a11.1·/ag 
89 34. Statens konstmusccr,f('irs/af?sa11slag 
91 35. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, 

resen·atio11sa11s/ag 
92 36. Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet 

fiirslt1R.l't111.1·/ag 
94 37. Naturhistoriska riksmuscct.fiirs/ag.H111s/ag 

Statens sjöhistoriska museum: 
95 38. Förvaltningskostnadcr •. f<:;rs/af?.rnns/ag 
97 39. Underhållskostnader m. m., resen·ation.rnns/ag 
98 40. Etnografiska museet. fiirslag.rnnslag 
99 41. Arkitekturmuseet. .f<'irslag.1·a11slaR 

100 4 1 Statens musiksamlingar . .f<'irslaRsans/ag 
102 43. Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 

samlingar m. m., reserrntio11.rn11slag 
104 44. Bidrag till Nordiska museet.fiirslai?sanslag 
105 45. Bidrag till Tekniska museet.fiirslag.rnn.1·/ag 
108 46. Hidrag till Skansen.fiirslag.rnnslag 
110 47. Bidrag till vissa museer 
1 Hi 48. Bidrag till regionala museer. fiirs/agsanslag 
118 49. Riksutställningar. re.H'rl'lltio11.1·i111s/ag 
119 50. Inköp av vissa kulturföremål. j('irslagsanslag 

UnRdoms- o<h 11ykterhet.wrga11isationer 
120 51. Statens ungdomsråd .förs/af?.l'll11Slag 
121 52. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 

verksamhet m. m.,fiirslag.1·1mslag 
124 53. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, 

fiirslai?.rnnsla!! 
125 54. Bidrag till ferievcrksamhet inom ungdomsorganisationerna, 

resen·ati1msans/ag 
126 55. Hidrag till Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, resen·ation.rnnslag 
128 56. Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer 

m. n., rescn•ation.rnnslag 

C Massmedier m. m. 

129 Vissa gemensamma frågor 

Film 
132 I. Statens biogratbyrii. ji'irs/af?.Hlll.l'lag 
134 2. Filmstöd, reserl'lllion.wnslag 

Radio och tclei•ision 
137 3. Nordiskt radio- och TV-samurbete via satellit m. m. 

137 Avgiftsfinansierad radio- och TV-verksamhet 

• Beräknat belopp 

36992000 
22882000 

I 000 

26722000 
31789000 

I 029000 

12 784000 
28 513 000 

13971000 
I 000 

12 254000 
I 278000 

10125000 

5410000 
31602000 
6889000 
8214000 
6783000 

26568000 
16 855 000 

100000 

3044000 

44670000 

89610000 

8800000 

2555000 

14880000 

1348428000 

2845 000 
33 045 000 

*1650000 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 712 

Dagspress och tidskrifter 
157 4. Presstödsnämnden.förslagsanslag 
158 5. Stöd till dagspressen.förslagsanslag 
163 6. Lån till dagspressen, resermtionsanslag 
164 7. Stöd till organisationstidskrifter.förs/agsans/ug 
165 8. Stöd till kulturtidskrifter, reservationsans/ag 
166 9. Stöd till tidningar på andra språk än svenska, 

fiirslagsans/ug 
172 10. Stöd till taltidningar. resen•ationsanslag 

173 
179 
182 

183 

184 
185 
188 
190 

200 

Litteratur och bibliotek 
11. Litteraturstöd. reservationsanslag 
12. Bokhandelsstöd,förslag.rnnslag 
13. Kreditgarantier till förlag och bokhandel, 

förslagsanslag 
14. Lån för investeringar i bokhandel, 

reservationsanslag 
15. Bidrag till Svenska språknämnden 
16. Bidrag till folkbibliotek, resermtionsanslag 
17. Bidrag till regional biblioteksverksamhet, förslag.rnns/ag 
18. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader, 

förs/agsans/ag 
19. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader, 

reservationsanslag 

D Skolväsendet 

205 Vissa gemensamma frågor 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 
233 I. Skolöverstyrelsen, förslal(sanslag 
237 2. Länsskolnämnderna, förslag.rnnslag 
240 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd, 

resen•ationsanslug 
241 4. Statens institut för läromedelsinformation, 

förslagsans/a!f 
243 5. Stöd för produktion av läromedel, resen•ationsanslalf 
245 6. Rikscentralema för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade. förslagsans/ag 

För skoli•iisendet gemensamma frågor 
249 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skol-

väsendet, reservationsans/ag 
251 8. Fortbildning m. m., rcsermtionsanslag 
156 CJ. Särskilda åtgärder på skolområdet 
259 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 

utbildningsväsendet. förslagsans/a!f 

Det obligatoriska sko/väsendet m. m. 

2130000 
440900000 

25000000 
38600000 
9618000 

5 356000 
10 318 000 

30391000 
2200000 

1000 

2200000 
1174000 

166!0000 
12075000 

14192000 

14261000 

662666000 

133984000 
113 307000 

8196000 

5 367000 
4 100000 

11124000 

27437000 
22 105 000 

209042000 

5 520000 

261 

276 

11. Bidrag till driften av grundskolor m. m .• 
förslagsans/ag 12 975 000 000 

277 

280 

12. Information om läroplan för grundskolan m. m .. 
resen•ationsanslag 

13. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m .. 
fiirs/agsans/ag 

14. Sameskolor,förslagsans/a!f 
Specialskolan m. m.: 

283 15. 
287 16. 
288 17. 

U tbildningskostnader. förslagsanslag 
Utrustning m. m .. reservationsans/ag 
Resor för elever jämte ledsagare,förs/ag.rnns/ag 

5 600000 

25463000 
12849000 

156854000 
3 6281100 

10 765 000 
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Gymnasiala skolorm. m. 
289 18. Bidrag 1ill driften av gymnasieskolor.fikslagsa11sla1? 
337 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 

fiirslaJ?sans/ag 
337 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor, 

fiirslagsans/ag 
339 21. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad.förslagsanslag 
341 22. Bidrag till driften av vissa privatskolor,förslaJ?sanslag 
342 23. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, 

reservationsanslag 
344 24. Främjande av lärlingsulbildning hos hantverksmästare 

m. m.,förslagsanslag 
345 25. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar 

för ungdom under 18 år m. m. ,förslagsanslag 

Jm·esteringsbidrag 
361 26. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., 

förslagsanslag 
361 27. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m . .förslagsanslag 

E Högskola och forskning 

367 Vissa gemensamma frågor 

Centrala och regionala myndigheter för högskolan m. m. 
397 I. Universitets- och högskoleämbetet,förslagsanslag 
400 2. Regionstyrelserna för högskolan, fiirslagsanslag 
401 3. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, 

fiirslagsanslag 

Utbildning ochj(Jrskning inom högskolan m. m. 
403 4. Utbildning för tekniska yrken, resen•ationsanslag 
414 5. Utbildning för administrativa, ekonomiska och 

sociala yrken, reservationsanslag 
423 6. Utbildning för vårdyrken, resen•ationsanslag 
435 7. Utbildning för undervisningsyrken, 

resen·ationsanslag 
447 8. Utbildning för kultur- och informationsyrken, 

reservationsanslag 
454 9. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser, 

resen•ationsanslag 
458 10. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., 

resen•ativnsanslaf? 
463 11. Forskningsanknytning av grundläggande högskole-

utbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete, 
reserl'Utionsanslag 

465 12. Humanistiska fakulteterna, reservationsans/ag 
469 13. Teologiska fakulteterna, reservationsanslag 
471 14. Juridiska fakulteterna, reservationsanslag 
473 15. Samhällsvetenskapliga fakulteterna, 

reserl'ationsanslag 
477 16. Medicinska fakulteterna, resen·ationsans/ag 
485 17. Odontologiska fakulteterna. reservationsanslag 
487 18. Farmaceutiska fakulteten, reserl'Utionsanslag 
489 19. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, 

resen·ationsan.1·la1: 
495 20. Tekniska fakulteterna, reserwllionsanslag 
505 21. Temaorienterad forskning, reservationsanslag 
506 22. Vissa tandvårdskosinader, försla1:sa11slag 
508 23. Kungl. biblioteket, resermtionsanslag 
510 24. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, 

resen•ationsans/ag 

3628000000 

I 000 

16477000 
2 165 000 

21015000 

26190000 

2000000 

266000000 

43 700000 

135 000000 

17 870 889 000 

79833000 
11478000 

8277000 

552073000 

254945000 
379591000 

723 885000 

166190000 

334024000 

182 333 000 

14650000 
149311000 

11274000 
14267000 

172688000 
385 160000 
55349000 
14691000 

348 976000 
335429000 

13828000 
67724000 
38 815 000 

2 908000 
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511 25. Lokalkostnader rri. m. vid. högsko.leenheterna . 
.fi"ir.1·/agsamlag 

514 26. Redovisningscentralerna vid universiteten, 
fiirslag.1·a11.1·/ag 

514 27. Datorcentralen för högre utbildning och forskning 
i Stockholm. fiirslagrnnslag 

515 28. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m., 
resen·ationsanslag 

\iisrn .forsknini:sändamlll 
527 29. Forskningsrådsniimnden. reserl'ationsanslaR 
532 30. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

resen•ation . .-anslai: 
535 31. Medicinska forskningsrådet, reserrntionsanslag 
538 32. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m., 

reserw1tio11.rnnslag 
545 33. Delegationen för vetenskaplig och teknisk informa

tionsförsörjning, reservarion.rnns/ag 
547 34. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen, 

för~·/agsan.1·/ai: 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

548 35. Förvaltningskostnader, ft'irs/agsanslal? 
549 36. Materiel m. m., reH'n'ation.rnnslai: 
550 37. Kiruna geofysiska institut, reserl'atio11.1·a11.da1t 
552 38. Institutet för internationell ekonomi, 

resen·ariom>anslai: 
553 39. Vissa bidrag till forskningsverksamhet, 

reservationsans/ag 
555 40. Bidrag till EISCAT Scientific Association, 

.förs/agsanslai: 

F Vuxenutbildning 

557 Vissa gemensamma frågor 
560 I. Sveriges Radio AB för verksamhet vid 

Sveriges Utbildningsradio AB, 
resen•a1i1111sarzslag 
Statliga skolor för vuxna: 

563 2. U tbildningskostnader, förslag.rnns/ag 
565 3. Undervisningsmateriel m. m., 

resen•arionsans/ag 
567 4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning 

m. m., försla11sans/ag 
574 5. Bidrag till studieförbunden m. m., 

ft"irslagsanslag 
579 6. Undervisning för invandrare i svenska 

språket m. m . .fiir.l"lai:sam/ag 
581 7. Bidrag till driften av folkhögskolor 

m. m.,j(irslagsansla11 
588 8. Bidrag till viss central kursverk-

samhet 
590 9. Bidrag till kontakllolkutbildning. 

.fiirslagsa11.1·/ag 

G Studiestöd m. m. 

593 Vissa gemensamma fragor 
5.96 I. Centrala studit:stödsnämnden m. m., 

.fi"irs/ag.1·a11s/ag 
603 2. Ersättning till vissa myndigheter för 

deras handl~iggning av studiesocialt 
stöd . .fi"ir.11agsa11.1/ag 

605 3. Studie hjälp m. m .. .frirslagsa11.1·/ag 

I 006469000 

I 000 

I 000 

46 338 000 

40231000 

76 775000 
159149000 

342841000 

!0334000 

35 040000 

12499000 
2 180000 

14407000 

2 283 000 

12824000 

700000 

6079 771 000 

119000000 

12 325 000 

5069000 

722 149000 

812128000 

89667000 

405 165 000 

33000000 

4663000 

2203166000 

55 392 000 

21457000 
I 159 300000 
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610 4. Studiemedel 111. m . .fiirslagsanslag 3 862 800000 
615 5. Vuxenstudiestöd m. m .. rl'.1·crra1io11s-

a11s/ag 582 400000 
622 6. Tim..:rsiittning vid grundutbildning 

for vuxna,.fi'ir.1·/af.!.l'llll.l'lag 
623 7. Kostnader för avskrivning av vi<;sa 

64000000 

swdiei?m med statlig kreditgaranti. 
}i'irslagsanslag 200000 

624 8. Bidrag till hiilso- och sjukvård for 
studerande. f•."irslagsanslag *5 720000 

S751269000 

H Internationellt-kulturellt samarhcte 

625 Vissa gemensamma frägor 

K11/t11rcll1111hrte nu'J 111l1111dt'/ 
626 1. Kulturclli utbyte med utlandet. rt'.l'l'rl'alicmsanslag 4 30fi000 
628 2. Kostnader för Sverigcs medlcmskap i Unesco 111. 111 .. 

}i"irslagsanslag · 32241000 
h30 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige. 

rescn·atio11sansl11g 
fi30 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

577000 
2 260000 

Nordiskt k11l111rcll1 samarbete 
fi3 I 5. Nordiska ministerrådets kulturbudgct,f(irs/ag.1a11s/11g •35 IOOOOO 
632 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m .. 

l"l'.\'l'rl'<lliclll.\'C/11.llllg 5 559000 

80043000 

Vissa inom uthildningsdepartcmentets verksamhetsområde ~cmensamma ändamål 

635 Vissa gemensamma fdgor 

fi36 I. Byggnadsarbeten inom utbildningsdcpartemcntets 
verksamhetsområde. reserrnti1J11.rn11.11ag I 000 

649 ~ Inredning och utrustning av lokaler vid högskole-
enheterna m. m., resen·atio11.rn11slag :122000000 

663 Hilaga IO. I 

664 /Ji/aga I0.2 

665 Bilaga 10.3 

666 Bilaga IU . ./ 

668 Hilago 10.5 
67h Bi/aga 10.6 

679 Bilaga ltJ.7 

681 Bilaga 10.8 

683 Bilaga 10.9 

* Beräknat belopp 

222 001000 

Summa kr. 34263238000 

Förslag till lag om ändring i lagen I 1':178: 478) om avgift for 
innehav av televisionsmottagare 
Förslag till lag om iindring i lagen rIY76: 1114fil om överläm
nande av fiirvaltningsuppgifter inom utbildningsdcpartemcn
lrts vt·rksamhetsomdde 
Förslag till lag om iindring i lagen 11980: 1()<)9) om ändring i 
högskolelagen ( 1977: 21 Rl 
Förslag till lag om ändrade iitcrbetalningsvillk(>r för vissa 
äldre studielån 
Förslag till lag om iimlring i studiestödslagen ( 197.~: 3491 
Sammanfattning av rapport om statens kulturråds organisa
tion och redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna till 
nedskärningar i statens kulturråds förvaltningskostnadsanslag 
Sammanstiillning av remissyttranden över rapport om statens 
kulturr;'tds organisation och redovisning av uppdrag all utreda 
möjligheterna till nedskärning i statens kulturräds förvalt
ningskostnadsanslag 
Sammanfattning av förslag i promemorian ( IJsU 198 I: 21) 
Samhiillcts arkivproblem 
Sammanställning av n:missyttrandcn öva förslag i promemo
rian <DsL.: 1981: 21) Sa111h~illcts arkivproblem 
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688 Bilaga JO.JO 

692 Bilaga JO.I I 

696 Bilaga 10.12 

700 Bilaga 10.13 

702 Bilaga 111./4 

705 Bilaga 10./5 

Sammanfattning av förslag i promemorian (DsU 1982: Il Före
målssamlingarnas tillväxt - några synpunkter rörande urvals
hegränsning och gallring 
Sammanstiillning av remissyttranden över förslag i prome
morian. !DsU 1982: I I 1-'öremälssamlingarnas tillväxt - nägra 
synpunkter rörande urvalsbegränsning och gallring 
Sammanfattning av statskontorets rapport om siödet till tid
ningar på andra språk än svenska 
Sammanställning av yttranden över statskontorets rapport om 
stödet till tidningar pii. andra språk än svenska 
Sammanfattning av talbokskommittcns betänkande !SOU 
1982: 7) Talböcker - utgivning och spridning 
Sammanställning av remissyttranden (iver talhokskommittens 
betänkande tSOU 1982: 7l Talhöckcr - utgivning och sprid
ning 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 



Bilaga 11 till budgetpropositionen 1983 Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 11 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till jordbruksdepartementet hör frågor rörande jordbruk, skogsbruk, 

fiske. trädgårdsnäring och rennäring samt högre utbildning, forskning och 

försök för dessa näringar liksom prisreglering på jordbrukets och fiskets 

områden samt miljövård, livsmedelsberedskap. djurskydd. djurens hälso

och sjukvård, livsmedelskontroll. utsädeskontroll. idrott, turism. rekrea

tion. jakt och viltvård. 

Jordbruksdepartementets budget präglas av den stora återhållsamhet 

som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Inom ett 

begränsat totalt resursutrymme har det varit nödvändigt alt noga överväga 

också de mest angelägna behoven. Det förslag till utgiftsram för jordbruks

departementets verksamhetsområde som läggs fram för budgetåret 1983/84 

omfattar närmare 6888 milj. kr. Detta innebär en ökning med 587 milj. kr. 

jämfört med innevarande budgetiir. 

Den största utgiftsposten blir också under nästa budgetår subventione

ringen av baslivsmedel som har beräknats till drygt 3 800 milj. kr. Av den 

särskilda forskningssatsning som regeringen föreslår faller 13.5 milj. kr. på 

forskning och utveckling inom jordbruksdepartementets verksamhetsom

råde. 

Jordbruk och trädgårdsnäring 

Den totala åkerarealen år 1981 var 2940000 ha. Antalet brukningsen

heter var 115 000 och medelarealen 26 ha åker per företag. Antalet stadig

varande sysselsatta vid jordbruksföretag uppgick under år 1981 till 203 000, 
varav 28 000 utgjorde lejd arbetskraft. 

Jordbrukets produktionsvärde för år 1982 beräknas öka med ca 19% 

jämfört med år 1981 och uppgå till ca 20900 milj. kr. Av detta belopp svarar 

vegetabiliska produkter för ca 20% och animaliska produkter för ca 80'JL 

Spannmålsskörden år 1982 beräknas uppgå till totalt ca 5,7 milj. ton 

varav ca 1.8 milj. ton brödsäd. Totalskörden är därmed ca 3 % högre än år 

1981 och ungefär 4 % större än medeltalet för de senaste fem åren. Skörden 

av brödsäd är ca 42 % högre än under föregående år. Detta beror på att 

arealen brödsäd var betydligt större under år 1982. Fodersädsskörden 

minskade med 7 %jämfört med år 1981. främst på grund av mindre arealer. 

1 Riksda)!en 1982183. I .111ml. Nr 100. Bila)!a 11 
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Mjölkproduktionen har ökat alltsedan början av 1970-talct. För år 1982 

beräknas den uppgå till ca 3 565 milj. kg vilket är drygt 4 % mer än år 1981. 

Nötköttproduktionen beräknas för år 1982 ha minskat något jämfört med 

år 1981 och uppgå till ca 145 milj. kg. Fläskproduktionen beräknas öka till 

ca 322 milj. kg. 

Konsumtionen av mjölk fortsätter att minska något medan ostkonsum

tionen stabiliserats under år 1982. Konsumtionen av nötkött har under året 

minskat med 2,5 % och av fläsk med ca 5 %. 

A vräkningspriserna till jordbrukarna steg under tiden juli 1981-juli 1982 

med ca 9%. Ökningen för vegetabilier var nästan 11 % medan avräk

ningspriserna för animalier endast ökade med 8%. Avräkningspriset för 

mjölk ökade under samma period med drygt 9%. 

Den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna fört, har lett till 

svårigheter att uppfylla 1977 års jordbrukspolitiska mål. Minskade realin

komster för stora grupper av konsumenter i kombination med kraftigt 

ökade livsmedelspriser har medfört minskad konsumtion av jordbrukspro

dukter samtidigt som en viss ökning av produktionen har ägt rum. Detta 

har orsakat stora överskott av jordbruksprodukter som i huvudsak måste 

avsättas utoinlands med ökade exportkostnader som följd. Inflationen och 

det höga ränteläget har också vållat svåra ekonomiska problem inom 

jordbruket och då inte minst för de nyetablerade jordbrukarna. 

Förädlingen av råvaror och distributionen av färdiga livsmedel är viktiga 

led i vårt lands livsmedelsförsörjning, liksom den industri som förser bl. a. 

jordbruket och livsmedelsindustrin med produktionsmedel. Utvecklingen 
inom dessa led kännetecknas av en koncentration av såväl ägandet som av 

produktionen. Ett ökat internationellt beroende gör sig också gällande 

inom de olika leden. 

Mot den nu redovisade bakgrunden beslöt regeringen i december 1982 

att en samlad översyn av livsmedelspolitiken skall göras av en särskild 

kommitte i syfte att belysa de olika leden i vår livsmedelsförsörjning. 

Till grund för gällande prisreglcring påjordbruksprodukter ligger riksda

gens beslut år 1977 om riktlinjer för jordbrukspolitiken. Riksdagen beslöt 

våren 1982 om prisregleringen på jordbruksprodukter, utom för sockerbe

tor och socker, för perioden den I juli 1982-den 30 juni 1984. Vidare beslöt 

riksdagen om prisreglcringcn på sockerbetor och socker för tiden den I juli 

1982-den 30 juni 1983. 

Riksdagens beslut om prisregleringen påjordbruksprodukter för prisreg

leringsperioden juli 1982-juni 1984 innebär bl. a. justeringar till följd av 

kostnadsutvecklingen för inköpta produktionsmedel m. m. varje halvår. 

Ett särskilt etableringsstöd infördes för att underlätta etablering för lant

brukare utan stort eget kapital. Den I juli 1982 tillfördes jordbruket 75 

milj. kr. för konsumtionsstimulerande åtgärder och till etableringsstöd. 

Den I juli 1983 tillförs jordbruket ytterligare 37,5 milj. kr. för samma 

ändamål. Dessutom tillförs jordbruket ett engångsbelopp av 100 milj. kr. 

för att delvis kompensera för eftersläpning till följd av inflationsskyddets 
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konstruktion. Såvitt avser inkomstföljsamheten tillfördes jordbruket ut

över rationaliseringsvinsten 50 milj. kr. per den I juli 1982. Vid samma 

tidpunkt infördes också en avgift på handelsgödsd. 

Vid den justering som ägde rum per den I juli 1982 tillerkändes jordbru

ket ocp viss livsmedelsindustri ett årsbelopp av 860 milj. kr.. varav 589 

milj. kr. avsåg kompensation för kostnadsutvecklingen inom jordbruket 

och 151 milj. kr. avsåg kompensation för förädlingsindustrins kostnadsök

ningar m. m. Per den 1 januari 1983 tillerkänns jordbruket och viss livsme

delsindustri ytterligare 928 milj. kr. per år. 

Regeringen har beslutat att öka livsmedclssubventionerna per den I 

januari 1983 för att neutralisera effekterna av höjningen av mervärdeskat

ten på livsmedel. Innebörden av beslutet är att konsumentpriset per liter 

mjölk har sänkts med 3 öre och ostpriset förblir oförändrat i stället för 

prishöjningar med 32 öre per liter resp. I :43 kr. per kg. 

Kostnaderna för fivsmedclssubventioncrna inkl. låginkomstsatsning 

m. m. per den I januari 1983 kan beräknas till drygt 3 800 milj. kr. per år. 

Härtill kommer 50 milj. kr. för fisk. Subventionseffekten (exkl. lågin

komstsatsning m. m.) på konsumentpriset utgör för mjölk ca 2: 10 kr. per 

liter, för ost ca 2:80 kr. per kg, för nötkött ca 4:35 kr. per kg och för fläsk ca 

50 öre per kg. 

Statens jordbruksnämnd har fått i uppdrag att efter överläggningar med 

företrädare för sockerbetsodlarna och sockertillverkningcn samt jord

bruksnämndens konsumentdelegation avge förslag om den närmare ut

formningen av prisregleringen på sockerbetor och socker för tiden efter 

den 30juni 1983. Nämndens förslag skall bygga på att driften vid samtliga 

nu existerande sockerbruk upprätthålls. Detta skall ske inom ramen av en 

total sockerbetsareal om 53 000 ha. Vidare skall förslaget vara så avvägt att 

något underskott inte beräknas uppkomma i sockerregleringsfonden. 
Investeringarna inom jordbruket har under budgetåret 1981/82 minskat 

ytterligare jämfört med föregående budgetår. Ramen för de statliga lånega

rantierna till jordbruket utnyttjades inte helt. Orsaken till den lägre inves

teringstakten är bl. a. det rådande ränteläget liksom pris- och kostnadsut

vcckfingen i övrigt. För nästa budgetår föreslås därför att garantiramen för 

jordbrukets rationalisering minskas till 452 milj. kr. För trädgårdsnäring

ens rationalisering föreslås samtidigt att lånegarantiramen höjs från 50 

milj. kr. till 65 milj. kr. främst beroende på behovet av investeringar i 

energibesparande åtgärder vilka delvis har eftersatts. Avgifter på statliga 

garantiåtaganden kommer att införas. 

Ramarna för statsbidrag till jordbrukets rationalisering uppgår för bud

getåret 1982/83 till sammanlagt 56 milj. kr. Dessa bidrag lämnas huvudsak

ligen som regionalt rationaliseringsstöd i norra Sverige. För budgetåret 

1983/84 föreslås en total ram av 50 milj. kr. 

Lantbruksnämndernas inköp och försäljning av jordbruksfastigheter 

sker med anlitande av jordfonden. Lantbruksstyrelsen disponerar för jord

fondsändamål även en rörlig kredit av 25 milj. kr. intill den 30 juni 1983. 
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Denna kredit föreslås nu förlängd på två år. Härutöver disponerar styrel

sen för förvärv av mark från domänverket och skogsbolag en rörlig kredit 

av f. n. 200 milj. kr. I fortsättningen bör skogsmark som utbjuds av skogs

bolagen i första hand erbjudas domänverket. Den rörliga kredit som lant

bruksstyrelsen disponerar bör diirför succesivt avvecklas. Krediten före

slås i enlighet härmed sänkt till 150 milj. kr. för år 1984. Några ytterligare 

inköp av skogsmark bör inte ske utom vad avser mindre kompletterings

köp. 
Statens lantbruksinformation (SLI) föreslås uppgå i lantbruksstyrclsen 

fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

För skador på 1981 ärs skörd har under år 1982 utbetalats ca 18 milj. kr. 

Skördeskadefonden. som f. n. uppgår till ca 470 milj. kr.. behöver därför 

inte tillföras några ytterligare medel nästa budgetår. 

Kommitten för översyn av det statliga stödet till jordbruket i norra 

Sverige avgav i november 1982 ett betänkande som bl. a. rör det statliga 

prisstödet i norra Sverige och det regionala rationaliseringsstödct. Betän

kandet remissbehandlas f. n. 

Fiske 

Den totala avkastningen ökade under år 1981 i förhållande till år 1980. 

Fångsten uppgick till ca 245 000 ton och hade ett värde av ca 507 milj. kr. 

Till största delen låg ökningen på torskfisket. Fångsten av torsk ökade i 

värde med närmare 40% och har på två år nästan fördubblats. Ökningen av 

sillfisket har avstannat och en viss övergång sker f. n. från sillfiske till 
torskfiske. Medel priserna på sill/strömming minskade med 12 % medan 

priset på torsk ökade med .'i% under år 1981. 

Den svenska exporten av färsk sill/strömming år 1981 var 80 000 ton och 

hade ett värde av ca 185 milj. kr. Huvuddelen exporteras till Danmark. EG 

beslöt under år 1981 att ändra sin interna marknadsreglcring så att en tull 

på sill skall kunna tas ut. Mot bakgrund av den betydelse EG-marknaden 
har för svensk sillexport har regeringen tagit upp frågan med EG. 

Det svenska fisket har de senaste åren alltmer koncentrerats till Öster

sjön. Inget tyder på att detta förhållande avsevärt kommer att föriindras 

under de närmaste åren. 

Utbyggnaden av fiskberedningsindustrin har fortsatt under år 1982. 

Utvecklingen av fiskcföretagens omkostnader har varit ogynnsam. Driv

medelskostnaderna utgör i dag ca 20% av de totala kostnaderna. För nästa 

budgetår föreslås därför att energibesparande åtgärder skall kunna utgöra 

bidragsgrund inom det existerande stödsystemet. Liksom för innevarande 

budgetår föreslås vidare I milj. kr. för premier för skrotning av fiskefartyg. 

Systemet med skrotningsprcmicr infördes år 1980 för att åstadkomma 

anpassning och förnyelse av fiskctlottan. 

Kreditgarantiramarna på fiskets område föreslås oföriindrade. Avgifter 

på statliga garantiåtaganden kommer att införas. 
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Styrgruppen för vattenbruk lade i november 1982 fram sin slutrapport 

Vattenbruk för Sverige. Rapporten, som huvudsakligen behandlar fisk

och skaldjursodling. bereds f. n. inom bl. a. jordbruksdepartementet. 

Skogsbruk 

Bruttoavverkningen under innevarande säsong beräknas bli drygt 60 

milj. m3sk. Det är ungefär samma volym som under de båda närmast 

föregående avverkningssäsongerna. F. n. råder det till följd av lågkonjunk~ 

turen för massa- och pappersindustrin inte någon brist på massaved. Viss 

lageruppbyggnad har därför skett. I fråga om sågtimmer är läget något 

annorlunda. Lokalt råder sålunda råvarubrist och lagren av timmer har 

allmänt sett minskat. 

Det är nödvändigt att inför en uppgång i konjunkturen för skogsindustrin 

öka aktiviteten i skogsbruket. Även nu passiva skogsägare måste därvid 

förmås att ställa upp. Regeringen kommer därför att i en särskild proposi

tion till riksdagen föreslå bl. a. åtgärder för en effektivare skogsvård och en 

ökad avverkning inför nästa säsong. I det sammanhanget tas också upp de 

frågor som hör samman med det statliga stödet till skogsbruket.. 

En väsentlig uppräkning föreslås av de medel för tillämpad skogspro

duktionsforskning som fördelas via skogsstyrelsen. Vidare föreslås att 

ytterligare medel skall tillföras verksamheten med den skogliga genban

ken. Särskilda medel för att bekosta ett utökat samråd mellan skogsbruket 

och rennäringen föreslås också. 

Miljövård 

Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö är ett övergripande 

mål för miljöpolitiken. Miljöförstörelse måste hejdas och förstörd miljö så 

långt möjligt återställas. En rättvisare fördelning av naturresurserna kräver 

ett planmässigt utnyttjande av begränsade tillgångar. Hänsyn och omtanke 

om miljön måste vara vägledande för den långsiktiga planeringen. 

Den stora användningen av kemikalier är ett allvarligt hot mot miljön. Vi 

har i dag kunskaper endast om en begränsad del av de skadliga effekter 

som användning av olika kemiska ämnen medför. Trots att en rad olika 

åtgärder vidtagits under senare år för att förbättra kontrollen, framstår i 

dag kemikalieanvändningen som ett av de allvarligaste långsiktiga hälso

och miljöproblemen. Samhällets kontroll över användningen av kemiska 

ämnen och produkter behöver därför effektiviseras och samordnas. För att 

se över pågående verksamhet och lägga fram förslag till insatser för en 

förbättrad kontroll kommer en särskild kemikommission att tillkallas. 

Frågan om genomförandet av nästa etapp i utbyggnaden av produktre

gistret bereds f. n. inom regeringskansliet. Beslut har under år 1982 vidare 

fattats om ett nytt märkningssystem för hälso- och miljöfarliga varor. 
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Förbud mot användning av kadmium för ytbehandling. som. stabilisator 

eller som färgämne har trätt i kraft den I juli 1982. Beslut har fattats av 

riksdagen om nya regler rörande spridning av bekämpningsmedel över 

skogsmark. Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket samt av 

gödselmedel i jord- och skogsbruket utreds av en särskild kommitte som 

väntas lägga fram sina förslag i början av år 1983. 

Försurningen av mark och vatten är ett av våra allvarligaste miljöpro

blem. Riksdagen har under våren 1982 behandlat frågan om fortsatta 

åtgärder mot försurningen. Vissa riktlinjer för den fortsatta minskningen 

av svavelutsläppen har. antagits. När det gäller frågan om riktlinjer för 

begränsning av utsläppen från nya större koleldade förbränningsanlägg

ningar skall en förnyad redovisning lämnas till riksdagen sedan pågående 

utredningsarbete avslutats och remissbehandlats. Beslut har fattats om 

fortsatta insatser för kalkning av sjöar och vattendrag och om försöksverk

samhet med kalkning av mark och grundvatten. 

Försurningen av mark och vatten är också ett internationellt problem. 

Efter de minskningar av de svenska utsläppen som skett. beräknas nu 

mellan 70 och 80l/i: av det försurande nedfallet över Sverige komma från 

l\:ällor utanför Sveriges gränser. Ett viktigt steg i det internationella samar

betet för att minska utsläppen av försurande ämnen togs i november t 979. 

då konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar under

tecknades inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa 

(ECEJ. Konventionen har nu ratificerats av så många länder att den 

k:ommer att träda i kraft i början av år 1983. Som etl led i ansträngningarna 

att få till stånd de nödvändiga utsläppsbegränsningarna i Europa arrangera
des i Stockholm i juni 1982 en internationell försurningskonferens. Konfe

rensen var därtill ett svenskt bidrag till uppföljningen av FN-konferensen 

år 1972 om den mänskliga miljön. De viktigaste slutsatserna från konferen

sen var att åtgärder snarast måste vidtagas inom ramen för 1979 års 

konvention och att samordnade program bör utarbetas för all minska 

utsläppen av främst svaveldioxid men också av kväveoxider. Som en 

uppföljning av konferensresultaten har de nordiska länderna enats om att 

lägga fram ett gemensamt förslag till konkret plan för hur utsläppen skall 

kunna minskas i Europa. 

Mark för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt för kulturella eller 

vetenskapliga ändamål har hillills avsatls i första hand som naturreservat. 

Den I juli 1982 var antalet reservat l 121. Under år 1982 har den nya 

nationalparken Store Mosse invigts. Tillstånd enligt vatlenlagen har läm

nats för restaurering av Hornborgasjön. Rcstaureringsarbetet beräknas 

emellertid bli något försenat jämfört med tidigare planer. 

Riksdagen har under hösten 1982 beslutat om vissa ändringar i natur

vånlslagen. Ändringarna innebär bl. a. att markområden i fortsättningen 

skall avsättas som naturvårdsområde i första hand. Vidare skall ökad vikt 

läggas vid hushållningsaspekter i samband med prövning av frågor om 

tillstånd till grustäkter. Tillståndstvång för vilthägn införs. Inom jordbruks-
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departementet bereds f. n. på grundval av förslag från naturvårdsverket 

frågor om lagstiftning till skydd för ädellövskog samt om regler om hän

synstagande inom jordbruket till naturvårdens intressen. 

Skärpta regler för kontroll av bilavgasutsläppen har införts. Frågor om 

åtgärder för att på längre sikt ytterligare begränsa föroreningar från motor

fordon behandlas av bilavgaskommittcn vars förslag väntas under våren 

1983. 

Riksdagen har under år 1982 beslutat om införande av ett pantsystem för 

återvinning av dryckesförpackningar av aluminium. På grundval av förslag 

från utredningen om återvinning av vissa dryckesförpackningar prövas nu i 

jordbruksdepartementet också frågan om pant på vin- och spritbuteljer. 

Utredningsarbetet fortsätter med frågor om bl. a. införande av en särskild 

miljöavgift på vissa dryckesförpackningar samt om åtgärder för att stärka 

returglasets ställning som förpackning för öl och läskedrycker. 

Inom strålskyddsområdet förbereds en översyn av strålskydd slagen. En 

fortsatt utbyggnad pågår av beredskapen mot kärnkraftsolyckor. Radon

utredningen väntas lägga fram sitt slutbetänkande i början av år 1983. 

Ytterligare en rad utredningar väntas redovisa sina förslag under våren 

1983. Det gäller bl. a. naturresurs- och miljökommitten, miljöskyddsutred

ningen och den år 1982 tillsatta utredningen om utvärdering av en miljö

kvalitetsredovisning. 

Budgetförslaget för år 1983/84 innebär ytterligare resurser för att förbätt

ra tillsynen på miljöskyddsområdet. Förslag om införande av en pröv

nings- och tillsynsavgift bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. Vidare 

föreslås ökningar av anslagen till forsknings-, undersöknings- och utred

ningsverksamhet på miljövårdsområdet med ca 12 milj. kr. till sammanlagt 

ca 87 milj. kr. varav ca 4,5 milj. kr. utgör del av den extra forskningsram 

som föreslås. 
Anslaget till åtgärder mot försurningen föreslås öka med 25 milj. kr. till 

65 milj. kr. 

Sen·ice och kontroll 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1981/82:219, SoU 1982/83:6, 

rskr 1982/83: 35) förs fr. o. m. den I juli 1983 den centrala tillsynen över 

konsumtionsvattnet över från socialstyrelsen till statens livsmedelsverk. 

Livsmedelsverket övertar samtidigt också uppgiften från statens miljöme

dicinska laboratorium att vara centrallaboratorium för konsumtions vatten

frågor. 

Under år 1982 har en expertkommitte tillsatts för att utreda vissa frågor 

rörande bestrålning av livsmedel. 

Riksdagen behandlade i april 1982 (prop. 1981182: 122, JoU 1981182:31, 

rskr 1981 /82: 261) förslag från regeringen rörande organisation och finansi

ering av djurens hälso- och sjukvård samt omorganisation av statens vete

rinärmedicinska anstalt. Riksdagens beslut innebär bl. a. en inriktning av 
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, verksamheten mot ökade förebyggande åtgärder. Distriktsveterinärorgani

sationen förstärks med 80 tjänster. Lantbruksnämnderna tar över länsve

terinärorganisationens uppgifter i fråga om djurens hälso- och sjukvård. 

Länsvetcrinärcrnas ställning och arbetsuppgifter skall utredas. Djurens 

hälso- och sjukvård kommer delvis att finansieras med en djursjukvårdsav

gift som erläggs till veterinären vid varje förrättning. 

Vaccinproduktionen vid statens veterinärmedicinska anstalt (SVAJ skall 

läggas ner och rutinproduktion av veterinärmedicinska preparat skall ske 

vid det blivande vaccininstitutet. 

Riksdagen behandlade i december 1982 (prop. 1982/83: 21, JoU 

1982/83:9, rskr 1982/83:67) forslag från regeringen om regional laborato

rieverksamhet. Riksdagens ·beslut innebär en rekonstruktion av AB 

Svensk laboratorictjänst. Bolagets aktiekapital ökas genom en nyemission 

riktad till Svenska kommunförbundet. 

Utbildning och forskning 

Anslagen till utbildning, forskning och försöksverksamhet på jordbru

kets, skogsbrukets och veterinärmedicinens områden föreslås nästa bud

getår öka med sammanlagt ca 35 milj. kr.. exkl. förändringar under bl. a. 

byggnadsanslaget. 

Förstärkningen av basresurser för forskning och forskarutbildning före

slås fortsätta. Ytterligare resurser avsätts för forskning kring bl. a. mark

ekologi, fiskeribiologi. bioteknik, skogsproduktion och skoglig markkarte

ring. Av regeringens särskilda satsning på forskning har 9 milj. kr anvisats 

för dessa ändamål. 

En särskild utredare med uppgift att se över den eftergymnasiala skog
liga utbildningen har tillkallats. En huvuduppgift för utredaren skall vara 

att analysera behovet av utbildad skoglig personal och vilken utbildning 

som svarar mot detta behov. Möjligheterna till samordning med andra 

utbildningar skall undersökas. 

Vidare har en särskild utredare tillkallats med uppdrag att se över 

forsknings planering, forskningsbehov. forskarutbildning. resursfördelning 

och informations verksamhet av betydelse för de delar av livsmedelskedjan 

som följer efter råvaruproduktionen. l öven;yncn skall också hänsyn tas 

till kravet på organisatorisk samverkan och effektivitet. samarbete med 

den till råvaruproduktionen knutna forskningen och andra åtgärder som 

kan bidra till problemlösning och rationell utveckling av livsmedelssek

torn. Vidare skall även konsumenternas krav och behov av niiringsriktiga 

livsmedel beaktas. I detta sammanhang skall också kravet på miljövänlig 

produktion uppmärksammas. 

Idrott, rekreation och turism 

ldrottsrörelsen är en fri folkrörelse som själv ska forma sin verksamhet. 

Medelsberäkningen till idrotten ger möjlighet till insatser för att i linje med 
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idrottsrörelsens handlingsprogram inför 80-talet - ldrott-80 - aktivera ller 

människor i olika former av idrott och motion. Anslaget för budgetäret 

1983/84 föreslås bli uppfört med ca 172.3 milj. kr. varvid organisationsstö

dct m. m .. med beaktCinde av kostnader för Sveriges deltagande i 1984 års 

olympiska spel räknas upp med ca 8 milj. kr. I beloppet ingår även kostna- · 

<ler för färdigställande av utbyggnaden av idrottshallen på Bosön. 

På det rekreations- och turistpolitiska området kartläggs och samman

ställs f. n. underlag för ställningstaganden till en framtida rekreationspoli

tik. Inom kort kommer rekrcationsbcrcdningen att redovisa utvecklings

program för de primära rckreationsområdena m. m. Den turist- och rekrca

tionspolitiska utredningen (TUREK) går in i en slutfas av sitt arbete. 

Anslaget tas i detta läge upp med ett oförändrat belopp av ca 15 .5 milj. kr. 

Sveriges turistråd har i den nya departcmentsorganisationen förts till 

jordbruksdepartementets verksamhetsområde. 

Det är angeläget att ytterligare stimulera marknadsföringen av svensk 

turism. Devalveringen hösten 1982 har skapat gynnsamma förutsättningar 

för att attrahera utländska turister. En indirekt effekt torde vara att de 

svenska turisterna visar ett ökat intresse för Sverige som turistland. Det är 

därför viktigt att satsa på utvecklingsåtgärder för att kunna erbjuda semes

teralternativ också till dem som i dag av olika skäl har svårt att ta del av 

marknadsutbudet. Anslaget till turistrådet bör för nästa budgetår föras upp 

med 49.6 milj. kr. 

Jakt- och viltvård 

Jakt- och viltvårdsberedningen kommer under våren 1983 att lägga fram 

sitt huvudbetänkande. I betänkandet kommer att behandlas bl. a. kronvil

tets framtid i Sverige, den framtida älgjakten. principerna för jakt- och 

viltvård. jaktlagstiftningens utformning, forskning, uthiklning och informa

tion samt jaktens och viltvårdens administration. 

Frivillig försöksverksamhet med kompetensprov för jägare pågår i lan

det genom jägarorganisationernas försorg. En utvärdering av denna verk

samhet kommer att ske under våren 1983. 

Regeringen har i november 1982 utfärdat nya jakttider som kommer att 

gälla under tre år t. o. m. år 1985. 

Internationellt samarbete 

Världslivsmedelsrådets åttonde session hölls i Mexico under juni 1982. 

Vid sessionen diskuterades och antogs förslag beträffande bl. a. världens 

livsmedelsberedskap. 

Verksamheten i FAO:s råd och specialkommitteer bedrevs under året i 

sedvanlig omfattning. Liksom tidigare intog frågan om en förbättrad säker

het för världens livsmedelsförsörjning en framträdande plats. Under året 

påbörjades i FAO förberedelserna för den världskonh.. ·ris rörande fisket 

som kommer att äga rum i två omgångar år 1983 och 1984. 
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Vid ett ministermöte inom Allmänna tull- och handclsavtalet (GATT) år 

1982 tillsattes en jordbrukskommitte med uppgift att analysera medlems

ländernas skyddsåtgärder rörande handel med jordbruksprodukter. Kom

mitten skall före 1984 års utgång avge sina rekommendationer som skall 

syfta till att uppnå en större liberalisering av handeln med dessa produkter. 

Internationella sockerorganisationens råd beslöt i november 1982 att 

inleda förberedelser med sikte på en förhandlingskonferens i maj 1983 om 

ett nytt internationellt sockeravtal. Det nuvarande avtalet har tidigare 

förlängts t. o. m. den 31 december 1984. 

Inom internationella veterådet har de senaste årens diskussioner öm ett 

nytt internationellt vetehandelsavtal strandat på grund av motstånd från 

främst de största exportländerna USA och Kanada. Det nuvarande admi

nistrativa avtalet. som utlöper den I juli 1983, förlängdes med ytterligare 3 

år i december 1982. 

EG beslöt i juni 1982 att sätta i kraft tidigare principbeslut att upphäva 

tullfriheten såvitt avser importen av sill och att samtidigt införa tullfria 

global kvoter. Sådana kvote~ fastställdes för åren 1982-1985. Beslutet 

innebär att den tullfria kvoten minskar från år till år. Effekterna för den 

traditionella svenska sillexporten till EG bedöms som allvarliga. På svensk 

begäran har konsultationer ägt rum med EG för att undersöka möjligheter

na att undgå de befarade svårigheterna. 
Vid sammanträde i Warszawa med fiskerikommissionen för Östersjön 

har beslut fattats om kvotering av fisket av sill och skarpsill under år 1983. 

Sverige reserverade sig dock mot den höga totalkvoten för sill. För torsk 

och lax har enighet om en kvotering inte nåtts. För att skydda Östersjöns 
laxbestånd har dock fiskerikommissionen beslutat förlänga den normalt 
rådande fredningstiden. För Sverige innebär beslutet att det svenska fis
kets fångstmöjligheter i Östersjön har ökats för år 1983. 

Vid ett särskilt möte med fiskerikommissionen för Östersjön nåddes 

enighet om att låta EG inträda som medlem av kommissionen i stället för 

Danmark och Västtyskland. 
Sverige har undertecknat en konvention om skydd av Nordatlantens 

lax bestånd. 
Det nordiska samarbetet har bedrivits i kontaktorganen för jordbruk och 

·fiske samt i ämbctsmannakommitten för jordbruk- och skogsbruk. Dessut

om har bilaterala svensk-norska resp. svensk-finska problem dryftats i de 

översynskommitteer som upprättats i enlighet med gällande jordbruksav

tal. 
FN:s miljöstyrelse (LJNEP> höll i maj 1982 i Nairobi en specialsession 

för att markera att tio år förflutit sedan FN-konferensen om den mänskliga 

miljön år 1972 i Stockholm. Vid konferensen antogs den s. k. Nairobi-dek

larationen i vilken staterna bl. a. uttrycker sin djupa oro över miljötillstån
det i världen och uttalar sig för nödvändigheten att intensifiera ansträng

ningarna på global. regional och nationell nivå. 
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Vid miljöstyrelsens ordinarie tionde session omedelbart efter specialses

sionen antogs ett miljöprogram för perioden 1984-1989 omfattande hela 

FN-systemet~ insatser på miljöområdet under denna period. 

Vid den Internationella Valfångstkommissionens session i juli 1982 an

togs ett förslag om förbud för kommersiell valfångst fr. o. m. fångstsä

songen 1985/86. Därmed uppfylls en av rekommendationerna från Stock

holmskonferensen år 1972. 

OECD:s miljökommitte har behandlat bl. a. ekonomiska aspekter på 

miljövårdsområdet. energi och resurser. kemikalier och redovisning av 

miljötillståndet. Ett möte på hög nivå hölls om internationellt samarbete 

beträffande kontroll av kemikalier i november 1982. 

De nordiska miljöministrarna sammanträdde inom ramen för nordiska 

ministerrådet i Mariehamn i november 1982. Vid mötet behandlades bl. a. 

ett program för nordiskt samarbete på miljövårdsområdet för åren 1983-

1987. 

Sammanställning m.m. 

Budgetåret 1983/84 genomförs bl. a. vissa redaktionella förändringar i 

redovisningen av några anslag under jordbruksdepartementets huvudtitel. 

Under littera H redovisas således anslag rörande strålskydd och kärnkraft i 

en följd. punkterna H 16 t. o. m. H 19. Därvid föreslås också att ett nytt 

anslag, Strålskyddstillsyn på kärnenergiområdet, inrättas. Vidare flyttas 

anslaget Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m. till littera 

J. Diverse. Under littera I tas upp anslaget Sveriges turistråd som tidigare 

redovisats under handelsd.epartementets huvudtitel. 

Under flertalet myndighetsanslag har kostnaderna för städning, m. m. 

överförts från anslagsposten Lokalkostnader till anslagsposten Förvalt
ningskostnader. 

Förändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till anvisade belopp för budgetåret 1982/83 framgår av 

följande sammanställning uttryckt i milj. kr. 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 
B. Jordbrukets rationalisering m. m. 
C. Jordbruksprisreglering 
D. Skogsbruk 
E. Fiske 
F. Service och kontroll 
G. Utbildning och forskning 
Il. Miljövård 
I. Idrott. rekreation och turism 
J. Diverse 

Totalt för jordbruksdepartementet 

1 Inkl. Sveriges turistråd. 

Anvisat 
1982/83 

30.1 
363.5 

3 753.6 
533.5 

92,8 
211.2 
623.8 
438,8 
233.2 1 

20,0 

6300,5 

Förslag 
1983/84 

31.3 
359,6 

4 321.5 
543.0 

99,I 
204.7 
654,I 
404.4 
237,6 

32.1 

6887,6 

Föränd
ring 

+ 1.3 
- 3.9 
+568,0 
+ 9.5 
+ 6,3 
- 6,5 
+ 30.3 
- 34.4 
+ 4.5 
+ 12,1 

+587,J 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Lundkvist 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser jordbruksde

partementets verksamhetsområde 

Nionde huvudtiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. Jordbruksdepartementet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

16891098 

17 675 000 

18155000 

1982/83 

105 

17 675 000 
(16 375 000) 

17 675 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Föredraganden 

+480000 
(+380000) 

+480000 

För nästa budgetår bör medel för jordbruksdepai·tementets verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för niista 

budgetår till 18 155 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 18 155 000 kr. 
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A 2. Lantbruksråd 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

13123956 

2819000 

3 159000 
1 Anslaget Lantbruksrepresentanter. 

13 

Lantbruksråden har till uppgift att inhämta och förmcuJa kunskaper om 

jordbruket. skogsbruket och fisket samt därmed sammanhängande näring

ar ävensom miljövården i de länder eller internationella organisationer som 

ingår i deras verksamhetsområden. F. n. är lantbruksråden placerade i 

Bryssel..Moskva. Nairobi. Rom och Washington. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Föredraganden 

Personal 8 

Anslag 

Lönekostnader I 582000 + 140000 
Vissa biträdeskostnader 400000 + 71000 
Sjukv?ird .5000 
Reseersättningar och expenser 

inom verksamhetsområdet 150000 + 4-1000 
Ersättningar för resor till och 

från Sverige vid tjänste-
uppdrag och semester 192000 + 41000 

Ersättning för kostnä<ler för 
förhyrning av bostäder 490000 + 4.500() 

2819000 +340000 

Med hänvisning till sammanställningen hemsHiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lanthru/.:sräd för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av 3 159000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

21432571 

9070000 

9500000 

Reservation 401413 

Utöwr utgifterna för departementets kommittcer bestrids i"rån anslaget 

kostnaderna för miljövårdsberedningen samt beredningen för livsmedcls

och niiringsfrågor. 

Med hänsyn till den ber~iknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget föras upp med 9.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budget~lret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 9 500 000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

519744 

500000 

500000 

Reservation 323 643 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra llt{:{fier för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 500000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M.M. 

B 1. Lantbruksstyrelsen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

41653 201 

42204000 

42348000 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighct för ärenden om 

lantbruket och lantbrukets rationalisering, trädgårdsnäringen och träd

gårdsnäringcns rationalisering, rennäringen och rennäringens rationalise

ring, stöd till företag i glesbygd, kontroll och inspektion på växtskyddsom

rådet, den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet 

samt veterinärväsendet, i den mån sådana ärenden inte ankommer på 

annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämndcrna 

och deras ortsombud. Styrelsen är också tillsynsmyndighet över statens 

lantbruksinformation, avbytarverksamheten inom jordbruket, statens ut

sädeskontroll och de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra 

statsplombering av utsädesvara, statens maskinprovningar samt de lokala 

lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stadgar styrelsen fastställt. Styrel

sen skall vidare följa verksamheten vid de hushållningssällskap för vilka 

styrelsen fastställt stadgar. 

Lantbruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lantbruksstyrelsen är en 

generaldirektör. Inom lantbruksstyrelsen finns fyra avdelningar, nämligen 

administrativa avdelningen, företagsavdelningen, växtodlingsavdelningcn 

samt veterinär- och husdjursavdelningen. Dessutom finns en planerings

och rådgivningsenhet och en enhet för internationella ärenden samt ett 
revisionskontor. Styrelsen ställer personal till förfogande för statens lant

bruksinformation. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för reglering 

av skadestånd 
Revisionskontor 
Engångsanvisning 

1982/83 

255 

38 065 000 
(31 132 000) 

3 878 000 

562000 

42505000 

Beräknad ändring 1983/84 

Lantbruks
styrelsen 

-4 

+459000 
(-589000) 
-101000 

- 6000 
+280000 

+632000 

Före
draganden 

-7 

+497000 
(-230000) 
-101000 

+ 30000 
-562000 
+280000 

+144000 
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Inkomster 
Medel från oljeersättnings

fonden 
Försålda formulär. blanketter 

och kungörelser 

Nettoutgift 

1982/83 

300000 

I 000 

42204000 

Beräknad ändring 1983/84 

_ Lantbruks
styrelsen 

+632000 

Före
draganden 

+144000 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m., som redovisas på statsbudge

tens inkomstsida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter, beräknas 

till 7,4 milj. kr. för nästa budgetår (1982/83 6,7 milj. kr.). 

Lantbrukss tyre/sen 

Lantbruksstyrelsen kommer även under budgetåret 1983/84 att starkt 

prioritera arbetet med att söka minska de aktuella ekonomiska problemen 

för dem som investerat eller övertagit jordbruk under 1970-talets senare 

del. För att undvika att fler företag hamnar i denna situation måste även 

kraftfulla insatser göras för att begränsa kapitalkostnaderna för dem som 

nu har för avsikt att etablera sig som jordbrukare. Härjämte kommer 

insatser att krävas för att nå en bättre produktionsbalans inom animalie

produktionen. 

Lantbruksstyrelsen utgår i sitt huvudförslag från att lantbruksstyrelsens 

och lantbruksnämndernas medel till löner, resor m. m. minskas med realt 
2 % för budgetåret 1983/84. 

Under våren 1982 har lantbruksstyrelsen beslutat om ytterligare bespa

ringar inom verket, vilket innebär att tidigare fastlagda riktlinjer för detta 

rationaliseringsarbete fullföljs. Det är emellertid lantbruksstyrelsens avsikt 
att upprätthålla en hög ambitionsnivå i verksamheten inom de för näringar

nas rationalisering viktigaste områdena. Verket kommer därför att allt 

eftersom möjlighet därtill ges minska på eller ta bort uppgifter som - sett 

från lantbruksverkcts huvuduppgifter - är mera perifera. Dessutom kom

mer verket att på sikt koncentrera insatserna inom rådgivningen på de 

områden där behovet är störst. 

Rationaliseringsarbetet i övrigt inriktas som tidigare på att minska myn

dighetsutövningcn och den administrativa verksamheten samt att begränsa 

insatserna för kontroll- och tillsynsverksamheten. Målet är att samtidigt 

med besparingsarbetet skapa ett resursutrymme som i första hand skall 

användas för koncentrerade satsningar till särskilt utsatta grupper av nä

ringsutövare. 

Riksdagens beslut om organisation och finansiering av djurens hälso

och sjukvård innebär bl. a. att distriktsveterinärorganisationen väsentligt 

förstärks. att en veterinärenhet inrättas vid varje lantbruksnämnd och att 
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en särskild djursjukvårdsavgift tas ut av djurägarna. Lantbruksstyrelsen 

har tillsatt två arbetsgrupper med uppgift att lämna förslag till den närmare 

utformningen av organisation och finansiering. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 220000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en sänkning av ambitionsnivån. Besparingen 

uppgår till 868 000 kr. och motsvarar sex tjänster. ( + 352 000 kr. J 

3. Tcleutrustning för direktval i enlighet med beställningsbemyndigande. 

En engångsanvisning på 280000 kr. behövs. 

Föredragandens ö1·erväganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksstyrelsens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 100000 

kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Jag har vidare 

beräknat 280000 kr. i engångsanvisning för en telefonväxel med direktvals

utrustning. 

Lantbruksstyrelsen har på regeringens uppdrag vidtagit en översyn av 

den informationsverksamhet som bedrivs av statens lantbruksinformation 

CSLI). Utgångspunkten för uppdraget var att SLI:s verksamhet skulle 

inordnas i lantbruksstyrclsen och att de möjligheter till samverkan som kan 

finnas på området tas tillvara. Styrelsen har nu föreslagit att SLI skall 

upphöra. Vid uppdragets fullgörande har samråd skett med statens jord

bruksnämnd, skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet. Statens 

jordbruksnämnd har härvid framfört att information i frågor om prisregle

ring, livsmedelskonsumtion och beredskap bör handhas av nämnden. 

Lantbruksstyrelsen har inget att erinra häremot. 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag i fråga om SLI och beräknar 

därvid att ett belopp av 150000 kr. förs över till statens jordbruksnämnd 

för information i frågor rörande prisreglering, livsmedelskonsumtion och 
beredskap. 

Jag föreslår vidare att det belopp av 30000 kr. avseende bidrag till 

kostnader för reglering av beslutade skadeståndsbelopp som f. n. anvisas 

över anslaget F 15. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård i fortsättningen 

anvisas över förevarande anslag. 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan till statsbudgeten 

för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor tagit upp frå

gan om den statliga revisionsverksamheten i bl. a. vad avser ändrad revi

sionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riksrevisionsver

kets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För lantbruksstyrelsens 

vidkommande innebär förslaget till ändrad revisionskontorsorganisation 

att lantbruksstyrelsen inte längre blir värdmyndighet för något revisions

kontor. Jag beräknar i enlighet härmed inte några medel för denna verk

samhet under anslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hem~t.-ller jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

2 Riksdagen 1982183. I .1aml. Nr 100. Bilaga 11 
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I. godkänna vad jag har anfört om statens lantbruksinformation. 

2. till Lanthruksstyre/sen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags" 

anslag av 42 348 000 kr. 

B 2. Lantbruksnämnderna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1216417426 

218617000 

222 390000 
1 Anslagen Lantbruksnämndema och Kursverksamhet ·för jordbrukets rationalise
ring m. m. 

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och ut

veckling samt vidta eller hos lantbruksstyrelsen föreslå de åtgärder som är 

påkallade eller i övrigt lämpliga, särskilt för att åstadkomma en fortsatt 

rationalisering inom lantbruket och trädgårdsnäringen. Nämnden svarar 

även för vissa statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och 

husdjursskötsel, om skördeskadeskydd, skördeuppskattning och jord

bruksstatistik samt om försöksverksamhet och kursverksamhet inom lant

brukets område. Nämnden handlägger vidare frågor inom rennäringens 

område och andra områden som enligt särskilda bestämmelser ankommer 

på nämnden. 
Vid lantbruksnämnd finns. om inte lantbruksstyrelsen bestämmer annat. 

en företagsenhet. en produktionsenhet, en administrativ erihet och en 

veterinärenhet. Vid nämnd i Stockholms och Malmöhus län skall finnas en 
trädgårdsenhet och vid nämnd i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 

län en rennäringsenhet. 
Från 0nslaget bestrids även vissa kostnader för fiskenämnderna. 

1982/83 Beräknad ändring 1983184 

Lantbruks- Före-
styrelsen draganden 

Personal 1454 -30 -30 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 197 426000 +2058000 +3773000 

(därav lönekostnader) ( 170 023 000) (-3 351000) (-1350000) 
Lokalkostnader 23 609000 + 763 000 + 282000 
Engångsanvisning 282000 - 282000 - 282000 

221317000 +2539000 +3773000 

lnkonuter 
Medel från oljeersättnings-

fonden 2700000 

·Nettoutgift 218617000 +2539000 +3773000 
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Inkomster vid lantbruksnämnderna. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2600 Försäljningsinkomster. beräknas till 6,0 

milj. kr. för nästa budgetår ( 1982/83 6.4 milj. kr.). 

Till lantbruksnämnderna influtna renbctesavgifter skall tas till uppbörd 

under anslaget för att användas inom renskötseln enligt föreskrifter som 
meddelas av lantbruksstyrelsen. 

Lan thru ks styrelsen 

I. Pris- och löneomräkning m. m.- 7 339000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en besparing av 4.8 milj. kr. Förslaget innebär 

bl. a. att 30 tjänster dras in i samband med naturlig avgång ( + 2 539 000 kr.). 

FöredraJ?anden.1· överväganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksnämndernas verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 0.8 

milj. kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. 

ljänster som lantbruksnämnd tillhandahåller på beställning och som rör 

jordbrukets och trädgårdsnäringens rationalisering skall enligt uttalande av 

1967 års riksdag (prop. 1967: 74. JoU 1967: 18, rskr 1967: 214) i princip 

betalas så att ersättningen ger full kostnadstäckning .. Riksdagen beslutade 

dock att under en övergångstid full kostnadstäckning inte skulle krävas. 

Fr. o. m. budgetåret 1975/76 uppgår kostnadstäckningen till 90 % av själv

kostnaden. Jag förordar nu att full kostnadstäckning tas ut. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att- regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lanthruksnämnderna för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 222 390000 kr. 

B 3. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

49869668 

70000000 

65000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt 

förordningen (l 978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 

(ändrad 1981: 273). Därutöver används anslaget för vissa speciella ända

mål. 

Bidrag till jordbrukets rationalisering 

Budgetår 

1981/82 
1982/83 
1983/84 <förslag) 

Ram 

64000000 
56000000 
50000000 

Beviljade bidrag m. m. 

57 675 300 
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Lantbruksstyre/sen 

Anslaget bör föras upp med 70 milj. kr. och därav bör få tas i anspråk 

medel för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande 

budgetår. 

Vid beräkningen av medelsbehovet under anslaget har beaktats bl.a. de 

överskott som tillförs anslaget i samband med försäljningen av jordfonds

fastigheter och att beviljade, ej utbetalda bidragsbclopp per den 30 juni 

1982 uppgår till 117 milj. kr. Vidare har beaktats del medclsbehov som 

erfordras för att under budgetåret 1983/84 bestrida statsbidrag till åtgärder 

mot översviimningar i Emån. Under budgetåret 1983/84 beräknas anslaget 

därutöver bli belastat med ca 30 milj. kr. i räntekostnader för den rörliga 

kredit av 200 milj. kr. som ställts till styrelsens förfogande t. o. m. den 31 

december 1983 hos riksgäldskontoret för inköp av skogsfastigheter. 

Bidragsramen för yttre rationalisering har under de senaste åren belas

tats med särskilt stora kostnader för omfattande skiftesprojekt i Koppar

bergs liin. Dessa kommer även fortsättningsvis att kräva betydande me

del~insatser samtidigt som även behoven i övriga landet ökar något. främst 

beroende på stigande lantmäteri- och övriga kostnader. Fr. o. m. budget

året 1981 /82 har rami:n för bidrag till yttri: rationalisering sänkts från 12 till 

9 milj. kr. Ramen har diirefter blivit fullt utnyttjad och är i vissa lägen 

otillräcklig. Styrelsen anser därför att ramen bör utökas med 1 milj. kr .. 

vilket belopp i gengäld bör inbesparas på ramen för bidrag till inre rationa

lisering. Styrelsen föreslår således att ramen för bidrag till yttre rationalise

ring fastställs till 10 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Bidragsrami:n för inre rationalisering har under budgetiiret 1981/82 i 
likhet med närmast föregående år ej blivit fullt utnyttjad. Detta samman

hänger med den kraftiga ni:dgäng i investeringsverksamheten som skett på 

grund av högt ränteläge och försämrad lönsamhet. För budgetåret 1982/83 

har bidragsramen fastställts till 47 milj. kr. Riksdagen har våren 1982 

beslutat anslå medel för särskilda sysselsättningsfrämjande iltgärder i 

Norrbottens län bland vilka ingår åtgärder för toITliiggning av jordbruks

mark i Norrbottens kustland. Detta beräknas iiven medföra ökade anspråk 

på ramen för inre rationalisering då bidrag härifrån är avsett att utgå som 

delbidrag för nämnda åtgärder. Den av regeringi:n tillsatta utredningen om 

översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige beräknas under hösten 

1982 lägga fram ett delbetänkande som bl.a. berör det regionala rationali

seringsstödet för området. I avvaktan på nämnda utredning har lantbruks

styrelsen inll' ansett sig böra föreslå annan ändring av den för innevarande 

år gällande ramen än att 1 milj. kr. överförs till ramen för yttre rationalise

ring med hänsyn till vad tidigare anförts om behovet för detta ändamål. 

Styrelsen föreslår därför en ram på 46 milj. kr. för bidrag till inre rationali

sering under budgetåret 1983/84. 

Styrelsens förslag innehiir således att den totala ramen för statsbidrag till 

jordbrukets rationalisering under budgetåret 1983/84 bör faststiillas till 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 21 

oförändrat 56 milj. kr., varav 10 milj. kr. för bidrag till yttre rationalisering 

och 46 milj. kr. för bidrag till inre rationalisering. 

Fiiredragandens överväganden 

Det statliga finansiella stödet till jordbruket ges huvudsakligen i form av 

lånegarantier. Vid sidan härav lämnas från detta anslag bidrag till yttre och 

inre rationalisering. i huvudsak som regionalt rationaliseringsstöd i norra 

Sverige. 

För budgetåret 1983/84 bör ramen för statsbidrag sättas till 50 milj. kr .. 

varav 9 milj. kr. till yttre och 41 milj. kr. till inre rationalisering. Liksom 

f. n. bör regeringen kunna jämka mellan ändamålen. 

Kommitten för översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige har 

avgett betänkandet !Os Jo 1982: 7J Statligt stöd till jordbruket i norra 

Sverige. Utredningen lämnar vissa förslag som rör rationaliseringsstödet. 

Jag avser att efter genomförd remissbehandling ta ställning till kommittens 

förslag. 

Jag beräknar utgifterna från anslaget till 65 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1983/84 statsbidrag beviljas till jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 50000000 kr., 

2. till Bidrag till jordhruket.1· rationalisering. m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 65 000 000 kr. 

B 4. Markförvärv för jordbrukets rationalisering 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

I 000 

I 000 

Reservation 

Jordfonden uppgår, sedan den för budgetåret 1982/83 tillförts I 000 kr .. 

till 367 185 000 kr. Lantbruksstyrelsen disponerar dessutom en rörlig kredit 

hos riksgäldskontoret intill 25 milj. kr. t. o. m. den 30 juni 1983. 

Jordfonden används för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader för 

fastighetsförviirv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på lant

brukets område. 

I enlighet med vad som anförts i prop. 1978/79: 101 har till styrelsens 

förfogande dessutom ställts en rörlig kredit av 250 milj. kr. vilken särre

dovisas under jordfonden. Fr. o. m. den I januari 1983 omfattar krediten 

200 milj. kr. Krediten skall disponeras för större förvärv av mark som 

utbjuds till försäljning huvudsakligen från olika skogsföretag. Den förvär

vade marken skall i första hand tillföras bestående lantbruk eller användas 

för byte med andra skogsägare. Krediten skall vara återbetald senast den 

31 december 1983. På medel som tas i anspråk utgår riinta efter räntefot 

som fastställts av riksgäldskontoret. 
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Lanthruksstyrelsen 

Fastighetsinköpen har under budgetåret 1981 /82 jämfört med tidigare 

budgetår ökat. Den allmänna ekonomiska .utvecklingen i samhället kom

mer att medföra att antalet inköpserbjudanden till lantbruksnämnderna 

successivt kommer att öka under de närmaste åren. Även antalet per år 

prövade ärenden enligt jonlförvärvslagen bedöms öka. vilket innebär ett 

ökat antal avslag av rationaliscringsskäl. Detta medför i sin tur ökade krav 

påjordfondsmcdel för att kunna tillgodose de ökade krav på fastighetsinlö

sen som därmed uppstår. 

Överföringen av den kompensationsmark som kyrkan skall lämna för 

sina tidigare gjorda större förvärv har nu påbörjats och kommer att fortgå 

även under budgetåret 1983/84. För denna verksamhet måste jonlfondsme

del utnyttjas. 

Försiiljningsverksamheten har Ol:kså ökat under budgetåret 1981/82. 

Den har dol:k inte ökat lika mycket som inköpsverksamheten i kronor 

räknat. Detta beror främst på att lantbruksnämndernas försäljningsverk

samhet konl:entrerats på skogsmark. som förvärvats med hjälp av den 

rörliga krediten på 250 milj. kr. 

Jordfondens likviditet har under budgetåret 1981/82 sjunkit med 26 

milj. kr. och uppgick vid budgetårets slut till endast 31 milj. kr. Till följd av 

den utveckling som redovisats bedömer styrelsen attjordfondens likviditet 

kommer att vara ansträngd under budgetåret 1982/83. 

Lantbruksstyrelsen finner det angeläget att inköps- och försäljnings

verksamhetcn kan ligga på en hög nivå. Med hänsyn till att både ägo- Ol:h 

ägarstrukturen i vissa delar av landet är helt otillfredsställande anser 
styrelsen det viktigt att nämnderna kan driva en aktiv inköpsverksamhet. 

Det är därför nödvändigt att den rörliga krediten intill 25 milj. kr. förlängs 

med ytterligare två år. Om så inte sker måste inköps verksamheten begrän

sas till enbart inlösen och köp av vissa kompensationsmarker. 

Med utnyttjande av den rörliga krediten av 250 milj. kr. för förvärv av 

främst skogsmark hade vid utgången av juni månad 1982 markförviirv 

gjorts för sammanlagt 366 milj. kr. 

Under juli och augusti 1982 har ytterligare mark förvärvats för ca 20 

milj. kr. Erbjudanden om ytterligare betydande förvärv förväntas inkom

ma successivt under det närmaste året. 

Förhandlingarna med domänverket om överförande av ytterligare mark 

till jordfonden, utöver de 26000 ha som redan överförts. fortsätter. 

Försäljningen av mark förviirvad genom den rörliga krediten av 250 

milj. kr. har ökat ytterligare under budgetån:t 1981/82. Fram till den 1 juli 

1982 har mark sålts för 212 milj. kr .. varav vid samma tidpunkt inbetalats 

177 milj. kr. Av den rörliga krediten utnyttjades 177 milj. kr. den 1 juli 

1982. Under budgetåret 1982/83 beräknar styrelsen att försäljningar kom

mer att ske för ca 75 milj. kr. Lantbruksnämndcrna torde nu huvudsakligen 

ha sålt den lättsålda delen av förvärven. Återstoden torde kräva mer arbete 

och ta längre tid. 
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För att fullfölja de intentioner som angivits i regeringsuppdraget den 8 

juni 1978 att förvärva mark från skogsföretag bedömer styrelsen att kredit

tiden för den rörliga krediten av numera 200 milj. kr. behöver förlängas i 

första hand med ett år till den 31 december 1984. 

Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl
jande sammanställning. 

Budgetår 

1976177 
1977n8 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/8:' 

Inköp 

åker 
(haJ 

4:'95 
4053 
4592 
5101 
5601 
4460 

skog belopp 
(hal (miij. kr.J 

18 375 141.4 
19483 165,5 
23 161 196.1 
52 315 370.2 
43699 290.9 
42 583 281.2 

Försäljning 

åker skog belopp 
(hal (ha) (miij. kr. l 

3 874 18786 BG.5 
4129 19086 139,7 
4611 18926 159.0 
4915 34304 237.1 
4 714 37693 233.5 
5398 35 833 252.6 

Sammanfattningsvis yrkar lantbruksstyrelscn att tiden för den till jord

fonden knutna rörliga krediten intill 25 milj. kr. förlängs till den 30juni 1985 

samt att tiden för den särskilda rörliga krediten för större skogsinköp 

förlängs till den 31 december 1984. 

FiiredraR<mdens överviiganden 

Lantbruksnämndens inköps- och försäljningsvcrksamhet, som sker med 

anlitande av jord fonden, har stor betydelse för jordbrukets rationalisering. 

Fonden uppgår f. n. till närmare 370 milj. kr. Den rörliga kredit av 25 

milj. kr. som lantbruksstyrelsen disponerar i riksgäldskontoret för jord

fondsändamål bör förlängas t. o. m. den 30 juni 1985. 

Lantbruksstyrelsen disponerar sedan budgetåret 1978/79 en rörlig kredit 
i riksgäldskontoret för större förvärv av mark från domänverket och skogs
bolag. Krediten har haft betydelse när det gällt att lösa likviditetsproblem 

för vissa skogsbolag. Marken har därefter försålts i syfte att förstärka 

kombinerade jord- och skogsbruksföretag med skogsmark. Krediten upp

går för år 1983 till 200 milj. kr._ 

Utbudet av fastigheter från skogsbolagen förviintas i fortsättningen 

minska. Enligt min mening bör inriktningen vara den att skogsmark som 

fortsättningsvis utbjuds avc bolagen i första hand bör erbjudas domänver

ket. Detsamma bör. med beaktande av skogsbrukets strukturrationalise

ring. gälla för den mark som lantbruksstyrelsen förvärvat med anlitandc av _ -

den sistnämnda rörliga krediten. Jag föreslår samtidigt att denna rörliga 

kredit successivt avvecklas. För år 1984 bör en kredit av 150 milj. kr. vara 

tillräcklig. Några ytterligare inköp av skogsmark med anlitande av krediten -

bör i princip inte ske utom vad avser mindre kompletteringsköp. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med I 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att lantbruksstyrclsen för jordfondsändamål får disponera 

en rörlig kredit av 25 000000 kr. i riksgäldskontoret t. o. m. den 30 

juni 1985, 
2. medge att lantbruksstyrelsen för förvärv av viss skogsmark får 

disponera en rörlig kredit av 150000000 kr. i riksgäldskontoret 

för år 1984, 

3. till Markförl'ärl' för jordbrukets rationalisering för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 5. Lån med uppskjuten ränta 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2 875 000 

5 000000 

I 000 

Reservation 2138000 

Medlen disponeras av lantbruksstyrelsen för lån med uppskjuten ränta 

enligt förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalise

ring (ändrad 1981:273). 

Lanthruksstyre/sen 

Långivningen påbörjades budgetåret 1978/79 och för ändamålet anvi

sades då ett investeringsanslag av 15 milj. kr. Första verksamhetsåret 
utbetalades lån med 2320000 kr., året därefter med 4510000 kr. Vid 

utgången av budgetåret 1979/80 återstod därför 8170000 kr. av investe

ringsanslagct vilka då tillgodofördes reservationsanslaget. Budgetåret 

1980/81 utbetalades lån med 3 160000 kr. varefter av anslaget återstod 

5010000 kr. jämte två års anslag å I 000 kr. 

Med det anslag som erhållits för budgetåret 1982/83 bedömer styrelsen 

att lillgängliga medel även kommer att vara tillräckliga under budgetåret 

1983/84, varför styrelsen föreslår att anslaget tas upp med I 000 kr .. 

F örcdragandens iiven·iiganden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag att anslaget under budgetåret 

1983/84 förs upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån med upps~iuten riinta för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av I 000 kr. 
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B 6. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

21951447 

10000000 

20000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 

garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och 

drift av jordbruk. maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsnäringens ra

tionalisering m. m .. rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av 

avelshästar och ridhästar. 

Lantbruksstyrelsen 

A. Anslag m.m. 

Av den förlust som redovisats budgetåret 1981182 hänför sig 20.4 

milj. kr. till jordbruksföretag och 1,6 milj. kr. till trädgårdsföretag. Med 

hänsyn till den allmänt försämrade lönsamheten för såväl jordbruks- som 

trädgårdsföretag kan betydande förluster förväntas under de närmaste 

åren. Anslaget bör därför höjas med 5 milj. kr. till 15 milj. kr. för budget

året 1983/84. 

B. Kreditgarantiramar 

Kreditgarantiramar 1980/81 1981/82 1982/83 
i milj. kr. 

Anvisad Jämkad Bevilj. Anvisad Jämkad Bcvilj. Anvisad 
ram ram garanti ram ram garanti ram 

I. Yttre ratio-
nalisering 48,8 41,0 

2. Inre ratio-
nalisering 713.0 703,0 120.3 708.0 698.0 111,0 497.0 

3. Jordför-
värv slån 49,2 51,3 

4. Driftslån 136.2 172,2 
5. Maskin lån 4.0 6.1 
6. Trädgårds-

näringens 
rationali-
sering m. m. 35.0 45,0 44.2 40,0 50.0 50.0 50.0 

7. Rennäringens 
rationalise-
ring m. m. 2.5 2.5 1.3 2.5 2.5 0.8 2,5 

8. Inköp av 
avels- och 
ridhästar m.m. 0,5 0,5 0.3 0,5 0,5 0,2 0,5 

Summa milj. kr. 751.0 751,0 404,3 751,0 751,0 432,6 550,0 

Beräknad ändring 
1983/84 

Lant- Före-
bruks- dragan-
styre I- den 
sen 

-45.0 

+15,0 +15,0 

+15,0 -30,0 
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I - 5. Investeringsbenägenheten har kraftigt avtagit beroende på för

sämrad lönsamhet och högt ränteläge samt de tendenser till överskott som 

föreligger på animaliesidan. Behovet av lånegarantier har därför minskat 

till en årlig förbrukning av 400 - 500 milj. kr. mot nästan det dubbla i slutet 

av 1970-talet. Med hänsyn till marknadssituationen på animalieområdet är 

det angeläget att investeringar för animalieproduktionen begränsas ytterli

gare under de närmaste åren. Lantbruksstyrelsen har därför föreskrivit 

stor restriktivitet vid stödgivningen till investeringar framför allt i anlägg

ningar för slaktsvin, smågrisar och höns, vilket innebär att det f. n. prak

tiskt taget inte utgår stöd till byggnadsinvesteringar för dessa djurslag. 

Stödet till byggnads verksamheten, som normalt svarar för en relativt stor 

del av lånegarantiförbrukningen, kommer således att bli av ringa omfatt

ning de närmaste åren. Torrläggningsåtgärderna skulle däremot behöva 

ökas. Behovet av driftslån, bl. a. för kreditsanering, har under de senaste 

åren ökat kraftigt och utgör nu den största andelen av totalt beviljade 

lånegarantier. Det stora behovet av driftslån för kreditsanering torde kvar

stå. Sammanfattningsvis bedömer därför styrelsen att den för budgetåret 

1982/83 reducerade lånegarantiramen, som uppgår till totalt 550 milj. kr., 

varav 497 milj. kr. till jordbrukets rationalisering, är tillräcklig vid oföränd

rad. storlek även under budgetåret 1983/84. Styrelsen föreslår således oför

ändrad ram för kreditgarantier till jordbrukets rationalisering under bud

getåret 1983/84. 
6. Kreditgarantiramen för trädgårdsnäringens rationalisering m.m. avser 

garanti för rationaliseringslån, förvärvslån och driftslån till trädgårdsföre

tag, maskinlån, lån till samverkansföretag samt till inrättande av lagerhus 
och auktionslokalcr för trädgårdsprodukter. 

Garantiramen hade för budgetåret 1981 /82 fastställts till -40 milj. kr. Ra

men motsvarade inte anspråken och ökades med 10 milj. kr. genom över

föring från ramen för jordbrukets rationalisering. För budgetåret 1982/83 

har ramen fastställts till 50 milj. kr. 
Det är fortfarande mycket angeläget att företagen med odling i växthus 

kan förnya sitt växthusbestånd och vidta andra investeringar för att spara 

energi och för att bättre utnyttja odlingsytorna. Åtgärderna är kapitalkrä

vande och det är därför angeläget att företagens kapitalanskaffning kan 

underlättas. Styrelsen bedömer att efterfrågan kommer att stiga ytterligare 

och föreslår därför att garantiramen höjs med 15 milj. kr. till 65 milj. kr. 

7. Kreditgarantiramen för rennäringens rationalisering avser garanti för 

rationaliseringslån, rendriftslån och redskapslån. Ramen bör vara oföränd

rad. 
8. Kreditgarantiramen för lån till inköp av avelshästar och ridhästar bör 

behållas oförändrad. 

Föredragandens överväganden 

Det statliga finansieringsstödet till jordbrukets och trädgårdsnäringens 
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rationalisering lämnas i huvudsak som kreditgarantier. Efterfrågan på så

dana garantier har minskat sedan år 1980 till följd av att investeringarna i 

jordbruket har avtagit. Kreditgarantiramarna har därför också minskat 

under senare år, från sammanlagt ca 750 milj. kr. till för innevarande

budgetår 550 milj. kr. Samtidigt är det angeläget att behovet av kreditga

rantier kan tillgodoses för inte minst driftslån för kreditsanering. Ramen 

för kreditgarantier till jordbrukets rationalisering bör emellertid kunna 

minskas till 452 milj. kr. 
Inom trädgårdsnäringen är investeringstakten fortfarande hög. Ors~ken 

härtill är främst behovet av investeringar i energibesparande åtgärder. Jag 

tillstyrker lantbruksstyrelsens förslag att räkna upp ramen för kreditgaran

tier till trädgårdsnäringens rationalisering med 15 milj. kr. till 65 milj. kr. 

I likhet med vad som gäller för andra områden där statligt stöd lämnas i 

form av kreditgaranti bör en avgift av I % på utestående lånebelopp tas ut 

fr. o. m. nästa budgetår. Avgiften avser endast garantier som lämnas efter 

budgetårsskiftet. 
För budgetåret 1983/84 bör statlig garanti beräknas för lån till jordbru

kets -rationalisering m. m. med 452 milj. kr., för lån tilf trädgårdsnäringens 

rationalisering m. m. med 65 milj. kr.' för lån till rennäringens rationalise

ring m. m. med 2,5 milj. kr. och för lån till inköp av avelshästar och 

ridhästar med 0,5 milj. kr. eller sammanlagt 520 milj. kr. Regeringen bör 

kunna jämka mellan ändamålen. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 20- milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att för budgetåret 1983/84 statlig kreditgaranti lämnas för 

lån till jordbrukets rationalisering m. m., trädgårdsnäringens ra

tionalisering m. m., rennäringens rationalisering m. m. och för lån 

till inköp av avelshästar och ridhästar med sammanlagt 
520 000 000 kr. , 

2. till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 20000000kr. 

B 7. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. 

B 8. Främjande av trädgårdsnäringen 

Jag avser att i ett senare sammanhang återkomma till dessa anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att. i avvaktan på sär

skild proposition i ämnet. 
I. till Bidrag till triidgårdsniiringl'ns rationulisering. 111.111. för bud

getåret 1983/84 beräkna ett förs lagsanslag av 4 000 000 kr., 

" till Främjande ar triidgårdsniiringcn för budgetåret 1983/84 be

riikna ett reservationsanslag av 900000 kr. 
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B 9. Stcid till innehavare av fjällägenheter m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

651743 

1100000 

I 100000 

Reservation 448256 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anläggningar på ljällägenhetcr. till underhåll och upprust

ning av lägenheter. till avvecklingsbidrag och avträdesersättning åt inneha

vare av tjällägenhet, till gästgiveribestyr samt till inlösen av byggnader 

m. m. i vissa fall. 

Lan thruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen bedömer behovet för budgetåret 1983/84 till I, I milj. 

kr., dvs. oförändrat anslag i förhållande till för budgetåret 1982/83 anvisat 

belopp. 

Vid beräkningen av anslagsbeloppet har hänsyn tagits till såväl beräkna

de utgifter för inlösen av byggnader på bestående tjällägenheter. som de 

inkomster av ca 100000 kr. på arrendeavgifter m. m. som redovisas under 

anslaget. 

Föredraganden.i· öven·äganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till innehamre m· jjälliigenheter m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 100000 kr. 

B 10. Främjande av husdjursaveln m. m .. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11 060407 

1020000 

I 020000 

Reservation 

1 Anslaget Befrämjande av husdjursavdn m. m. 

Från anslaget bestrids bidrag till avclsföreningar och liknande organisa

tioner. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncentreras i 

huvudsak till hästpremiering, hingsthållning och bidrag till vissa andra 

kvalitetsbefrämjande åtgärder enligt beslut av 1966 års riksdag. 

I. Hidrag till avc:ls
föreningar och liknande 
organisationer 

2. Stöd at hästaveln 

1982/83 

210000 
810000 

1020000 

Beräknad ändring 1983/84 

Lantbruks
styrelsen 

Före
draganden 
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Lanthmksstyrelsen 

1. Anslagsposten tas i anspråk för bidrag till avelsorganisationer för 

nötboskap, svin. får. fjäderfä och kaniner att användas för rådgivnings

och upplysningsverksamhet samt annan verksamhet som främjar och på

skyndar rationaliseringen av animalieproduktionen. Ur anslagsposten ut

går även ett stöd till nämnden för avkommebedömning av tjurar. Styrelsen 

foresrnr ;111 anslagsposten tas upp med oförändrat belopp. 

2. Anslagsposten används för stöd åt hiistaveln. I avvaktan på förslag 

från den piigående utredningen om statens stöd till hästaveln m. m. (l)ir. 

1979: 91) föreslår styrelsen att anslagsposten tas upp med oförändrat be

lopp. 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget· förs upp med oförändrat be

lopp. 1020000 kr. 

r'iiredragandens r"i1·en·iigandc11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· /11m/j11r.1·m·el11 111. m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av I 020000 kr. 

B 11. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

215484 

215000 

215000 

Reservation 64177 

Fran anslaget utgår bidrag till främjande av biskötsel och viixtodling. 

I ,an t hrukss ty rels en 

Anslagsposten till främjande av biskötsel anviinds till utbildning av 

bitillsynsmiin samt bidrag till Sveriges biodlares riksförbund. Posten bör 

tas upp med oförändrat belopp. 200 000 kr. 

Anslagsposten till främjande av växtodling har det senaste äret använts 

för svartrost- och berberisundersökningar. Posten bör tas upp med oför

iindrat belopp. 15 000 kr. 

Föredragandens ö1·en·ägande11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen förcsl~tr riksdagen 

att till Särskilt st6d åt hiskiitsel och viixtocl/ing för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 215 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 30 

B 12. Främjande av rennäringen 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1014435 

2440000 

2590000 

Reservation 2098346 

Anslaget används för upplysning. rådgivning och kontaktåtgärder på 

rennäringens område samt för bidrag till konsulentverksamhet vid Svenska 

samernas riksförbund. Vidare används änslaget för underhåll av vissa 

anläggningar i renskötselområdet. för inventering av renbetesmarker och 

till bidrag avseende rennaringens katastrofSkadeskydd samt för särskilda 

ändamål som gagnar renskötande samer. Anslaget används också till åtgär

der till följd av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention. 

Lanthruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 2 660000 kr. 

I. Styrelsen beräknar medclsbehovet för rådgivningsverksamheten 

m. m. till 330000 kr. 

Huvudinriktningen av rådgivningsverksamheten kommer under de förs

ta åren på 1980-talet att avse produktionsfrågor. Rådgivning bedrivs 

företrädesvis genom kursverksamhet och genom utgivning av tidningen 

Rennäringsnytt. Anslaget används även för mindre undersökningar på 

rennäringens område. 

2. Behovet av medel för rennäringens katastrofskadeskydd har hittills 

varit svårt att uppskatta. Lantbruksstyrelsen beräknar anslaget till oför
ändrat 330000 kr. Styrelsen återkommer med framställning om ytterligare 

medel om större katastrofer inträffar. 

3. För fortsatt konsulentverksamhet vid Svenska samernas riksförbund 

föreslås 100000 kr. 
4. Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge 

om renbetning m. m. anslutande stängselprotokoll skall Sverige och Norge 

bekosta och underhålla vissa stängsel. Vidare ankommer det på Sverige att 

underhålla riksgränsstängsel i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan 

Sverige och Norge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. Stäng

selsträckan mot Norge uppgår nu till 414 km. Stängsel mot Finland finns 

också uppförda på en sammanlagd sträcka av 237 km. 

Riksgränsstängslens återanskaffnings värde beräknas .uppgå till ca 23.3 

milj. kr. Vid en underhållskostnad av 4% uppgår anslagsbehovet till 

931 000 kr. Styrelsen beräknar behovet av budgetmedel för ändamålet till 

850000 kr. mot bakgrund av att vissa stängsel i Norrbottens län bedöms 

kunna byggas om med arbetsmarknadsmedel. 

5. Återanskaffningsvärdet för de anläggningar som staten äger är nu 

4680800 kr. Därtill kommer 168 km vägar. som delvis skall underhållas av 

staten. Medclsbehovet för underhåll av dessa anläggningar beräknas till 

150000 kr. 
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6. För fortsatt kartläggning av renarnas vinterbete föreslår lantbrukssty

relsen 200 000 kr. 

7. För anslaget för särskilda ändamål som gagnar de renskötande sa

merna yrkas oförändrat belopp av 700000 kr. 

8. Enligt regleringsbrev den 18 december 1975 har anvisats ett reserva

tionsanslag·av I 850000 kr. till främjande av rennäringen. Regeringen har · 

därvid bl. a. föreskrivit att medlen får disponeras för åtgärder i samband 

med ändrade renbetesförhållanden enligt beslut av regeringen i varje sär

skilt fall. Enligt reglcringsbrev den 21december1978 och den 31 maj 1979 

har anslaget - för vissa ändamål - utökats med tillhopa 720000 kr. Ifråga

varande medel har tagits upp till redovisning under förevarande reserva

tionsanslag. 

f'iiredragandens öi·eri·äganden 

Anslaget bör räknas upp med 150000 kr. för ökat underhåll av riksgräns

stängsel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen · 

att till Främjande av rennäringen för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

rcservationsanslag av 2 590 000 kr. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C I. Statens jordbruksnämnd 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

l 983/84 Förslag 

23281251 

24 744000 

25 156000 

Statens jonlbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för ärenden 

rörande pris- och marknadsreglering på jordbrukets och fiskets områden. 

Nämnden ansvarar vidare för den ekonomiska försvarsberedskapen på 

livsmedclsområdet och är huvudman för skördeskadeskyddet. 

Ledamöter i jordbruksnämnden är en generaldirektör och de övriga 

ledamöter som regeringen utser särskilt. Vid handläggning av fiskeärenden 

ingår i nämnden ytterligare en ledamot. Chef för nämnden är generaldirek

tören. Inom nämnden finns två avdelningar. administrativa avdelningen 

och produktavdelningen. samt en beredskapsbyrå. en internationell byrå 

och en utredningsbyrå. 

Till jordbruksnämnden är knutna nämndens konsumentdelegation och 

beredskaps råd. 

Personal 

Anslag 

VtKificr 
Förvaltningskostnader 

<därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

lnkom.l'ter 

Ersättning för bercd
skapslagring 

Nettolllgift 

1982/83 

138 

22935000 
119802 000) 

2 ~34000 
100000 

25269000 

525000 

24744000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens jord
bruksnämnd 

-2 

+464000 
(-176000) 
- 54000 
-100000 

+3IOOOO 

+ 25000 

+285000 

Före
draganden 

-3 

+562000 
(-) 

- 25000 
-100000 

+437000 

+ 25000 

+412000 

Avgifter vid statens jordbruksnämnd. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter. beräknas till 

2.5 milj. kr. för nästa budgetår (1982/83 2.4milj. kr.). 

Statens jordbruksniimnd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 572000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en personalinskränkning med tre tjänster 

( + 124000 kr.). 
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3. Vid beredskapsbyrån behövs en tjänst som byrådirektör för uppgifter 

i syfte att höja handlingsberedskapen inom det ekonomiska försvaret på 

livsmedelsområdet (+161000 kr.). 

Föredragandens ö1·en·äganden 

För nästa budgetår bör medel för statens jordbruksnämnds verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Med hänvisning till vad jag 

har anfört under punkten B I har jag beräknat 150000 kr. för viss informa

tion m. m. Jag har vidare beräknat 2 239000 kr. för vissa uppgifter inom det 

ekonomiska försvaret. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens jordbruksniimnd för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förs lagsanslag av 25 156 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2060991 

2231000 

2 343 000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kal

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom iantbru

ket. 
Samarbetsnämnden består av en ordförande, cheferna för lantbrukssty

relsen. statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra 

ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföranden leds 

arbetet av en byråchef. Arbetet bedrivs främst genom särskilda expert

grupper. 

1982/83 

Personal 3 

Anslag 

Förvaltningskostnader 917000 
!därav lönekostnader) (700000) 

Lokalkostnader 40000 
Särskilda utredningar 1274000 

2231000 

Lantbruksekonomiska samarbet.rniimnde11 

Beräknad ändring I 9H3/84 

Lantbrukseko
nomiska sam
arbetsnämnden 

+ 20000 
(+ 20001 
+ 24000 
+ 180000 

+224000 

Före
draganden 

+ 16000 
(+ 20001 
+ 24000 
+ T2000 

+112000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 274000 kr., varav 225 000 kr. för delvis 

återställd utredningskapacitet. 

3 Riksdai:en 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga Il 
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2. Huvudförslaget har beräknats som en minskning av anslaget med 2 % 

sedan pris- och löneomräkning skett och uppräkning gjorts för att delvis 

återställa utredningskapaciteten ( + 224 000 kr.). 

Föredragandens Öl'en·iiganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksekonomiska samarbetsnämn

dens verksamhet beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2343000 kr. 

C 3. Prisrcglcrande åtgärder på jordbrukets område 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition om reglering av priserna påjordbruksprodukter, m. m. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisreglerande 

åtgärder på jordbrukets område för budgetåret 1983/84 beräkna 

ett förslagsanslag av 3 838 000 000 kr. 

C 4. Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8723600 

40000000 

43 000000 

Reservation 11000000 

Mot bakgrund av 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102, FöU 

1981/82: 18 och 20, rskr 1981/82: 374 och 403! samt anvisningar från rege

ringen har programplanering genomförts för det ekonomiska försvaret. 

Enligt anvisningarna skall denna programplanering ge underlag för inrikt

ningen av det ekonomiska försvaret under perioden 1983/84-1987/88. Pro

gramplaneringen dokumenteras i programplaner. Program I. Livsmedel 

omfattar delprogrammen I. I Livsmedel, fodermedel m. m., 1.2 Gödsel

och bekämpningsmedel samt 1.3 Livsmedelskontroll m. m. Statens jord

bruksnämnd har ett, samordningsansvar inom programmet Livsmedel och 

är dessutom programmyndighet för delprogrammen I. I och 1.2. För del

programmet 1.3 är lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk program

myndigheter. 

I försvarsbeslutet anges att minimibehovet av livsmedel måste kunna 

tillgodoses med hög säkerhet även i långvariga försörjningskriser. Målet 

för livsmedelsprogrammet är därför att livsmedelsproduktionen skall kun

na ställas om till i huvudsak självförsörjning. Sådana varor som inte kan 
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produceras i eller importeras till landet vid en kris och som erfordras för att 

klara en omställningsperiod och för att ge erforderlig uthållighet i övrigt 

bör beredskapslagras. 

Statens jordbruksniimnd 

Av regeringens anvisningar för programplaneringen under perioden 

1983/84-1987/88 framgår bl. a. att för det ekonomiska försvaret anges en 

årlig medelsram av totalt 210 milj. kr. i prisläget andra kvartalet 1982. Inom 

denna ram skall medelsbehov tas upp för upprätthållande av försörjnings

beredskapsviktig produktion och produktionskapacitet, olika former av 

industriella åtgärder i övrigt, anskaffning av varor, material och anlägg

ningar m. m. samt åtgärder för att förbättra handlingsberedskapen inför 

försörjningskriser. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har i samråd med 

övriga programmyndigheter fördelat medlen inom denna ram på olika 

program. Till program l. Livsmedel har därvid fördelats 43,0 milj. kr. 

Medelsramen för programmet Livsmedel medger att under femårsperi

oden 1983/84-1987/88 fördelas 13,I milj. kr. för omstrukturering och ut

byggnad av beredskapslagringen av livsmedel och fodermedel, 82,5 milj. 

kr. (exkl. de 16,2 milj. kr. som beräknas vara outnyttjade) för omstruktu

rering och utbyggnad av beredskapslagringen av kvävegödselmedel, 115,4 

milj. kr. för utbyggnad av beredskapslagringen av bekämpningsmedel och 

4,0 milj. kr. för vissa beredskapsåtgärder. 

Beträffande fodermedel och bekämpningsmedel medger medelsramen 

en utbyggnad av beredskapslagringen som erfordras för att uppnå tre års 

uthållighet. För kvävegödselmedel uppnås lagringsmålet 43 900 ton vid 

utgången av budgetåret 1987/88, vilket ungefär motsvarar den omfattning 

som föreslagits i betänkandet (Os Jo 1982: Il Att trygga försörjningen med 

kvävegödselmedel och ammoniak. Det i betänkandet angivna lagringsmå
let medger att en tillfredsställande försörjning är säkrad med 75 % sanno

likhet med hänsyn till skördevariationerna mellan åren. I syfte att uppnå 

hög säkerhet i livsmedelsförsörjningen i enlighet med försvarsbeslutet 

anser jordbruksnämnden att en tillfredsställande försörjning bör vara säk

rad med åtminstone 90 % sannolikhet, vilket kräver lagringsmålet 99000 

ton kväve. Nämnden begär därför att ytterligare 326,1 milj. kr. anvisas för 

utbyggnad av bcredskapslagringen av kvävegödselmedel under femårspe

rioden 1983/84- 1987/88. 

I följande tabell redovisas dels programplanens förslag till utnyttjande av 

den av regeringen anvisade medelsramen 215 milj. kr. och dels den medels

ram av 541,I milj. kr. som enligtjordbruksnämnden fordras för att uppnå 

försvarsbeslutets intentioner om hög säkerhet. 
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Beredskapslagring: 
Livsmedel. fodermedcl m. m. 
Gödselmedel 
Bekämpningsmedel 

Handlingsberedskap och 
ABC-skydd 

Summa i prisläget 2:a 
kvartalet 1982 

Prisutveckling minst 5 % 
per år 

Summa 

Förslag till för
delning i av rege
ringen anvisad ram 
för det ekonomiska 
försvaret, milj. kr. 

1983/84 

2,8 
14.4 
25,8 

43,0 

6.0 

49,0 

1983/84-
1987/88 

13.1 
82.5 

115.4 

4,0 

. 215,0 

47.4 

262,4 

Jordbruksniimndens 
förslag. milj. kr. 

1983/84 1983/84-
1987/88 

2,8 13, I 
102,2 408,6 
25.8 115.4 

4,0 

130,11 541,1 

15.0 104,I 

145.11 645,2 

Beräknat totalt medelsbehov för de olika delprogrammen under peri

oden 1983/84-1987/88 för förslag i av regeringen anvisad ram och - inom 

parentes - jordbruksnämndens förslag framgår av följande sammanställ

ning, milj. kr. 

Investe- Räntor Övriga Totalt 
ringar drift-

kostnader 

I. I Livsmedel. fodermedel, m. m. 
Beredskapslagring 13, I 192,4 227,8 433,3 
Andra bcredskapsåtgärder 22.5 22,5 

1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel 
Beredskaps lagring 197,9 104.9 28,9 331,7 

(524.0) (211.7) (63,1) (798,8) 
1.3 Livsmcdelskontroll m. m. 

Andra beredskapsåtgärdt:r 12.8 12.8 
Summa 

Beredskapslagring 211.0 297.3 256,7 765,0 
(537. \) (404,1) (290,9) (( 232. IJ 

Andra beredskapsåtgärder 35.3 35,3 

Totalt 211.0 297,3 292,0 1100,3 

(537,1) (404,)) (326,2) (1267,4) 

De i ans\agsframställningen för budgetåret 1983/84 redovisade förslagen 

och behoven motsvarar dem som i programplanen redovisas för planens 

första år med tillägg för en beräknad prisutveckling av ca 5 % per år. 

Jordbruksnämnden hemställer att 145,8 milj. kr. anvisas för investering

ar i beredskapslager enligt föreslaget alternativ innebärande en inriktning 

av beredskapsverksamheten i enlighet med intentionerna i 1982 års för

svarsbeslut. I avvaktan på de fördjupade studier som kan förväntas inom 
kommitten om livsmedelsförsörjningens sårbarhet (Dir. 1982: 13) föreslås 

för de flesta varor inom delprogram l. l Livsmedel, fodermedel m. m. 
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samma lagringsmål som angavs i föregående års programplan. För olje

kraftfoder föreslås dock en höjning av lagringsmålet och en successiv 

utbyggnad av beredskapslagringen. Dessutom tillkommer lagring av köks

växtfröer. En minskning av lag'ringen av socker och margarinråvaror före

slås medan brödsädslagringen föreslås bli oförändrad. Nämndens förslag 

innebär att av investeringsbeloppet utnyttjas 3. I milj. kr. inom delprogram 

I. I. 

I fråga om delprogram 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel föreslås en 

fortsatt omstrukturering och utbyggnad av lagringen av kvävegödselmedel 

samt en fortsatt ökning av lagren av bekämpningsmedel. Förslaget innebär 

att 142,7 milj. kr. utnyttjas inom delprogram I .2. varav I 14,3 milj. kr. för 

gödselmedel. 

I den av regeringen anvisade ramen. inom vilken 43 milj. kr. fördelats till 

livsmedelsprogrammet, blir utbyggnadstakten för kväve ungefär en fjärde

del av vad som krävs för en inriktning enligt intentionerna i I 982 års 

försvarsbeslut. 

Föredragandens överl'äganden 

För nästa budgetår beräknar jag 43 milj. kr. för inköp av livsmedel m. m. 

för beredskapslagring. Detta överensstämmer med den tilldelning som 

livsmedelsprogrammet har erhållit inom den av regeringen anvisade ramen 

för ekonomiskt försvar. 

I fråga om delprogram I. I Livsmedel, fodermedel m. m. anser jag i likhet 

med vad som föreslagits i programplanen att en viss uppbyggnad och 

omstrukturering av beredskapslagren bör ske. Detta innebär främst en 

utbyggnad av lagringen av oljekraftfoder samt lagring av köksväxtfröcr 

inom ramen för anvisade medel. I övrigt bibehålls lagringen oförändrad för 

flertalet varor. 
Under delprogram I .2 Gödsel- och bekämpningsmedel bör den utbygg

nad av lagringen som medges av anvisade medel genomföras. I enlighet 

med programplanen innebär detta en viss utbyggnad och fortsatt omstruk
turering av gödselmedelslagringen samt en fortsatt ökning av lagringen av 

bekämpningsmedel. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att förhandlingar pågår med den 

norska regeringen inom ramen för det svensk-norska jordbruksavtalet 

angående ett krishandelsavtal om att ge Sverige tillgång till kvävegödsel

medcl i vissa krissituationer. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Inköp m• livsmedel m. m. for beredskapshigring för budget

året I 983/84 anvisa ett reservationsanslag av 43 000 000 kr. 
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C 5. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

83 855551 

86703000 

102084000 

Från anslaget bestrids driftkostnaderna för beredskapslagring av livsme

del m. m. samt kostnaderna för andra beredskapsåtgärder än lagring i form 

av planering m. m. Under anslaget Statens jordbruksnämnd anvisas medel 

för lönekostnader m. m. för viss personal sysselsatt med verksamhet hän

förlig till delprogrammen 1.1 och 1.2 inom programmet Livsmedel. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens jordbruksnämnd 

Föreslaget Alternativ 
alternativ i anvisad ram 

Anslag 

Beredskapslagring av livs-
medel, fodermedel m. m. 
räntor 34900000 + 2900000 + 2900000 
övriga driftkostnader 39100000 + 8276000 + 8 276000 

Beredskapslagring av gödsel-
och bekämpningsmedel 
räntor 4900000 + 6600000 + 6600000 
övriga driftkostnader 

Övergripande planering. 
6100000 500000 - 2 100000 

planläggning och övriga 
bcrcdskapsåtgärder 1703000 295000 295 000 

Summa 86703000 +16981000 +15381000 

Statens jordbruksniimnd 

Beredskapslagring av livsmedel, fiJdermedel m. m. 

Räntan på disponerat kapital vid ingången av budgetåret 1983/84 har 

beräknats efter en räntesats av 12 %. Disponerat kapital utgör 

314,8 milj. kr. Den årliga räntan på detta kapital blir 37 ,8 milj. kr. Övriga 

driftkostnader har beräknats vara för vara och uppgår till 47 376 000 kr. 

Beredskapslagring m· gödsel- och bekämpningsmedel 

Det disponerade kapitalet vid ingången av budgetåret 1983/84 uppgår till 

95 624000 kr. Den årliga räntan på detta kapital blir 11.5 milj. kr. Övriga 

driftkostnader har beräknats till 5,6milj. kr. vid en inriktning i enlighet 

med intentionerna i 1982 års försvarsbeslut och till 4milj. kr. vid den av 

regeringen anvisade medelsramen. 

Övergripande planering m. m. 

För övergripande planering, planläggning och övriga beredskapsåt

gärder beräknar jordbruksnämnden följande kostnader. 

Före-
draganden 

+ 2900000 
+ 8276000 

+ 6600000 
- 2 100000 

295000 

+15381000 
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Beredskapsrådets verksamhet och undersökningar. bl. a. om ersätt
ningsproduktion. 100000 kr., 

information och utbildning av personal, 22000 kr .. 

planläggning av jordbrukets blockorganisation och utbildning av block
Iedare, 941000 kr., 

utveckling av nytt ransoneringssystem, I 00000 kr.. 

planläggning av livsmedelsberedskapen med ADB-system och LIBE

modellen, 235 000 kr., samt 

förberedelser för undanförsel. 10000 kr. 

Den totala kostnaden för andra beredskapsåtgärder än beredskapslag

ring uppgår således till 1408000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört i det 

föregående hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 102 084 000 kr. 

C 6. Prisstöd till jordbruket i norra S\•erige 

198 J /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

238790378 

255000000 

273000000 

Statensjordbruksnämnd disponerar anslaget för pristillägg enligt förord

ningen (1978: 472) om prisstöd till vissa jordbruk (omtryckt 1980: 490, 

ändrad senast 1982: 960) och enligt kungörelsen ( 1973: 508) om prisstöd till 
rennäringen (ändrad senast 1982: 560). 

Statens jordbruks nämnd 

Mjölkinvägningen vid mejeri har under budgetåret 1981/82 i hela riket 
ökat med 2. 7 % och inom de områden i norra Sverige där statligt pris tillägg 

för mjölk utgår med 2 % i förhållande till föregående år. I fråga om 
slaktdjursproduktionen har vissa produktionsökningar ägt rum. 

Kostnaderna för prisstödet under budgetåret 1981/82 uppgår till 239, l 

milj. kr. och fördelar sig med 184,9 milj. kr. till mjölk. 43.4 milj. kr. till kött 

av nötkreatur, får och svin. 7,6 milj. kr. till renkött samt med 0,5 milj. kr. 

till getskötsel och 2,7 milj. kr. till smågrisproduktionen. 

Riksdagen beslutade våren 1982 om en uppräkning fr. o. m. den I juli 

1982 av prisstödet till jordbruket i norra Sverige (prop. 1981/82: 209, JoU 

1981/82: 42, rskr 1981/82: 416). Beslutet innebär en höjning av stödnivåerna 

med 9 %. 
De beslutade förändringarna beräknas medföra en ökad kostnad per år 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga Il Jordbruksdepartementet 40 

av ca 19,9 milj. kr. Dessutom tillkommer en kostnadsökning på grund av 
beräknad produktionsutveckling under budgetåret 1982/83 med 6,55 milj. 

kr. Med hänsyn härtill beräknar jordbruksnämnden utgifterna för prisstö

det till jordbruket i norra Sverige till ca 266 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Enligt beslut av regeringen den 19 juni 1980 skall jordbruksnämnden 

under perioden den I juli 1980-den 30 juni 1983 följa, bedöma och 

redovisa effekterna av prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Regering

en har vidare tillsatt en utredning som skall se över det statliga stödet till 

jordbruket i norra Sverige. 

Med oförändrade grunder för prisstödet och efter gjorda bedömningar av 

produktions ut vecklingen beräknar nämnden medelsbehovet för budgetåret 

1983/84 till 273 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Kommitten för översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige har 

avgett betänkandet (Ds Jo 1982: 71 Statligt· stöd till jordbruket i norra 

Sverige. Efter genomförd remissbehandling avser jag att ta ställning till 

kommittens förslag. 
Anslaget bör med hänsyn till produktionsutvecklingen föras upp med 

273 milj. kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Pris stöd till jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1983/84 
anvisa ett förslagsanslag av 273 000000 kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadcskydd 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

20000000 

I 000 

I 000 

Under anslaget anvisas statens bidrag till skördeskadefonden. Medlen 
används för att bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statens jordbruks nämnd 

Nuvarande tillskott till fonden utgörs f. n. endast av ränta på inne

stående medel. Räntan uppgick för år 1981 till 63,7 milj. kr. och beräknas 

för år 1982 uppgå till ca 60 milj. kr. Totalt har fonden i räntemedel tillförts 

366 milj. kr. sedan år 196\, skyddets första år. Under de fem senaste åren 

har fonden tillförts sammanlagt ca 434 milj. kr. Under samma tid har ca 378 

milj. kr. utbetalats ur fonden. Fondens behållning är f. n. ca 470 milj. kr. 
Med beaktande av det ansträngda statsfinansiella läget och med hänsyn 

till skördeskadefondens betydande storlek torde enligtjordbruksnämndens 
mening tillförseln till fonden tillfälligt - åtminstone under budgetåret 

1983/84 liksom 1982/83 - kunna utgöras bara av räntemedel. Om något 
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bidrag från staten - som nämnden föreslagit - inte skall utgå bör inte 

heller jordbruket bidra till fonden. 

Jordbruksnämnden föreslår därför att som statens bidrag till skördeska

dcfondcn för budgetåret 1983/84 formellt anvisas I 000 kr. 

Föredraf?a11de11s överviiga11_den 

Anslaget bör i enlighet med vad jordbruksnämnden anfört föras upp med 

I 000 kr. nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till permanent skördeskadeskydd för budgetåret 

1983/84 anvisa ett anslag av I 000 kr. 

C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

40291000 

36878000 

37964000 

Statens jordbruksnämnd är huvudmyndighet för det permanenta skör

deskadeskyddet. Skördeskadeskyddets kansli är knutet till statistiska cen

tralbyrån. Under anslaget anvisas medel som disponeras av statistiska 

centralbyrån för att bekosta de objektiva skördeuppskattningarna, skör

deskadeskyddets tekniska administration, lantbrukets företagsrcgister och 

därmed samordnad statistikproduktion samt jordbruksekonomiska under

sökningen. 

Anslag 

Objektiva skördeuppskatt
ningar 

Skördeskadeskyddets tekniska 
administration 

Lantbruksrcgistret och där
med samordnad statistik
produktion 

Jordbruksekonomiska under
sökningen 

Statistiska centra/byrån 

1982/83 

19538000 

3 939000 

9828000 

. 3 573 000 

36878000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statistiska 
centralbyrån 

+1313000 

+ 70000 

- 378000 

+ 154000 

+1159000 

Före
draganden 

+1297000 

+ 68000 

- 403000 

+ 124000 

+1086000 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 2 495 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en nedskärning av kostnaderna med 776000 

kr. Detta beräknas.kunna ske med hjälp av rationa11s1::1111~,,.. , . i 7!?000 

kr.) 
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3. Minskat medelsbehov på grund av att lantbruksräkningen år 1981 och 
trädgårdsräkningen år 1982 slutförs under budgetåret 1982/83. (-560000 

kr.) 

Föredragandens Ö\'erviiganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten beräknas med utgångs
punkt i huvudförslaget. Härvid har jag. i enlighet med vad statistiska 

centralbyrån föreslagit. beräknat ett minskat medelsbehov av 560000 kr. 
på grund av att lantbruksräkningen år 1981 och trädgårdsräkningen år 1982 

slutförts. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Administration av permanent skörde skade skydd m. m. för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 37964000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D J • Skogsstyrelsen 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

22978625 

24641000 

27056000 

Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för skogsbruket och 

chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelscrna. Det åligger skogsstyrelsen sär

skilt att leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket. Styrelsen 

har tillsyn över virkesmätningen och bedriver den skogliga prognosverk

samhet som behövs som underlag bl. a. för utformning och tillämpning av 

skogspolitiken. Styrelsen vidtar åtgärder som behövs för att bevara den 

ärftliga variationen hos våra skogsträd samt tillgodoser skogsbrukets be

hov av skogsodlingsmaterial i den mån det inte sker på annat sätt. 

Skogsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för skogsstyrelsen är en gene

raldirektör. Inom styrelsen finns fyra avdelningar, en för skogsfrågor. en 

för prognosverksamhet, en för rådgivning och en för administrativa frågor. 

Personal 

Anslag 

VtRifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Revisionskontor - sär

kostnader 

Inkomster 
Inkomst av fotogrammetrisk 

uppdrags verksamhet 

Nettoutgift 

Skogsstyrelsen 

1982/83 

130 

22 40K 000 
(17 450000) 

1902000 

366000 

24676000 

35000 

24641000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 802000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Skogs
styrelsen 

+ 1 

+209000 
<+146000) 
+380000 

+589000 

+589000 

Före
draganden 

+ 9 

+ 666000 
(-) 

Il 000 

+ 1760000 

+2415000 

+2415000 

2. Huvudförslaget ( + 293 000 kr.) innebär en medelsreduktion motsva

rande ungeför tre kvalificerade handläggare. Utvecklingen av ADB-verk

samheten kan möjliggöra en indragning av två biträdestjänster. De ytterli

gare neddragningar som måste ske enligt huvudförslaget måste göras på 

handläggarsidan. Med hänsyn till den enmansbevakning som de begränsa-
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de personalresurserna har tvingat fram innebär en sådan nedskärning att 

vissa arbetsuppgifter måste eftersättas. 
3. För att ekonomiadministrationen skall fungera måste ekonomienheten 

förstärkas med en handläggare ( + 146000 kr.). För insamling av skogsfrö 

inom ramen för verksamheten med skoglig genbank behövs 150000 kr. 

Föredraganden.i· överväganden 

För nästa budgetår bör medel för skogsstyrelsens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i styrelsens huvudförslag. Därutöver beräknar jag 

150000 kr. för inköp av skogsfrö inom ramen för styrelsens verksamhet 

med en skoglig genbank. 
Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan till statsbudgeten 

för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor tagit upp frå

gan om den statliga revisionsverksamheten, bl. a. vad avser ändrad revi

sionskontorsorganisation. För skogsstyrelsen innebär förslaget till ändrad 

revisionskontorsorganisation att styrelsen blir värdmyndighet för ett ut

ökat revisionskontor. Jag beräknar därför ytterligare medel för denna 

verksamhet under detta anslag. Medlen är preliminärt beräknade i avvak

tan på förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor med anledning av 

den ändrade organisationen. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 27056000 kr. 

D 2. Skogsvårdsstyrelserna 

198l/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1000 
l 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårds

styrelsernas uppdragsverksamhet exkl. frö- och plantverksamheten. På 

anslaget redovisas all verksamhet vid skogsvårdsstyrclserna utom frö- och 

plantverksamheten. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Personal 2305 

Preliminär plan 

Kostnader 
I. Myndighetsuppgifter 139568000 + 72147000 + 4094000 
2. Uppdragsverksamhet 560000000 + 80000000 + 80000000 

699568000 +152147000 + 84094000 
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Intäkter 
3. Driftbidrag 
4. Uppdragsvcrksamhet 

Skog.1·styre/sen 

1982/83 

139568000 
560000000 

699568000 

Beräknad ändring 1983/84 

Skogs
styrclsen 

+ T!. 147 000 
+ 80000000 

+152147000 

Före
draganden 

+ 4094000 
+ 80000000 

+ 84094000 

Under budgetåret 1981/82 har verksamheten med myndighetsuppgifter 

uppgått till 108 300 dagar vilket är närmare 6 000 dagar mer än planerat. Ca 

4 000 dagar av dessa har finansierats med inkomster i uppdragsverksamhe

ten. Tillsynen enligt skogsvårdslagen har tagit i anspråk 45 500 dagar varav 

ca hälften har använts inom området beståndsanläggning. 13 600 dagar har 

använts för information och rådgivning. 

För innevarande budgetår planeras en verksamhet om ca 113 000 dagar 

med en fördelning på verksamhetsformer och åtgärdsområden som ungefär 

motsvarar föregående års totalt sett. Planeringen har skett enligt ett nytt 

och enhetligt system för verksamhetsplanering. 

Uppdragsverksamheten har under budgetåret 1981/82 dominerats av 

planering och ledning av beredskapsarbeten. Denna typ av verksamhet har 

ökat med ca 20 %. Som mest har 3 800 personer sysselsatts under direkt 

ledning av ca 500 förmän. De har bl. a. röjt ca 25 000 ha. utfört återväxtåt

gärder på ca 15 000 ha och avverkat ca 700000 m3
. Skogsvårdsstyrelsernas 

förvaltningsuppdrag i fråga om naturreservat och naturminnen har varit av 

oförändrat stor omfattning. Skogsvårdsstyrelserna har stämplat 3,5 milj. 

m3sk vilket är en minskning med 2 milj. m3sk från föregående år. 5 000 
skogsbruksplaner har gjorts. Planläggningen av bidragsföretag har för

dubblats. I mindre omfattning har skogsvårdsåtgärder utförts på uppdrag 

av markägare. För innevarande budgetår planeras en uppdragsverksamhet 

med ungefär oförändrad omfattning. 
Totalt planeras verksamheten vid skogsvårdsstyrelserna för innevaran

de budgetår inkl. översiktliga skogsinventeringar m. m. uppgå till ca 

346000 dagar till en budgeterad kostnad av ca 745 milj. kr. 

Det är viktigt att de skogspolitiska medlen utformas och används så att 

de i första hand gynnar ett aktivt skogsbruk men också stimulerar passiva 

skogsägarc till ökad aktivitet. 

De översiktliga skogsinventcringarna är ett övergripande medel som 

skapar kunskaper om åtgärdsbehov och bör stimulera markägare samtidigt 

som de underlättar och kraftigt rationaliserar skogsvårdsstyrelsernas insat

ser. Inventeringarna bör därför genomföras så snabbt som möjligt. Till

synen enligt skogsvårdslagen bör i första hand ske inom områden som 

tillgodoser målen om en hög och värdefull virkesproduktion. Beståndsan-
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läggning, röjning och avveckling av tågproducerande bestånd bör därför 
prioriteras högt. Även rådgivningen bör ha denna inriktning. Men därtill 

behövs en mer handlingsinriktad avverkningsrådgivning. Denna bör ske i 

form av en av samhället bekostad utsyning av skog. Med denna utsyning 
kan den nyss nämnda tillsynen samordnas. 

Mot bakgrund härav föreslår skogsstyrelsen att resurserna för myndig

hetsutövning exkl. översiktliga skogsinventeringar m. m. utökas för nästa 

budgetår. Medel bör ställas till förfogande för 120 000 tjänstgöringsdagar. 

Det innebär en ökning med ca 40000 dagar i förhållande till motsvarande 

verksamhet innevarande budgetår. Hänsyn har därvid bl. a. tagits till det 

nyss nämnda behovet av kostnadsfri utsyning av skog <20000 dagar) samt 

till behovet av att inventera älgskador på skog ( 1500 dagar) och till skogs

vårdsstyrelsernas ökade engagemang i samrådet mellan skogsbruket och 
rennäringen (400 dagar). 

Inom uppdragsverksamheten beräknas verksamheten med beredskaps

arbeten dominera även under budgetåret 1983/84. Verksamheten med an

knytning till förvaltning av naturreservat m. m. bedöms bli ungefär oför

ändrad. Uppdragsverksamhet riktad till skogsägare kommer att inriktas i 

första hand på planering. Utförandet av skogsvårdsåtgärder kommer att 

inriktas mot maskinell markberedning. 

FöredraJ;a11de11s ö1·en·iigande11 

Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen med förslag till 

åtgärder för en effektivare skogsvård och ökad avverkning. Min plan for 

styrelsernas verksamhet är mot hakgrund härav preliminär. 
Skogsstyrelsens förslag i fråga om verksamhetens allmänna inriktning i 

övrigt under budgetåret 1983/84 kan jag i huvudsak godta. Jag finner det 

angeläget att skogsvårdsstyrelserna medverkar i ett utökat samråd mellan 
skogsbruket och rennäringen. Däremot är jag inte beredd att förorda 
älgskadeinventeringar på det sätt skogsstyrelsen har föreslagit. På detta 
anslag bör anvisas ett formellt förslagsanslag av 1 000 kr. 

För att tillgodose behovet av likvida medel i uppdragsverksamheten och 
i frö- och plantverksamheten disponerar skogsstyrelsen under innevarande 

budgetår en rörlig kredit intill 55 milj. kr. i riksgäldskontoret. Jag föreslår 

att detta bemyndigande förlängs att gälla även under nästa budgetår. I den 

mån åtgärder kan vidtas som snabbt minskar behovet av krediten bör 

regeringen kunna föreskriva att kreditramen endast får utnyttjas delvis. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att skogsstyrelsen under budgetåret 1983/84 får disponera 

en rörlig kredit av 55 000000 kr. i riksgäldskontoret, 

2. till Skogsvårdsstyrelserna för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 1 000 kr. 
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D 3. Skogsvårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

101139170 
111868000 

115962000 

Över anslaget anvisas medel för skogsvårdsstyrdsernas myndighetsupp
gifter. 

Skogsstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 4 752000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär att skogsvårdsorganisationen inte kan klara 

de krav som motiveras av de skogspolitiska målen och den aktuella situa

tionen. Särskilt bör påpekas de negativa konsekvenserna för skogsindu

strins virkesförsörjning både på kort och lång sikt. ( + 2 422 000 kr.) 
3. För 120000 tjänstgöringsdagar bör anvisas 154 milj. kr. Härutöver bör 

1740000 kr. anvisas för gemensamma ADB-kostnader och 11 475 000 kr. 

för vissa kostnader för rådgivning, information och personalutbildning 

m. m. Sammanlagt föreslår skogsstyrelsen att 167 215 000 kr. anvisas över 

detta anslag för skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör, som jag tidigare har nämnt medel för skogs
vårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter beräknas med utgångspunkt i 

skogsstyrelsens huvudförslag. Därutöver beräknar jag 500000 kr. för 

skogsvårdsstyrelsernas kostnader för ett utökat samråd mellan skogsbru

ket och rennäringen. Min preliminära bedömning av myndighetsuppgifter
nas totala omfattning framgår av sammanställningen under punkten D 2. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skogsv<lrdsstyrelserna: Myndighetsuppgijier för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 115962000 kr. 

D 4. Skogsvårdsstyrelserna: Frö- och plantvcrksamhct 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårds

styrelsernas frö- och plantverksamhet. 
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Skogsstyrelsen 

Under budgetåret 1981/82 levererades ca 190 milj. plantor för skogs

odling eller 5 % mindre än planerat. Priserna var 8 % högre än föregående 

år. 
För innevarande budgetår beräknas försäljningen av antalet plantor till 

202 milj. Resultatet efter bokslutsdispositioner beräknas till 13,9 milj.kr. 

För budgetåret 1983/84 beräknas försäljningen till ca 212 milj. plantor. 

Merparten av investeringarna under budgetåret planeras ske i täckrots

plantskolor i Syd- och Mellansverige. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i huvudsak ingen erinran mot skogsstyrelsens planer för frö- och 

plantproduktionen under budgetåret 1983/84. Till frågan om investeringar

na i verksamheten återkommer jag till regeringen senare. 

Jag hemställer att regeringe_n föreslår riksdagen 

att till Skogsvårdsstyrelserna: Frö- och plan/verksamhet för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsansfag av 1 000 kr. 

D 5. Skogsvårdsstyrelserna: Investeringar 

D 6. Bidrag till skogsvård m. m. 

D 7. Stöd till byggande av skogsvägar 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition om åtgärder för en ökad avverkning m. m. Mina förslag berör 

främst punkterna D 6 och D 7 men har även viss anknytning till punkten D 

5. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen, att i avvaktan på sär

skild proposition i ämnet, 

1. till Skogsvårdsstyre/serna: /nyesteringar för budgetåret 1983/84 

beräkna ett reservationsanslag av 46 000 000 kr., 

2. till Bidrag till skog.n·ård m. m. för budgetåret 1983/84 beräkna ett 

förslagsanslag av 295 000000 kr.. 

3. till Stöd till byggande m· skogsi·ägar för budgetåret 1983/84 

beräkna ett förslagsanslag av 50000000 kr. 

D 8. Främjande av skogsvård m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

I 983/84 Förslag 

6 225 447 

6000000 

9000000 

Reservation 1599190 

Anslaget används för tillämpad skogsproduktionsforskning samt för sär

skilda utredningar och undersökningar i syfte att främja bl. a. skogsvården 

och arbetsmiljön inom skogsbruket. 
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Skogsstyre/sen 

Sammanlagt har under budgetåret 1981 /82 beviljats forskningsanslag 

med ca 5.6 milj. kr., varvid skogsföryngring har prioriterats högt. Anslags

delen bör fördubblas under en tvåårsperiod. Sålunda bör ytterligare 3 milj. 

kr. anvisas för ändamålet för nästa budgetår eller sammanlagt 8 milj. kr. 

En sådan uppräkning bedöms rymmas inom nuvarande skogsvårds

avgiftsuttag. 

Under budgetåret 1981/82 har I milj. kr. av anslaget använts för vissa 

undersökningar och försök såsom avverkningsberäkningar. frötäktsinven

teringar. bildbearbetningssystem m. m. För nästa budgetår föreslår styrel

sen oförändrat l milj. kr. för ifrågavarande ändamål. 

Sammanlagt föreslår styrelsen att anslaget för nästa budgetår förs upp 

med 9 milj. kr. 

Föredragandens öven·äganden 

I likhet med skogsstyrelsen föreslår jag att anslaget för tillämpad skogs

produktionsforskning räknas upp med 3 milj. kr. till 8 milj. kr. Uppräkning

en kan finansieras med tillgängliga skogsvårdsavgiftsmedel. Sammanlagt 

bör anslaget för nästa budgetår tas upp med 9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av skogsvård m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 9000000 kr. 

4 Riksdal(en 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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E. FISKE 

E 1. Fiskeristyrelsen 

l 98 li82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

21903 607 

22958000 

24229000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden angående 

fiskerinäringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån sådana ärenden 

inte ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för 

statens lokala fiskeriadministration. 

Fiskeristyrelsen leds av en styrelse. Chef för fiskeristyrelsen är en 

generaldirektör. Inom styrelsen finns en administrativ byrå, en fiskebyrå, 

en fiskevårdsbyrå samt ett' havsfiskelaboratorium, ett sötvattenslaborato

rium och ett hydrografiskt laboratorium. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Lö.nekostnader för annan 
personal än tjänstemän 

Lokalkostnader 

Fiskeristyre/sen 

1982/83 

106 

16043000 
(11239000) 

3 697000 
3218000 

22958000 

I . Pris- och löneomräkning 1 452 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Fiskeri
styrelsen 

-3 

+1478000 
(-) 

+ 353000 
- 43000 

+I 788000 

Före
draganden 

-3 

+1265000 
(- 28000) 

+ 204000 
- 198000 

+1271000 

2. Huvudförslaget innebär en ökning av anslaget med 958 000 kr. och 

medför viss nedläggning av styrelsens hydrografiska undersökningsverk

samhet, minskning med en besättningsman på fiskeriundersökningsfarty

gen och uthyrning av lokaler ( +958 000 kr.). 

3. Styrelsens datadrift medför ökade kostnader för avgifter och tekniskt 

underhåll ( + 106 000 kr.). 
4. Ökade medel bör anvisas för personalutbildning ( + 100000 kr.). 
5. För insamlingen av fiskeloggbokuppgifter behövs medel för tryckning 

av blanketter m. m. (+80000 kr.). 

6. Fiskeristyrelsens författningssamling innebär ökade kostnader 

(+50000 kr.). 
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Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för fiskeristyrelsens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. Med hänvisning till sammanställning

en beräknar jag anslaget till 24 229000 kr. Jag har därvid räknat med ökade 

utgifter på 43 000 kr. för sådan utvidgad datadrift som redan är beslutad. 

Jag har vidare beräknat 80000 kr. för insamling av fiskeloggboksuppgifter 

och 50000 kr. för utgivningen av fiskeristyrelsens författningssamling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskeristyre/sen för budgetåret 1983/!l4 anvisa ett förslagsan

sfag av 24 229 000 kr. 

E 2. Statens lokala fiskeriadministration 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

9530304 

10226000 

13 444000 

Statens lokala fiskeriadministration omfattar fiskenämnderna, fiskeri

intendentorganisationen, statens fiskeriingenjör. statens fiskodfingsanstalt 

i Älvkarleby och statens fiskeriförsöksanstalt i Kälarne. Driften av anstal

terna bekostas av vattenavgiftsmedel och visst bidrag av statens vatten

fallsverk. Vissa utgifter för fiskenämnderna redovisas under anslaget B 2. 

Lantbruksnämnderna. 

1982/83 

Personal 57 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 10104000 

(därav lönekostnader) (9560000) 
Lokalkostnader 552000 

10656000 

Inkomster 
Vissa fiske- och arrende-

avgiftsmedel 260000 
Ersättningar för undersök-

ningar 170000 

Nettoutgift 10226000 

Fiskeristyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning 3 057 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Fiskeri
styrelsen 

+ 470000 
(+ 300000) 
+2937000 

+3407000 

+ 50000 

+3357000 

Före
draganden 

+ 330000 
(+ 212000) 
+2938000 

+3268000 

+ 50000 

+3218000 

2. Huvudförslaget innebär en ökning av anslaget med 2 782 000 kr. och 

medför besparingar på anslaget med sammanlagt 275 000 kr. ( + 2 782 000 

kr.). 
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3. Verksamheten vid fiskeriförsöksanstalten i Kälarne bör helt finansi
eras med budgetmedel. För budgetåret 1983/84 upptas för lönekostnader 

300000 kr. som en första etapp av en beräknad total lönekostnad om 

650000 kr. (+300000 kr.). 

Föredragandens ö1·erriiganden 

För nästa budgetår bör medel för statens lokala fiskeriadministration 

beräknas delvis med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därutöver 

beräknat 200 000 kr. för ökade lönekostnader till följd av utbyggnaden av 

fiskeriförsöksanstalten i Kälarne. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 444 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens lokala fiskeriadministration för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 13444000kr. 

E 3. Främjande av fiskerinäringen 

1981 /82 V tgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1546421 

2 150000 

2150000 

Reservation 

1 Anslaget Främjande i allmänhet av fiskerinäringen. 

11272650 

Anslaget används för bidrag till främjande av fiskerinäringen och för att 
bestrida kostnader för utvecklingsarbete och försi.iksverksamhet på fiskets 

område. 

Fiskeristyre/sen 

I. Nuvarande anslag bör disponeras på så sätt att 0.7 milj. kr. används 
för organisationsbidrag. 650000 kr. för bidrag till lokala åtgärder, 0,5 milj. 
kr. till försöksverksamhct och 300000 kr. till fisketillsyn. 

2. För biotopvård och utsättningar av lax på ostkusten, sydkusten och 

västkusten samt i Vänern och Vättern behöver anslaget ökas med 3,5 

milj. kr. För ålutsättningar behövs ökade medel med 1,4 milj. kr. (4900000 

kr.). 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag biträder fiskeristyrel
sens förslag till disposition av nuvarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande <H'.fiskeriniiringen för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett reservationsanslag av 2 150000 kr. 
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E 4. Kursverksamhet på fiskets område 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

561 752 
430000 

430000 

Reservation 386539 

Anslaget används huvudsakligen för yrkesutbildning av fiskare, för viss 

fortbildning av fiskeritjänstemän samt för kurser och studieresor som är till 

nytta för verksamheten i sammanslutningar av större betydelse för fritids

fisket. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Till fiskeristyrelsens disposi
tion för yrkesutbildning av 
fiskare m. m. 

Fortbildning av fiskeri
tjänstemän 

Fiskeristyre/sen 

380000 

50000 

430000 

Fiskeri
styrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Före
draganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Kursverksamhet på fiskets område för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 430000 kr. 

E 5. Bidrag till tiskehamnar m. m. 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

9821740 
10258000 
10532000 

Reservation 8285015 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen ( 1971: 384 > om statsbidrag 

till fiskehamnar (ändrad 1980: 366). Från anslaget täcks också underskott 

vid driften av statliga fiskehamnar och kostnader för underhåll och drift av 

fiskefyrar samt för utmärkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostna

derna för fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamhc

tcn, sjöräddningsväsendet, fyrar och andra säkerhetsanordningar m. m. 
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Bidrag till fiskehamnar 
Driften av statliga fiske

hamnar 
Underhåll och drift av 

fiskefyrar m. m. 
Fiskets andel i sjöfarts

verkets kostnader 

Sjöfartsverket 

1982183 

5267000 

150000 

200000 

4641000 

10258000 

Beräknad ändring 1983/84 

Fiskeri
styrelsen 

+ 50000 

+234000 

+284000 

Före
draganden 

+ 40000 

+234000 

+274000 

I. Huvudförslaget innebär en ökning av anslagsposten Fiskets andel i 

sjöfarts verkets kostnader med 234 000 kr. ( + 234 000 kr.). 

Fiskeristyre/sen 

l. Medelsbehovet för statsbidrag till fiskehamnar och för täckande av 

underskott vid driften av kvarvarande statliga fiskehamnar beräknas till 

oförändrat belopp. 
2. För underhåll och drift av fiskefyrar samt utmärkning av fiskegränser 

behövs ökad medelstilldelning med 50000 kr. på grund av ökade kostnader 

för driften av fiskefyrar. 

Föredragandens ö1·erväganden 

Anslagsposten Underhåll och drift av fiskcfyrar m. m. bör höjas med 

40000 kr. Jag förordar vidare efter samråd med chefen för kommunika
tionsdepartementet att anslaget räknas upp med 234 000 kr. till följd av 
ökade kostnader för att täcka fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader för 
farledsverksamheten m. m. Jag kommer senare att föreslå regeringen att 
uppdra åt statens förhandlingsnämnd att förhandla med berörda kom
muner om övertagande av kvarvarande statliga fiskehamnar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskeli"amnar 111. m. för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 10532000 kr. 

E 6. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
J 983/84 Förslag 

555 570 

20000 

20000 

Från anslaget utgår bidrag och ersättning i samband med isbrytning för 

fiskets och fiskarbefolkningens behov. 
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Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till /sbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 20000 kr. 

E 7. Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10160455 

6500000 

7 000000 

Från anslaget utgår bidrag till fiskets rationalisering, skrotningspremier 

för äldre fiskefartyg som tas ur fiskeflottan samt bidrag till säkerhetsutrust

ning för fiskefartyg enligt förordningen (1978: 516) om statligt stöd till 

fiskets rationalisering, m. m. (ändrad senast 1982: 243). Vidare utgår frakt

stöd för foderfisk från Östersjön enligt förord_ningen ( 1980: 573) om pris

reglering på fiskets område (ändrad l 981: 575). Från anslaget utgår också 

fångstbegränsnings bidrag enligt förordningen ( 1976: 448) om statligt stöd 

till fiskeföretag vid fångstbegränsning (omtryckt 1977: 412. ändrad 1978: 

518). Vidare utgår från anslaget bidrag enligt förordningen (1979: 436) om 

statligt stöd vid skada på fiskredskap. Inflytande avgifter enligt sistnämnda 

förordning tillförs anslaget. Dessutom bestrids från anslaget vissa kostna

der för stödfartyg för det svenska sillfisket i Nordsjön och ersättning till 
samerna för visst avgiftsfritt fiske på statens vatten inom NoITbottcns län. 

Fiskeristyre/sen 

Bidragen till fiskets rationalisering bör ökas med I milj. kr. För bidrag 

till genomförandet av energibesparande åtgärder på fiskefartyg bör I milj. 
kr. tas upp under anslaget. För skrotningspremier bör ytterligare 1 milj. kr. 

tas upp. Anslaget bör således höjas med 3 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Utvecklingen av tiskeföretagens omkostnader har varit mycket ogynn

sam. Drivmedelskostnaderna utgör i dag ca 20 % av de totala kostnaderna. 

Enligt fiskeristyrelsen kan åtskilliga åtgärder vidtas för att sänka oljeåt

gången vid trålfiske, bl. a. installerande av s. k. propellerdysa och ckono-. 

meter. Styrelsen föreslår att statsbidrag skall utgå till liskeföretag för 

energibesparande åtgärder enligt samma bestämmelser som gäller för all

mänt rationaliseringsstöd enligt förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd 
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till fiskets rationalisering. m.m. Bidraget föreslås utgå med högst 50 % av 

den godkända kostnaden för åtgärden. 

För egen del anser jag att ett stöd för att minska oljeförbrukningen i 

fisket i nuvarande läge är motiverat. I den långsiktsplan för yrkesfisket 

som avser åren 1983/84-1987 /88 har sådana åtgärder ansetts särskilt vikti

ga. 

Bidraget bör enligt min mening utgå på det sätt som fiskeristyrelsen 

föreslagit. Statsbidrag bör således få lämnas för åtgärder som kan minska 

fiskefartygens bränsleförbrukning. Bidrag bör utgå med högst ett belopp 

som motsvarar 50 % av godkänd kostnad. 

Liksom för innevarande budgetår beräknar jag 1 milj. kr. för premier vid 

skrotning av fiskefartyg. Systemet med skrotningspremier har gällt sedan 

budgetåret 1980/81 och infördes mot bakgrund av de svårigheter som 

förelåg att avyttra äldre skepp i syfte att anpassa och förnya fisketlottan. 

Enligt min mening bör systemet nu utvärderas. Fiskeristyrelsen bör i 

anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 redovisa resultatet av den 

hittillsvarande stödgivningen. Jag återkommer till regeringen i denna fråga. 

För statsbidrag till fiskets rationalisering beräknar jag en ram av 6.5 milj. 

kr. Det innebär en ökning av ramen med 0,5 milj. kr. Anslaget bör föras 

upp med 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om bidrag för åtgärder som kan 

förbilliga driften av fiskefartyg genom sänkt bränsleförbrukning, 

2. medge att under budgetåret 1983/84 statsbidrag beviljas till fis

kets rationalisering med sammanlagt högst 6 500 000 kr., 

3. till Bidrag till.fiskets rationalisering m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 7 000 000 kr. 

E 8. Fiskerilån 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

23928343 

25000000 

25000000 

Reservation 24940376 

Från anslaget beviljas fiskerilån. Bestämmelser om fiskerilån finns i 

förordningen (1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m. 

(ändrad senast 1982: 243). 

Fiskeristyre/sen 

Med hänsyn till den kraftiga satsningen på åtgärder för främjande av 

fiskerinäringen och på bidrag till fiskets rationalisering och skrotningspre

mier som föreslås under andra anslag bör ramen för fiskerilån för nästa 

budgetår sänkas med 5 milj. kr. Anslaget bör således föras upp med 20 

milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Anslaget Fiskredskapslån bör upphöra som eget anslag fr. o. m. nästa 

budgetår. Lån till fiskredskap som skadas eller förloras vid yrkesfiske bör i 

fortsättningen utgå från förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskeri/ån för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsan

slag av 25 000 000 kr. 

E 9. Fiskberedningslån 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

13212000 

10000000 

10000000 

Reservation 6842997 

Från anslaget beviljas fiskberedningslån. Bestämmelser om fiskbered

ningslån finns i förordningen (1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationa

lisering, m. m. (ändrad senast 1982: 243). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 10 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Fiskberedningshln för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 10000000 kr. 

E 10. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

441942 

1000 

I 000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster på grund av 

statlig garanti för lån till fiskeföretag, för lån till fiskberedningsföretag samt 

för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfisket. Bestämmelser härom 

finns i förordningen (1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, 

m. m. (ändrad senast 1982: 243) och i förordningen ( 1981: 537) om statligt 

stöd till fritidsfisket. Vidare utgår från anslaget bl. a. ersättning för förlust 

på försöksfiske för vilket statsgaranti lämnats enligt kungörelsen 

( 1953: 242) angående statsgaranti för försöksfiske (ändrad senast 1976: 49). 
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Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. För lån till fiskeföretag 

bedöms en garantiram av 10 milj. kr.. jämfört med f. n. 14,6 milj. kr., som 

tillräcklig. Beträffande övriga kreditgarantiramar föreslås ingen ändring. 

Föredragandens överväganden 

För innevarande budgetår har en anpassning skett av kreditgarantira

ni.arna. Med hänsyn härtill beräknar jag dessa till oförändrade belopp för 

budgetåret 1983/84. Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag 

föras upp med oförändrat I 000 kr. 

I likhet med vad som gäller för andra områden där statligt stöd lämnas i 

form av kreditgarantier bör en avgift av I% på utestående lånebelopp tas 

ut fr. o. m. nästa budgetår. Avgiften avser endast garantier som lämnas 

efter budgetårsskiftet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1983/84 statlig garanti beviljas för lån 

till fiskeföretag med sammanlagt högst 14600000 kr., för lån till 

fiskberedningsföretag med sammanlagt högst 8000000 kr.. för 

lån till åtgärder som främjar fritidsfisket med sammanlagt högst 

2 000000 kr. och för främjande av försöksfiske intill ett samman
lagt belopp av 400000 kr., 

2. till Täckande av förluster 1•id statlig kreditgaranti till fiske för· 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 

E 11. Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 

1981/82 Nettoinkomst 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

577 161 

1000 

1300000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de fiskeutredningar i vattenmål 

som utförs inom statens lokala fiskeriadministration. Kostnaderna finansi

eras med ersättningar som tas till uppbörd under anslaget. Ersättningarna 

betalas av sökandena i de vattenmål i vilka särskilda utredningar utförs. 

Regeringen meddelar årligen bestämmelser och fastställer stat för verk

samheten. 

1982/83 

Personal 26 

Beräknad ändring 1983/84 

Fiskeri
styrelsen 

Före
draganden 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 59 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör för budgetåret 1983/84 föras upp med I. 7 milj. kr. för att 
'täcka kostnaderna för övertalig personal. 

Föredragandens överväganden 

Fiskeristyrelsen räknar med en minskning i vattenmålsarbetet. Nya mål 

har tillkommit i allt mindre omfattning och gamla har avdömts. Ersättning

arna från sökandena i vattenmål ger inte längre full kostnadstäckning för 

den personal som sysslar med fiskeutredningar i vattenmål. Regeringen 

uppdrog med anledning härav åt fiskeristyrelsen att i samråd med statskon- . 

toret och riksrevisionsverket utreda och lämna förslag rörande arbetsupp

gifterna för personalen. 

Fiskeristyrelsen har inkommit med en rapport med förslag till åtgärder. I 

rapporten redovisas framtida lämpliga arbetsuppgifter för personalen. Li

kaså diskuteras olika finansieringsvägar. 

Jag vill för egen del betona det angelägna i att möjligheterna tas till vara 

att bereda personal som blir övertalig lämplig sysselsättning inom och 

utom fiskeriadministrationens ordinarie verksamhet. Jag förutsätter att 

detta sker också i samarbete med statens arbetsmarknadsnämnd. 

Den lokala fiskeriadministrationens organisation är f. n. föremål för ut
redning. Vattenmålspersonalcn, som är inordnad i den lokala administra

tionen, omfattas således av denna utredning. 

Med hänsyn till att full kostnadstäckning enligt fiskeristyrelsens bedöm- · 

ning inte kommer att uppnås budgetåret 1983/84 är jag beredd att föreslå att 

statsmedel övergångsvis tillskjuts i viss utsträckning. Budgetåret 1983/84 
bör 1,3 milj. kr. tillskjutas på detta sätt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. för budget
året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 300000 kr. 

E 12. Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 

1981 /82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

1000 

Från anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar till strandägare enligt 

lagen (1950: 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m. (ändrad senast 

1969: 803). 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till strandägare för mistad jiskeriitt m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 13. Bidrag till fiskare med anledning av avlysning ay flskevatten 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

Reservation 716017 

Från anslaget utgår bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom vat

tenområde där möjligheterna till utkomst av fiske försämrats genom av

lysning på grund av att fisk från området genom förorening får anses 

otjänlig till människoföda. Bestämmelser har meddelats i regleringsbrev 

för budgetåret 1978/79. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens ö1•erväganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till fiskare med anledning av al"!ysning av fiskevatten 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservatiom;anslag av I 000 kr. 

E 14. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

Jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition 

om prisregleringen på fisk under budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisreglerande 

åtgärder på fiskets område för budgetåret 1983/84 beräkna ett 

förslagsanslag av 1 000 kr. 
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E 15. Bidrag till fiskevård m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4211653 

4800000 

5020000 

Reservation 588347 

Från anslaget utgår bidrag till fiskevård och till kostnader för bildande av 

fiskevårdsområden. Bestämmelser härom finns i förordningen (1981: 537) 

om statligt stöd till fritidsfisket. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör till följd av penningvärdets försämring justeras upp med 

10%. Anslaget bör således höjas med 480000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 220000 kr. till 5 020000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskevård m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 5 020 000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F 1. Statens livsmedelsverk 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

50542926 

52 796000 

54230000 

Statens livsmedels verk är central förvaltningsmyndighet för livsmedels

frågör. Till verkets förvaltningsområde hör även besiktningsveterinäror

ganisationen. 

Livsmedclsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen hygienavdelningen, 

undersökningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

Personal 

Anslag 

Ut1:ifter 
Förvaltningskostnader 
Därav för 

lönekostnader 
utomnordiska resor 
representation 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 
Kostnader för utförselkon-

troll av livsmedel 
Kostnader för införselkon

troll av vegetabilier 

Inkom.l"ter 
Ersättning för besikt

ningsorganisationcns 
personaladministration 

Nettoutgift 

1982/83 

245 

40892000 

(29816000) 
( 125 000) 

(7000) 
12047000 

250000 

I 000 

I 000 

53191000 

395000 

52796000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens Förc-
livsmedelsverk · draganden 

+2 

+1932000 

(+ 391000) 
!+ IOOOOJ 
(+ 1000) 
+ 363 000 
+ 550000 

+2845000 

+2845000 

-2 

+I 383 000 

(+ 93000) 
(-) 

(-) 
+ 301000 
- 250000 

+1434000 

+1434000 

Inkomster vid statens livsmedclsverk, som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2600 Försäljningsinkomster, beräknas till 1.5 

milj. kr. för nästa budgetår ( 1982/83 I .5 milj. kr.). 

Statens /ivsmedelsverk 

1. Pris- och löneomräkning 2 145 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär indragning eller vakantsättning av fyra tjäns-
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ter och minskning av medlen för extern kursverksamhet, utrednings- och 

undersökningsverksamhet ( + 1045000 kr.). 

3. Med anledning av förslag i prop. 1981/82: 219 att statens_ livsmedels

verk skall bli central tillsynsmyndighet för dricksvattenkontrollen fr. o. m. 
budgetåret 1983/84 bör verkets anslag räknas upp med I 250000 kr. 

4. För informationskampanj om ändrad datummärkning av livsmedel 

behövs en engångsanvisning av 0,8 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för statens livsmedelsverk beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 75 000 kr. för vissa 

uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Enligt riksdagens beslut -(prop. 

1981/82:219, SoU 1982/83:6, rskr 1982/83:35) förs fr. o. m. den I juli 1983 

den centrala tillsynen över konsumtionsvattnet över från socialstyrelsen 

till livsmedelsverket. Livsmedelsverket övertar samtidigt också uppgiften 

från statens miljömedicinska laboratorium att vara centrallaboratorium för 

konsumtionsvattenfrågor. För dessa uppgifter har jag därför i samråd med 

chefen för socialdepartementet beräknat att medel för personal förs över 

från femte huvudtitelns anslag Socialstyrelsen (40000 kr.)_ och Statens 

miljömedicinska laboratorium (325 000 kr.) till anslaget för statens livsme

delsverk. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 54 230 000 kr. 

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

28313 363 

29759000 

29859000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon
trollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa 

av slakteriföretagen. 

Personal 

Veterinärtjänster 
Assistenttjänster 

1982/83 

175 
104 

179 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens livs
mcdelsverk 

- -

Före
dragander. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens livs- Före-
medelsvcrk draganden 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 29759000 + 100000 + IOOOOO 
Därav expenser (110000) (-) (-) 

29759000 +100000 +100000 

1 Härtill kommer ca 20 veterinärer som utför besiktning vid rcnkontrollslakterier 
under slaktsäsongen. 

Avgifter för köttbesiktning, som redovisas på statsbudgetens inkomst

sida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter, beräknas till 30 milj. 

kr. för nästa budgetår (1982/83 29 milj.kr.). 

Statens lh·smedelsverk 

Pris- och löneomräkning 100000 kr. 

FöredraRandens överväRtmden 

Verksamheten är avgiftsfinansierad och kostnaderna motsvaras helt av 

intäkter via avgifter. Jag förutsätter att samma rationaliseringskrav ställs 
på denna verksamhet som på annan myndighetsverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 29 859 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av vissa kostnader får kötthesiktning vid kontroll

slakterier för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

29 859 000 kr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsvcrksamhet 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

l 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens veterinärmedicinska anstalt. 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SY Al är ett expert- och serviceor

gan åt lantbruksstyrelsen och andra myndigheter samt åt enskilda organi

sationer och allmänheten, med uppgift att bl. a. utreda smittsamma djur

sjukdomars uppkomst. orsak, spridningssätt m. m. SY A skall vara ett 

veterinärmedicinskt centrallaboratorium samt utföra viss rutinmässig dia

gnostisk verksamhet. Vidare skall SY A aktivt medverka i djursjukdomars 

förebyggande och bekämpande. Till stöd för dessa funktioner skall SY A 

utföra forsknings- och utvecklingsarbete. 
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SVA leds av en styrelse. Chef för SVA är en föreståndare. Inom anstal
ten finns fyra enheter, nämligen centrallaboratoriet epizootologiska ·enhe

ten, vaccinenheten och ekonomienheten: Inom centrallaboratoriet finns 

det antal laboratorier som styrelsen bestämmer. Utöver dessa enheter 
finns enligt styrelsens bestämmande enheter för vissa djurslag och andra 
enheter med särskilda uppgifter. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens vcteri- Före-
närmedicinska draganden 
anstalt 

Personal 130 - 6 - 6 

Plan 

Kostnader 
I. Centrallaboratorie-

uppgifter 31838000 - 175000 - 246000 
2. Statsepizootologens 

verksamhet 1953000 + 51000 + 51000 
3. Djurslagsinriktad verk-

samhet 11191000 + 997000 + 997000 
4. Diagnostiska undersök-

ningar 2 780000 + 392000 + 392000 
5. Service till utom-

stående 9200000 +2354000 +2354000 

56962000 +3619000 +3548000 

Intäkter 
I. Bidrag till central-

laboratorieuppgifter 31838000 - 175000 - 246000 
2. Bidrag till statsepi-

zootologens verksamhet 1953000 + 51000 + 51000 
3. Bidrag till djurslags-

inriktad verksamhet 10891000 + 283000 + 283000 
4. Intäkter av djurslags-

inriktad verksamhet 300000 + 714000 + 714000 
5. Intäkter av diagnostiska 

undersökningar 2780000 + 392000 + 392000 
6. Intäkter av service till 

utomstående 9200000 +2 354000 +2354000 

56962000 +3619000 +3548000 

Statens i•eterinärmedicinska anstalt 

I. Pris- och löneomräkning 3619000 kr. 

Därvid har överföring av medel till anslagen G 1. Sveriges lantbruksuni

versitet: Förvaltningskostnader och G 2. Sveriges Iantbruksuniversitet: 

Driftkostnader frånräknats ( - I 000 000 kr.). Medlen skall användas till 

långsiktig programbunden forskning vid den veterinärmedicinska fakulte

ten. 

Föredra1:andens överväganden 

I sammanställningen har medel avseende två tjänster jämte basresurser 
5 Riksda)fen 1982183. I sam/. Nr IUO. Bilaga Il 
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frånräknats (-1000000 kr.). Medlen är avsedda att användas till långsiktig 

programbunden forskning vid den veterinärmedicinska fakulteten vid Sve

riges Iantbruksuniversitet. Vidare har jag räknat 20000 kr. för uppgifter 

inom det ekonomiska försvaret. 

Med hänvisning till sammanställingen hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 

att till Statens veterinärmedicinska anstalt: Vppdrar;sverksamlzet 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 

F 4. Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

44682000 

44770000 

Under detta anslag anvisas medel för centrallaboratorieuppgifter m. m. 

vid statens veterinärmedicinska anstalt. 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Anslaget bör föras upp med 44840000 kr. 

Föredragandens ö1·erväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 3 beräknar jag 

anslaget till 44 770 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens 1·eterinärmedicinska anstalt för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 44 770000 kr. 

F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

25656434 

10000000 

10000000 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekäm

pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från ansla

get utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut 

om förintande av bisamhällen. för bitillsynsmännens arvoden m. m. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp 10 milj. kr. 

För kostnad eller förlust som har uppkommit genom tillsynsmans eller 

annan myndighets beslut om förintande av bisamhälle kan utgå ersättning 

av statsmedel. Ersättning för förintat bisamhälle i bigård får lämnas med 
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IOO kr. för varje samhälle. Från ersättningsbeloppet skall avräknas en 

självrisk av 300 kr. 
Inom lantbruksverket pågår f. n. en undersökning med syfte att närmare 

klarlägga vildbinas roll för spridning av bisjukdomar. Resultatet av under

sökningen kommer att ligga till grund för ställningstagande till bitillsynens 

framtida omfattning och inriktning med avseende på vildbin. I avvaktan 

härpå föreslår lantbruksstyrelsen viss komplettering av bisjukdomskun

görclsen ( 1974: 2121. som innebär att ersättning kan utgå till berörd fastig

hetsägare vid förintande av vildbisamhälle. 

Föredragandens 1h·ervägm1den 

Jag biträder lantbruksstyrclsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bekämpande m· smittsamma h11sdj11rssj11kdomar, m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av IOOOOOOO kr. 

F 6. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens utsädeskontroll. 

Statens utsädeskontroll är centralt organ för den statliga utsädeskon

trollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analy

sering, provtagning och plombering m. m. av utsädesvaror samt att bedriva 

forskning och försöksverksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde 
tillhandahålls. Utsädeskontrollen bedriver vidare rådgivning och upplys
ning, utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar på området 

samt arbetar för samordning av kontroll verksamheten. Utsädeskontrollen 
har hand om uppbörden av växtförädlingsavgifter. 

Statens utsädeskontroll leds av en styrelse. Chef för utsädeskontrollen 

är en föreståndare. Utsädeskontrollen omfattar enheter i Umeå, Solna och 
Lund samt en särskild enhet vid W. Weibull AB. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens utsädes- Före-
kontroll draganden 

Personal 134 

Plan 

Kostnader 
Allmännyttig verksamhet 4 275 000 
U ppdragsverksamhet 19284000 +985000 +985000 

23559000 +985000 +985000 
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Intäkter 
U ppdragsverksamhet 
Driftbidrag för täckande 

av underskott vid enheten 
i Umeå samt vid köksväxt
sektionen 

Driftbidrag för allmän
nyttig verksamhet 

Statens utsädeskontroll 

1982/83 

18554000 

730000 

4 275 000 

23559000 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens utsädes- Förc-
kontroll draganden 

+985000 +985000 

+985000 +985000 

Med hänsyn till fantbruksstyrefsens i samråd med utsädeskontrollen 

gjorda utredning om möjligheterna till kostnadsbesparingar inom systemet 

för godkännande av utsäde samt därav föranledda organisationsföränd

ringar innebär anslagsframställningen endast omräkningar av kostnader till 

följd av löneavtalen. 

Föredragandens överväganden 

Lantbruksstyrelsen och statens utsädeskontroll har till regeringen över

lämnat en promemoria rörande möjligheterna till kostnadsbesparingar 

inom systemet för godkännande av utsäde samt organisationsalternativ för 

utsädeskontrollen. Jag avser att senare återkomma till dessa frågor. 
För nästa budgetår bör medel för utsädeskontrollens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens utsädeskontroll: Uppdrag.n·erksamlzet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 7. Bidrag till statens utsädeskontroll 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5494600 

5005000 

5005000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid 

statens utsädeskontroll och för att täcka underskotten för verksamheten 

vid enheten i Umeå och för köksväxtsektionen i Lund. 

Statens utsädeskontroll 

Anslaget bör föras upp med 5 005 000 kr. 
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Föredragandens överl'äganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 6 beräknar jag 
anslaget till 5 005 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 5 005 000 kr. 

F 8. Bekämpande av växtsjukdomar 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

466321 

200000 

215000 

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 

mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen (1972: 318, ändrad senast 

1977: 351) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader 

för beredskapsåtgärder mot karantänsskadegörare bestrids också från det
ta anslag, liksom kostnader för undersökningar av växtprover som av 

växtinspektionen överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. 

Lanthrukss tyr els en 

Styrelsen föreslår en höjning av anslaget med 50000 kr. till 250000 kr. 

och att styrelsen bemyndigas att använda högst 200000 kr. för brådskande 

undersökningar i samband med växtinspektion samt högst 30000 kr. för 

täckande av kostnader för växtskyddsförsök vid lantbruksnämndema i 

Östergötlands, Kalmar och Skaraborgs län. 

Föredragandens ö1•erl'äganden 

Jag beräknar anslaget till 215000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Bekämpande al' 1·äxtsjukdomar för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 215 000 kr. 

F 9. Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 
1000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk
samhet vid statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium är centralt organ för kemisk 
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analysverksamhet i fråga om produkter från jordbruk. skogsbruk och 

trädgårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Laborato

riet utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndigheter eller 

enskilda och fungerar som servicelaboratorium för forskning och försöks

institutioner på jordbrukets. skogsbrukets och trädgårdsnäringens områ

den. Laboratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse 

för den lantbrukskemiska analysverksamheten samt lämnar råd och upp

lysningar i ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsområde. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium leds av en styrelse. Chef för 

laboratoriet är en föreståndare. Inom laboratoriet finns två avdelningar. en 

uppdragsavdelning och en avdelning för metodutveckling samt en ekono

misektion. Dessutom finns en filial i Röbäcksdalen. 

Verksamheten. som är indelad i program. finansieras med avgifter och 

bidrag. Avgifterna skall i princip täcka kostnaderna för uppdrags verksam

heten. Täckning av eventuellt underskott för denna verksamhet och för 

metodutveckling m. m. sker genom att bidrag lämnas till verksamheten 

från rescrvationsanslaget Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratori

um. 

Personal 

Plan 

Kostnader 
Centrallaboratorie-

uppgifter 
\'letodutveckling 
U ppdragsverksamhet 

Intäkter 
U ppdragsverksamhet 
Driftbidrag 

1982/83 

82 

731 000 
3 117000 

12 253 000 

16101000 

9629000 
6472000 

16101000 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

I. Pris- och löneomräkning 592 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens lant
brukskemiska 
laboratorium 

+ 50000 
+211000 
+351000 

+612000 

+161000 
+451000 

+612000 

Före
draganden 

+ 14000 
+ 65000 
+ 176000 

+255000 

+115000 
+140000 

+255000 

2. Huvudförslaget innebär personalinskränkningar. som har till följd att 

metodutveckling avseende avfallsanalyser ej längre kan utföras ( +451 000 

kr.). 

3. En utrustningsram för budgetåret 1983/84 av I milj. kr. bör anvisas 

under ett nytt anslag. 
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Föredragandens överväganden 

En av regeringen särskilt tillkallad utredare med uppgift att se över 

verksamhet och organisation m. m. vid statens lantbrukskemiska laborato

rium har avgett betänkandet <Ds Jo 1982: 5) Översyn av statens lantbruks

kemiska laboratorium. Betänkandet har remissbehandlats och det är min 

avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram förslag om den lant

brukskemiska verksamheten. 

För nästa budgetår bör medel för laboratoriets verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsl'erksam

het för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 10. Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5 598000 

6472000 

6612000 

Reservation 785000 

Under anslaget anvisas medel för metodutveckling m. m. och för att 

täcka eventuellt underskott i uppdragsverksamheten vid statens lantbruks

kemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

Anslaget bör föras upp med 6 923 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen under punkten F 9 beräknar jag 

anslaget till 6612000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 6612000 kr. 

F 11. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsvcrk

samhet vid statens maskinprovningar. 
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Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna handeln 

förekommande maskiner för jordbruk. skogsbruk och trädgårdsnäring 

samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet genom att ge ut tryckta 

meddelanden rörande verkställda provningar. Bland maskinprovningarnas 

uppgifter i övrigt ingår att lämna allmänheten råd och upplysningar samt 

att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning. Maskinprovningarna är 

riksprovplats för grävmaskiner och lastbilshyttcr. 

Maskinprovningarna leds av en styrelse. Chef för maskinprovningarna 

är en föreståndare. Inom maskinprovningarna finns en huvudcxpedition 

och tre allmänna avdelningar. 

Personal 

Plan 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter. prov
, ningsvcrksamhet. m. m. 
Riksprovplatsverksamhct 

Intäkter 
Uppdragsverksamhet. m. m. 
Driftbidrag 
Intäkter från riksprovplatsen 

Statens maskinprovningar 

1982/83 

74 

7 432000 
8000000 

15432000 

1850000 
5 582000 
8000000 

15432000 

I. Pris- och löneomräkning 679 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens maskin- Före-
provningar draganden 

+ 779000 +430000 
+ 500000 +500000 

+1279000 +930000 

+ 100000 +100000 
+ 679000 +330000 
+ 500000 +500000 

+1279000 +930000 

2. Huvudförslaget med ökad uppdragsvolym kan innebära oförändrad 

personalstyrka. 
3. För att upprätthålla oförändrad omfattning av verksamheten begärs 

full pris- och löneomräkning ( + 125 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för maskinprovningarnas verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens maskinprovningar: Uppdragn•erksamhet för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 12. Bidrag till statens maskinprovningar 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

4978000 
5582000 

5912000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för att täcka vissa kostnader för myndig
hetsuppgifter m. m. vid maskinprovningarna. 

Statens maskinprovningar 

Anslaget bör föras upp med 6 261 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 11 beräknar jag 
anslaget till 5 912 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens maskinprovningar för budgetåret 1983/84 
anvisa ett reservationsanslag av 5 912 000 kr. 

F 13. Statens växtsortnämnd 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Försfag 

235209 

307000 

299000 

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt växtförädlarrättslagen 

(1971: 392. ändrad senast 1982: 1071) samt utsädeslagen ( 1976: 298, ändrad 

1979: 298). Nämnden fullgör de skyldigheter som åligger tillsynsmyndighet 

enligt konventionen den 2 december 1961 för skydd av växtförädlingspro
dukter. 

Nämnden består av ordförande samt-13 andra ledamöter. Inom nämnden 
finns en avdelning för växtförädlarrättsfrågor och en avdelning för odlings
värdesprövning, den sistnämnda med en sektion för lantbruksväxter och 
en sektion för köksväxter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en 

chef. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens växt- Före-
sort nämnd draganden 

Personal 2 

Anslag 

Utf.:ifter 

Förvaltningskostnader 572000 + 4000 + 4000 
Lokalkostnader 36000 +18000 +18000 

608000 +22000 +22000 

Inkomster 

Avgifter 301000 +30000 +30000 

Nettoutgift 307000 - 8000 - 8000 
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Statens l'äxtsortnämnd 

Anslaget bör föras upp enligt huvudförslaget ( -8 000 kr.). 

Föredragandens Öl'erväganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens växt.rnrtniimnd för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 299000 kr. 

F 14. Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård: Uppdragsverksam

het 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. till uppdragsvcrk
samhet vid lantbruksstyrelsen för djurens hälso- och sjukvård. 

Riksdagen har i mars 1982 (prop. 1981/82: 122, JoU 1981/82:31. rskr 
1981/82: 261) beslutat om organisation och finansiering av djurens hälso
och sjukvård, m. m. fr. o. m. den 1 januari 1983. Lantbruksstyrelsen år 
central förvaltningsmyndighet för bl. a. ärenden om den allmänna hälso
och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet. 

Det åligger lantbruksnämnd att under lantbruksstyrelsen ansvara för 
distriktsveterinärorganisationen i länet. utöva tillsyn över distriksveteri
näremas och andra praktiserande veterinärers verksamhet, leda den regio
nala planeringen och samordningen av hälso- och sjukvården bland husdju
ren samt leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar i den mån detta 
inte ankommer på länsstyrelsen. Inom varje nämnd skall finnas en veteri
när enhet. Chef för den veterinära enheten är en läns veterinär, som i övrigt 
är tjänsteman hos länsstyrelsen och i denna egenskap fullgör uppgifter 
enligt länsstyrelseinstruktionen ( 1971: 460). 

Antalet tjänster inom distriktsveterinärorganisationen får uppgå till 

högst 390. 

I veterinärtaxeförordningen ( 1975: 539, ändrad 1982: 1073) föreskrivs att 

vid varje förrättning som utförs av en distriktsveterinär utgår en särskild 
djursjukvårdsavgift, vars storlek bestäms av regeringen. Inom ramen för 
tillgängliga medel genom inflytande djursjukvårdsavgifter och särskilt 
anvisade medel under anslaget F 15. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård 

svarar lantbruksstyrelsen för kostnaderna för distriktsveterinäremas löner 
och sociala avgifter, reseersättningar, expenser och kursverksamhet. an
skaffning av viss laboratorieutrustning, främjande av förebyggande åtgär
der samt stöd vid inrättande av flerveterinärstationer. 
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Personal 

Plan 

Kostnader 
Distrikts veterinärorga

nisationen m. m. 
Anskaffning av viss la

boratorieutrustning 
Kostnader för reglering 

av beslutade skade
ståndsbelopp 

Främjande av före
byggande åtgärder 

Inrättande av flervete
rinärstationer 

Intäkter 
Bidrag till distrikts

veterinärorganisa
tionen m. m. 

Bidrag till anskaffning 
av viss laboratorieut
rustning 

Bidrag till kostnader 
för reglering av be
slutade skadestånds
belopp 

Bidrag till främjande av 
förebyggande åtgärder 

Bidrag till inrättande 
av flerveterinärsta
tioner 

Djursjukvårdsavgifter 

Lanthruksstyrelsen 

1982/83 

390 

54436000 

125000 

30000 

2500000 

250000 

57 341000 

50436000 

125 000 

30000 

2500000 

250000 
4000000 

57341000 

Beräknad ändring 1983/84 

Lantbruks
styrelsen 

+ 11894000 

+ 2500000 

+ 250000 

+14644000 

+ 5 232000 

+ 2 500000 

+ 250000 
+ 7644000 

+15626000 

Före
draganden 

+ 11894000 

30000 

+ 2500000 

+ 250000 

+14614000 

-11591000 

30000 

+ 2500000 

+ 250000 
+23 500000 

+14629000 

Lantbruksstyrelsen beräknar att 390 distriktsveterinärtjänster finns in
rättade under budgetåret. Därutöver behöver finnas medel till tillfälliga 

vikarier. I löneposten har inräknats 1.2 milj. kr. för en halvtidstjänst per 
lantbruksnämnd för den nya administrativa verksamheten vid nämnden. 

Projektet med insamling av kliniska data för maskinell bearbetning har 

under året fortgått i Skaraborgs och Kalmar län. Fr. o. m. årsskiftet 

1981/82 har systemet också börjat tillämpas i Östergötlands och Jönkö

pings län. Planering pågår för att introducera verksamheten i vissa län 

successivt under år 1983. 
Även om jordbruksnäringen i första hand skall utnyttja och bekosta 

systemet krävs också i fortsättningen att lantbruksstyrelsen ur systemet 

tar ut årlig statistik över sjukdomsförekomst i olika län och distrikt. Vidare 

bör de veterinärer som samlar in uppgifter även i fortsättningen få sam-
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manställning av dessa för sitt område och för det län de arbetar i. Styrelsen 

beräknar en kostnad för dessa utdata för budgetåret 1983/84 till- 250 000 kr. 

Kostnaden för inkassering av djursjukvårdsavgifter beräknas till ca 

600 000 kr. 

För oförutsedda ökningar av lönenivån har inräknats 13 % höjning av 

nuvarande nivå. Prisstegringen på resor kan väntas bli omkring 10% 

mellan budgetåren 1982/83 och IQ83/84. 

Föredragandens övervilganden 

Mycket talar för att finansieringen av djurens hälso- och sjukvård i ökad 

utsträckning bör bli en angelägenhet för djurägarna. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att djursjukvårdsavgiften under 

budgetåret 1983/84 skall utgå med 25 kr. när förrättningen avser djur inom 

animalieproduktionen och hästar som används i jord- eller skogsbruket 

och 50 kr. när förrättningen avser andra djur. 

Jag har beräknat posten djursjukvårdsavgifter med utgångspunkt i djur

hälsoutredningens antagande att antalet förrättningar uppgår till ca I milj. 

per år. Underlaget för beräkning av antalet förrättningar är emellertid 

ofullständigt. Sedan erfarenhet av det nya systemet vunnits kan korrige

ringar behöva göras. 

Anslagsposten för reglering av beslutade skadeståndsbelopp har förts 

över till anslaget Lantbruksstyrelsen. 

På detta anslag bör anvisas ett formellt förslagsanslag av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lanthruk.utyrelsen. djurens hälso- och .~Jukvård: Uppdrags
verksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

1000 kr. 

F 15. Bidrag till djurens hälso- och sjuk,·ård 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

53 341 000 
44470000 

Under anslaget anvisas medel för bidrag till distriktsveterinärorganisa

tionen, anskaffning av viss laboratorieutrustning, främjande av förebyg

gande åtgärder samt stöd vid inrättande av flerveterinärstationer. 

I. Bidrag till distriktsvete
rinärorganisationen 

2. Anskaffning av viss labora
torieutrustning 

1982/83 

50436000 

125000 

Beräknad ändring 1983/84 

Lantbruks
styrelsen 

+5232000 

Före
draganden 

- Il 591 000 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Lantbruks- Före-
styrelsen draganden 

3. Kostnader för reglering 
av beslutade skadestånds-
belopp 30000 30000 

4. Främjande av förebyggande 
åtgärder ·. 2500000 +2500000 + 2500000 

5. Inrättande av flerveterinär-
stationer 250000 + 250000 + 250000 

53341000 +7982000 - 8871000 

Föredragandens överväganden 

Bidrag till kostnader för reglering av beslutade skadeståndsbelopp anvi

sas i fortsättningen över anslaget B I. Lantbruksstyrelsen. För uppgifter 

inom det ekonomiska försvaret har jag beräknat 215 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag ovan och under punkten F 14 har anfört 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till djurens hälso- och .1j11kvård för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 44470000 kr. 

F 16. Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 
1517000 

1670000 

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnader för veterinär
vård för avlägset boende djurägare. Lantbruksnämnden disponerar medlen 
i enlighet med vad som framgår av veterinärtaxeförordningen ( 1975: 539, 

ändrad 1982: 1073). 

Lantbruks styrelsen 

Pris- och löneomräkning 153 000 kr. 

Föredragandens Öl'erviiganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till avlägset boende djurägare fiir 1·eteriniin·ärd för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förs lagsanslag av 1 670 000 kr. 
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F 17. Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder 

1982/83 An slag 

1983/84 Förslag 

1539000 

1666000 

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnaderna för prövning 

från djurskyddssynpunkt av nya djurhållningsmetodcr. inredningsdctaljer 

m. m. i stallar och kostnaderna för viss verksamhet på försöksdjursom

rådet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Lantbruks- Före-
styrelsen draganden 

Kostnader 
Djurskyddsfrämjande åt-

gärder 100000 
Centrala försöksdjurs-

nämnden 1239000 +820000 + 109000 
Regionala djurförsöks-

etiska nämnder 200000 + 50000 + 18000 

1539000 +870000 +127000 

Lant bru kss tyr els en 

För utbildning av ledamöterna i de djurförsöksetiska nämnderna erford

ras en uppräkning med 50000 kr. 

Centrala för.1·iiksdj11rsniimnden 

I. Pris- och löneomräkning 120000 kr. 

2. För att fortsätta verksamheten med att utveckla metoder som helt 

eller delvis kan ersätta djurförsök krävs ökade medel till forsknings- och 

utvecklingsarbete på alternativområdet. Nämnden föreslår för budgetåret 

1983/84 en ökning av medelsanvisningen för ändamålet med 500000 kr. 

3. Nämnden begär att medel beräknas för sekreterarresurser motsva

rande en hal vtidstjänst ( + 100 000 kr.) och att I 00 000 kr. anslås för utbild

ning av ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna samt att de statliga 

kreditgarantierna för jordbrukets rationalisering även skall avse försöks

djursuppfödning. 

Föredragandens iiven•äganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till djurskydd5friimjande åtgärder för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 1666000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

Under detta avsnitt anvisas medel till den utbildning. forskning och 

information inom jord- och skogsbruk. trädgårdsbruk, landskapsplanering 

och veterinärmedicin som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vi

dare anvisas medel till skogs- och jordbrukets forskningsråd. Kungl. 

Skogs- och lantbruksakademien och till den inom skogs- och jordbruksnä

ringen bedrivna branschforskningen. 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges lantbruksuniversitet bedriver utbildning, forskning och rådgiv

ning m. m. inom jordbrukets, trädgårdsnäringens, skogsbrukets och vete

rinärmedicinens områden. 

Lantbruksuniversitetet leds av en styrelse. Beredande organ åt styrelsen 

är en forskningsberedning. en utbildningsbercdning, en forskarutbildnings

nämnd samt en lokalnämnd. 

Vid lantbruksuniversitetet finns en lantbruksvetenskaplig, en skogsve

tenskaplig och en veterinärmedicinsk fakultet. Vid varje fakultet finns en 

dekanus, en kollegienämnd, ett fakultetskollegium, en tjänsteförslags

nämnd samt planerings- och ledningsorgan för den programbundna forsk

ningen och försöksverksamheten. 

För planering och ledning av den grundläggande utbildningen vid lant

bruksuniversitetct finns en linjenämndsorganisation. Styrelsen har inrättat 

sju linjenämnder för de nio utbildningslinjerna vid universitetet, nämligen 

för agronom- och hortonomlinjerna. landskapsarkitektlinjcn. lantmästar

och trädgårdsteknikerlinjerna. jägmästarlinjen, skogsmästarlinjen, skogs

teknikerlinjen och veterinärlinjen. 

Sveriges lanthruks1111i1·ersitet 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 sammanfattar lant

bruksuniversitetet huvudlinjerna i verksamheten vid lantbruksuniversite

tet och ger en översikt över de delar av verksamheten som kommer till 

uttryck i budgetförslaget. 

Anslagen till verksamheten vid lantbruksuniversitetet uppgår innevaran

de budgetår till drygt 490 milj.kr. Antalet anställda är totalt ca 3000. 

Av de sammanlagda resurserna vid lantbruksuniversitctet beräknas ca 

18 % dispont:ras för utbildning och ca 60% för forskning och försök. 

Årligen antas till grundutbildning vid lantbruksuniversitctet sammanlagt ca 

600 studerande. Antalet studerande, inberäknat bl. a. forskarstuderande 

och specialstuderande, uppgår till drygt 2 IOO. 
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Anslagsökningar begärs bl. a. för förstärkning av resurserna för forskar

utbildning samt uppbyggnad av ett biotekniskt forskningsprogram och ett 

forskningsprogram för markens ekologi. Vidare begärs förstärkning av 

resurserna för forskning rörande skogsproduktion, djurhälsa och husdju

rens närmiljö, m. m. Lantbruksuniversitetet föreslår en ökad antagning av 

studerande till hortonomlinjen och trädgårdsteknikerlinjen. 

Skogs-· och jordbrukets forskningsråd 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) som omorganiserades den 

I juli 1981 har till uppgift att främja och stödja sådan forskning som gagnar 

skogsbruket, jordbruket och trädgårdsnäringen. Rådet skall uppmärksam

ma behovet av forskning som är angelägen från samhällelig synpunkt och 

som har samband med utvecklingen inom dessa näringar. Rådet skall 

verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids. 

Skogs- och jordbrukets for.vkningsråd 

SJFR har med bibehållande av dess karaktär som sektorsorgan anför

trotts uppgiften att svara för den mer långsiktiga kunskapsuppbyggande 

forskningen. Betydande satsningar inom grundläggande forskning är nöd

vändiga som förutsättning för den kunskapsuppbyggnad som erfordras för 

att klarlägga fundamentala funktioner och oklara sammanhang i ·de biolo

giska processerna. I vårt land kommer kravet på ökad produktivitet, 

kostnadssänkningar och sysselsättningsfrämjande åtgärder att kvarstå 

samtidigt som omfattande balans- och utvecklingssvårigheter i ekonomin 

kommer att finnas kvar inom överskådlig tid. I detta läge synes det SJFR 

särskilt angeläget att satsa på sådan forskning vars resultat kan förväntas 

visa vägar till nödvändiga förbättringar på olika områden. 

Rådets vidgade ansvar för forskning rörande bioteknik. livsmedel, vat

tenbruk liksom andra prioriterade områden präglar årets anslagsfram

ställning. Rådet vill även i ökad omfattning stödja kompetensuppbyggna

den på angelägna fält bl. a. genom att inrätta olika typer av forskartjänster 

och stipendier. 

Rådet begär en uppräkning av anslaget till 53,9 milj. kr. 

Kollektiv forskning 

Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regkras genom avtal mel

lan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning. Avtalet avser 

perioden den I juli 1981-den 30 juni 1984. Staten medverkar i finansiering

en av forsknings- och utvccklingsarbetct på det jordbrukstekniska området 

genom att tillskjuta 6.9 milj. kr., varav 2.3 milj. kr. under vart och ett av 

budgetåren 1981/82-1983/84. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden 

tillskjuta lägst motsvarande belopp. Ansvaret för programmets genomfö

rande skall liksom hittills åvila Jordbrukstekniska institutet. 
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Staten och jordbrukets föreningsrörclse har åtagit sig att under åren 

1980-1989 anslå medel för att en för jordbrukets och trädgårdsnäringens 

utveckling eller av andra samhälleliga skäl angelägen växtförädlingsverk

samhet skall kunna bedrivas. En särskild växtförädlingsnämnd har inrät

tats för ändamålet med uppgift att stödja forsknings- och utvecklingsarbete 

på växtförädlingsområdet. 

Staten och näringarna samverkar vid finansieringen av viss. företrädes

vis tillämpad. forskning inom jord- och skogsbruket. Detta gäller bl. a. den 

forskning och utveckling som bedrivs genom nämnden för skogsteknisk 

forskning och vid Institutet för skogsförbättring. Nuvarande avtal avser 

perioden den I juli 1982-den 30 juni 1985. Enligt avtalet mellan staten och 

Stiftelsen Skogsförbättring om den fortsatta gemensamma finansieringen 

av forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande skogsträdsförädling 

och skogsgödsling åtar sig staten att medverka i finansieringen av forsk

nings- och utvecklingsarbetet rörande skogsträdsförädling och skogsgöds

ling genom att tillskjuta 15.1 milj. 1.r .. varav 5 milj. kr. under vardera 

budgetåret 1982/83 och 1983/84 samt 5.1 milj. kr. under budgetåret 1984/85. 

Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta 15, I milj. kr. Staten 

tillskjuter därutöver under avtalsperioden 3 milj. kr. som skall användas till 

bl. a. ökat klonurval och bättre utvärdering av detta material. Ansvaret för 

den avtalade verksamhetens bedrivande åvilar Institutet för skogsförbätt

ring. 

Enligt avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU om den 

fortsatta gemensamma finansieringen av forsknings- och utvecklingsverk

samhet på det skogstekniska området åtar sig staten att medverka i finansi

eringen av forsknings- och utvecklingsarbetet på det skogstekniska områ

det genom att tillskjuta 28,5 milj. kr.. varav 8.8 milj. kr. under budgetåret 

1982/83. 9.6 milj. kr. under budgetåret 1983/84 och I 0.1 milj. kr. under 

budgetåret 1984/85. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta 

28,5 milj. kr. Härtill kommer en extra satsning från statens sida under 

avtalsperioden av 3,6 milj. kr. för att därigenom möjliggöra en ökad sats

ning på s. k. perspektivstudier och på analyser av framtida system för 

skogsvård, avverkning och transport. Ansvaret för den avtalade verksam

hetens bedrivande åvilar Nämnden för skogsteknisk forskning. 

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien är en statsunderstödd stiftelse. 

Akademiens stadgar fastställs av regeringen. 

Från det statliga anslaget bestrids bl. a. kostnader för akademiens ordi

narie tjänstemän. bidrag till bibliotek och vissa kostnader för utländskt 

forskarutbyte. 

6 Rik.l"Jage111982183. I sam/. Nr 100. Bilaga Il 
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Föredragandens ii1·erviiganden 

Läget i den svenska ekonomin kännetecknas av grundläggande struktu

rella obalanser vilka kan beräknas bestå under lång tid framöver. Också de 

areella näringarna berörs av dessa problem. Sysselsättningsfrämjande åt

gärder. liksom kostnadssänkningar och ökad produktivitet blir nödvändiga 

för att komma tillrätta med problemen. 

Utbildning och forskning kan i detta sammanhang också lämna viktiga 

bidrag. Verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet får mot den bak

grunden anses vara av stor vikt inte bara för berörda näringar utan också 

från allmän synpunkt. 

Det statsfinansiella läget kräver emellertid återhållsamhet med statens 

utgifter. Med hänsyn härtill är det nödvändigt att tillämpa huvudförslaget 

även på lantbruksuniversitetet. Jag har dock beaktat behovet av resurser 

inom vissa forskningsområden och föreslår i det följande resursförstärk

ningar inom högt prioriterade områden. Det ekonomiska läget kräver att 

forskning och utbildning bedrivs på ett effektivt sätt. Härigenom kan 

verksamheter med hög angelägenhetsgrad finansieras genom ompriorite

ringar inom universitetet. 

Som betonats i den av riksdagen antagna forskningspolitiska propositio

nen (prop. 1981/82:106, JoU 1981/82:40, rskr 1981/82:399) är en väl funge

rande och kvalitativt högstående forskarutbildning angelägen för lant

bruksuniversitctet, särskilt med hänsyn till att många av de högre tjänster

na vid universitetet gäller ämnesområden som inte finns företrädda vid 

andra lärosäten i Sverige. Jag kommer därför i det följande att föreslå 

förstärkningar av forskarutbildningen. 
En djupare kunskap om de biologiska produktionsprocesserna är nöd

vändig för en positiv utveckling av såväl skogsbruk som jordbruk. Nya 

landvinningar inom bioteknik kan här komma att bli av stor betydelse. Det 

är vidare angeläget att forskning och utbildning inriktas mot områden som 

är av betydelse för vår miljö såsom ökade kunskaper om markens långsik

tiga produktionsförmåga och en god naturresurshushållning. Grundläggan

de kunskaper om markens ekologi är av fundamental betydelse i detta 

hänseende. Det ir också angelägei att fullfölja programmet för skogspro

duktionsforskning. Animalieproduktionen får årligen vidkännas ansenliga 

produktionsförluster genom olika djursjukdomar. Forskningen inom detta 

område bör enligt min mening förstärkas och särskilt inriktas på möjlighe

terna att förebygga hälsostörningar. Jag kommer i det följande att föreslå 

resursförstärkningar för dessa ändamål. Jag förutsätter vidare att lant

bruksuniversitetet genom omprioriteringar tillgodoser angelägna resursbe

hov inom dessa områden. 

Av den forskningsram på 150 milj. kr. som regeringen satsar på förstärk

ning av forskningen föreslås 13 ,5 milj. kr. anvisas till forskning och utveck

ling på jordbruksdepartementets verksamhetsområde. Därav har ca 4.5 

milj. kr. beräknats för miljöforskning. För att förstärka kunskapsuppbygg-
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naden inom vissa prioriterade forskningsområden vid lantbruksuniversitc-

tet anvisas 2,6 milj. kr. Skogs- och jordbrukets forskningsråd tillförs ytter

ligare ca 6,5 milj. kr. ur forskningsramen. 

Svensk trädgårdsnäring är utsatt för en hård importkonkurrens. För att 

kunna hävda sig måste de svenska trädgårdsföretagen besitta goda kunska

per om möjligheterna att minska sina kostnader och öka produktiviteten. -

Utbildningen av hortonomer och trädgårdstckniker är i detta hänseende av 

stor betydelse. Efterfrågan på sådan personal kan f. n. inte tillgodoses. Jag 

föreslår därför att antalet studerande på hortonomlinjcn ökas med 10 till 25 

studerandeplatser per år och på trädgårdstcknikcrlinjen med 6 studerande 

till 44 studerande per år. 

Utredningen om veterinärmedicinsk utbildning (VU 77) har i betänkan

det (Ds Jo 1979: 6) Veterinärmedicinsk utbildning lagt fram förslag till 

djursjukvårdarutbildning. Förslaget har remissbehandlats. Remissinstan

serna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Förslaget har 

behandlats av djurhälsoutrcdningen i betänkandet (SOU 1981: 57) Djurens 

hälso- och sjukvård. Riksdagen har godkänt förslag om organisation och 

finansiering av djurens hälso- och sjukvård, m. m. (prop. 1981/82: 122, JoU 

1981/82: 31, rskr 1981/82: 261). För egen del finner jag utredningsförslaget 

till djursjukvårdarutbildning väl anpassat till den nya veterinärorganisa

tionen. Jag förordar därför i enlighet med djurhälsoutredningens förslag att 

en allmän utbildningslinje i djursjukvård vid Sveriges lantbruksunivcrsitct 

inrättas. Utbildningen bör omfatta 40 veckor och avse 20 elever årligen. 

Den bör förläggas till djursjukhuset i Skara. Enligt högskoleförordningen 

skall utbildningsplan för utbildningslinjc vid lantbruksuniversitetet fast

ställas av styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet. 

Mina förslag om antagningsökningar och en ny utbildningslinje kommer 

att förbättra möjligheterna till högskolestudier för de stora ungdomskullar 

som nu når åldern för högskoleutbildning. De ökade kostnaderna bör 

kunna tillgodoses inom ramen för befintliga_ resurser. 

Lantbruksuniversitetet har lagt fram förslag till en veterinärutbildning 

som är anpassad till de av riksdagen beslutade riktlinjerna för djurens 

hälso- och sjukvård. Den tidigare beslutade linjedelningen sl<all därvid 

slopas. Samtliga studerande skall genomgå samma utbildning. Universite

tet bedömer att såväl samhällets behov av veterinärer som efterfrågan på 

denna utbildning ger underlag för att behålla nuvarande 75 platser per år. 

Universitetet anser dock att tillgången på kliniskt material f. n. är otillräck

lig för en gemensam utbildning av 75 studerande. Kostnaderna per utbild

ningsplats på veterinärlinjen är ungefär dubbelt så höga som på de andra 

linjerna vid lantbruksunivcrsitetet. Enligt min mening finns det f. n. inte 

möjligheter att öka lärarresurserna eller vidta sådana åtgärder att det 

kliniska materialet kan öka. Jag föreslår att antalet studieplatser vid vete

rinärlinjen minskas med 10 till 65 platser per år. Jag förordar vidare att den 

nuvarande linjedelningen upphör. Vissa extra kostnader uppstår för att 
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genomföra utbildningen av de studerande som redan har antagits. Jag har 

beräknat medel för detta ändamål som en engångsanvisning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om ökad antagning till hortonom

linjen och trädgårdsteknikerlinjen. 

2. godkänna vad jag har förordat om riktlinjer för veterinärutbild

ning och om minskad antagning till veterinärlinjen. 

3. bemyndiga regeringen att besluta om inrättande av en allmän 

uthildningslinje benämnd djursjukvårdarlinjen om högst 40 

poäng. 

G I. Sveriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1311133690 
1328053000 

350839000 
1 Anslagen Sveriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader och Sveriges lant
bruksunivcrsitct: Djursjukhuset i Skara. 

Från anslaget bestrids lönekostnader. lokalkostnader m.m. för den cen

trala förvaltningen. biblioteksorganisationen och konsulentavdelningen 

samt för den lantbruksvetenskapliga. _veterinärmedicinska resp. skogsve

tenskapliga fakulteten. 

Bibliotcksorganisationen. som har ett riksansvar för litteraturförsörj

ningen inom lantbruksuniversitetets ämnesområden. är uppdelad på ett 

huvudbibliotek i Ultuna och filialbihliotek i Alnarp, Skara, Garpcnberg 

och U mcå. Filialbiblioteket i Umeå har ställning som skogsbihliotek av 

rikskaraktär. Vid Iantbruksuniversitetet finns en konsulentavdelning för 

forskningsinformation. 

Vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning, försöks

vcrksamhct och rådgivning på jordbrukets och trädgårdsnäringens områ

den. Försöksverksamheten omfattar även renskötseln. Den till fakulteten 

knutna grundläggande högskoleutbildningen utgörs av agronom-. hor

tonom- och landskapsarkitektlinjerna. Utbildningen av agronomer. hor

tonomer och landskapsarkitekter är femårig. Va1je år antas 175 studeran

de, varav 130 till agronomlinjen. 15 till hortonomlinjen och 30 till land

skapsarkitektlinjen. Vid institutionen för lantmiistar- och trädgårdstckni

kerutbildning antas årligen 140 studerande till lantmästarlinjen och 38 

studerande till trädgårdstcknikerlinjen. Försöksverksamheten. som följer 

ett program som fastställs av universitetets styrelse (riksförsöksprogram

met). bed1ivs inom institutionernas försöksavdelningar och vid försökssta

tioner i skilda delar av landet. 

Vid den veterinärmedicinska fakulteten bedrivs utbildning. forskning 

och försöksvcrksamhct på det veterinärmedicinska området samt djursjuk-
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vård. Utbildningen på veterinärlinjen är femårig. Varje år antas 75 stude

rande. 

Vid den skogsvetenskapliga fakulteten bedrivs programbunden forsk

ning på skogsbrukets område. Den till fakulteten knutna grundläggande 

högskoleutbildningen utgörs av jägmästar-. skogsmästar- resp. skogstekni

kcrlinjen. Varje år antas 60 studerande till jägmästarlinjen. 45 till skogs

mästarlinjen och 90 till skogsteknikerlinjen. 

Verksamheten inom lantbruksuniversitetet bedrivs vid 51 institutioner. 

elva försöksdistrikt, en till Skara förlagd försöksgård. fem försöksparker 

samt ett antal jordbruksegendomar och fältstationer. 

Personal 

Central förmltning 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Bibliotek 
}iandläggande personal 
Övrig personal 

Re1•isionskontor 

Lantbruksl'ctenskapli/.~a 
fakulteten · 

Utbildning, Jiirskning och 
fnrsiiksverksamhct 

Lärare. försöksledande 
personal m. tl. 

}(,111.<ulenta1·delnin1ten 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Veterinärmedicinska 
fakulteten 

UtbildninR och forskninR 
Lärare m. tl. 

SkogHetenskapliga 
fakulteten 

Utbildning och fi1rskning 

Lärare. försöksledande 
personalm. tl. 

Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Rcvisionskontor 

1982/83 

40 
117 

13 
25 

2 

303 

21 
12 

120 

167 
4 

830 

155 651000 
<149216000) 

167249000 
343 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Sveriges lant
bruksuniversitet 

+ 4 

+ 2 

+(i 

+12 

+ 4 779000 
(+ 3554000) 
+24 725 000 
+ :'iOOO 

Före
draganden 

+ 3 

+ 2 

+ I 

+ 4 

- I 224000 
(- 1873000) 
+24817000 

343 000 
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Engångsanvisning 
Utbildningsbidrag för 

doktorander 
Bidrag till tryckning 

av doktorsavhandlingar 
Bidrag till driften av 

Norrvikens trädgårdar 
Bidrag till Gammelkroppa 

skogsskola 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 
Pedagogiskt utvecklings-

arbete och internationa
lisering av utbildning 

Ersättning till ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder m. m. 

Vissa kostnader för data
maskintid 

Uppbörds medel 
Hyresinkomster 

Nettoutgift 

Sveriges lantbruksunirersitet 

1982/83 

263 000 

I 123 000 

184000 

300000 

150000 

172000 

276000 

396000 

1453 000 

327560000 

120000 

327440000 

I. Pris- och löneomräkning 27790000 kr. 

· Beräknad ändring 1983/84 

Sveriges lant- Före-
bruksuniversitet draganden 

+ 15000 

+ 2259000 

276000 

- 1453000 

+30054000 

+30054000 

+ 15000 

+ 14000 

+ 20000 

+ 100000 

+23399000 

+23399000 

Därvid har överföring av medel från punkten G 2. Sveriges lantbruksuni

versitet: Driftkostnader medräknats samt överföring av medel till punkten 

G 2 och engångsanvisning för budgetåret 1981/82 frånräknats. 

2. Huvudförslag (+20684000 kr.). 

Styrelsen har i verksamhetsplanen för lantbruksuniversitetet åren 1981-

1986 redovisat hur besparingskraven skulle kunna tillgodoses. Genom 

rationaliseringar och omprioriteringar kan de enligt huvudförslaget erfor

derliga två procenten av anslaget frigöras. Möjligheterna till besparingar 

inom anslagsposten Lokalkostnader är små. Anledningen härtill är att 

lantbruksuniversitetet till övervägande del har egna lokaler med ringa om 

ens någon alternativanvändning. En tvåprocentig besparing kommer där

för i stor utsträckning att belasta lönedelen i anslagen. Genom de åtgärder 

styrelsen vidtagit sker en fortlöpande rationalisering av verksamheten. De 

medel som därvid frigörs utgör tillsammans med de medel som kan frigöras 

genom omfördelningar basen för de nya satsningar styrelsen skulle vilja 

göra. Dessa satsningar kan endast komma till stånd om universitetet und

går huvudförslagets nedskärningar. 

3. Forsknings- och försöksverksamheten vid institutionen för lantbru

kets byggnadsteknik är väl etablerad och bedrivs av forskare med doku

menterad vetenskaplig kompetens. Styrelsen föreslår att institutionens 
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vetenskapliga ledare får samma ställning som universitetets övriga forsk

ningsledande personal. Tjänsten som professor och föreståndare vid insti

tutionen bör då ändras till professor i Lo 24 eller Lo 26 i lantbrukets 

byggnadsteknik. De tre tjänsterna som avdelningsdirektör vid institutionen 

bör omvandlas till resp. statsagronom i byggnadsplanering och byggnads

miljö. statsagronom i jordbrukets byggnadsteknik och byggnadsproduk

tion och statshortonom i trädgårdsnäringens byggnads- och reglerteknik 

med nuvarande tjänstemän som första innehavare av tjänsterna ( -). 

4. En betydande del av verksamheten vid den trämykologiska avdel

ningen vid institutionen för virkeslära är uppbyggd kring och beroende av 

den kompetens inom den taxonomiska och ekologisk - taxonomiska 

forskningens område. Institutionen är således för den fortsatta verksamhe

ten inom sitt fastställda forskningsområde beroende av att den befintliga 

personliga professuren får återbesättas med ämnesinnehållet mykologisk 

taxonomi och ekologi ( - ). 

5. Utbildningskapaciteten inom trädgårdsområdet är i dag betydligt 

mindre än som svarar mot ett långsiktigt behov av utbildad arbetskraft. En · 

betydande upprustning av resurserna på det trädgårds vetenskapliga områ

det har gjorts under den senaste tioårsperioden. Goda förutsättningar finns 

därför för en ökad utbildningsinsats på området. Genom viss omfördelning 

inom nuvarande resursram kan ytterligare tio studerande antas på horto

nomlinjen (-) och ytterligare sex studerande på trädgårdsteknikerlinjen 

(-). 

6. 1 prop. 1981/82: 122 om organisation och finansiering av djurens 

hälso- och sjukvård, m. m. föreslås bl. a. överföring av vissa resurser för 

långsiktig programbunden forskning från SY A till den veterinärmedicinska 

fakulteten. Överföringen från SY A till lantbruksuniversitetet avser medel 

motsvarande två högre tjänster jämte basresurser. De överförda resur
serna skall användas till en tjänst som professor i Lo 24 eller Lo 26 i 

immunologi ( + 196 000 kr) och en tjänst som professor i Lo 24 eller Lo 26 i 

klinisk mikrobiologi ( + 196 000 kr.). 

7. Styrelsen har under flera år aktivt verkat för en förstärkning av den 

grundläggande forskningen och forskarutbildningen. Sedan .riksdagen nu 

accepterat huvudlinjerna i den forskningspolitiska propositionen har förut

sättningar skapats för en bättre finansiering av de forskarstuderandes 

studier. Styrelsen begär medel för att kunna påskynda uppbyggnaden av 

doktorandtjänster ( + 234 000 kr.). 

8. En serie olika beslut om veterinärlinjens utformning har fattats av 

riksdagen. Regeringen har den 30 juni 1982 uppdragit åt styrelsen att 

utreda och lägga fram förslag till veterinärutbildning vars innehåll·är anpas

sat till de riktlinjer för djurens hälso- och sjukvård, som anges i prop. 

1981/82: 122 om organisation och finansiering av djurens hälso- och sjuk

vård. m. m. I direktiven fastslås att den tidigare genomförda linjedelningen 

slopas. Styrelsen har avbrutit planeringen för en livsmedels/laboratorie-
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gren i veterinärutbildningen. För att bereda alla studerande som antagits 

till linjedelade studier möjlighet till klinisk träning i utbildningen begär 

styrelsen att få behålla de tidigare tilldelade resurserna för den s. k. särlös

ningen åtminstone ett år till ( + 263 000 kr.). 

9. Behovet av ökade kunskaper om vedråvaran och dess egenskaper i 

samband med ökad vidareförädling enligt den utredning som framlagts av 

statens industriverk (SIND 1980: 10) behandlades i prop. 1981/82: 100 bil. 

17. I SIND-utredningen understryks särskilt betydelsen av att vedråvarans 

egenskaper utnyttjas och anpassas i tillverkningen av förädlade produkter 

så att marknadsfördelar tillskapas såväl på export som på hemmamarknad. 

Ett aktuellt forsknings- och undervisningsområde är de samband som 

råder mellan förbrukarnas krav på de vidareförädlade produkterna och hur 

dessa påverkar tillverkningen och behandlingen av virkesråvaran. En pro

fessur föreslås inrättad med stark förankring och anknytning till den forsk

ning som inom virkesområdet bedrivs vid lantbruksuniversitetet. Styrelsen 

avser därl'ör att inordna professuren i institutionen för virkeslära med 

placering i Uppsala ( + 196000 kr.). 

10. Dagens skogstillstånd och miljöbetingade restriktioner för skogsbru

ket aktualiserar frågan om lövträdens roll i det svenska skogsbruket. 

Forskningen rörande lövträdens produktion bör därför samordnas och 

intensifieras. För att möjliggöra en ökad satsning på forskning rörande 

lövträdens produktion föreslår styrelsen att en professur inrättas med 

placering i Umeå ( + 196000 kr.). 

11. På senare år har man börjat hysa oro för jordbruks- och skogsmar

kens förmåga att på längre sikt bibehålla sin produktionsförmåga. Denna 
oro betingas främst av förändrade odlingsformer och ökande svavelned

fall. Genom bristande kunskap om markens biologi och samspelet mellan 

markens levande och icke levande beståndsdelar liksom utbytet med om

givningen - markekologi - är det f. n. inte möjligt att på ett tillfredsstäl

lande sätt yttra sig om nuvarande brukningsmetoders effekter eller om 

luftföroreningarna och deras effekter på markens bördighet. En mycket 

stor del av den markekologiska forskningen har hittills utförts på kortva

riga forskningsanslag. Styrelsen anser det som ytterst angeläget att den 

markekologiska forskningen successivt ges en mer varaktig bas. Styrelsen 

har redan genom omfördelningar påbörjat denna uppbyggnad budgetåret 

1982/83 och begär för budgetåret 1983/84 en ytterligare förstärkning med en 

forskartjänst ( + 150 000 kr.). 

12. Styrelsen har bedömt det viktigt att förstärka forskningen rörande 

organisation och funktion hos jord- och skogsbruksanknuten handel och 

industri, bl. a. i kooperativ form och föreslår att en forskartjänst inom 

området inrättas ( + 150 000 kr.). 

13. Områdena virkeslära och skogsteknik finns ej företrädda i Umeå. 

Emellertid finns behov av tjänster i dessa ämnen för att medverka i de 

delar av jägmästarutbildningen som är förlagd till Umeå. Styrelsen begär 
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därför medel för ett universitetslcktorat i skogsteknologi med undervis

ningsskyldighet både i skogsteknik och i virkeslära ( + 165 000 kr.) och en 

assistenttjänst alt. universitetsadjunkt ( + 131 000 kr.). 

14. Styrelsen framhöll i föregående anslagsframställning att skogspro

duktionsforskningen måste dels breddas. dels integreras med övriga skog

liga produktionsinriktade, mera grundläggande ämnesområden. Ett pro

gram för denna utveckling av forskningen har även fastlagts av styrelsen i 

långsiktsplanen. Styrelsen begär två försöksledartjänster som förstärkning 

till det fastlagda skogsforskningsprogrammet (+300000 kr.). 

F öredraganden.1· överväganden 

För nästa år bör medel under förevarande anslag beräknas med utgångs

punkt i huvudförslaget. Jag har vidare under anslaget räknat medel för 

verksamheten vid djursjukhuset i Skara. Dessa medel redovisas för inne

varande budgetår under anslaget Sveriges lantbruksuniversitet: Djursjuk

huset i Skara. 

Riksdagen har godkänt riktlinjer om organisation och finansiering av 

djurens hälso- och sjukvård, m.m. <prop. 1981182: 122. JoU 1981/82:31, 

rskr 1981/82: 261). Därvid behandlades även bl. a. frågan om överföring av 

vissa resurser för långsiktig programbunden forskning från SY A till den 

veterinärmedicinska fakulteten. Jag har i sammanställningen räknat medel 

för överföring av en tjänst som professor i immunologi i Lo 24 ( + 196 000 

kr.) och en tjänst som professor i klinisk mikrobiologi i Lo 24 ( + 196000 

kr.). 

I min inledande översikt har jag framhållit forskarutbildningens och 

forskarrekryteringens betydelse. Jag har därför beräknat medel för dokto

randtjänster ( + 234000 kr.). Jag förutsätter vidare att lantbruksuniversite

tet genom omdisponeringar kan tillgodose angelägna resursbehov för fors
karutbildningen. 

För nästa budgetår bör. somjag nämnt i min inledande översikt. resurser 

tillföras lantbruksuniversitetet för att tillgodose vissa prioriterade forsk

ningsområden. Vid min beräkning av anslaget har jag räknat medel för en 
forskartjänst till förstärkning av den markekologiska forskningen 

( + 150000 kr.). Jag har även påpekat behovet av ytterligare resurser för 

forskning inom skogsproduktion. Jag har beräknat medel för en forskar

tjänst inom forskningsprogrammet för skogsproduktion ( + 150 000 kr.). 

Chefen för kommundepartementet har vid sin anmälan till statsbudgeten 

för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor tagit upp frå

gan om den statliga revisionsverksamheten i bl. a. vad avser ändrad revi

sionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riksrevisionsver

kets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För lantbruksuniversite

tets vidkommande innebär förslaget till ändrad revisionskontorsorganisa

tion att universitetet inte längre blir värdmyndighet för något revisionskon

tor. Jag beräknar i enlighet härmed inte några medel för denna verksamhet 

under anslaget. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

350 839 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster för professor (Lo 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Sverige.f lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förs lagsanslag av 350 839 000 kr.. 

G 2. Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader 

1981/82 Utgift 

1982183 Anslag 

1983/84 Förslag 

1137795 523 

162566000 

164684000 

Reservation 111563018 

1 Anslagen Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnad~r och Sveriges lantbruks
universitct: Lantbruksdriften. 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för utbildning, forskning och 

programbunden forskning vid ·institutionerna samt lönekostnader för tek

nisk och administrativ personal vid institutionerna. Vidare bestrids från 

anslaget omkostnader för biblioteksverksamheten vid Sveriges lantbruks-

universitet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Sveriges lant- Före-
bruksuniversitet <lraganden 

Driftkostnader 158987000 ' + 11650000 +3352000 
Engångsanvisning 1500000 - 1400000 -1400000 
Ersättning till domän-

verkets fond för upp-
låten mark 2079000 - 2079000 + 166000 

162566000 + 8171000 +2118000 

Sveriges lantbruksuni1'ersitet 

I. Pris- och löneomräkning 7 063 000 kr. 

Därvid har överföring av medel från punkten G l. Sveriges lantbruksuni

versitet: Förvaltningskostnader medräknats och överföring av medel till 

punkten G l samt engångsanvisning för budgetåret 1982/83 frånräknats. 

2. Huvudförslag (+3707000 kr.). 

3. I prop. 1981/82: 122 om organisation och finansiering av djurens hälso

och sjukvård. m. m. föreslås bl. a. överföring av vissa resurser för långsik

tig programbunden forskning från SV A till den veterinärmedicinska fakul

teten. Styrelsen föreslår nu att medel för basresurser överförs till föreva

rande anslag. (+608000 kr.) 

4. För att ge de forskarstuderande möjligheter till ytterligare fördjup-
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ning, bättre möjligheter till internationella kontakter och ett regelbundet 

utbud av kvalificerade doktorandkurser begär styrelsen medel för basre

surser för forskarutbildning ( + 300 000 kr.). 

5. Bioteknik anses bli av stor betydelse för vår industriella utveckling. 

Kraven på insatser från lantbruksuniversitetets sida på bioteknikens områ

de kan bli mycket stora eftersom detta universitet har ansvar för produkt

utveckling, verksamhetsmetoder och lönsamhet för centrala sektorer av 

svenskt näringsliv. Universitetet har viktiga uppgifter såväl vad avser 

utbildning, forskning och kunskapsuppbyggnad inom detta ämnesområde. 

Styrelsen är medveten om behovet av ·en snabb kompetensuppbyggnad 

inom detta område med egen forskning så att kunskap och kompetens finns. 

tillgängliga när framstegen har nått den nivå där direkta praktiska tillämp

ningar kan genomföras. Styrelsen begär som ett första led i en kompetens

uppbyggnad inom det biotekniska området rörliga forskningsresurser 

( +400000 kr.). 

6. Arbets- och maskinplanering för det kombinerade skogs- och jord

bruksföretaget tilldrar sig visst intresse inom berörda tekniska institutioner 

inom universitetet. För att forskningen skall få någon praktisk betydelse 

krävs att grundläggande tekniska studier avseende de kombinerade jord

och skogsbruken först genomförs. Styrelsen begär medel för forskningsre

surser härför. ( + 200 000 kr. I 

7. Styrelsen begär medel för uppbyggnad av ett forskningsprogram rö

rande markens ekologi ( + 150000 kr.). 

8. Styrelsen begär medel för ökad satsning på forskning rörande lövträ

dens produktion samt till förstärkning av det fastlagda forskningsprogram" 

met rörande skogsproduktion ( + 100 000 kr. I. 

9. Forskningen rörande minskad användning av handelsgödsel och be

kämpningsmedel har intensifierats. Utöver de direkt i budgetpropositioner 
tilldelade medlen har lantbruksuniversitetet ökat sina satsningar på områ

det under den gångna femårsperioden. Styrelsens forskningsprogram för 

området har tidigare ingående redovisats. För att nå en tillfredsställande 

nivå inom forskningsområdet begär styrelsen ytterligare medel för ända

målet. ( +400000 kr.) 
10. Forskning om ekologiska samband, särskilt grundläggande forskning 

om markekologi, är ett av de av statsmakterna högst prioriterade forsk

ningsområdena. Långsiktiga försök är nödvändiga, liksom kontinuerliga 

uppföljningar av förändringar i marktillstånd. Resurserna för sådana är, 

trots kraftig uppräkning, fortfarande otillräckliga, särskilt på skogssidan. 

Styrelsen begär medel för ändamålet. ( +500000 kr.) 

11. Under senare år har forskningen inom djurhälsoområdet erhållit 

ökade resurser. Styrelsen ser det som angeläget att forskningen breddas 

och begär ytterligare medel för ändamålet. ( + 200 000 kr.) 

12. För att bereda alla studerande som antagits till linjedelade studier 

inom veterinärlinjen möjlighet till klinisk träning i utbildningen begär sty-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 92 

relscn att få behålla de tidigare tilldelade resursern~ för den s. k. särlös

ningen åtminstone ett år till ( + 100000 kr.J. 

f'öredragandens ö1·en·iiga11de11 

För nästa budgetår bör medel under förevarande anslag beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. 

Under anslaget har jag beräknat medel för en förstärkning av basresur

serna för forskarutbildning och att tillgodose angelägna resursbehov för 

forskning rörande markens ekologi och bioteknisk forskning. Jag har även 

räknat med ytterligare medel för forskning avseende skogsproduktion och 

för basresurser till långsiktiga försök. Jag har vidare tagit hänsyn till 

behovet av ökade resurser för fortsatt forskning inom djurhälsoområdet. 

Jag har i min medels beräkning för dessa ändamål räknat 2 066 000 kr. under 

förevarande anslag. 

Jag har vid min beräkning av anslaget beaktat överföringen av medel 

från punkten F 3 (+608000 kr.). 

Jag har också räknat med en tillfällig förstärkning av driftresurserna på 

veterinärlinjen genom en engångsanvisning ( + 100000 kr. J. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·eriges lantbruksunil'ersitet: Dr(ftkostnader för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 164684000 kr. 

G 3. Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

32579996 
116000000 

14000000 

Reservation 25186545 

1 Härtill kommer 11 750000 kr. som anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Från detta anslag anvisas medel till byggnadsarbeten vid Sveriges lant

bruksuniversitet och andra institutioner, som har anknytning till forsk

nings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verksam

hetsområde. 

Byggnadsstyrelsen 

I fråga om investeringsobjekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 

Ultuna. Central service. etapp I. Regeringen har genom beslut den 14 

september 1978 och den I april 1980 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att 

projektera nybyggnad för central service i Ultuna. Projektet har enligt 

regeringens beslut ingått i hyggnadsstyrelsens projektreserv. 

Byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 8 oktober 1979 redovisat system

handlingar omfattande ca 1850 m2 bruksarea (BRA) motsvarande ca 2250 

m2 bruttoarea (BT A). På grundval av systemhandlingarna har kostnaderna 
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beräknats till I I.I milj. kr. i prisläget den I januari 1981 motsvarande 

11 750000 kr. i prisläget den I januari 1982. vilket belopp föreslås bli 

uppfört som kostnadsram i investeringsplanen. 

Garpenherg. Plant- och fårsöksstation. Byggnadsstyrelsen har i skrivel

se den 13 februari 1979 redovisat byggnadsprogram omfattande ca 2400 m2 

för plantförsöksverksamhet i Garpenberg/Hedemora. Lantbruksuniversi

tetet har i skrivelse den 8 februari 1982 till byggnadsstyrclsen inkommit 

med förslag till reducerat lokalprogram omfattande ca 700 m2 BRA !A). 

Under förutsättning att projekteringsuppdrag erhålls vid årsskiftet 1982/ 

83 kan byggnadsarbetena påbörjas hösten 1983. Byggtiden är beräknad till 

tio månader. 

Diverse objekt. I gällande investeringsplan finns under denna rubrik 

uppförd en kostnadsram av 48 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. Av 

ramen får högst 30 milj. kr. tas i anspråk av byggnadsstyrelsen för utföran

de av sådana smärre byggnadsåtgärder som inte medför nämnvärd utök

ning av lokalinnehavet och för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte 

överstiger 2 milj. kr. i prisläget den 1 januari 1982. Kostnadsramen i övrigt. 

18 milj. kr., får tas i anspråk endast efter beslut av regeringen. 

T. o. m. budgetåret 1981/82 har disponerats 17 437000 kr. av byggnads

styrelsens del och 14 115 000 kr. av regeringens del. Därtill kommer att 

arbeten till en kostnad av avrundat 6,5 milj. kr. slutredovisats av bygg

nadsstyrelsens del per den 30 juni 1982. 

Detta innebär att av byggnadsstyrelsens del under budgetåret 1981 /82 

disponerats ett ramutrymme av 17 437 000+6 500 000-13 856000 (föregå

ende års disposition)= avrundat 10.1 milj. kr. Av regeringens del har två 

projekt igångsatts under budgetåret. 

För budgetåret 1982/83 finns av byggnadsstyrelsens del ett ramutrymme 

av (30000000-17437000=) avrundat 12,6 milj. kr. tillgängligt, vartill 
kommer ramutrymme i anledning av ytterligare slutredovisningar. Av re

geringens del finns tillgängligt ett ramutrymme av ca (18 000 000-

14 115 000 =)avrundat 3,9 milj. kr. 
De byggnader och lokaler som disponeras av institutioner inom högsko

leområdet och inom övriga forskningsinstitutioner inom jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde utgör tillgångar med lång varaktighet. Det 

gäller därför att utnyttja dessa tillgångar effektivt. De av statsmakterna 

fastlagda besparingskraven ställer vidare krav på en ökad rationalitet hos 

lokalerna. Mot bakgrund av det begränsade investeringsutrymmet för ny

byggnader måste ökad uppmärksamhet ägnas åt investeringsbehoven för 

att brister i arbetsmiljön skall kunna rättas till och för att kunna effektivise

ra utnyttjandet av de befintliga lokalresurserna. Dessa investeringsbehov 

belastar i första hand ramarna för Diverse objekt. 

För att kunna möta de ökade medelsbehoven för ombyggnader inom det 

befintliga lokalbeståndet föreslår verket att ramen för budgetåret 1983/84 

förs upp med 60 milj. kr. 
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Projektering. Under förevarande anslag föreslår verket att för budget
året 1983/84 förs upp en medelsförbrukning av 3 milj. kr. för projektering. 

Föredragandens överl'iiganden 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för budgetåret 1982/83, om 

arbetsmarknadsläget kräver det, besluta om utgifter för vissa sysselsätt

ningsskapande åtgärder (prop. 1981/82: 150 bil. 2. FiU 1981182: 40. rskr 

1981/82: 393). Med stöd av detta bemyndigande har regeringen uppdragit åt 

byggnadsstyrelsen att utföra en central serviceanläggning för Sveriges 

lantbruksuniversitct i Ultuna. I investeringsplanen förs därför upp en ny 
kostnadsram Ultuna. Central service. 

I investeringsplanen har jag under kostnadsramen Diverse objekt beräk

nat medel för sådana ny- och ombyggnadsobjekt m. m. för vilka kostna-

derna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. Jag har därvid räknat 

medel för bl. a. nybyggnad av plantförsöksstation i Garpenberg. 

Övriga objekt i investeringsplanen för nästa budgetår har tidigare redovi-
sats för riksdagen. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe-
ringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (1000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

1981- 1982- 1982-
01-01 01-01 06-30 1982/83 1983/84 

Slutredovisat 1982-06-30 53872 52046 
Färdigställda, ej slut-

redovisade objekt 334300 289720 278 702 9946 I 000 

Sveriges Jantbruksuniversitet 

U/11ma 
Ökad antagning till ve-

terinärlinjen, om-
och tillbyggnad. KC 6050 6050 5 653 390 

Central service 11100 11750 818 5300 3 500 
Kraftfoderfabrik vid 

Lövsta. Om- och till-
byggnad 5600 5900 386 3900 1100 

Vä'"''"'"'"'rum, "Y- } 35 732 2000 450 byggnad 

Alnarp 97400 98300 
Växtskyddscentrum, ny-

48491 8000 3600 byggnad 

Röbäcksdalen 
Maskin- och lager-

utrymme m. m. Om-
och tillbyggnad 3900 4100 2449 1450 200 

. Bygg- Färdig-
start stäl-

!ande 

år/mån år/mån 

80-03 81-11 
82-12 83-12 

82-09 83-08 

77-10 79-04 

78-03 81-12 

81-09 82-05 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

1981- 1982- 1982-
01-01 01-01 06-30 1982/83 1983/84 

Öjcbyn 
Nybyggnad av djur-

stallar 6400 . 6750 3878 2372 500 

Fiskeristyrelsen 

Kälamt' 
Fiskeriförsöksanstalt 16100 16800 7470 8330 I 000 

Diverse objekt 48000 50000 17673 10000 11000 

Projekteringskostnader 6898 3000 2000 

582722 489370 460196 54688 24350 
Reducering av medels-

behovet 8 188 3 650 

Beräknat medelsbehov 46500 20700 

Anslagsbehovet beräknar jag avrundat till 14 milj. kr. enligt följande 

sammanställning. 

Ans/agsheräkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad mcdelsförbrukning 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/84 (förslag) 

25 187 
127 750 
14263 

67200 

1982/83 
1983/84 

1 Varav 11 750000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

46500 
20700 

67200 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid_ Sveri

ges lantbruksuniversitet m. m. inom de kostnadsramar som jag 

har förordat i det föregående, 

2. till B_v.rn:nadsarheten l'id Sveriges lanthruksuniversitet m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 14 000 000 kr. 

Bygg- Färdig-
start stäl-

I ande 

år/mån år/mån 

81-09 82-10 

81-10 82-10 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 96 

G 4. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet 

m.m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

22564967 

32000000 

28500000 

Reservation 8943698 

Från detta anslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av 

lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet och andra institutioner som har 

anknytning till forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde. 

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. 

Det åligger styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet bl. a. att upprätta 

förslag till utrustningsprogram för lantbruksuniversitetet och SY A. Försla

gen överlämnas till utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

(UUH) som i anslagsframställning föreslår kostnadsramar för aktuella 

utrustningsobjekt och som inom uppförda kostnadsramar fastställer pro

grammen. 

UU H har genom skilda beslut fått uppdrag att planera och upphandla 

utrustning för statens naturvårdsverk och statens strålskyddsinstitut. 

UUH har att efter statsmakternas beslut i anledning av nämndens förslag 

vidta de åtgärder som behövs för att godtagna program skall förverkligas. 

Inredning 

Byggnadsstyre/sen 

l det följande redovisas de inredningsprojekt för vilka byggnadsstyrelsen 

föreslår nya eller höjda ramar. 
S1·eriges lanthruksuni1·ersitet. Ultuna. Central service. etapp I. Bygg

nadsstyrclsen har i skrivelse den 8 oktober 1979 redovisat systemhand
lingar samt hemställt om byggnadsuppdrag. Projektet skall enligt regering

ens projekterings uppdrag ingå i verkets projektreserv. Byggnadsstyrelsen 

föreslår i årets anslagsframställning att byggstart för projektet får ske 

under budgetåret 1983/84. 

Enligt tidplanen planeras lokalerna bli färdigställda under 4:e kvartalet 

1983. Kostnaden för inredning har vid anskaffningsti!lfället beräknats ti!! 

I, 1 milj. kr.. varför verket föreslår att detta belopp förs upp som delram i 

inredningsplanen. 

Statens nat11n·ård.1·1·erk. Er.1·iittning.rnnskt{(fningar m. m. I gä!!ande in

redningsplan finns uppförd en ram av 4,5 milj. kr. för i första hand inred

ning till nyanskaffade lokaler i Studsvik och Stockholm. 

Efter samråd med naturvårdsverket föreslår byggnadsstyrelsen att ra

men höjs till 5.5 milj. kr. för att i första hand tillgodose angelägna behov av 

ersättningsanskaffning. 
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Statens strålskyddsinstitut. Ersiittningsanskaffningar m. m. I gällande 

inrcdningsplan finns uppförd en ram av 200000 kr. för ersättningsanskaff

ningar och mindre inredningskomplctteringar budgetåret 1982/83. 

Efter samråd med strålskyddsinstitutet föreslår byggnadsstyrelsen att 

ramen höjs till 475 000 kr. för att tillgodose behoven av smärre inrednings

kompletteringar och ersättningsanskaffningar budgetåret 1983/84. 

Dii-erse objekt. I gällande inrcdningsplan är uppförd en delram av 7 ,0 

milj. kr. Av beloppet får byggnadsstyrelscn ta i anspråk 4,7 milj. kr. för 

oförutsedda mindre inredningsobjekt samt för sådana objekt för vilka 

verket beslutar om byggnadsåtgärder. Kostnadsramen i övrigt får tas i 

anspråk endast efter beslut av regeringen. Kostnadsramen är avsedd för 

inredning av lokaler i samband med funktionella förändringar vid ombygg

nader och omdispositioner. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 får ramen även 

användas för planmässig ersättningsanskaffning vid Sveriges lantbruksuni

versitct ljfr prop. 1981/82: 100 bil. 13 s. 106). 

Som framgår av byggnadsstyrelsens redovisning har delprojekt till en_ 

kostnad av I 095 000 kr. slutredovisats, vilket innebär att ramen för budget

året I 982/83 för beslutade men ännu ej slutredovisade projekt samt plane

rade projekt uppgår till (7000000-1095000=) avrundat 5.9 milj. kr. Be

loppet bör för budgetåret 1983/84 höjas med 2.0 milj. kr. till 7,9 milj. kr .. 

varav 0,5 milj. kr. beräknats för planmässig ersättningsanskaffning för 

lantbruksuniversitetet. Av beloppet bör 6.0 milj. kr. ställas till byggnads

styrelsens förfogande för oförutsedda mindre inredningsprojekt. för er

sättningsanskaffning av inredning samt för inredning av projekt för vilka 

verket beslutar om byggnadsåtgärder. 

Utrustning 

Utrustningsnämndenför unii·ersitet och högskolor 

I det följande lämnas redogörelse för föreslagna nya och ändrade kost
nadsramar i utrustningsplanen. 

Sl'eriges /anthruksuni1•ersitet. Centrala serl'icejlmktioner m. m. Rege
ringen uppdrog den 14 september 1978 åt byggnadsstyrelscn att projektera 

nybyggnad för central service vid lantbruksuniversitetet i Ultuna. Bygg

nadsstyrelsen begärde den 8 oktober 1979 byggnadsuppdrag för projektet. 

Projektet ingår i byggnadsstyrelscns projektreserv. 

I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 0.9 milj. kr. (prop. 

1979/80: 100 bil. 13, s. 121 och 124). Delramen avser utrustning för park

sektion, transport- och budservice m. m., som inte är direkt knuten till 

nybyggnaden. 

UUH redovisade i anslagsframställning avseende budgetåret l 981182 

förslag till utrustningsprogram för nybyggnaden och föreslog att delramen 

skulle ersättas med en definitiv kostnadsram av 1.8 milj. kr. 

7 Riksdagen 1982183. I sam/_ Nr 100. Bilaga Il 
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Byggnadsstyrelscn föreslår i sin· anslagsframställning för budgetåret 

J 983/84 att projektet skall föras upp i investcringsplanen. 

UUH föreslår - efter prisomräkning - att den i utrustningsplanen 

uppförda delramen av 0,9 milj. kr. ersätts med en definitiv kostnadsram av 

1 950000 kr. 

Plantförsöksstation. LUP-kommitten för jordbrukets högskolor över

lämnade den 29 september 1978 till byggnadsstyrelsen lokalprogram för en 

plantförsöksstation i Garpenbcrg/Hedc:moraområdet. 

Byggnadsstyrelsen redovisade den 13 februari 1979 byggnadsprogram 

och hemställde om projektcringsuppdrag. Styrelsen har ännu inte erhållit 

uppdrag att projektera försöksstationcn. 

Lokalnämnden vid lantbruksuniversitetet har godkänt ett reducerat lo

kalprogram som överlämnats till byggnadsstyrelsen. Lokalnämnden har 

vidare upprättat förslag till utrustningsprogram som kostnadsberäknats till 

ca 1740000 kr. i prisläget april 1982. UUH räknar med vissa tillkommande 

kostnader för konsultmedverkan m. m. 

Byggnadsstyrelsen räknar f. n. med att projektet skall kunna vara färdig

ställt i augusti 1984. 

UUH tillstyrker förslaget och föreslår eftt:r prisomräkning att en defini

tiv kostnadsram av 2.1 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen. 

Ersiittningsanskaffningar m. m. budgetåret 1983184. För budgetåret 

1982/83 är uppförd en kostnadsram av 9,5 milj. kr. för ersättningsanskaff

ningar m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitct. Kostnadsramen har visat 

sig vara otillräcklig för att tillgodose dels ersättning av försliten utrustning, 

dels utrustningsbehov föranledda av nya arbetsmiljö- och djurskyddsbe
stämmelser, ökat studerandeintag, mindre byggprojt:kt m. m. 

För budgetårt:t 1983/84 föreslår styrelsen för Sverigc:s lantbruksuniversi

tet i samråd med UUH att t:n definitiv kostnadsram av 14.3 milj. kr. förs 

upp i utrustningsplanen. 
Statens naturvårdsverk. Ersiittningsanskqfjizingar m. m. budgetåret 

!983184. För budgetåret 1982/83 är uppförd en kostnadsram av 5 250000 kr. 

för ersättningsanskaffningar m. m. 

Naturvårdsverkets olika avdelningar har anmält utrustningsbehov för 

budgetåret 1983/84 till en sammanlagd beräknad kostnad av 11.8 milj. kr. 

Verkt:t har emellertid efter samråd med U UH begränsat sina anskaffnings

förslag till 7 milj. kr. Av beloppet avser ca 4,5 milj. kr. ersättning av 

föråldrad och försliten utrustning. 0,8 milj. kr. investeringar i samband 

med ersättningsanskaffningar för att höja produktivitet och analyskapaci

tet, 1350000 kr. nyanskaffningar med anledning av ändrad inriktning av 

verksamheten vid forskningsavdelningen samt 350000 kr. dataterminaler 

m.m. 

UUH föreslår att en definitiv kostnadsram av 7 milj. kr. förs upp i 

utrustningsplanen för budgetåret 1983/84. 

Statens strä/s/...-yddsinstitut. Ersättningsanskqffningar m. m. b11d1<etåret 
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1983184. För budgetåret 1982/83 är uppförd en kostnadsram av 1 120000 kr. 

for ersättningsanskaffningar m. m. 

Institutet framhåller att en kostnadsram av ca 2 milj. kr. skulle vara 

önskvärd budgetåret 1983/84 för att tillgodose institutets utrustningsbehov. 

Institutet har emellertid efter samråd med U U H begränsat sitt förslag till 

1430000 kr. 

Föredragandens öven·äganden 

Med utgångspunkt i de förslag som byggnadsstyrefsen redovisat föror

dar jag att följande inredningsp/an läggs till grund för medelsberäkningen 

för nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten G 

3 förordar jag att en delram Ultuna. Central service förs upp i planen i 

enlighet med byggnadsstyrelsens förslag. 

Jag har inom kostnadsramen Diverse objekt beräknat medel till bygg

nadsstyrelsens disposition för oförutsedda mindre inredningsobjekt m. m. 

samt medel till regeringens disposition för inredning av investeringsobjekt 

för vilka investeringskostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. 

kr. Jag har tidigare vid min anmälan av byggnadsarbeten inom jordbruks

departementets verksamhetsområde under punkten G 3 berört denna frå

ga. Det ankommer på regeringen att besluta om det belopp som skall stå till 

byggnadsstyrelsens disposition. Vidare har jag under ifrågavarande ram 

beräknat medel för planmässig återanskaffning av inredning vid Sveriges 

lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt. 

De kostnader som förts upp i inredningsplanen bör godtas. 

lnredningsplan (I 000-tal kr.) 

lnrcdningsobjekt 

Slutredovisade projekt 
1982-06-30 

Projekt färdigställda 
före 1981-06-30 men 
ännu ej slulrcdovisade 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Ulwna 
Husdjurs vetenskapligt 

centrum 
Kliniskt centrum. nybyggnad 
Central service 
Yäxtskyddscentrum l 
Alnarp 
Yäxtskyddscentrum 

(iarpenherf? 

Elevbostäder 

Kostnadsram Medebförbrukning 

dcfi- delram art 1 t. o. m. Beräknad för 
nitiv 1982-
ram 06-30 1982/83 1983/84 

1171 I 095 

17990 16940 

7600 7252 
9800 9623 

1100 3 

8500 5175 

275 246 
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lnrcdningsohjekt Kostnadsram Medclsförbrukning 

defi- delram art 1 t. o. m. Beräknad för 
nitiv .1982-
ram 06-30 1982/83 1983/84 

Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

Ult1111a 
Centralblock 11000 9339 

Upplands Bro 
Blodtappningsbyggnad 550 483 

fiskeristyrelsen 

Kälame 
Fiskeriförsöksanstalt. Inred-

ning och utrustning 5 825 177 

Statens naturvårdsverk 

Ersättningsanskaffningar m. m. 
budgetåret 1983/84 4800 2a 

Statens strålskyddsinstitut 

Ersättningsanskaffningar m. m. 
budgetåret 1983/84 475 2a 

Diverse objekt 7000 2a 733 

74986 1100 51063 
'---v-

76086 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 
I. Av stacsmakterna tidigurc godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv i. 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

8000 5500 

64563 

Anslagsbehovet för inredning beräknar jag avrundat till 0.5 milj. kr. 

enligt följande sammanställning. 

Anslagsberäkning a\'seende inredning (I 000-tal kr.) 

Medebtillgång 

Medelsrescrvation 1982-06-30 (avrundat) 
Anslag för 1982/83 
Anslag för I 9B3/84 

) 958 
9000 

542 

13500 

Beräknad medclsförbrukning 

1982/83 
1983/84 

8000 
5500 

13500 

De kostnader som tas upp i följande utrustningsp/an bör godtas. Med 

hänvisning till vad jag har anfört tidigare under punkten G 3 förordar jag 

under rubriken Sveriges lantbruksuniversitet en höjning av kostnadsramen 

Centrala servicefunktioner m. m. Vidare förordar jag att under samma 



Prop. 1982/83: 100. Bilaga 11 Jordbruksdepartementet IOI 

rubrik en ny kostnadsram Garpenberg. Plantförsöksstation förs upp i 
planen. 

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till tilläggsbudget lI 
förorda nya kostnadsramar för Växtförädling. Svalöv för Sveriges lant

bruk~universitet i Alnarp och för Vaccinenhet för statens veterinärmedi

cinska anstalt och för upp dessa ramar i utrustningsplanen för budgetåret 
1983/84. 

Utrustningsplan fl 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt 

Sveriges lanthruksuniversitet 

Ultunu 
Ökad antagning till vete-

rinärlinjen 
Växtskyddscentrum 
Centrala servicefunk-

tioner m. m. 
Kraftfoderfabrik vid 

Lövs ta 

Garpenberg 
Plantförsöksstation 

Alnarp 
Växtskyddscentrum 
Växtförädling, Svalöv 

Riibäcksdalen 
Maskin- och lager-

utrymmen 

Öjebyn 
Djurstallar m. m. 

Ersiillningsanskaffningar m. m. 

Budget;lret 1981/82 
Budgetaret 1982/83 
Budgetåret 1983/84 

Statens veterinär
medicinska anstalt 

Centrnlblock 
Telefonväxel 
Vaccinenhet 

Statens naturvårdsverk 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1981/82 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1982/83 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1983/84 

Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram art 1 t. o. m. Beräknad för 
nitiv 1982-
ram 06-30 1982/83 1983/84 

2 350 
5000 

1950 

2800 

1900 

6000 

700 

1 350 

8600 
9500 

11000 

17000 

58002 

4500 

5250 

5850 

20002 

650 

2b 

3 

1 
3 

I 
1 
3 

l 
l 
3 

3 

2004 
4175 

724 

4558 

5056 

15 ()()] 
569 

2 126 
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Utrustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram art 1 t. o. m. Beräknad för 
nitiv 1982-
ram 06-30 1982/83 1983/84 

Statens strålskydds
institut 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1981/82 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1982/83 

Ersättningsan~kaffningar 
m. m. budgetåret 1983/84 

Vissa utredningskostnader 

I 000 

1120 

I 300 

360 

252 

3 

326 

93630 2650 
~ 

95980 

34 793 27 986 28 000 

' Art av kostnadsram för resp. objekt. 
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

90779 

2 Ny kostnadsram för de angivna objekten föreslås i prop. 1982/83: IOI. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 28 

milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Ans/agsheräkning avseende utrustning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad riledclsförbrukning 

Medelsrcscrvation 1982-07-01 (avrundat) 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/84 

4986 
23000 
28000 

55986 

1982/83 
1983/84 

27986 
28000 

55986 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden får för varje i inrednings

resp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga ut beställningar intill högst 

det belopp. som angetts som kostnadsram for objektet. med avdrag för de 

medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa budgetår 

innebär detta att medgivande får lämnas att beställa inredning och utrust

ning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. del~ för hyggnads

styrelsen till ett sammanlagt belopp av (76 086000-64 563 000 =) avrundat 

11.5 milj. kr.. dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av 

(95 980000-90 779000 =) avrundat 5.2 milj. kr.. allt att betalas tidigast 

under budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning för lokaler vid Sveriges lanthruksuniversitet 
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m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregå

ende, 

2. till Inredning och utrustning m· lokaler vid S\'eriges lanthruks

unii'asitet m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 28500000 kr. 

G 5. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

35 305 597 
39268000 

47852000 

Reservation 1212383 

Anslaget disponeras av skogs- och jordbrukets forskningsråd för bidrag 

till forskning som gagnar skogsbruket, jordbruket och trädgårdsnäringen. 

Inom ramen för anslaget bestrids även kostnader för forskartjänster. 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd omorganiserades den 1 juli 1981 

!prop. 1980/81: 129. JoU 1980/81:27. rskr 1980/81:336). Enligt den nya 

instruktionen har rådet till uppgift att främja och stödja sådan forskning 

som gagnar skogsbruket. jordbruket och trädgårdsnäringen. Rådet skall 

uppmärksamma behovet av forskning, som är angelägen från samhällelig 

synpunkt och som har samband med utvecklingen inom dessa näringar. 

Rådet skall verka för att information om forskning och forskningsresultat 

sprids. 
SJFR har med bibehållande av dess karaktär som sektorsorgan anför

trotts uppgiften att svara för den mer långsiktigt kunskapsuppbyggande 

forskningen, dvs. grundforskningen. Betydande satsningar inom grund

forskningen är nödvändiga som förutsättning för den kunskapsuppbyggnad 
som erfordras för att klarlägga fundamentala funktioner och oklara sam

manhang i de biologiska processerna. 

SJFR ser det som mycket angeläget att större klarhet skapas rörande 

förutsättningarna att bäst utnyttja våra tillgångar inom skogs- och jordbru

ket samt djurhållningen. 

Rådets vidgade ansvar för forskning rörande bioteknik. livsmedel. vat

tenbruk liksom andra prioriterade områden präglar årets anslagsfram

ställning. 

Rådet vill även i ökad omfattning stödja kompetensuppbyggnaden på 

angelägna fält bl. a. genom att inrätta olika typer av forskartjänstcr och 

stipendier. Rådet räknar härför sammanlagt 2.5 milj. kr. 

Den biotekniska forskningen avser ett mer tekniskt utnyttjande av egen-
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skaper hos mikroorganismer och/eller andra celler. Biotekniken förväntas 
bli ett viktigt kunskapsområde under överblickbar framtid. Rådet förordar 

att 2 milj. kr. satsas på detta forskningsfält. 

Det tekniska området tillhör ett av de områden som riksdagen priori

terat. Våra kunskaper inom ekonomi och samhällsvetenskap är alltför 
begränsade. Detta gör det särskilt svårt att bedöma dess effekter på våra 

exportmarknader både vad gäller skogs- ochjordbruksråvaror. Det behövs 

en ekonomisk analys av den tekniska och biologiska utvecklingen liksom 

av de styrningsprocesser som påverkar både våra produktionsformer och 

företag. 

Livsmedelsforskning är ett annat område som bör belysas ur ett flertal 

aspekter. Enligt forskningspropositionen bör en bred satsning göras. Även 

om gränsdragningen mellan olika ansvarsområden är oklar finner SJFR. 

som hittills haft ansvaret främst för råvaruproduktionen, det vara naturligt 

att dess ansvarsområde utökas att i första hand omfatta hela odlingsledets 
inverkan på livsmedelskvaliteten. Det innebär utöver nuvarande satsning

ar även studier i syfte att .bl.a. klarlägga den moderna lagringsteknikens 
och vidareförädlingens inverkan via foder. djur etc. på livsmedlen. 

Inom det skogliga området har rådet bidragit till en väsentligt ökad 

satsning på forskning rörande skogens förnyelse. Det är angeläget att den 

nu uppnådda nivån bibehålls och inom några delområden även förstärks. 

Rådet bedömer att skoglig produktionsforskning kräver väsentligt ökat 

stöd under de närmaste åren. Därvid bör områden avseende grundläggan

de biologisk inriktning särskilt beaktas för att därmed öka insikten beträf

fande orsakssamband under olika faser av produktionsförloppet. Forsk
ningen inom produktionsområdet bör intensifieras inte minst vad beträffar 
torvmarkers utnyttjande för skogsproduktion. Vidare bör förutsättningar 
skapas för en vidgad forskning av grundläggande karaktär om skogsmar
ken, dess ekologi och produktionsförmåga på lång sikt. Ytterligare ett 
projektområde inom den skogliga sektorn som rådet särskilt vill framhålla 
är skoglig resursinventering. I detta sammanhang vill rådet även framhålla 

som synnerligen angeläget att en·skoglig markkartering med bl. a. perma

nenta provytor kommer till stånd i samband med den nya riksskogstaxe

ring som startar våren 1983 och skall fortgå under en femårsperiod. 

Den framtida forskningen inom jordbruksområdet måste i hög grad 

inriktas mot en mer naturresursbevarande odling och en effektivare hus

hållning med icke förnyelsebara energi- och råvarukällor. Behovet av 

forskning rörande markresurser och odlingssäkerhet understryks. Proble

met med försurningar bör beaktas speciellt vad avser påverkan på markens 
långsiktiga reaktionssystem. 

Inom djurområdet spelar sjukdomar med till stor del infektiös bakgrund 

en viktig roll. Behovet av grundforskning är stort även för andra välkända 

och vanligt förekommande sjukdomar. En ökad satsning på forskning 
rörande mastit hos nötkreatur är särskilt angelägen. 
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Immunologin är en starkt expanderande vetenskap. Kunskaper inom 

ämnesområdet är nödvändiga icke bara för ett effektivt bekämpande av 

infektionssjukdomarna och i samband därmed utvecklandet av lämpliga 

vaccinationsprogram utan även för att kunna utveckla lämpliga metoder 

inom avelsarbetet inriktade mot en ökande sjukdomsresistens. 

För att förebygga utfodringsorsakade hälsostörningar fordras fortsatt 

forskningsarbete både inom grundforskningen och den tillämpade forsk

ningen rörande produktionssjukdomarna. En ökad forskning rörande vom

digestion är oundgängligen nödvändig för att rationellt kunna utnyitja nya 

foderkomponenter och biomassafraktioner. som kan komma att uppträda i 

framtiden. I samband härmed krävs betydligt ökade insatser inom foder

medelskemi och foderteknologi. 

SJFR finner det angeläget med ökade satsningar på fiskeriforskning. 

Rådets uppgift är därvid att i första hand stödja grundläggande forskning 

inom de sektorer som rådet tilldelats särskilt ansvar för. Fiskeriforskning 

inom vattenbruk ligger klart inom rådets ansvarsområde och den bör i 

första hand omfatta fiskeribiologisk forskning rörande nutrition och utfod

ring, hälsovård och sjukvård med särskild hänsyn tagen till ämnesområde

na patologi, mikrobiologi samt beträffande metodutveckling för diagnostik 

och profylax, avel samt grundläggande forskning rörande problem förknip

pade med använda driftsformer och för tekniskt utvecklingsarbete. 

SJFR har härutöver sitt ansvar för såväl odlad som icke odlad fisk i 

grundläggande frågor av livsmedelshygienisk. nutritionell och annan ka

raktär av betydelse för en konsumtionsriktig produkt. 

Miljöfrågorna tilldrar sig allt större intresse inom samtliga sektorer där 

rådet arbetar. Rådet har som sektorsorgan alltid hävdat att varje sektor bör 

ta ansvar för de miljöskador som orsakas flora och fauna och således 

bedriva forskning som syftar till förbättring därvidlag. Ökade satsningar på 
forskning rörande miljön ter sig mycket angelägna. 

För budgetåret 1983/84 begärs en uppräkning av anslaget med 14,6 milj. 

kr. 

Föredragandens öven•äganden 

Genom de beslut regering och riksdag fattade med anledning av den 

forskningspolitiska propositionen våren 1982 fastlades vissa övergripande 

prioriteringar inom forsknings verksamheten. Bl. a. följande områden an

gavs i samband därmed som prioriterade, nämligen forskning om ekolo

giska samband. särskilt grundläggande forskning om markekologi och 

forskning på livsmedelsområdet. 

För grundläggande forskning om markekologi har jag beräknat samman

lagt 1,5 milj. kr. under detta anslag. 

Hösten 1982 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att se över 

livsmedelsforskning m. m. I avvaktan på utredningens resultat har jag 

beräknat medel för främst utredningar och planering under budgetåret 

1983/84. 
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Med hänsyn till den grundläggande forskningens betydelsefulla roll före

slår jag en förstärkning av forskningsrådets resurser. För att möjliggöra en 

kunskapsuppbyggnad har jag under anslaget räknat viss förstärkning för 

forskartjänster och stipendier. I min beräkning av anslaget har jag räknat 

med ytterligare medel för fiskeribiologisk forskning, bioteknisk forskning, 

skogsproduktionsforskning och skoglig markkartering. Jag har i min me

delsberäkning för dessa ändamål räknat 4.9 milj. kr. 

För SJFR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om totalt 47 852 000 

kr.. vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budgetår om 

8 584 000 kr. Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 47 852 000 kr. 

G 6. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2300000 

2 300000 

2300000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras 

i ett mellan staten och Stiftelsen Svenskjordbruksteknisk forskning träffat 
avtal om gemensam finansiering av forsknings- och ut vecklings verksamhet 

på det jordbrukstekniska området. Avtalet avser tiden den I juli 1981-den 

30 juni 1984. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksam

heten genom ett årligt bidrag av 2,3 milj. kr., eller sammanlagt 6.9 milj. kr. 

Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst motsvarande 

belopp. varav sammanlagt minst 3,6 milj. kr. i form av direkt bidrag. 

Ansvaret för genomförandet av det avtalade programmet åvilar Jordbruks

tekniska institutet. 

Föredragandens Öl'en·äganden 

Anslaget bör i enlighet med avtalet meHan staten och Stiftelsen Svensk 

jordbruksteknisk forskning föras upp med 2,3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektil' jordbruksteknisk forskning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 2 300 000 kr. 
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G 7. Bidrag till växtförädling 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

24202 344 

27100000 

28590000 

Reservation 1 346855 

Den gemensamma finansieringen av växtförädlingen regleras i avtal 

mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den 1 

januari 1980-den 31 december 1989. Ansvaret för genomförandet av avta

let åvilar växtförädlingsnämnden. 

Viix(förädlingsniimnden 

Växtförädlingsnämnden hemställer att statens bidrag räknas upp med ca 

10% eller 2,7 milj. kr. till sammanlagt 29,8 milj. kr. 

Av nämnden gjord utredning om resistensförädling framgår att betydan

de resursförstärkningar har bedömts erforderliga för en intensifiering av 

resistensförädlingen med någorlunda hög ambitionsnivå i fråga om olika 

mål och den tid inom vilka de skall genomföras. Ett tillskott av medel om 

ca 20 milj. kr. per år har uppskattats nödvändigt. Härav har storleksord

ningen en tredjedel bedömts ankomma på grundläggande forskning, främst 

inom växtpatologi och resistensgenetik och kan lämpligen finansieras via 

skogs- och jordbruksforskningsrådet. Resterande två tredjedelar avser 

mera målinriktad forsknings- och utvecklingsverksamhet samt praktiska 

växtförädlingsinsatser och finansieras lämpligen via växtförädlingsnämn

den. 
Enligt växtförädlingsnämndens mening är viss omfördelning av de medel 

nämnden nu disponerar till resistensområdet möjlig. Då betydande medel 

redan nu satsas på resistensförädling samt då andra angelägna behov även 
framöver måste tillgodoses, måste emellertid, för det fall verksamheten 

skall kunna utökas i mera betydande omfattning, växtförädlingsnämndens 

resurser förstärkas. Medelsbehovet för ytterligare satsning på resistensför

ädling bör enligt nämndens mening övervägas i ett vidare sammanhang. 
Enligt växtförädlingsnämndens mening kan forskning inom i det föregå

ende berörda områdena leda till viktiga genombrott vad gäller möjligheter

na att motverka växtsjukdomar och skadedjur. För det fall strävan skall 

vara att i ökad utsträckning söka utnyttja de odlade grödornas resistens

egenskaper för att motverka olika skadegörare, bör enligt växtförädlings

nämndens mening behovet av ökad forskning inom området beaktas i 

samband med överväganden om de i proposition (1981/82: 106) om forsk

ning m. m. redovisade förslagen. Då en vidgad verksamhet kräver att 

ytterligare kompetens byggs upp, bör en utbyggnad ske successivt under 

förslagsvis en femårsperiod. 
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Föredragandens öven·äganden 

Jag beräknar anslaget till 28 590000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till väx(fårädling för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 28 590 000 kr. 

G 8. Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogs

gödsling m. m. 

1981 /82 u !gift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4350000 

6000000 

6000000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsför

ädling och skogsgödsling m. m. regler~s i ett mellan staten och Stiftelsen 

Skogsförbättring träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings

och utvecklingsverksamhet rörande skogsträdsförädling och skogsgöds

ling m. m. Avtalet avser tiden den I juli 1982-den 30 juni 1985. Enligt 

avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom att 

tillskjuta 15 ,l milj. kr., varav 5 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 

1982/83 och 1983/84 samt 5, 1 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Stiftelsen 

åt ar sig att under avtals perioden till skjuta sammanlagt lägst 15 ,l milj. kr., 

varav minst 14 milj. kr. som direkt, kontant bidrag. Staten åtar sig dessut

om att under avtalsperioden tillskjuta ytterligare sammanlagt 3 milj. kr. 

Medlen skall bl. a. användas till ökat klonurval. intensivare skötsel av de 
anlagda avkommeförsöken samt bättre utvärdering av ddta material. An

svaret för den avtalade verksamhetens bedrivande åvilar Institutet för 

skogsförbättring. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

förbättring föras upp med 6 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektil' forskning rörande skogsträdsfjjrädling och 

skogsgödsling m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 6000000 kr. 

G 9. Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7950000 

10000000 

10800000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i ett 

mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU träffat avtal om gemensam 
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finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det skogstek

niska området. Avtalet avser tiden den I juli 1982-den 30 juni 1985. Enligt 

avtalet åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten 

genom att til\skjuta 28,5 milj. kr., varav 8,8 milj. kr. under budgetåret 
1982/83, 9,6 milj. kr. under budgetåret 1983/84 och 10,1 milj. kr. under 

budgetåret 1984/85. Stiftelsen åtar sig att under avtalssperioden tillskjuta 

sammanlagt lägst 28.5 milj. kr., varav minst 25,5 milj. kr. som direkt, 

kontant bidrag. Staten åtar sig dessutom att under avtalsperioden tillskjuta 

ytterligare sammanlagt 3,6 milj. kr. I det kortare perspektivet behövs dessa 

medel för en snabbare anpassning av dagens maskiner och metoder i såväl 

storskalig som småskalig drift till ett ökat uttag av biomassa under 1980-

talet. För att tillgodose utvecklingsbehoven i det längre perspektivet be

hövs en väsentligt ökad satsning på s. k. perspektivstudier samt på analy

ser av framtida system för skogsvård. Utvecklingen av system för avverk

ning och transport. anpassade till virkets vidare hantering och användning, 

behöver intensifieras. Ansvaret för verksamhetens genomförande avses 

liksom hittills åvila Nämnden för skogsteknisk forskning. 

Fiiredragandens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

teknisk FoU föras upp med 10,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektiv skogsteknisk fiirskning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 0 800 000 kr. 

G 10. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

422217 
537000 

567000 

Skogs- och lantbruksakademien har till uppgift att med stöd av veten

skap och praktisk erfarenhet verka för det svenskajordbrukets och skogs

brukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. Från ansla

get bestrids kostnader för akademiens ordinarie tjänstemän, ersättning åt 

skoglig expertis. bidrag till bibliotek m. m. samt vissa kostnader för ut

ländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter. 

Skogs- och lanthruksakademien 

I. Pris- och löneomräkning 16000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär inskränkning av biblioteksverksamheten 

(+5000). 

3. Medel begärs för en tjänst som skoglig sekreterare ( + 117 000 kr.). 

4. Medel begärs för ökade bidrag till bibliotek m. m. ( + 35 000 kr.). 
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5. Medel begärs för portokostnader ( + 150000 kr.). 

Föredragandens även-äganden 

För nästa budgetår bör bidraget till Skogs- och lantbruksakademien 

höjas med 30 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra,!{ till Skogs- och /antbruksakademien för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 567 000 kr. 
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H. MILJÖVÅRD 

H I. Statens naturvårdsverk 

1981/82 Utgift 

I 982/83 Anslag 

I 983/84 Förslag 

83042658. 

91140000 

95861000 

Statens naturvårds verk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 

naturvård, däri inbegripet vattenvård, luftvård och renhållning utomhus, 

samt om rörligt friluftsliv, jakt och viltvård, allt i den mån sådana ärenden 

ej ankommer på annan myndighet. Till verkets förvaltningsområde hör 

även ärenden enligt miljöskyddslagen (I 969: 387, ändrad senast 1981: 860) i 

den mån dessa ej ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd eller 

annan myndighet. Verket har tillsyn över efterlevnaden av lagen 

( 1973: 329) om hälso- och miljöfarliga varor (ändrad senast 1980: 217) och i 

anslutning därtill meddelade föreskrifter, i den mån tillsynen ej ankommer 

på annan myndighet. Verket har vidare till uppgift att leda och främja 

företrädesvis målinriktad naturvårdsforskning och undersökningsverk

samhet inom naturvårdsområdet. 

Till verket är produktkontrollnämnden knuten. Nämnden prövar frågor 

som avses i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. i den mån prövningen ej 

ankommer på annan myndighet. 

Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör. Inom verket finns en administrativ avdelning, en naturresursavdel

ning, en teknisk avdelning, en forsknings- och undersökningsavdelning 

samt ett sekretariat för planering och information. 

Vidare finns inom verket en forskningsnämnd och en delegation för 
anläggningsstöd till idrotten. 

198:!/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens före-
naturvårds verk draganden 

Personal 519 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 77 348000 +8111000 +3 tilOOOO 

(därav lönekostnader) (62 902 000) (+1556000) (+ 1306000) 
Lokalkostnader 13 792 000 +1111000 +1111000 
Särskilda under-

sökningar 10000 

91150000 +9222000 +4721000 

Inkomster 
Ersättning för 

särskilda under-
sökningar 10000 

Nettoutgift 91140000 +9222000 +4721000 
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Statens naturvårdsverk 

I. Pris- och löneomräkning 4 451 000 kr. 

2. Huvudförslaget skulle innebära att medel motsvarande ytterligare ca 

tio tjänster fråntogs verket. Stora personalbehov föreligger för att kunna 

klara en rad såväl gamla som nya uppgifter som pålagts verket och för vilka 

verket aldrig erhållit några tjänster. Inom en åtminstone oförändrad real 

resursram ser verket möjligheter att åstadkomma konsolideringar och där

med fortsätta omprioriteringsarbetet från tidigare år. (+I 857 000 kr.) 

3. Medel motsvarande elva tjänster <för bekämpningsmedelsregistrering, 

produktregistret, kadmiumfrågor samt faunavård) har hittills tillfälligt 

anvisats verket bl. a. genom medgivande till överskridande. Med hänsyn 

till ifrågavarande arbetsuppgifters karaktär bör medlen nu permanent till

föras verket. ( + I 763 000 kr.) 

4. Posten Reseersättningar behöver öka både för inrikes resor för det 

intensifierade tillsynsarbetet och för utomnordiska resor till följd av ver

kets ökade internationella engagemang inom såväl det tekniska miljöskyd

det som produktkontrollen. ( + 300000 kr.). 

5. Kostnaderna för uppbyggnaden och driften av ADB-baserade infor

mationssystem kommer att öka väsentligt. Ökningen avser främst Ml- 01 

samt en ökad användning av ADB inom verkets administration och inom 

forsknings- och undersökningsverksamheten. ( + 2 242 000 kr.) 

6. Kostnadsökningarna för vissa laboratorieutensilier, kemikalier m. m. 

har varit mellan 20 och 50%. Om inte kompensation för prishöjningarna 

erhålls blir följden att verksamheten måste inskränkas, vilket medför att 

personal och utrustning . inte kan utnyttjas. Verket har vidare via 
UUH-anslag erhållit betydande belopp för ersättning och nyanskaffning av 

laboratorieutrustning. Utrustningen måste underhållas, i annat fall kan·den 

inte utnyttjas, vilket är slöseri med det stora kapital utrustningen represen

terar. 
Kostnaderna för det löpande tillsynsarbetet på central nivå iform av 

kvalificerade provtagningar, drift av kontrollutrustning etc. har ökat och 

kommer att öka än mer under de närmaste åren. Detta gäller såväl det 

tekniska miljöskyddet som produktkontrollen. om· inte dessa kostnader 

kan finansieras spolieras möjligheterna till meningsfull tillsyn och kontroll 

på nämnda områden. (+515000 kr.) 

7. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till 14 903 000 kr. (+I 111 000 kr.) . 

. Föredragandens örervii{;anden 

För nästa budgetår bör medel för statens naturvårdsvcrk beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Statens naturvårdsverk har föreslagit att 

vissa delar av verksamheten på miljövårdsområdet avgiftsfinansieras. så

som prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen och bilavgasverksamhe

ten. Det är angeläget att i ökad utsträckning finansiera myndigheternas 

verksamhet inom miljövårdsområdet genom avgifter. Jag har därför för 
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avsikt att återkomma till de förslag naturvårdsverket lagt fram. Ett system 

med tillsynsavgifter kräver mer fullständiga uppgifter om företag som 

bedriver miljöfarlig verksamhet än vad som f. n. föreligger. Med hänsyn 

bl. a. härtill har jag beräknat medel för fortsatt utbyggnad av ADB-syste
met för information från tillsynsverksamheten enligt miljöskyddslagen 

(Ml-01). Därmed bör samtliga länsstyrelser kunna anslutas till systemet 

under budgetåret 1983/84. Vidare har jag beräknat medel för förstärkning 

av bekämpningsmedclskontrollen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 95 861 000 kr. 

H 2. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6535183 

6702000 

7241000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till

stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. Näm11den består av 

ordförande och tre andra ledamöter. I nämnden finns fyra avdelningar. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 

1982/83 

28 

5 379000 
(4604000) 

429000 
894000 

6702000 

Koncessionsnämnden för mi(iöskydd 

I. Pris- och löneomräkning 448 000 kr. 

Beräknad ändring 1983/84 

Koncessions
nämnden för 
miljöskydd 

+I 123 000 
(+ 912000) 
+ 47000 

99000 

+I 071000 

Före
draganden 

+595000 
(+575000) 
+ 43000 
- 99000 

+539000 

2. Huvudalternativet innebär en ökning av anslaget med 411 000 kr. 

3. En tillämpning av huvudförslaget kan få ej önskvärda konsekvenser, 

såsom förlängd handläggningstid för ärenden vid nämnden. 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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Fiiredragandens ö1·erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Koncessionsnämnden för miljiiskydd för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 7 241 000 kr. 

H 3. Miljövårdsinformation 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3848269 

2800000 

2900000 

Reservation I 208 718 

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från ansla

get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 

Statens naturvårdsverk 

För att miljövårdsinformationens samlade resurser skall kunna använ

das effektivt och rationellt ärt. ex. utgivning av riktlinjer för miljövårdsar

betet och utbildningsinsatser i samband därmed oundgängligen nödvän

diga. Information och utbildning är alltså ett viktigt led i strävan att 

rationalisera miljövårdsarbetet. 

En viktig målgrupp för verkets information är allmänheten. Informatio

nen till allmänheten består i stor utsträckning av broschyrer, foldrar och 

faktablad. I viss utsträckning produceras också filmer och utställningar. 

Ett antal besökscentraler, s. k. naturum. har byggts upp. Vidare är tidning
en Miljöaktuellt som verket ger ut av stor betydelse. 

Washingtonkonventionen om utrotningshotade djur är ett område som 

kräver omfattande informationsinsatser. 

Ett annat område som kräver ökade insatser framöver är skolan. Det är 

uppenbart att miljövårdsutbildning är en viktig angelägenhet också för de 

miljövårdande organen. Genom utbildning kan en attitydförändring åstad

kommas. 

De ideella naturvårdsorganisationerna har stor betydelse för opinions

bildningen på miljövårdsområdet. Deras verksamhet bör därför få ett fort

satt statligt stöd. Verket anser emellertid att stödet bör utgå direkt till 

organisationerna över ett särskilt anslag. Vägningen av organisationernas 

behov mot verkets informationsbehov bör inte göras av naturvårdsverket. 

Förslaget till bidrag är alltså inget ställningstagande till behovet utan en

dast en uppräkning av tidigare bidrag för pris- och löneökning. 

Med denna utgångspunkt föreslår verket att bidraget till Svenska natur

skyddsföreningen höjs med 80000 kr. till 880000 kr .. att bidraget till 

Riksförbundet för hembygdsvård höjs med 50000 kr. till 490000 kr. och att 

bidraget till Svenska förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar höjs 

med 20000 kr. till 80000 kr. 
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Naturvårdsverkets förslag för budgetåret 1983/84 innebär en anslagsök

ning med sammanlagt 1 790000 kr. till 4590000 kr. Av ökningen avser 

1640000 kr. naturvårdsverkets informationsverksamhet och 150000 kr. 

naturvårdsorganisationerna. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för budgetåret 1983/84 föras upp med 2,9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mi/jifrårdsinfimnation för budgetåret 1983/84 anvisa ett re

servationsanslag av 2 900000 kr. 

H 4. Mark för naturvård 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

21 299876 

20000000 

20000000 

Reservation 27525 

Från anslaget bestrids kostnader för förvärv för statens räkning av 

värdefulla naturområden. De naturvårdsobjekt som förvärvas med anli

tande av medel från anslaget och vissa andra naturvårdsobjekt i statens 

ägo redovisas på naturvårdsfonden, som förvaltas av statens naturvårds

verk. 

Från anslaget bestrids vidare ersättningar enligt naturvårdslagen 

(1964: 822, omtryckt 1974: 1025, ändrad senast 1982: 1097), 86 eller 122 § 

byggnadslagen (1947: 385) i dess lydelse intill den 1 januari 1965 samt lagen 

0974: 434) om bevarande av bokskog. Från anslaget kan utgå statsbidrag 

till kommun eller kommunal stiftelse för skydd av mark för naturvårdsän
damål. Dessutom får anslaget disponeras för utrednings-, förhandlings

och värderingskostnader i samband med säkerställande av mark för natur

vårdsändamål. 

Statens naturvårdsverk 

Syftet med anslaget är att skydda representativa områden och unika 

förekomster av svensk natur som är av betydelse såväl för den vetenskap

liga naturvården som för friluftslivet. Detta sker dels genom förvärv som 

främst inriktas på områden av vetenskapligt-kulturellt intresse, dels genom 

intrångsersättningar och dels genom bidrag till kommuner för säkerstäl

lande av mark för naturvårdsändamål. Den intensifierade skydds verksam

heten, enligt riktlinjerna för hushållning med mark och vatten, föranleder 

ökade insatser. För avveckling av ärenden enligt vissa övergångsbestäm

melser och utbetalningar med anledning av lagakraftvunna domar åtgår 

betydande belopp. 

Omfattningen av dt:t säkerställandebehov som föranleds av urskogsin-
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ventcringcn är betydande och uppskattas till 100-tals milj. kr. I gengäld är 

vårdbehoven inom dessa områden små och innebär oftast bara uppskylt

ning. Då ersättningskostnaderna är så stora bör ett nytt finansieringssätt 

övervägas. Verket har föreslagit att skogsbruket skall bidra med medel för 

säkerställande av urskogar med 5 milj. kr. under fem år genom ianspråkta

gande av skogsvårdsavgifter. Överföring av mark från domänfonden till 

naturvårdsfonden får för budgetåret 1982/83 ske inom en ram av I 0 milj. kr. 

Naturvårdsverket räknar med att behöva domänfondsmark för samma 

belopp även under budgetåret 1983/84. 

Det totala medelsbehovet, utöver överföring från domänfonden inom 

särskild ram, beräknas uppgå till ca 30 milj. kr., men med hänsyn till 

besparingsdirektiven stannar verkets yrkande vid oförändrat anslag, 

20milj. kr. 

Föredragandens iii·en·äuanden 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 20 milj. kr. för nästa 

budgetår. 
Under innevarande budgetår får mark till ett sammanlagt värde av 

1 O milj. kr. överföras från domänfonden till naturvårdsfonden utan att 

särskild ersättning från detta anslag utgår till domänverket. Enligt min 

mening bör en allmän utgångspunkt vara - då produktiv skogsmark tas i 

anspråk för naturvårdsändamål - att ersättningsfrågor skall bedömas på 

samma sätt när det gäller domänverkets mark som i fråga om annan mark. 

De särskilda överföringsmöjligheter som gäller för innevarande budgetår 

bör därför upphöra fr. o. m. nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ,"vfarkför natun·ård för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 20000000 kr. 

H S. Vård av naturreservat m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

23079414 

24 300000 

26800000 

Reservation 478 707 

Från anslaget bc!;trids kostnader för vård och förvaltning av naturvårds

objekt avsatta enligt naturvårdslagen (}964: 822, omtryckt 1974: 1025, änd

rad senast 1982: 1097) och ännu ej avsatta objekt redovisade på naturvårds

fonden. Vidare bekostas från anslaget bl. a. vissa landskapsvårdande åt

gärder inom odlingslandskapet, vård och föryngring av bokskog, upprät

tande av skötselplaner för ej avsatta naturvårdsobjekt och delar av verk

samheten med särskild tillsynspersonal i Norrbottens fjällvärld. 
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Statens naturvårdsverk 

Vården och förvaltningen av naturvårdsobjekt är tillsammans med själva 

avsättningen av objekten en viktig del i arbetet med att uppnå den all

männa naturvårdens mål. Verksamheten syftar dels till att genom restau

reringsåtgärder och fortlöpande vårdinsatser bevara vetenskapligt och 

med hänsyn till landskapsbilden värdefulla områden. dels till att förbättra 

möjligheterna för allmänheten att utnyttja områden lämpade hä1för. Ofta 

är vård- och förvaltningsarbetet inriktat på att inom ett och samma område 

tillgodose både vetenskapliga intressen och friluftsintresset. 

För naturvårdsförvaltningen kommer anslaget i första hand att användas 

för grundläggande vårdåtgärder inom naturvårdsobjekt samt upprustning 

av objekt där vårdåtgärder blivit eftersatta genom att tillräckliga medel inte 

anvisats. Vidare för de övriga åtgärder som bl. a. föranleds av det ständigt 

ökande antalet besökare i såväl de i första hand från friluftslivssynpunkt 

som de från ekologisk synpunkt avsatta naturvårdsobjekten. 

Förutom ansvar för naturvårdsförvaltningen tillkommer även ansvar för 

allt som sammanhänger med gängse fastighetsförvaltning för fastigheter 

bokförda på naturvårdsfonden, såsom underhåll av byggnader och mark

anläggningar, delaktighet i gemensamhetsanläggningar, ansvar enligt ar

rende- och hyreslagstiftning m. m. 

En översyn av naturvårdsförvaltningen har nu genomförts. Ett hand

lingsprogram för effektivisering av naturvårdsförvaltningen har fastställts 

av naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket uppskattar det sammanlagda medelsbehovet under 

anslaget för budgetåret 1983/84 till 47955000 kr., vilket innebär en ökning 

av anslaget med 23 655 000 kr. 

Med anledning av de centrala direktiven om sträng återhållsamhet stan

nar verkets yrkande vid 28 milj. kr .. en ökning med 3, 7 milj. kr. 

Föredragandens ö1·en·äga11det1 

Anslaget bör för budgetåret 1983/84 höjas med 2,5 milj. kr. Jag har 

därvid även beaktat kostnaderna för nytillkomna vårdarealer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till \lård m· naturreservat m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 26800000 kr. 

H 6. Miljövårdsforskning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

39380216 

42800000 

48200000 

Reservation 6808955 

Från anslaget bestrids utgifter för tillämpad forskning inom miljövårds

området. En särskild forskningsnämnd med företrädare för såväl forskare 

som avnämare beslutar om anslagets närmare användning. 
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Statens naturvård.n·erk 

Forskningen skall bidra med vetenskapligt grundat faktaunderlag för 

planering, initiativ och beslut i olika miljövårdsfrågor. Utgångspunkt för 

forskningsplaneringen är därför informationsbehoven på kort och lång sikt 

hos berörda avnämare, i första hand centrala, regionala och lokala miljö

vårdsmyndigheter. 

I framtiden kommer miljövården i ännu högre grad än hittills att behöva 

göra en strikt prioritering mellan olika krav på åtgärder och restriktioner. 

Prioriteringen måste bygga på kunskaper om tillståndet i miljön. om för

väntade risker och hälso- och miljökonsekvenser av olika åtgärder och om 

deras ekonomiska och sociala konsekvenser. Det finns därför starka skäl 

som talar för en ökad satsning på miljövårdsforskning, trots de besparingar 

som behöver göras. Utformningen av en framtida naturresurs- och miljö

politik måste baseras på ett välgrundat faktaunderlag. som innefattar kun

skaper om olika naturtypers och arters tolerans för olika grader av påver

kan. 
Forskningsnämnden har under den senaste fyraårsperioden gjort omfat

tande omprioriteringar av verksamhetens inriktning. Huvuddelen av ansla

get har använts för samordnade satsningar på avgränsade problemområ

den. s. k. projektområden. Följande projektområden drivs budgetåret 

1982/83: 

- försurningens effekter 

- metallers påverkan på den yttre miljön 

- luftföroreningar i tätortsmiljö 

- testsystem för kemiska substanser - vattenmiljön 
- dricksvattenkvalitet och hälsa 

- miljökonsekvenser av odlingsåtgärder inom jord- och skogsbruk - växt-

näringsläckage 
- konsekvenser av skogs- och myrdikning 

- miljö/cellulosa. miljökonsekvenser av skogsindustriella vattenutsläpp 

- bevarande av naturtyper och arter 

- den marina kustzonen. 

Samfinansiering med andra anslagsbeviljande organ sker på vissa områ

den. Miljöforskningsanslaget bidrar exempelvis med 700000 kr. till det av 

forskningsrådsnämnden initierade problemområdet Kemiska hälsorisker i 

vår totala miljö. och med 300000 kr. till .Å..kermarkens ekologi. 

Anslaget för miljövårdsforskning bör för budgetåret 1983/84 innefatta 

satsningar inom områdena Eutrofiering - Kattegatt. Miljömedicin och 

Testsystem för markmiljön. De av verket prioriterade forskningsområdena 

ligger väl i linje med de prioriteringar som görs i propositionen om forsk

ning m. m. Cprop. 1981/82: 106). 

Eutrofieringsområdet motiveras av de svåra kvalitetsproblem som före

ligger längs den svenska västkusten. Området är en utvidgning och kom

plettering av forskningsprojekt som påbörjats inom projektområdet Den 
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marina kustzonen och som hittills stått för merparten av den information 

som framkommit om nämnda problem. 

Behovet av kunskaper om samband mellan miljöstörningar och effekter 

hos människan är stort. Kända exempel på områden där sådana kunskaper 

efterfrågats är Rönnskär. Stenungsund och Sundsvall. Ett projekt med 

inriktning på registeranvändning inom miljöepidemiologin har påbörjats. 

Det är angeläget att en mer omfattande satsning på utveckling av miljöepi

demiologisk metodik - dos- och effektbeskrivning - kan inledas från 

budgetåret 1983/84. 

I regeringens proposition om forskning m. m. förs markekologiskt inrik

tad forskning till den högst prioriterade gruppen. Detta motiveras både 

från de areella näringarnas och miljövårdens synpunkt. Marken fungerar 

som mottagare av en rad föroreningar, som kan ha menlig inverkan på den 

långsiktiga produktionsförmågan och på dess förmåga att oskadliggöra 

andra antropogena föroreningar. Inom flera av de pågående projektområ- · 

dena (t. ex. försurning. metaller) har därför markekologiska moment getts 

hög prioritet. En kraftig nysatsning behöver dock ske för att utveckla 

metoder som möjliggör riskbedömningar i samband med beslut om regist

rering av nya ämnen och åtgärder mot existerande ämnen. 

Det är inte möjligt att inom oförändrad anslagsram prioritera dessa 

områden, bl. a. beroende på att en hårdhänt omprioritering av verksamhe

tens inriktning skett under de senaste åren. Under budgetåret 1982/83 

avslutas endast ett av de pågående projektområdena (Metallers påverkan 

på den yttre miljön). Detta område har hög prioritet och en fortsatt sats

ning på nuvarande nivå är nödvändig. 

I forskningspropositionen framhålls att sektorsorganen mer systematiskt 

bör pröva förutsättningarna för att förlägga uppdrag om långsiktig kun

skapsuppbyggnad och annan forskning till högskolan. Naturvårdsverket är 
positivt till dessa tankegångar. Verkets forskningsnämnd har sålunda se-_ 

dan ett år tillbaka finansierat en professur i växtekologi, särskilt metallers 

omsättning och biologiska verkningar. vid Lunds universitet. Forsknings

nämnden har även beslutat att successivt i samråd med högskolan låta 

inrätta ytterligare forskartjänster på professors- och docent/forskarassis

tentnivåerna. Detta bidrar till att ytterligare minska utrymmet för satsning
ar på nya områden. 

Anslaget för miljövårdsforskning hör för budgetåret 1983/84 räknas upp 

med 5.4milj. kr. till totalt 48.2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Den forskning naturvårdsverket stöder omfattar projekt som är nödvän

diga om vi skall få de kunskaper som behövs för en aktiv politik. syftande 

till en bättre livsmiljö. Miljövårdsforskningen hör därför ges ökade re-
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surser. Anslaget bör för nästa budgetår i enlighet med naturvårdsverkets 
förslag höjas med 5,4 milj. kr. till 48,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Miljövårdsforskning för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 48 200 000 kr. 

H 7. Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6400000 

9000000 

8500000 

Reservation 

Statens stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet regleras i 

ett mellan staten och Föreningen för Industriell Miljövård träffat avtal om 

gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på vat

ten- och luftvårdsområdet. Avtalet avser tiden den I juli 1982-den 30juni 

1985. Parterna medverkar i finansieringen av verksamheten genom bidrag 

från vardera parten av 8milj. kr. under budgetåret 1982/83, 8,5milj. kr. 

under budgetåret 1983/84 och 9 milj. kr. under budgetåret 1984/85. sam

manlagt 25.5 milj. kr. Verksamheten bedrivs i enlighet med ett till avtalet 

fogat ramprogram. Ansvaret för programmets genomförande åvilar enligt 

avtalet Stiftelsen Institutet· för vatten- och luftvårdsforskning. Forskningen 

och viss uppdragsverksamhet utförs sedan den !juli 1982 i ett av Stiftelsen 

ägt bolag, AB IVL. 

Föredragcmcleru ii1•erväganden 

Anslaget bör i enlighet med föreliggande avtal föras upp med ett belopp 

av 8,5 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att bokslutet för Institutet för vatten

och Juftvårdsforskning för verksamhetsåret den I juli 1981-den 30juni 

1982 utvisar ett underskott på 7 ,0 milj. kr. För att täcka underskottet har av 

staten och näringslivet gjorda garantiåtaganden på för vardera parten 

3,5 milj. kr. måst infrias. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kol/ektil· forskning inom mi/jö1•ård.rnmrådet för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 8 500000 kr. 

H 8. Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4008695 

4000000 

4500000 

Reservation 4284783 

Från anslaget bestrids efter beslut i varje särskilt fall uv produktkontroll

nämnden kostnader för undersökningar rörande hälso- och miljöfarliga 

varor. 
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Statens naturvårdsverk 

I samband med produktkontrollens organisationsutredning (Ds Jo 
1980: 4) framkom från flera håll klara besked om att kontrollen av hälso

oeh miljöfarliga varor behöver skärpas kraftigt. Ett medel att stärka pro

duktkontrollen utan att förlora tid i avvaktan på resultatet av organisa

tionsöversynen är anslaget för undersökningar av hälso- och miljöfarliga 

varor. 

Hittills har anslaget i huvudsak utnyttjats för kompletterande undersök

ningar. Bristen på bl. a. personella resurser för produktkontrollfrågor har 

varit starkt begränsande för möjligheterna att initiera, styra och följa upp 

sådana undersökningar och därmed för ett effektivt utnyttjande av ansla

get. 

Som ett led i ansträngningarna att så snabbt som möjligt få till stånd den 

nödvändiga effektiviseringen av kontrollen av hälso- och miljöfarliga varor 

har anslaget under budgetåret 1981/82 utnyttjats något annorlunda än tidi

gare. Med hjälp av konsulter och utomstående expertis. som bekostas via 

anslaget, kan de personella bristerna delvis kompenseras. För budgetåret 

1983/84 erfordras ett anslagsbelopp av 4,5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Det är angeläget att ökade insatser kan göras för att tillgodose undersök

ningsbehovet i samband med kontrollen av hälso- och miljöfarliga varor. 

Anslaget bör därför i enlighet med naturvårdsverkets förslag höjas med 0,5 

milj. kr. till 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor för budget

året I 983/84 anvisa ett reservationsanslag av 4 500 000 kr. 

H 9. Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1 I 009927 
7700000 

12800000 

Reservation 4322228 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom 

miljövårdsområdet, i första hand rörande miljöskydd inom industrin och 

inom kommunerna samt naturvårdsutredningar. 

Statens naturvårdsverk 

Den bundna delen av utredningsanslagct är relativt stor. Under inneva

rande budgetår krävs exempelvis for fjällutredningen, våtmarksinvente

ringen och utredningen om de samlade utsläppen från petrokemiindustrin i 

Stenungsund ca 2.6milj. kr. Det är en medveten strävan hos verket att 
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använda en betydande del av utredningsanslaget för denna typ av större. 

långsiktiga utredningar. 

I prop. 1981/82: 220 om ändring i naturvårdslagen ( 1964: 822) föreslås ett 

program för regionala inventeringar av naturgrus m. m. Inventeringspro

grammet är under en första period om ca fem år avsett att koncentreras till 

befolkningstäta områden där behovet av täktmassor är stort.och till områ

den där betydande naturvårdsintressen finns. Det centrala ansvaret för 

inventeringarna kommer att ligga hos naturvårdsverket medan det regiona

la genomförandet ankommer på länsstyrelserna. I propositionen anges en 

total medclsram för femårsperioden om 15milj. kr. Naturvårdsverket be

räknar ett medelsbehov för inventeringsprogrammets första år (budgetåret 

1983/84) om sammanlagt 3 milj. kr. 

En fortsatt våtmarksinventering för att ge underlag för en bedömning av 

våtmarkernas betydelse och skyddsvärde i förhållande till intressena för 

bl. a. torvtäkt och skoglig virkesproduktion är angelägen. En sådan inven

tering bör genomföras i samverkan mellan naturvårdsverket och berörda 

länsstyrelser. Naturvårdsverket bör därvid svara för bl. a. planering, ut

bildning och samordning medan resp. länsstyrelse genomför inventeringen 

och sammanställer regionala redovisningar. En fortsatt våtmarksinvente

ring under en fcm-årsperiod för län med särskilt stort inventeringsbehov 

beräknas kunna genomföras för en sammanlagd kostnad om 6,2 milj. kr. 

Naturvårdsverket uppskattar kostnaden för budgetåret 1983/84 till sam

manlagt J,6 milj. kr., varav I 250000 kr. till de fem län som inventeras i en 

första etapp. I likhet med inventeringsprogrammet för grus bör en finansi

ering via täktavgift övervägas. 

En genomgång inom verket visar ett behov av nya utredningar och 

undersökningar för ca 18 milj. kr. under budgetåret 1983/84. De samman

lagda anspråken fördelar sig på följande sätt: 

Utredningar rörande miljövård i samhällsplaneringen inkl. 
fjäll utredningen 

Utredningar rörande miljöskydd inom industrin 
Utredningar rörande miljöskydd inom kommunerna 
Utredningar rörande naturvård inkl. naturinventeringar 
Oljeskyddsfrågor 
Grus- och våtmarksinventeringar 

Totalt 

2000000 
3000000 
4000000 
3000000 
1200000 
4600000 

17 800 000 

Efter en prioritering av de mest angelägna uppgifterna och en samord

ning av olika aktiviteter har verket kommit fram till att med en anslagsram 

av 12,8 milj. kr. bör målsättningen med verksamheten på anslaget kunna 

upprätthållas. 

Föredragandens överväganden 

För en effektiv hushållning med naturresurserna krävs ett fullgott be

slutsunderlag. Det är därför angeläget att de av naturvårdsvcrket redovi-
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sade programmen för grus- och våtmarksinventeringar kan genomföras. 

För nästa budgetår bör anslaget höjas med 5. I milj. kr. till 12.8 milj. kr. 

Kostnaderna för inventeringsverksamheten bör finansieras genom av

gifter. Regeringen avser därför att uppdra åt naturvårdsverket att skynd

samt lägga fram förslag till utformningen av en sådan avgift. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirskilda undersökningar inom mi/jövårdsområdet, m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 12 800 000 kr. 

H 10. Program för övervakning av miljökvalitet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8208562 

9700000 

11200000 

Reservation 572591 

Från anslaget bestrids kostnader för programmet för övervakning av 

miljökvalitet (PMK). Inom ramen för programmet skall regelbundna prov

tagningar och undersökningar genomföras vid mätstationer och inom ob

servationsområden över hela landet. Undersökningarna skall belysa hur 

föroreningar påverkar miljön och hur de transporteras i luft, mark och 

vatten. Långsiktiga och allmänna miljöförändringar skall kunna spåras och 

följas. 

Statens naturvårdsverk 

Programmet byggs upp successivt. men anslagsutvecklingen har med

fört att uppbyggnaden försenats i förhållande till de ursprungliga planerna. 

Den anslagsframställning som görs för budgetåret 1983/84 är att anse 
som en slutkalkyl för ett fullt utbyggt program för övervakning av miljö

kvalitet i dess första skede. I anslagsframställningen för budgetåret 1980/81 

angavs kostnaden för ett fullt utbyggt PMK till 11 milj. kr. Kostnadsut

vecklingen sedan dess skulle innebära en uppskrivning av detta belopp till 

14, l milj. kr. Naturvårdsverket vill understryka att ett miljöövervaknings
program av PMK:s natur aldrig är statiskt. Nya miljöproblem kan uppkom

ma och nya regioner behöva kontrolleras. Strategi och metodik kan behö

va förändras i takt med utvecklingen inom forskning och miljökontroll. 

Det luft- och nederbördskcmiska nätet byggs ut till full omfattning i 

anslutning till de 20 PMK-områdena. European Monitoring and Evaluation 

Program är nu fullt utbyggt enlig1 nuvarande programhandlingar. Två 

avancerade atmosfärkemiska stationer i västra resp. östra Sverige byggs· 

upp. I samverkan med de nordiska länderna, inom ramen för ministerrå

dets styrgrupp för miljöövervakning. upprättas en s. k. baselinc station 

enligt FN:s program GEMS. 

För sötvatten förutses en etablering av ett fullt utbyggt grundvatten- och 
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ytvattenprogram i samtliga 20 PMK-områdcn. Dessutom planeras en kon

troll av utlakningen från landets viktigaste naturgeografiska regioner. Vis

sa större sjöar av riksintresse övervakas också inom sötvattenprogram

met. 
De marina intensivstationerna i Östersjön och Västerhavet byggs ut med 

en övervakning i det fria vattnet. Detta ökar utvärderingsmöjlighetcrna 

bl. a. för de internationella utsjöprogrammen. Revisionen av Baltic Moni

toring Program ökar kraven på insatser av denna typ. Automatisk vatten

provtagning etableras på två stationer, liksom ett rullande scdimentpro

gram. 
Programmet för en integrerad övervakning luft/mark/vatten byggs ut till 

att omfatta 20 områden. En ökad satsning på framför allt analys av orga

niska föreningar inom miljögiftsprogrammet bedöms nödvändig. 

Programsekretariatet vid verket för planering, programutveckling, sam

ordning av datahantering, tillhandahållande av statistik och samlad rappor

tering av resultaten från verksamheten behålls vid nuvarande omfattning. 

En fortsatt utbyggnad av statistik och rapportering förutses. 

Naturvårdsverket föreslår att anslaget höjs med 4,4 milj.kr. till 14, I milj. 

kr. 

Foredragandens överväganden 

Programmet för övervakning av miljökvalitet bör byggas ut. Anslaget 

bör därför höjas för nästa budgetår med 1,5 milj. kr. till 11 ,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Program j(>r ö1·ermkning m· mi/jökvalitet för budgetåret 
1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 11 200 000 kr. 

H 11. Stöd till miljöskyddsteknik, m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

62873617 

63000000 

63000000 

Reservation 124912796 

från anslaget utgår bidrag till anläggningar för utprovning av nya tek

niska metoder inom miljöskyddsområdet. Bidrag utgår också till anlägg

ningar för återvinning av eller annan behandling av avfall, om en sådan 

anläggning är av betydande intresse för hela landet samt till anläggningar 

för avloppsrening eller avfallsbehandling inom mindre orter med omfat

tande turism eller avloppsreningsanläggningar inom områden som omfat

tas av förordnande enligt 8 § miljöskyddslagen ( 1969: 387) eller inom andra 

områden där skyddet mot vattenförorening bedöms vara av särskilt intres

se från miljövårdssynpunkt. Bidrag kan vidare lämnas för att täcka förlus

ter vid långtidsförvaring eller förvaring under viss tid av kemiskt avfall 

eller annat avfall som är miljöfarligt. Bidragsbestämmelserna finns i för-
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ordningen 0981: 576) om statligt stöd till miljöskyddsteknik. m. m. Ansla

get får dessutom disponeras för handräckningskostnad som enligt 23 § 

miljöskyddsförordningen (1981: 574) får förskjutas av allmänna medel. 

Från anslaget får härjämte bestridas utbetalningar i anledning av tidigare 

gällande bestämmelser om stöd till avfallsbehandling m. m. 

Statens naturvårdsverk 

Syftet med stödet till ny teknik är att underlätta tillkomsten av sådana 

anläggningar, där den tekniska-ekonomiska risken kan bedömas vara så 

stor att anläggningen inte skulle komma till stånd utan statligt stöd. Stödet 

skall ses som ett komplement till styrelsens för teknisk utveckling (STU) 

stöd till tekniskt utvecklingsarbete. 

Erfarenheterna hittills av den nya inriktning som anslaget fick den I juli 

1981 är av naturliga skäl begränsade. Redan nu kan verket emellertid 

konstatera att anspråken på medel från anslaget är stora. Det kommer att 

erfordras en hård prioritering av de aktuella projekten. 

Det ärt. ex. aktuellt att stödja projekt. där nya tekniska lösningar provas 

för att återvinna fiber och energi inom avfallsområdet samt för att omhän

derta miljöfarligt avfall. Exempel på projekt inom jordbruksområdet är 

reningsanordningar för illaluktande gaser i veiltilationsluften. Inom indu

striområdet är det aktuellt att stödja reningsprojekt för omhändertagande 

av lösningsmedelshaltiga, illaluktande. fluorhaltiga och/eller kvicksilver

haltiga gaser samt för att avlägsna specifika föroreningar ur avlopps vatten. 

På energiområdet sker en snabb teknisk utveckling och det är aktuellt all 

stödja förenklade metoder för rökgasavsvavling, begränsning av kväve

oxider samt kvicksilveravskiljning. Exempel på projekt inom trafikområ

det är provning av nya tysta fordon och tillämpning av ny avgasreningstek

nik med blyresistenta katalysatorer. Sammanlagt beräknar verket att stö
det till ny teknik bör uppgå till 50 milj. kr. 

När det gäller stödet till anläggningar för återvinning eller annan behand
ling av avfall, där anläggningen är av gemensamt intresse för hela landet, 

beräknar verket att bidrag kan behöva lämnas till ett belopp av 5 milj. kr. 

Stödet till avfalls- och avloppsanläggningar inom mindre orter med om

fattande turism. inom områden med förordnande enligt 8 § miljöskyddsla

gen samt inom andra från vattenvårdssynpunkt riksintressanta områden 

kan beräknas till 15 milj. kr. 

Stödet till långtidsförvaring eller förvaring under viss tid av miljöfarligt 

avfall samt kostnader för handräckning beräknas uppgå till sammanlagt 

4milj. kr. 

Anslaget bör enligt naturvårdsverket för budgetåret 1983/84 höjas till 
74milj. kr. 
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Föredraganden.i· öven'ä{:anden 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 63 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till mi/jösf...yddsteknik. m. m. anvisa ett reservationsan

slag av 63 000 000 kr. 

H 12. Åtgärder mot försurningen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

115 924 368 

40000000 

65000000 

Reservation 

1 Anslaget Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. 

128762938 

Från anslaget utgår bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag samt 

medel för försöks verksamhet avseende kalkning av mark och grundvatten. 

Swtens naturvårds1·erk 

Riksdagen beslutade år 1976 om en femårig försöksverksamhet med 

kalkning av sjöar och vattendrag. Syftet med försöksverksamheten har 

främst varit att samla erfarenheter beträffande metoder. medel och kostna

der för kalkning samt att bedöma effekterna av kalkning på växt- och 

djurliv. Genom de kalkningsinsatser som gjorts har det också varit möjligt 

att hejda fortsatt försurning av många värdefulla vattenområden. 
Erfarenheterna från försöksverksamheten är klart positiva. Det är möj

ligt att motverka såväl de kemiska som de biologiska förändringarna som 

är en följd av för stor syratillförsel till vattensystemen. Så länge försurning

en inte kan motverkas vid källan bör därför kalkningsverksainheten bedri

vas i sådan omfattning att en betydande del av försurningshotade sjöar kan 

bevaras och redan drabbade återställas. 

Verket anser att för bidragsverksamhet för åtgärder mot försurning i 

sjöar och vattendrag bör för budgetåret 1983/84 utgå minst 60 milj. kr. 

Länsstyrelserna skall svara för kalkningsplanering och bidragsgivning i 

enlighet med de riktlinjer som utformats för verksamheten. 

En fortsatt central uppföljning, rådgivning och information är nödvän

dig. Naturvårdsverket och fiskeristyrelsen skall svara för en kvalificerad 

effektuppföljning av vissa utvalda kalkningsobjekt. fördelade över landet 

och representerande olika kalkningsmetoder. Med hj~ilp av dessa under

sökningar skall generella slutsatser kunna dras av de långsiktiga effekterna 

av kalkningsverksamhet. För vissa speciella frågor behövs särskilda insat

ser. t. ex. vad gäller kvicksilver i fisk vid kalkning. standardiserings- och 

metodutvecklingsfrågor i samband med försurning - kalkning. Natur

vårdsverket och fiskeristyrelsen skall tillsammans svara för denna kvalifi-
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cerade effektuppföljning och för rådgivning och information. Naturvårds

verket skall också ha ansvaret för upprättande och drift av ett kalkningsre- · 

gister, i vilket skall ingå alla uppgifter om kalkningsföretag samt om de 

kemiska och biologiska förhållandena i kalkade sjöar. Kostnaderna för den 
ovan redovisade centrala uppföljningen, rådgivningen och informationen 

uppgår till 5 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 
En försöksverksamhet avseende kalkning av mark och· grundvatten skall 

inledas. Syftet är att. på samma sätt som tidigare skett för sjöar och 

vattendrag. pröva olika åtgärder att motverka försurningens effekter på 

främst skogsmark och grundva.tten. Försöksverksamheten kommer att 

behöva utsträckas under relativt lång tidsperiod, varav en första bör om

fatta fem år. Redan under det första året bör vissa anvisningar kunna tas 

fram, bl. a. för vilka åtgärder som kan vidtas i enskilda brunnar. Förutom 

en detaljerad uppföljning av positiva och eventuella negativa effekter av 

olika metoder. skall en metod utarbetas och tillämpas för kartering av 

kalkningsbehovet i olika delar av landet. En analys av andra metoder än 

kalkning skall också göras. · 

Kostnaderna för försöksverksamheten avseende kalkning av mark och 

grundvatten beräknas för budgetåret 1983/84 uppgå till 8milj. kr. Plane

ringen av verksamheten kommer att ske i nära samverkan med andra 

berörda myndigheter, t. ex. skogsstyrelsen, lantbruksstyrelsen, kommuner 

och länsstyrelser. Vid genomförandet kommer bl. a. den kompetens som 

finns vid Sveriges lantbruksuniversitet att utnyttjas. 

Det behövs ett omfattande informationsarbete i försurningsfrågor som 

vänder sig både till andra länder och till allmänheten i Sverige. En kampanj 

med målsättningen att skapa förståelse för försurningsproblemet och som i 

sin förlängning skall resultera i ändrat beteende både inom landet och 

internationellt bör genomföras. För internationella informationsinsatser 
bör upptas 2 milj. kr. 

Sammanfattningsvis anser verket att anslaget skall för budgetåret 
1983/84 räknas upp till 75 milj. kr. 

FöredraRtmdens iil·erväganden 

Det är angeläget att insatserna mot försurningen kan intensifieras. 

Anslaget bör därför i enlighet med det av riksdagen antagna långtidspro

grammet höjas med 25 milj. kr. till 65 milj. kr. för nästa budgetår. 

Kostnaderna för åtgärdsprogrammet bör. såsom riksdagen uttalat vid sin 

behandling av prop. 1981/82: 151 om åtgärder mot försurningen. finansi

eras genom en höjning av den särskilda beredskapsavgiften på olja. Avgif

ten behöver för detta ändamål höjas med 5 kr. per m3
. Statsrådet Dahl 

kommer senare att föreslå den ändring i lagen (1973: 12!6)"om särskild 

avgift för oljeprodukter som erfordras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder mot försurningen för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

rcscrvationsanslag av 65 000 000 kr. 
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H 13. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

14525017 

14000000 

16660000 

Förenta Nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års 

generalförsamling för att inom ramen för FN: s miljöprogram helt eller 

delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom FN: s olika 

organ. Fondens användning står under överinseende av FN: s miljösty

relse. För åren 1984 och 1985 har antagits en ram för verksamheten på 

120 milj. dollar. 

Det är angeläget att Sverige även fortsättningsvis stödjer det arbete som 

bedrivs av miljöstyrelsen. För budgetåret 1983/84 bör anslaget föras upp 

med 16660000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Förenta Nationernas miljö.fond för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 16660000 kr. 

H 14. Restaurering av Hornborgasjön 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1860934 

18000000 

I 000 

Reservation 139065 

Från anslaget bestrids kostnaderna för restaurering av Hornborgasjön. 

Statens natun·årdsverk 

Den av naturvårdsverket tidigare uppgjorda tidsplanen för åtgärdernas 

genomförande har visat sig inte kunna hållas. Orsakerna till detta är flera. 

Handläggningen av vattenmålet kräver längre tid än beräknat. Vissa yr

kanden i målet har medfört ytterligare undersökningar och redovisningar. 

Vidare har lösningarna på vissa tekniska frågor kring vallbyggnationerna 

fått granskas ytterligare på grund av de svårigheter som är förenade med 

dessa åtgärder. Slutligen behövs tid för en noggrann planering av bygg

nadsåtgärderna. 
För innevarande budgetår har 18 milj. kr. anvisats för restaurering av 

Hornborgasjön. Till följd av uppkomna förseningar kommer egentliga 

byggnadsarbeten inte att påbörjas under innevarande budgetår och endast i 

begränsad omfattning under budgetåret 1983/84. Detta medför att medels

behovet för investeringar uppstår först senare och att utgifterna under 

innevarande budgetår och under budgetåret 1983/84 kommer att bli väsent

ligt lägre än vad som tidigare beräknats. 
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Belastningen på anslaget under innevarande budgetår kan beräknas till 

ca 3 .8 milj. kr. och under budgetåret 1983/84 till ca 7. I milj. kr. Detta 

innebär att hittills anvisade medel torde täcka kostnaderna även under 

budgetåret 1983/84. 

Föredragandens iil·erväganden 

Tidsprogrammet för restaureringsarbetet har av skäl som naturvårdsver

ket redovisat måst förskjutas. Hittills anvisade medel torde täcka kostna

derna även under budgetåret 1983/84. Anslaget bör därför för nästa budget

år föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Restaurering av Hornhorgasjön för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

H 15. Toxikologisk informationsservice, m. m. 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

5 200000 

5450000 

Från anslaget bestrids kostnader för toxikologisk informationsservice 

och viss övrig miljöinformationsservice. Naturvårdsverket har det sam

lade ansvaret för verksamheten. Huvuddelen av informationsservicen ut

förs vid karolinska institutets bibliotek och informationscentral. 

Statens naturvårdsverk 

Verket och karolinska institutet har på regeringens uppdrag redovisat 
förslag till plan för uppbyggnaden av en toxikologisk informationsscrvicc 

m. m. Budgetåret 1983/84 blir det första året med en mer omfattande 

egentlig scrviceverksamhet. Inriktningen framgår i sina huvuddrag av 

planen. Med hänsyn till att några erfarenheter av verksamheten ännu ej 

vunnits kan verksamhetsinriktningen för budgetåret 1983/84 inte specifi

ceras mer än vad som framgår av planen. Verket begränsar därför sitt 

yrkande för budgetåret 1983/84 till 5.6 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för budgetåret 1983/84 höjas med 250 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Toxikologisk informationsserl'ice. m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 5 450 000 kr. 

9 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /()0. Bilaga 11 
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H 16. Statens strålskyddsinstitut 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

16952476 

13247000 

14284000 

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskyddsla

gen (1958: I JO, ändrad senast 1982: 826) och har därjämte bl. a. till uppgift 

att vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet. Institu

tet har vidare ett centralt samordnande ansvar för den målinriktade strål

skyddsforskningen och skall även självt bedriva målinriktat forsknings

och utvecklingsarbete inom strålskyddsområdet. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en generaldirektör. 

Inom institutet finns tre enheter. nämligen administrativa enheten, tillsyns

enheten samt forsknings- och utvecklingsenheten. Vid institutet finns en 

rådgivande forskningsnämnd och en beredskapsnämnd mot atomolyckor. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens strål- Före-
skyddsinstitut draganden 

Personal 131 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 19723000 -2157000 -2 170 000 

I därav lönekostnader) (17017000) (-) (-3109000) 
Lokalkostnader 3 828 000 - 252000 - 702000 
Engångsanvisning + 150000 

23551000 -2259000 -2872000 

Inkomster 
Inkomst av strålskydds-

verksamhet 2093000 - 391000 - 441000 
Koncession för energi-

producerande reaktor 7056000 -3 335 000 -3 335 000 
Ersättning för kost-

nader för insamling 
och analys av luftburen 
radioaktivitet 1155000 - 133000 - 133 000 

Nettoutgift 13247000 +1600000 +I 037000 

Statens strålskyddsinstitut 

I. Pris- och löneomräkning I 815 000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär en ökning med I 365 000 kr. 

3. För totalförsvarsberedskap bör engångsanvisas 150 000 kr. 

4. Den nuvarande tillsynsbyrån bör delas upp i en byrå för kärnkraftstill

syn och en för övrig tillsyn. En tjänst som byråchef behöver därvid 

inrättas. Samtidigt kan en tjänst som avdelningsdirektör dras in. 
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Föredragandens ö1·en·äganden 

För nästa budgetår bör medel för statens strålskyddsinstitut beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Strålskyddsinstitutet har under senare år erhållit betydande resursför

stärkningar avseende främst arbetet med kärn kraftstillsyn och beredskap. 

I prop. 1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken (bil. 2) uttalade föredra

gande statsrådet att de nya uppgifter som då lades på institutet är av den 

omfattningen att de aktualiserar en översyn av de delar av institutets 

organisation som avser kontrollen av kärnkraftsanläggningar. 

Strålskyddsinstitutet är f. n. organiserat på tre enheter. administrativa 

enheten, tillsynsenheten och forsknings- och utvecklingsenheten. Enligt 

institutet bör tillsynsenheten nu delas i två enheter. en för tillsyn på 

kärnenergiområdet och en för övrig tillsyn. 

Jag biträder strålskyddsinstitutets förslag och förordar att institutet or

ganiseras på fyra enheter, nämligen en administrativ enhet, en enhet för 

tillsyn på kärnenergiområdet, en enhet för övrig tillsyn samt en enhet för 

forskning och utveckling. Organisationsförändringen kräver inga ökade 

anslag till institutet. 

Kostnaderna för tillsynsverksamheten på kärnenergiområdet täcks av 

avgifter som tas ut av kärnkraftsföretagen med stöd av förordningen 

( 1976: 247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut (ändrad senast 

1982: 561). I samband med den omorganisation jag här förordat är det 

enligt min mening lämpligt att även särredovisa kostnaderna för tillsynen 

på kärnenergiområdet. Ett särskilt reservationsanslag benämnt Strål

skyddstillsyn på kärnenergiområdet bör därför föras upp på statsbudgeten. 

Då verksamheten helt finansieras med avgifter bör det nya anslaget föras 

upp med ett formellt belopp av I 000 kr. Hänsyn har tagits till vad jag här 
föreslagit vid beräkningen av förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om ändring av strålskyddsinstitutets 
organisation. 

2. till Statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 14284000 kr. 

H 17. Strålskyddstillsyn på kärnenergiområdet 

Nytt anslag (förslag) I 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten H 16 hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strå/skyddstillsyn på kärnenergiområdet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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H 18. Strålskyddsforskning 

1981/82 Nettoinkomst 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1970273 

1900000 

2000000 

Reservation 11944370 

Statens strålskyddsinstitut har ansvaret för den målinriktade strål

skyddsforskningen. Till denna forskning hör såväl strålskyddsforskning 

med anknytning till kärnkraftsproduktionen som annan strftlskyddsforsk

ning däri inbegripet forskning om icke- joniserande strålning. Den strål

skyddsforskning som har anknytning till kärnkraftsproduktionen finansi

eras genom avgifter som inbetalas av kärnkraftsföretagen enligt förord

ningen ( 1976: 247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut (ändrad 

senast 1982: 561 ). För övrig strålskyddsforskning anvisas medel under 

förevarande anslag. 

Statens strålskyddsinstitut 

I. Pris- och löneomräkning 190000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär att den icke kärnkraftsanknutna strål

skyddsforskningen kan - med hänsyn till den relativt stora ingående 

balansen - fortsätta enligt uppgjorda planer under budgetåret 1983/84. 

3. För den strålskyddsforskning som har anknytning till kärnkraftspro

duktionen erfordras för budgetåret 1983/84 6 250 000 kr. 

Föredragandens ö1·erl'äganden 

För nästa budgetår bör anslaget höjas med 100000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag avser att senare föreslå 

regeringen att i enlighet med institutets förslag justera de avgifter som tas 

ut för sådan forskning som har betydelse för bedömningen av strålskydds

frågor med anknytning till kärnkraftsproduktion. För budgetåret 1983/84 

kommer därmed sammanlagt 8 250000 kr. att stå till institutets förfogande 

för strålskyddsforskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strålskydd4orskning för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 2 000 000 kr. 

H 19. Beredskap mot kärnkraftsolyckor 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utbyggnad av beredskapen mot 

kärnkraftsolyckor. Anslaget tillförs medel som inbetalas av kärnkraftsföre-
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tagen enligt I § 2 förordningen (1976: 247) om vissa avgifter till statens 

strålskyddsinstitut (ändrad senast 1982: 561). Medlen disponeras av sta

tens strålskyddsinstitut. 

State1;s strålskyddsinstitut 

De beräknade kostnaderna under budgetåret 1983/84 för den fortsatta 

utbyggnaden av beredskapen mot kärnkraftsolyc~or i enlighet med prop. 

1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken framgår av följande uppställ

ning. 

Ändamål 

I. Förvaltningskostnader vid 
vissa myndigheter 

2. Strålningsmätning 
3. Telekommunikationer och 

alarmering 
4. Utbildning och övning 
5. Anskaffning och utdel

ning av jodtabletter 
6. Information 
7. Forskning och studier 

Summa 

Föredragandens överväganden 

Anslag 
1982/83 

2 375 000 
2455000 

3935000 
1800000 

700000 
200000 

1300000 

12765000 

Statens strålskyddsinsti
tuts förslag 1983/84 

495.5 000 
8050000 

8145000 
7625000 

25000 
3000.00 

1300000 

30400000 

Utbyggnaden av beredskapen mot kärnkraftsolyckor bör såsom strål

skyddsinstitutet föreslagit fortsätta enligt de riktlinjer som angetts i prop. 

1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken. 

Det ankommer på regeringen att besluta om de avgifter som tas ut för att 

täcka kostnaderna för beredskapsplaneringen. Jag avser att med utgångs

punkt i strålskyddsinstitutets beräkningar återkomma till regeringen med 
förslag i fråga om avgifter för budgetåret 1983/84 för detta ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap mot kärnkraftsolyckor för budgetåret 1983/84 an
visa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

JO Riksdagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Billl!!ll 11 
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I. IDROTT, REKREATION OCH TURISM 

I 1. Stöd till idrotten 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

162071895 

170990000 

172290000 

Reservation 1384294 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 

verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Från anslaget utgår också av regeringen särskilt fastställda bidrag 

till vissa utanför riksidrottsförbundet stående organisationer och till mo

tionsverksamhet för studerande vid kårorterna. För anslagets användning 

gäller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjerna för organisationsstöd till 

idrotten (prop. 1970:79, SU 1970: 122. rskr 1970:291). Från anslaget läm

nas vidare bidrag till riksanläggningar för den samlade idrottsrörelsens 

behov samt bidrag till mindre föreningsanläggningar för idrott och frilufts

liv. Sådana bidrag lämnas enligt de riktlinjer som fastställts av riksdagen 

(prop. 1970: 79, JoU 1970: 33, rskr 1970: 239 och prop. 1979/80: 100 bil. 13. 

KrU 1979/80: 30. rskr 1979/80: 377) samt vissa av regeringen angivna 

normer. vilka grundar sig på nämnda riktlinjer. 

Svniges riksidrottsji)rbund 

Riksidrottsförbundet begär för budgetåret 1983/84 sammanlagt 190. I 

milj. kr. 
Förbundets anslagsframställning omfattar 171.5 milj. kr. för medlcmsor

ganisationernas verksamhet och gemensamma utvecklingsinsatser, 16.6 

milj. kr. som anläggningsstöd och 2,0 milj. kr. som särskilt bidrag för 

deltagande i Vinter-OS 1984. Anslagsframställningen innebär en ökning 

med knappt 20 milj. kr. eller drygt 11 % i förhållande till anslaget för 

budgetåret 1982/83. Av de begärda medlen för anläggningsstöd utgör 13. I 

milj. kr. kostnader för utbyggnaden av idrottsanläggningarna på Bosön 

samt 3,5 milj. kr. bidrag till mindre föreningsanläggningar. 

Riksidrottsförbundet (Rf) har vidare till regeringen överlämnat sitt ide

program Idrott 80. ldeprogrammet bör beaktas vid utformningen av den 

politik som direkt och indirekt påverkar den idrottsliga verksamheten och 

ger förutsättningarna för denna. Programmet innehåller principer. värde

ringar och övergripande mål för idrottsrörelsen under 1980-talet. RF menar 

att ett ökat samhällsstöd behövs för att intentionerna skall kunna fullföljas. 

Enligt förbundet är idrottsorganisationernas verksamhet beroende av att 

den allmänna kostnadsutvecklingen begränsas. De nuvarande samhälls

ekonomiska förhållandena pressar verksamheten hårt. En fortsatt låg upp-
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räkning av anslaget kommer att hämma eller rent av hindra en fortsatt 

utveckling, som inte bara är nödvändig för idrotten utan även för samhäl

let. 

Boxningsutredningen har i maj 1982 överlämnat sitt betänkande (SOU 

1982: 221 Svensk amatörboxning och skaderiskerna. Utredningen har haft 

till uppgift att från medicinska utgångspunkter söka ge ledning för en 

bedömning om amatörboxning, som utövas enligt nuvarande regler och 

med tillämpning av gällande säkcrhetsföreskrifter. är förenad med sådana 

risker att ett samhällsingripande mot amatörboxningen är påkallat. I betän

kandet redovisas tidigare utredningar och förslag rörande amatörboxning 

och erfarenheterna av riskerna inom boxningssporten har följts upp och 

jämförts med skaderiskerna inom andra idrotter. Utredningen har i sitt 

betänkande kommit till slutsatsen att det inte föreligger skäl ritt förbjuda 

svensk amatörboxning i den utformning den har f. n. Utredningen föreslår 

vidare att 15 år bör gälla som undre åldersgräns för utövande av tävling i 

amatörboxningen. Utredningen anser att det också i fortsättningen bör 

ankomma på amatörboxningens organisation inom riksidrottsförbundct att 

såsom är fallet inom andra idrotter utforma regler och säkerhetsföreskrif

ter i samråd med idrottsmedicinsk expertis. 

Efter remiss har yttranden avgetts av socialstyre/sen. skolöl'erstyrelsen, 

rikspolisstyre/sen, hrottsförehyggande rådet, gymnastik- och idrottshög

skolan i Stockholm. Landsting~förhundet. Sveriges riksidrottsfijrbund. 

och Svenska läkaresiillskapet. Statens 11ngdom.1Tåd, Svenska komm11nför

h11ndl't och RiksjiJrhundet hem och skola har avstått från att avge yttrande. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker huvuddragen i utredningens förslag 

eller lämnar det utan erinran. Svenska läkaresällskapet framför däremot 

nu liksom i tidigare sammanhang som sin åsikt att amatörboxningen även 

med gällande säkerhetsföreskrifter medför risker för direkta och allvarliga 
hjärnskador. Sällskapet står fast vid sin grundsyn att all boxning bör 

förbjudas. Sällskapet yttrar dock att om andra skäl än rent medicinska 

motiverar att man inte vill göra ett sådant ställningstagande är det angelä

get att skadcriskerna blir ytterligare belysta genom uppföljning av boxar

nas neurologiska hälsa m. m .. samt att lägsta åldersgräns för tävlingsut

övande bör vara 17 år. 

Soda/styrelsen konstaterar att det i fråga om boxningsutrustning. säker

hetsbestämmelser och utformning av tävlingsreglcrna bedrivits ett utveck

lingsarbetc som syftat till att ytterligare minska riskerna för uppkomsten 

av skador. Styrelsen finner därför att de skäl som förelåg tidigare för ett 

förbud mot amatörboxning inte längre har samma giltighet. Utifrån dessa 

utgångspunkter förordar styrelsen. liksom de övriga remissinstanser som 

närmare motiverat sina ställningstaganden, främst S1·rnska /iikaresiil/ska

pet, S1·eriges riksidrottsförbund, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stock

holm och Landsting4iirhundet. att åtgärder kan och bör göras för att 

ytterligare minska skaderiskerna vid amatörboxning. Framför allt behövs 
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forskning såväl avseende de rent medicinska effekterna som tävlingsma
teriel - handskar, golv m. m. Vidare krävs att obligatoriska läkarundersök

ningar genomförs, att tävlingsläkarsystem införs där läkare ges befogenhet 

att bryta pågående match, att systematisk uppföljning av boxningens ut

övare och deras skador vidtas m. m. 

F öredraga11de11s överväganden 

Det är viktigt att idrottsrörelsen ges möjligheter till fortsatta insatser för 

att aktivera fler människor i olika former av idrott och motion. Särskilda 

insatser bör göras för att få flera kvinnor, invandrare och handikappade 

aktiva inom idrottsrörelsen. Jag har i enlighet med Riksidrottsförbundets 

förslag beräknat medel för att möjliggöra sådana insatser. Också insatser 

för att främja ungdomens idrottsutövande bör ges hög prioritet. Jag vill i 

detta sammanhang peka på de åtgärder som regeringen föreslår inom 

gymnasieskolan. Dels ökas antalet intagningsplatser i idrottsgymnasierna 
med 50 till 550 för kombinationen av specialidrott med studier, dels påbör

jas fr. o. m. läsåret 1983/84 en försöksverksamhet med 150 intagnings

platser med sådan kombination i hemortens gymnasieskola. Därmed tillgo

doses ett sedan länge av idrottsrörelsen framfört önskemål. Det bör i övrigt 

ankomma på Riksidrottsförbundet att vidta de åtgärder som förbundet 
bedömer nödvändiga för att förbättra villkoren för de ungdomar, som 

ägnar sig åt elitidrott. 

Utbyggnaden av idrottshallen vid Bosön avslutas under året. Jag har 

beräknat medel för byggets slutfinansiering. Jämfört med innevarande 

budgetår kan anslaget till Bosön och riksanläggningar minskas med 
6, 7 milj. kr. Anslaget till mindre anläggningar föreslås bli oförändrat. 

Anslaget till organisationsstöd bör räknas upp med 8 milj. kr. Jag har 
därvid beaktat kostnader för Sveriges deltagande i 1984 års olympiska 

spel. 
Med anledning av boxningsutredningens förslag och remissinstansernas 

synpunkter anser jag att något förbud mot amatörboxning inte f. n. bör 
införas. Däremot är det som remissinstanserna framhållit angeläget att 

åtgärder vidtas för att ytterligare minska skaderiskerna vid amatörbox

ning. Det bör ankomma på idrottsrörelsen <RF) att se till att sådana 

åtgärder vidtas. Jag anser vidare liksom flertalet remissinstanser att box

ningsförbundcts nedre åldersgräns för tävlingsboxning kan bibehållas vid 

15 år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till idrotten för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva
tionsanslag av 172290000 kr. 
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I 2. Stöd till friluftslivet m. m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

43 227 160 

15735000 

15735000 

Reservation 22125188 

Från anslaget lämnas bidrag till rekreations- och friluftsanläggningar 

enligt de riktlinjer som fastställts av riksdagen (prop. 1979/80: 100 bil. 13. 

KrU 1979/80: 30, rskr 1979/80: 377) samt vissa på dessa riktlinjer grundade 

normer vilka beslutats av regeringen. Anslaget disponeras för bidrag till 

olika frilufts- och rekreationsåtgärder, anläggningar m. m. För skötsel och 

underhåll av det statliga ledsystemet i fjäll världen anvisas medel ur ansla-

. get. Anslaget disponeras vidare för bidrag enligt kungörelsen ( 1969: 323) 

om statsbidrag till hamn, brygga eller farled för fritidsbåtar. Vidare lämnas 

från anslaget ersättningar till vissa ideella organisationer för serviceverk

samhet samt medel till rekreationsberedningens. fjällsäkerhetsrådets och 

sjösäkerhetsrådets informations-, utbildnings- och utredningsverksamhet. 

Statens naturrärdsrerk 

En fortsatt ökning av människors behov av rekreation och friluftsliv är 

tydlig. Staten bör med olika medel försöka tillgodose detta behov bl. a. 

genom att förbättra de faktiska förutsättningarna för friluftsliv. Detta kan 

ske bl. a. genom plane~ing, bättre kommunikationer och uppförande av 

olika anläggningar (vandringsleder, sopmajor, raststugor m. m.). Inte 

minst inom de primära rekreationsområdena och andra för friluftslivet 

betydelsefulla områden bör staten, särskilt genom bidrag och utvecklings

arbete, stimulera en friluftsanpassad planering och utbyggnad. Vidare är 

det mycket angeläget att ett omfattande utvecklingsarbete för såväl när
som fjärrekreation kan bedrivas. 

Naturvårdsverkets beräkning av medelsbehovct för budgetåret 1983/84 

sammanfattas i följande tabell. Verket vill särskilt framhålla att stor åter

hållsamhet har iakttagits vid beräkningen i förhållande till de olika anspråk 

som ställs på verket från såväl myndigheter som organisationer och enskil

da. Beloppen anges i milj. kr. 

Ändamål 

I. Bidrag till viss fri
luftsverksamhet 

2. Bidrag till rekrea
tionsanläggningar av 
riksintresse samt ut
vecklings- och försöks
verksamhet 

3. Bidrag till vissa myn
digheter. organisationer 
m. tl. 

Anslag 
1982/83 

4,7 

6.0 

5.035 

15,735 

Statens naturvårdsverks 
förslag 1983/84 

Totalt 

8.2 

11.0 

5,75 

24,95 

För
ändring 

+3.5 

+5,0 

+0.715 

+9,215 
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Vad avser bidrag till friluftsverksamhet så har naturvårdsverket begärt 

4.5 milj. kr. till underhåll av det statliga ledsystemet. Detta innebär en 

ökning med 1,3 milj. kr. Verket är sedan år 1977 huvudman för 465 mil 

vandringsleder med tillhörande anordningar i fjäll världen. Enligt regering

ens uppdrag skall naturvårdsverkets uppgifter främst vara att ge informa

tion rörande principerna för planering av ledsystem. m. m. samt fördela 

medel för anläggande. drift och underhåll. 

För bidrag till vissa mindre föreningsanläggningar har naturvårdsverket 

begärt 0.5 milj. kr. vilket innebär en ökning med 200000 kr. Bidraget är 

tillgängligt för föreningar som inte är anslutna till riksidrottsförbundet. 

Naturvårdsverket anser det viisentligt att åtgärder för båtliv{;t ges stöd 

bl. a. i form av bidrag till planeringsinsatser och säkerhetsanordningar för 

båtlivet. natur- och gästhamnar samt sanitära anläggningar i besöksområ

dena. Det totala medelsbehovet har av naturvårdsverket beräknats till 3.2 

milj. kr. vilket innebär en ökning med 2,0 milj. kr. 

Vad avser bidrag till rekreatiu11sa11/ägg11i11gur av riksi11tresse samt ut

vecklings- och försöksi·erksamhet har naturvårds verket för rekreationsan

läggningar och försöksverksamhet begärt 9.5 milj. kr. vilket innebär en 

ökning med 4,0 milj. kr. 

För ut1·eckling.rnrbete begär naturvårdsverket 1.5 milj. kr. vilket innebär 

en ökning med 1,0 milj. kr. 

Vad avser bidrag till l'issa myndigheter. organisationer m. fl. har natur

vårds verket för rekreationsberedningen begärt 1,0 milj. kr. För fjällsäker

hetsrådet begärs ett medelsbehov av 750000 kr. och för sjösäkerhetsrådet 

2.3 milj. kr. Svenska turistföreningen (STf) föreslås erhålla 280000 kr. för 
sin fjällverksamhet och för sin gästhamnsverksamhet 800000 kr. För Vä

nerns seglationsstyrelse som svarar för farledsverksamhet i Vänern före

slår naturvårdsverket ett bidrag pil 620 000 kr. 

Fiiredragwulen.1· öven·äganden 

Rekreations- och turistpolitiken utreds f. n. av den turist- och rekrea

tionspolitiska utredningen -TUREK. Också rekreationsberedningen 

kommer inom kort att lämna vissa förslag. TUREK bör nu koncentrera sitt 

arbete på frågor rörande de hinder som finns för många att utnyttja sin 

ledighet för rekreation i olika former. Rekreationsberedningen kommer att 

redovisa utvecklingsprogram för landets 25 primära rekreationsområden 

samt de bedömningar utifrän ett riksperspektiv som beredningen därvid 

gör. 
Jag avser att under det kommande budgetåret se över de organisatoriska 

frågorna på rekreationspolitikens område. Många skäl talar för att insatser

na bör samordnas på ett helt annat sätt än i dag. 

I avvaktan på TUREK:s förslag och den av mig förordade översynen av 

organisationsfrågorna bör anslaget nu föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Stöd till fri/11ftsli1·et m.111. för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 15 735 000 kr. 
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I 3. Sveriges turistråd 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

138000000 
246440000 

49600000 

Reservation 

1 Vartill kommer 7.5 milj. kr. som bclasiar anslaget B I. Exportfrämjande verksam
het under handelsdepartementets bilaga. 
2 Vartill kommer 5 milj. kr. som belastar anslaget B I. Exportfrämjande verksamhet 
under handelsdepartementets bilaga. 

Sveriges turistråd är en stiftelse inrättad av staten, Svenska kommunför

bundet och Landstingsförbundet med uppgift att som centralt organ plane

ra, samordna och genomföra åtgärder för att främja marknadsföring av 

turism i Sverige. Turistrådet skall därvid söka tillgodose behovet av se

mester- och rekreationsmöjligheter hos en bred allmänhet i Sverige och i 

de övriga nordiska länderna. 

Turistrådet skall vidare ta tillvara möjligheterna till ett växande valutain

flöde från utländska turister i Sverige. varvid särskilt marknadsföring av 

ledig kapacitet inom hotell- och turistanläggningar skall beaktas. 

Turistrådets huvudkontor ligger i Stockholm. Sveriges turistråd har 

dessutom kontor i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, London, Haag, Ham

burg, Paris, Zurich och New York. Kontoren i Haag och Zurich drivs i 

samverkan med handelssekreterarna på resp. ort, medan kontoret i New 

York drivs i viss samverkan med turistrådets motsvarigheter i Danmark, 

Finland, Island och Norge. 

Anslaget har tidigare redovisats i handelsdepartementets bilaga till bud

getpropositionen. 

Sveriges turistråd 

Sveriges turistråd framhåller att rådet sedan det inrättades år 1976 har 

ägnat sig åt kunskapsuppbyggnad, metodutveckling, strukturella föränd

ringar och etablering på ett flertal viktiga marknader. Utvecklingen går nu 

in i en ny fas. 

Den totala resandevolymen i världen ökar. Nya preferenser. pris- och 

valutakursändringar är några av skälen till att turistströmmarna också 

ändrar riktning. Turismens betydelse för samhällsekonomi och sysselsätt

ning har uppmärksammats i många länder som satsar stora och ökade 

resurser på turism. 

Sverige har de senaste åren lyckats försvara sina positioner och t. o. m. 

ökat sina marknadsandelar i några länder. Utfallet för år 1982 visar fortsat

ta framgångar. 

Grundinvesteringar i kunnande, teknik och struktur iir till stor del avkla

rade. Den nya fasen består i att marknadsmässigt utnyttja det som har 

utvecklats. Detta kräver betydande operativa resurser för att ge önskade 

resultat. satsningar som emellertid snabbt kan realiseras i effekter på 

ekonomi och sysselsättning. 
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Viktiga insatser de närmaste åren rör produktutveckling, datorisering, 

utveckling av försäljningsled och en intensifierad marknadsbearbetning av 

utvalda målgrupper och marknader. 

Introduktionen av databokningssystemet. BOKSER. ger förutom ratio

nell teknik stora möjligheter att utveckla försäljningsledet såväl i Sverige 

som utomlands. De marknadsmässiga möjligheter, som skapas genom 

BOKSER, bör rätt utnyttjade vara stora och turistrådets marknadsåt~ 

gärder kommer att anpassas till denna nya situation. 
Turistrådet anför att ett nära samarbete med näring, kommuner och 

landsting är av stor betydelse och skall utvecklas ytterligare. 

Sveriges turistråd bedömer möjligheterna för svensk turism som goda. 

Effekterna av en positiv utveckling är intressanta genom att det påverkar 

bytesbalans. samhällsekonomi. sysselsättning i tätort och glesbygd och 

stärker en näring med stor ledig kapacitet. Lika intressant är att satsningar 

på turism snabbt ger effekter utan krav på omfattande nyinvesteringar. 

Turistrådet föreslår en ökning av anslaget med 13 560000 kr. till 

60milj. kr. 
Förslaget innebär enligt rådet vad avser kostnader för huvudkontor och 

utlandskontor i huvudsak endast en pris- och löneomräkning av anslaget 

för budgetåret 1981/82. 

I förhållande till budgetåret 1982/83 innebär turistrådets förslag därut

över främst ökade resurser för marknadsföringsinsatser utom Norden. 

Förslaget innebär även påtagliga förstärkningar av insatserna i Sverige och 

Norden. Vidare föreslås ökade resurser för marknadsundersökningar och 

ut vecklingsplanering. 
I fråga om förväntade effekter av föreslagen medelstilldelning hänvisar 

turistrådet till sin långtidsplan och till föregående års anslagsframställning 
där rådet bedömer att bytesbalansen inom en tioårsperiod kan förbättras 
med storleksordningen 2 miljarder kr. per år och att enbart årsarbetstillfäl

len kan öka med 10000. 

Föredragandens överväganden 

Turismen har under senare år fått en ökande betydelse för Sveriges 

ekonomi och sysselsättning. Enligt min mening är det angeläget att skapa 

gynnsamma förutsättningar för såväl svenskar som utlänningar att turista i 

Sverige i större utsträckning än f. n. Det är enligt min mening också särskilt 

angeläget att satsa på utvecklingsåtgärder för att kunna erbjuda semester

alternativ till dem som i dag av något skäl inte har möjlighet att utnyttja sin 
ledighet till välbehövlig rekreation. Det nuvarande ansträngda betalnings

balans- och sysselsättningsmässiga läget kräver aktiva åtgärder också 

inom turistsektorn. 
Den under hösten 1982 genomförda devalveringen har skapat gynnsam

ma förutsättningar att sälja Sverige som turistland. Sveriges konkurrens

kraft som ett alternativt turistmål för svenskar har samtidigt ökat. För att 
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möjliggöra ökade insatser att marknadsföra Sverige som turistland bör 

anslaget för budgetåret 1983/84 höjas med 3160000 kr. 

Jag vill samtidigt erinra om att regeringen nyligen har tillsatt en utred

ning (Dir 1982: 92) med uppgift att föreslå olika åtgärder som kan utveckla 

och stimulera den svenska tjänsteexporten. Utredningen berör också tu

ristsektorn. 

Av Sveriges turistråds tre stiftare, staten. Svenska kommunförbundet 

och Landstingsförbundet, är det f. n. enbart staten som svarar för finansi

eringen av rådets verksamhet. Den verksamhet som turistrådet bedriver 

stimulerar i hög grad den kommunala· ekonomin och sysselsättningen. 

Enligt min mening bör samtliga tre stiftare delta i finansieringen av Sveri

ges turistråd och dess verksamhet. Från statens sida bör därför förhand

. tingar tas upp med de övriga stiftarna i syfte att redovisa närmare förslag 

på en sådan delad finansiering till riksdagen i budgetpropositionen för 

budgetåret 1984/85. Jag återkommer till regeringen i denna fråga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1•eriges turistråd för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 49600000 kr. 
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J. DIVERSE 

J 1. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1730500 

I 000000 

I 000000 

Reservation 3407 528 

Från anslaget utbetalas bidrag såsom ersättning för förluster på grund av 

naturkatastrof m. m. i enlighet med föreskrifter som regeringen meddelar i 

varje särskilt fall. 
Anslaget bör föras upp med I milj. kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag rid förlust på grund av naturkatastrof m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 

J 2. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

21550241 

19004000 

25439000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organisationer och för internationellt samarbete på jordbrukets. 

skogsbrukets. fiskets och miljövårdens områden. Från anslaget utgår ock

så bidrag till vissa organisationer för deltagande i internationella konferen

ser m. m. 

FAO 
Världslivsmedelsrådet 
FN :s miljöstyrelse 
Unionen för skydd av 

växtförädlingsprodukter 
Europeiska växtskydds

organisationen 
Internationella veterådet 
Internationella frysinstitutct 

i Paris 
Internationella socker

organisationen 
Internationella rådet för 

havs forskning 

1982/83 

15 000000 
25000 

350000 

170000 

95000 
90000 

30000 

60000 

300000 

Beräknad ändring 1983/84 

Före
draganden 

+6000000 

+ 50000 

+ 15000 

+ 90000 
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Finsk-svenska gränsälvs-
kommissionen 

Internationella byrån i 
Paris för bekämpande av 
smittsamma husdjurs-
sjukdomar 

Europeiska kommissionen för 
bekämpande av mul- och 
klövsjuka 

Nordiska metodikkommitten för 
livsmedel 

Fiskerikommissionen för 
Östersjön 

Kommissionen enligt k<mven-
tionen om skydd av Ostersjö-
områdets marina miljö 

Kommissionen enligt konven-
tionen om förhindrande av 
havsföroreningar genom 
dumpning från fartyg och 
luftfartyg 

Nordiskt organ för ren-
forskning 

Bilateralt samarbete 
Diverse internationella 

organisationer och 
kongresser 

1982/83 

200000 

90000 

30000 

34000 

60000 

350000 

220000 

100000 
500000 

1300000 

19004000 

Beräknad ändring 1983/84 

Före
draganden 

+ 30000 

+ 20000 

+ 100000 

20000 

+ 50000 

+ 100000 

+6435000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 25439000 kr. 

J 3. Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

101065 

5000 

5000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för dels syner och besiktningar på 

statens hus och byggnader, dels syncförrättningar enligt JO kap. vattenla

gen ( 1918: 523). dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst 

flottled. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittningarför vissa besiktningar och synefi.irriittningar för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 5000 kr. 
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J 4. Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6115071 

5300000 

5700000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 

av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Bestämmelser 

om ersättning finns i 16 § jaktstadgan (1938: 279, omtryckt 1981: 678) och 

förordningen ( 1976: 430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur (ändrad 

1980: 374). Från anslaget utgår vidare viss ersättning enligt förordningen 

(1980: 400) om ersättning vid vissa viltskador, m. m. (ändrad senast 

1981: 726). Dessutom bekostas från anslaget vissa åtgärder för att förebyg

ga skador av vilt m. m. 

Statens naturl'årdsverk 

I. Ersättning för rovdjursdödade tamdjur utgick under budgetåret 

1981/82 med sammanlagt 6367 578 kr., vilket innebar en ökning med nästan 

1,5 milj. kr. jämfört med budgetåret 1980/81. Till ersättning för rovdjursdö

dade tamdjur uppskattas medelsbehovet under budgetåret 1983/84 till 6,0 

milj. kr. 
2. Ersättning för skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i Skåne 

har under budgetåret 1981/82 förekommit i ungefär samma omfattning som 

under föregående budgetår. Sammanlagt har 38 300 kr. utbetalats med 
anledning av skador på gröda. För skador på skog har ej utbetalats några 
medel. För budgetåret 1983/84 kan beräknas ett oförändrat medels behov. 

3. För att verksamheten i syfte att förebygga skador av vilt skall kunna 
fortsätta behövs särskilda medel även för nästa budgetår. Insatser av detta 
slag leder till en minskning av de olägenheter som förekomsten av olika 
djurarter medför. Verket arbetar bl. a. med att ta fram ett underlag för att 

få till stånd ett nytt system för ersättning av rovdjursdödade tamdjur. 
Vidare avser verket att utveckla verksamheten med även andra skadeföre

byggande åtgärder, i första hand med inriktning på att motverka skador 

orsakade av fåglar. exempelvis gäss. De särskilda medlen för att förebygga 

skador av vilt bör därför fortsättningsvis uppgå till 400000 kr. 

4. Naturvårdsverket har ett lagstadgat. administrativt ansvar för landets 

fauna. vilket innefattar bl. a. vården av hotade och sällsynta djurarter. 

Detta område kräver nu en kraftfull insats då det är ett område som ett 

stort antal människor och organisationer är intresserade av och angelägna 
om. Sammanfattningsvis behöv~ en kraftfull satsning på den rena fauna

vården. innefattande bl. a. samordning och intensifiering av olika artbcva

rande projekt. Dessa åtgärder beräknas kräva 500000 kr. under budgetåret 

1983/84. 
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Föredragandens överväganden 

Till följd av kostnadsutvecklingen samt höjda ersättningsbelopp för 

rovdjursskador bör anslaget för nästa budgetår höjas med 0.4 milj. kr. till 
5.7 milj. kr. Jag är, i avvaktan påjakt- och viltvårdsberedningens huvudbe

tänkande. f. n. inte beredd att biträda förslaget om medel till ett fauna
vårdsprogram. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättnint: för l'issa skador förorsakade <ll' Filt, m. m. för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 5 700000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 146 

Register 

Sid. 
I Översikt 

A . .Jordbruksdepartementet m. m. 
12 Jordbruksdepartementet 
13 Lantbruksråd 
13 Kommitteer m. m. 
14 Extra utgifter 

B. Jordbrukets rationalisering m. m. 
15 Lantbruksstyrelsen 
18 Lantbruksnämnderna 
19 Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m. 
21 Markförvärv för jordbrukets rationalisering 
24 Lån med uppskjuten ränta 
25 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 
27 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m. m. 
27 Främjande av trådgårdsniiringen 
28 Stöd till innehavare av fjiilliigenheter m. m. 
28 Främjande av husdjursaveln m. m. 
29 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 
30 Främjande av rennäringen 

C. Jordbruksprisreglering 
32 Statens jordbruks nämnd 
33 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 
34 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 
34 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 
38 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. 
39 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 
40 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
41 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

D. Skogsbruk 
43 Skogsstyrelsen 
44 Skogsvårdsstyrelserna 
47 Skogsvårdsstyrelserna: Myndighctsuppgifter 
47 Skogsv[1rdsstyrelserna: Frö- och plantverksamhet 
48 Skogsvårdsstyrelserna: Investeringar 
48 Bidrag till skogsvård m. m. 
48 Stöd till byggande av skogsvägar 
48 Främjande av skogsvård m. m. 

E. Fiske 

50 Fiskeristyrelsen 
51 Statens lokala fiskeriadministration 
52 Främjande av fiskerinäringen 
53 Kursverksamhet på fiskets område 
53 Bidrag till fiskehamnar m. m. 
54 lshrytarhjälp iit fiskarbefolkningen 
55 Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 
56 Fiskerilån 
57 Fiskbcredningslån 
57 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

* Ber;iknat belopp. 

18155000 
3159000 
9 500000 

500000 

31314000 

42348000 
222390000 
65 000000 

I 000 
I 000 

20000000 
*4000000 

*900000 
I 100000 
I 020000 

215000 
2 590000 

359565000 

25 156000 
2343000 

*3 838 000 000 
43 000000 

102084000 
273000000 

I 000 
.~7964000 

4321548000 

27056000 
I 000 

115 962 000 
I 000 

*46000000 
*295000000 
*50000000 

9000000 

543020000 

24229000 
13 444000 
2 150000 

430000 
10 532 000 

20000 
7000000 

25 000000 
10000000 

I 000 
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58 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 
59 Ersättning till strandägare för mistad fiskcrätt m. m. 
60 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 
60 Prisreglerande åtgärder på fiskets område 
61 Bidrag till fiskevård m. m. 

F. Service och kontroll 
62 Statens livsmedelsverk 
63 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontroll-

slakterier 
64 Statens veterinärmedicinska anstalt: U ppdragsverksamhet 
66 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt 
66 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 
67 Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 
68 Bidrag till statens utsädeskontroll 
69 Bekämpande av växtsjukdomar 
69 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksam-

het 
71 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 
71 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 
73 Bidrag till statens maskinprovningar 
73 Statens växt~ortnämnd 
74 Lantbruksstyrelsen. djurens hälso- och sjukvård: Uppdrags-

verksamhct 
76 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård 
77 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård 
78 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder 

G. Utbildning och Forskning 
84 Sveriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnadcr 
90 Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader 
92 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitct m. m. 
96 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuni-

versitet m. m. 
I 03 Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
106 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 
107 Bidrag till växtförädling 
108 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 

skogsgödsling m. m. 
108 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 
109 Bidrag till Skogs- och lantbruksakadcmien 

H. Miljövård 
11 I Statens naturvårdsverk 
113 Koncessionsniimnden för miljöskydd 
114 Miljövårdsinformation 
115 Mark för naturvård 
116 Vård av naturreservat m. m. 
I I 7 Miljövårdsforskning 
120 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 
120 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 
121 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet. m. m. 
123 Program för övervakning av miljökvalitet 
124 ~töd till miljöskyddsteknik, m. m. 
126 Atgärder mot försurningen 
128 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 
128 Restaurering av Hornborgasjön 
129 Toxikologisk informationsservice, m. m. 

* Beräknat belopp. 

1300000 
I 000 
I 000 

*I 000 
5020000 

99129000 

54230000 

29859000 
I 000 

44 770000 
10000000 

I 000 
5005000 

215000 

I 000 
6612000 

I 000 
5912000 

299000 

I 000 
44470000 

1670000 
1666000 

204713000 

350839000 
164684000 

14 000000 

28500000 
47 852 000 

2 300000 
28590000 

6000000 
10800000 

567 000 

654132000 

95 861 000 
7241000 
2 900000 

20000000 
26800000 
48200000 

8500000 
4500000 

12 800000 
11200000 
63000000 
65000000 
16 660000 

I 000 
5450000 
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_130 Statens strålskyddsinstitut 
131 Strålskyddstillsyn på kärnenergiområdct 
132 Strålskyddsforskning 
132 · Beredskap mot kärnkraftsolyckor 

I. Idrott, rekreation och turism 
134 Stöd till idrotten 
137 Stöd till friluftslivet m. m. 
139 Sveriges turistråd 

J. Diverse 
142 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 
142 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
143 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 
144 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m. 

Totalt för jordbruksdepartementet 

14284000 
I 000 

2000000 
1000 

404399000 

172290000 
15 735 000 
49600000 

237625000 

I 000000 
25 439000 

5000 
5 700000 

32144000 

6887589000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Arbetsmarknadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad. ar

betsmiljö. invandring och svenskt medborgarskap samt jämställdhet mel

lan kvinnor och män. 

Det budgetförslag som nu läggs fram präglas starkt av kraven på att 

begränsa utgifterna på statsbudgeti::n. Myndighetsanslagen har i regel be

räknats enligt huvudförslaget. dvs. pris- och löneomräknade anslag mins

kat med 2 %. Kostnaderna för organisatoriska förändringar hos myndighe

terna måste rymmas inom ramen för oförändrade ri::surser. Något direkt 

utrymme för reformer har ej funnits. De påslag som gjorts har dätiör 

viisentligen finansierats genom omprioriteringar. På vissa särskilt angeläg

na områden har medelsförstärkningar skett. Bidragsanslag har rliknats upp 

med en låg procentsats. 

Den internationella ekonomin kännetecknas av en allt djupare kris. Den 

tar sig uttryck i stagnerande produktion och en arbetslöshet som alltmer 

närmar sig 1930-talet.s nivåer. Investeringarna. som skulle behöva öka 

kraftigt, minskar i stället och förebådar därmed fortsatt låg tillväxt och 

stigande arbetslöshet. Det internationella läget har i hög grad påverkat den 

svenska ekonomin. Den förda politiken har under senare år inte förmått att 
försvara vår ekonomiska ställning. För att vända utvecklingen har rege

ringen utarbetat en krisplan som dels innehåller en långsiktig ekono

misk-politisk strategi samt dels ett omfattande program med syfte att 

mildra de akuta sysselsättningsproblemen. Dessa kortsiktiga åtgärder skall 

understödja och komplettera de långsiktiga åtgärderna. bl.a. genom att 

valet av atgärder främjar den framtida produktionen. I detta program ingår 

omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser bl.a. i form av arbetsmark

nadsutbildning. beredskapsarbeten och riktade ungdomsinsatser. Vidare 

genomförs ett omfattande investeringsprogram. Det ekonomisk-politiska 

programmet fullföljs i budgetpropositionen med arbetsmarknadspolitiska 

insatser. 

Läget på arbetsmarknaden försämrades successivt under åren 1981 och 

1982. Under de tre första kvartalen 1982 minskade antalet sysselsatta med 

13 000 personer. Arbetslösheten växte samtidigt för att i september 1982 nå 

nivån 176 000 arbetslösa !4.0 C1(,). Antalet lediga platser låg på en mycket låg 

nivå. 

I Riksdagen 1982183. I .1aml. Nr /00. Bilaga 12 
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Industrisektorn har nästan helt svarat för nedgången i antalet sysselsat

ta. Inom både den privata och offentliga tjänstesektorn har antalet syssel

satta ökat. men långsammare iin tidigare. Det är männens och ungdomar

nas ( 16-24 år) sysselsättning som har minskat. medan de vuxna kvinnorna 

kunnat öka sin sysselsättning något. För kvinnor över 25 år kan också 

konstateras att andelen hcltidssysselsatta ökar på samma gång som den 

korta deltiden (under 20 tim./vecka) minskar. 

Samtidigt som sysselsättningen minskat har arbetslösheten ökat. Ar

betslöshetstiderna har förlängts och antalet personer som mister sin ar

betslöshetsersättning på grund av utförsäkring växer snabbt. Under tredje 

kvartalet 1982 gick 158000 personer (3.6%) utan arbete. För kvinnorna 

redovisades en högre arbetslöshet än för männen. 3.9% jämfört med 

3.3 %. Svårast har läget varit för ungdomarna. Tredje kvartalet 1982 sak

nade 71 000 (9.3 %) ungdomar under 25 år arbete. Bland flickorna i åldern 

16-19 år var arbetslösheten så hög som 13.5%. 

Antalet lediga platser har utvecklats negativt under de två senaste åren. 

Under tredje kvartalet 1982 var antalet nyanmälda lediga platser drygt 

30 % lägre än genomsnittet för de föregående fyra åren. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde läggs förslag 

fram som för budgetåret 1983/84 kostar sammanlagt 15 .3 miljarder kr. 

Under budgetåret beräknas de arbetsmarknadspolitiska insatserna kosta 

14.7 miljarder kr. Härutöver finns en beredskap för ytterligare insatser om 

så visar sig nödvändigt. 

Arbetsförmedlingens möjligheter att stödja de arbetssökande utökas. 

För att tillfälligt kunna anställa fler arbetsförmedlare får arbctsmarknads
styrelsen IAMSJ 10 milj. kr. vilket motsvarar ca 80 helårsanställda. Vidare 

tillförs AMS 7.4 milj. kr. utöver huvudförslaget för det direkta förmed

lingsarbetet. Datorsystemet för sökning och matchning av lediga platser 

liksom antalet platslistor byggs ut genom ett tillskott av 7.2 milj. kr. 

Trots de stimulansåtgärder som har satts in för att höja aktiviteten i den 

svenska ekonomin är det realistiskt att utgii från att omfattande insatser 

behövs för att via arbetsmarknadspolitiken undvika hög arbetslöshet. För 

beredskapsarbeten beräknas därför medel för 7.7 milj. sysselsättningsda

gar eller i genomsnitt ca 40000 personer per månad. Arbetsmarknadsut

bildningen tillförs medel för 120 000 deltagare. 
I ett besvärligt arbetsmarknadsläge kan det för många människor vara 

nödvändigt - för att undvika arbetslöshet - alt pendla eller flytta till 

arbete på annan ort. En flyttning innebär sociala och ekonomiska påfrest

ningar. För att minska kostnaderna för den enskilde föreslås att starthjäl

pen inom !lyttningsbidraget höjs för såväl en- som flerpersonshushåll. De 

nya nivåerna blir 4000 resp. 8000 kr. 

Arhetsmarknadspolitiken måste snabbt kunna anpassas till ändrade för

utsättningar. En hög beredskap finns därför för att utan dröjsmål kunna 

sätta in ytterligare medel mot arbetslösheten. Det pågår också ett utveck-
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, lingsarbete inom regeringskansliet för att finna mer verksamma och sam

manhållna åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Av särskilt 
intresse är härvid den framtida utformningen av s.k. ungdomsplatser och 

förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om det s.k. ersättarsyste
met, dvs. att arbetslös ungdom kan få tillfällig sysselsättning som ersättare 

för ordinarie personal som vidareutbildas. 

Reformarbetet inom arbetsrättens område kommer att återupptas. Där

vid bör inte bara behovet av lagstiftning beaktas utan även den rättsut

veckling som sker genom avtal. En särskild beredningsgrupp har tillsatts i 

departementet. En viktig uppgift för beredningsgruppen blir att förbereda 

regeringens ställningstaganden till hur reformarbetet bör läggas upp och 

vilka frågor som på kortare eller längre sikt bör föreläggas riksdagen. 

Under senare år har arbetarskyddsverket fått vidkännas ekonomiska 

åtstramningar. Målen för den fastlagda arbetsmiljöpolitiken måste därför 
förverkligas genom omprioriteringar och ökad effektivitet. ·1 skilda sam

manhang har understrukits vikten av att yrkesinspektörernas bcsöksfrek

vens på arbetsplatserna inte minskar. Utöver huvudförslaget tillförs in

spektionsverksamheten vissa medel. 

Arbetssökande med handikapp möter ökade svårigheter i det nuvarande 

svåra arbetsmarknadsläget. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syf

tar till att öka möjligheterna för personer med arbetshandikapp att få 

arbete har därför en särskilt stor betydelse. Det är viktigt att stöden 

används så att de kommer de mest utsatta grupperna till godo. Förslag 

läggs fram om en mera restriktiv bidragsgivning för arbetsmiijöåtgärder 

som arbetsgivaren bör ansvara för. Därigenom frigörs resurser för ökat 

stöd till personer med svårare handikapp. 

I enlighet med regeringsdeklarationens uttalande om en generös flyk

tingpolitik föreslås oförändrade resurser för överföring och mottagande av 
flyktingar. Frågan om förändringar av mottagandet av flyktingar i Sverige 
bereds inom regeringskansliet. 

Arbetet med att förkorta handläggningstiderna i utlänningsärenden har 

varit framgångsrikt. Ärendeutvecklingen kan emellertid motivera fortsatt 
temporär förstärkning av invandrarverkets resurser. Stödet till invandrar

och minoritetsorganisationernas verksamhet föreslås öka med hänsyn till 
de nya regler om lönebidrag till allmännyttiga organisationer som träder i 
kraft den I juli 1983. Resurserna för att motverka fördomar och främlings

fientlighet värnas. 

Regeringens jämställdhetsarbete kommer att förstärkas. Stor v~kt kom
mer att fästas vid att jämställdhetsaspekter beaktas i arbetet inom samtliga 

departement. Inom arbetsmarknadsdepartementet inrättas ett sekretariat 

för jämställdhetsfrågor samtidigt somjämställdhctskommitten (Ju 1976:08) 

avvecklas. Vidare kommer en dciegation för jämställdhetsforskning att 

inrättas. 
För att bättre förankra jämställdhetsarbetet i samhället utvidgas järn-
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ställdhetsrådet till att omfatta inte bara representanter för kvinnoorganisa

tionerna utan även för de politiska partierna, arbetsmarknadens parter 

samt folkrörelserna. 
Genom att minska antalet arbetsmarknadsråd från fem till fyra erhålls ett 

visst utrymme för omfördelning av anslagsmedel inom huvudtiteln. Samti

digt kan ett visst belopp återföras som förstärkning av statsbudgeten. 

Arbetsmarknad 

Under andra halvåret 1981 skedde en kraftig försämring av arbetsmark

nadsläget. Sysselsättningen som under flera decennier varit i stigande 

började sjunka. Denna utveckling fortsatte under år 1982. och under de tre 

första kvartalen minskade antalet sysselsatta med 13 000 personer jämfört 

med motsvarande tid år 1981. Samtidigt ökade arbetslösheten enligt ar

betskraftsundersökningarna (AKUJ successivt för att i september 1982 nå 

en toppnivå av 176000 arbetslösa eller 4%· av arbetskraften. En arbetslös

het av denna omfattning har aldrig tidigare uppmätts i Sverige och torde ha 

överträffats endast under depressionsåren på 1920- och 1930-talen. 

Nedgången i antalet sysselsatta mellan de tre första kvartalen år 1981 

och, 1982 faller helt på de varuproducerande sektorerna. som minskat med 

50000 personer, varav 40000 inom industrin. Denna kraftiga åderlåtning 

har inte kunnat uppvägas av sysselsättningsökningen på 37 000 personer 

inom tjänstesektorn. Uppgången i dessa sektorer fördelar sig på+ 15000 

personer inom offentliga och + 22 000 inom privata tjänster. 

Liksom år 198 l är det sysselsättningen bhrnd männen som minskat 

(- l 9000). medan kvinnornas sysselsättning fortsatt att öka. om iin lång
sammare än tidigare. I sammanhanget kan nämnas att i åldrarna 16- 64 år 

uppgick förviirvsfrekvensen tredje kvartalet år 1982 till totalt 89,6 % av 

männen medan kvinnornas förviirvsfrekvens. trots stadig tillväxt. ligger 

klart lägre eller på 78.5 c,;;,, 
Samtidigt som antalet sysselsatta minskat har arbetslösheten vuxit dras

tiskt. Arbetslöshetstiderna har förlängts, och antalet personer som mister 

sin arbetslöshetsersättning på grund av utförsäkring växer snabbt. Under 

tredje kvartalet 1982 gick 158000 personer (3,61:-~·l utan arbete. För kvin

norna redovisades en högre arbetslöshet än för männen. 3.9% jämfört med 

3.3 %. Svårast har dock läget varit för ungdomarna. Tredje kvartalet I 982 

saknade 71 000 (9.3 %) ungdomar under 25 år arbete. och bland flickorna i 

flldern 16- 19 år var arbetslösheten så hög som 13 .5 t;·(. 

Antalet lediga platser har också utvecklats negativt under de tvil senaste 

åren. Under tredje kvartalet år 1982 var antalet nyanmälda lediga platser 

drygt 30% lägre än genomsnittet för de föregående fyra åren. 

Orsaken till den besvärande arbetsmarknadssituation som vi i dag befin

ner oss i är främst den utdragna internationella recessionen. men också 

den tidigare regeringens passiva väntan på draghjälp utifrån. Någon snabb 

förbättring av det internationella konjunkturläget kan inte förutses. Detta 
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är bakgrunden till den samlade ekonomisk-politiska plan som regeringen 

presenterade för riksdagen omedelbart efter tillträdet i oktober I ?82. 

För att långsiktigt förbättra svenskt näringslivs konkurrenskraft deval

verades kronan. Ett temporärt prisstopp infördes. Beslut fattades om ett 

omfattande investeringsprogram inom bl.a. energi-. kommunikations- och 

byggnadsområdena. Arbetsmarknadspolitiken för innevarande budgetår 

förstärktes genom förslag om bl.a. I 650 milj. kr. till nya beredskapsarbe

ten. Av dessa beräknas 60% tillfalla ungdomar. Ytterligare 200 milj. kr. 

satsades på ökad arbetsmarknadsutbildning och på en höjning från 20 kr. 

till 35 kr. per timme av bidraget till utbildning vid uppsägnings- eller 

permitteringshot. För tidigareläggning av statliga industribeställningar sat

sades 300 milj. kr .. och 290 milj. kr. satsades för att täcka det uppskattade 

behovet av ytterligare medel till lönebidrag för arbetshandikappade. Bygg

nadsprojektet för totalt I 017 milj. kr. tidigarelades. Av dessa medel tillde

lades 183 milj. kr. Norrbottens län. 

Riksdagen antog under hösten 1982 regeringens förslag (prop. 

1982/83: 55, AU 1982/83: 12, rskr 1982/83: 103) om förbättringar i den frivil

liga arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet. 

Härigenom höjdes de kontanta ersättningarna vid arbetslöshet kraftigt och 

statsbidragen till de erkända arbetslöshetskassorna återställdes till den 

nivå som gällde före den I juli 1982. Även utbildningsbidragen vid arbets

marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering höjdes. 

Trots att det samlade åtgärdsprogrammet sattes in omedelbart efter 

regeringstillträdet. måste man på grund av det utomordentligt ogynn

samma utgångsläget räkna med en fortsatt hög arbetslöshet under återsto

den av innevarande budgetår. 

Även under budgetåret 1983/84 kommer arbetsmarknadspolitiska insat

ser av stor omfattning att bli nödvändiga. Mot denna bakgrund föreslås 
därför insatser som totalt omfattar 14.7 miljarder kr. Härutöver finns en 

beredskap för ytterligare insatser. 

En kraftfull satsning föreslås för budgetåret 1983/84 på sysselsättnings

skapande åtgärder. Denna typ av åtgärder kommer som framgått att bli 

nödvändig om inte arbetslösheten skall ligga kvar på den oacceptabelt 

höga nivå den haft under år 1982. För beredskapsarbeten begärs medel för 

en volym på 7.7 milj. sysselsättningsdagar. Det s.k. omställningsbidraget 

förlängs att gälla även under budgetåret 1983/84 och 50 milj. kr. har 

beräknats härför. Vidare genomförs vissa förändringar när det gäller bygg

nadsreglcringen. Regeringen har hittills ur sysselsättningspolitisk synvin

kel prövat igångsättningen av sjukhusbyggen där kostnaderna överstiger 

50 milj. kr. Denna prövning slopas från den I januari 1983. 

Arbetsmarknadsutbildningen är ett av de effektivaste instrumenten för 

att slussa människ_or från arbetslöshet till angelägna och trygga arbeten. 

Antalet deltagare beräknas under budgetåret 1983/84 kunna bli 120000. 

vilket är 10000 fler än vad som ursprungligen planerades för innevarande 
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budgetår. Bidraget till industriföretag som utbildar i stället för att permitte

ra eller avskeda sin personal. och som nyligen höjdes till 35 kr./tim. 

kommer att kunna utnyttjas även under budgetåret 1983/84. Härigenom 

kan företagen utnyttja perioder av orderbrist till framtidssatsningar på 

utbildning i stället för passiv permittering eller uppsägningar. Ramen för 

bristyrkesutbildningen bibehålls på en hög nivå och samtidigt öppnas möj

lighet att bevilja undervisning i svenska för invandrare och teoretisk pre

parandkurs som förberedelse för en bristyrkesutbildning. 
I ett läge där antalet arbetssökande väsentligt överstiger antalet lediga 

platser blir påfrestningarna på arbetsförmedlingens personal stor. För att 

underlätta förmedlingens arbete har medel ställts till AMS förfogande för 

en tillfällig förstärkning av arbetsförmedlingen på ca 300 personer ( 180 

ärsarbetskrafter) under innevarande budgetår. Ävt:n under budgetåret 

1983/84 kommer sådana tillfälliga förstärkningar att bli nödvändiga och 

medel motsvarande ca 80 år1iarbetskrafter kommer att stå till AMS förfo

gande. Vidare tillförs AMS 7 A milj. kr. utöver huvudförslaget för det 

direkta förmedlingsarbetet. 

De ADB-baserade platslistorna och datasystemet för sökning och 

matchning av lediga platser är viktiga hjälpmedel i arbetsförmedlingarnas 

arbete. AMS föreslås därför få ytterligare 7.2 milj. kr. till dessa ändamål. 

J ett svårt arbetsmarknadsläge med få lediga platser är det väsentligt att 

såväl arbetsgivare som arbetssökande är öppna för att diskutera och jämka 

sina krav. Förmedlingen har här en _väsentlig roll. Förmedlingen har vidare 

en viktig uppgift i att påverka de arbetssökandes attityder till otraditionella 

yrkesval resp. arbetsgivares inställning till vissa sökandcgrupper. De nya 
arbetsformer som nu gäller inom arbetsförmedlingen bör väsentligt under

liitta dessa diskussioner och ge utrymme för en mer individuell service till 

såväl arbetssökande som arbetsgivare. 

Arbetsmarknadsläget begränsar också valfriheten för den enskilde såväl 

vad gäller arten av arbete som arbetsplatsens belägenhet. För att underlät

ta för dem som flyttar till ett arbete föreslås att starthjälpen inom flytt

ningsbidragct höjs med drygt 30%·. Starthjiilpen för enpt:rsonshushåll höjs 

från 3000 till 4000 kr. och för flerpersonshushåll från 6000 till 8000 kr. I 

sammanhanget finns det anledning betona vikten av att det många gånger 

kan vara ett bättre alternativ att pendla till ett arbete där så är möjligt än att 

stå kvar i arbetslöshet. 

Under avsnittet C. Arbetsmiljö kommer vissa arbetsrättsliga frågor att 

behandlas. bl.a. frågan om pcrmitteringslöner. 

Inom ramen för ett antal utredningar pågår ett omfattande arbete för att 

vidareutveckla arbetsmarknadspolitiken. 

Förslag om den arbetsmarknadspolitiska byggnadsregleringen !DsA 

t 982: 11) Jämnare sysselsättning och lägre arbetslöshet inom byggnads

vcrksamheten har lagts fram av en särskild utredare. Förslaget kommer att 

remissbehandlas inom kort. 
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Utredningen (A 1981 :02) om arbetsmarknads verkets ansvarsområde och 

organisation kommer att inom kort få tilläggsdirektiv. I utredningens upp

drag kommer bl.a. ingå att ·se över hur arbetsförmedling inom kulturområ

det skall handhas. 

Utredningen (A 1981 :03) rörande åtgärder för att påverka arbetsgivarnas 

rekryteringspolitik har nyligen fått tilläggsdirektiv. som innebär att utred

ningen befrias från deQ del av uppdraget som avser översyn av reglerna för 

rätt till ersättning vid arbetslöshet. 

Dataeffektutredningen (A 1978:05) kommer vid årsskiftet 1983/1984 att 

avsluta sitt arbete och regeringen får härigenom ett underlag för uppfölj

ning av den datapolitiska proposition (prop. 1981/82: 123) som lades fram 

under våren 1982. 
Äldrearbetskommitten <A 1979:02) och kommitten (A 1980:02) för ar

betsmarknadsutbildning och företagsutbildning kommer under våren 1983 
att lägga fram sina slutbetänkanden. 

Delegationen <A 1981 :0 I) för arbetsmarknadspolitisk forskning kommer 

under år 1983 att lägga fram ett tredje betänkande med utgångspunkt i de 

senaste årens forskning kring arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsmiljö 

Reformarbetet inom arbetsrättens och arbetsmiljöns område kommer att 

återupptas. Som tidigare nämnts har en särskild beredningsgrupp i arbets

rättsfrågor tillsatts i arbetsmarknadsdepartementet. En viktig uppgift för 

gruppen blir att förbereda regeringens ställningstaganden till hur reformar

betet bör läggas upp och vilka frågor som på kortare eller längre sikt bör 

föreläggas riksdagen. Vidare aviseras en översyn av stödet till företagshäl

sovården samt beträffande påföljdssystemet vid arbetsmiljöbrott. Vissa 

frågor som rör sekretess och tillsyn av mindre arbetsställen m.m. tas också 
upp. 

Arbetarskyddsstyrelsen har dels på eget initiativ. dels på uppdrag av 

regeringen vidtagit en rad åtgärder för att öka effektiviteten i verksamhe

ten. Därigenom ökar möjligheterna att uppnå fortsatta förbättringar av 

arbetsmiljön. 

Utredningen (A 1976:01) om företagshälsovården och den arbetsmedi

cinska verksamheten beräknas avsluta sitt arbete under första halvåret 

1983. 
Frågor kring hybrid-DNA-teknikens användning behandlas inom delega

tionen för hybrid-DNA-frågor vid arbetarskyddsstyrelsen. För att studera 

de administrativa och ekonomiska konsekvenserna av en särskild myndig

het för kontroll av teknikens användning har en särskild utredare <A 
1980:03) tillsatts under år 1981. Utredningsarbetet väntas pågå under hela 

år 1983. 
Utredningen <A 1979:04) med uppdrag att se över arbetsmiljöinveste

ringar i mindre och medelstora företag m.m. lämnade år 1981 betänkandet 
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(Ds A 1981: 12) Om statligt stöd till arbctsmiljöinvcsteringar. Riksdagen har 

med anledning av propositionen ( prop. 1981/82: 118. SoU 1981/82:49. rskr 

I 981/82:420l om Småföretag antagit förslag bl.a. om ändringar och förtydli

ganden i vissa författningar som reglerar statligt ekonomiskt stöd till före~ 

tag och instruktioner som reglerar de stödjande organen. Ändringarna som 

föranleds av riksdagens beslut beräknas kunna träda i kraft i början av iir 
1983. 

l betänkandet <SOU 1982:30) Information om arbetsmiljörisker har ut

redningen (A 1979:01) rörande information om risker i arbetsmiljön liimnat 

förslag och synpunkter på hur en förbättrad information skall kunna åstad

kommas och nya forskningsrön snabbt föras ut i arbetslivet. Betänkandet 

har remissbehandlats och är f.n. föremål för beredning i regeringskansliet. 

Den I januari 1983 träder den nya arbetstidslagcn (1982:673) i kraft. 

Lagen stämmer i stora delar överens med 1970 års arbetstidslag och med 

de förutvarande bcstämmelserna i 4 kap. arbetsmiljölagen. Genom den nya 

lagen samlas alla bestämmelser om arbetstiden. utom de som gäller min

deråriga. i en och samma lag. De senare bestämmelserna finns kvar i 

arbetsmiljölagen. De viktigaste förändringarna i den nya lagen gäller över

tidsreglerna och införandet av begränsningar av mertid för deltidsanställ

da. En annan nyhet är omläggningen och förenklingen av arbctarskydds

styrelsens handläggning av dispenser m.m. i arbetstidsärenden. Lagen är i 

sin helhet dispositiv. 

Regeringen kommer inom kort att ge delegationen (A 1974:09) för ar

betstidsfrågor <DELF Al nya direktiv som bl .a. innebär att följa utveckling

en på arbetstidsområdet. 
Ett centralt medbestämmandeavtal har under år 1982 slutits mellan 

SAF-LO/PTK. Avtalet är ett utvccklingsavtal som reglerar de anstiilldas 

inflytande i frågor som rör företagets utveckling. Avtalet ger bl.a. de lokala 

fackliga organisationerna rätt att anordna fackliga möten på betald arbets

tid. Det innehåller också föreskrifter om arbetstagarkonsulter och kon

cernfacklig verksamhet. 
Nya arbetsrättskommitten (A 1976:02) har nyligen avlämnat ett betän

kande (SOU 1982:60) MBL i utveckling avseende erfarenheter kring intro

duktionen och tillämpningen av medbestämmandelagen m.m. 

Den I april 1982 trädde en ny lag (1982:80) om anställningsskydd i kraft. 

Därigenom infördes regler om provanställning under högst sex månader. 

De arbetsrättsliga frågorna kommer att närmare belysas i avsnittet C. 

Arbetsmiljö. 

Arbetsmarknadens parter får sedan år 1977 bidrag till utbildning och 

information kring medbestämmandelagen och på lagen grundade avtal 

genom medel från arbetarskyddsfonden. För utbildning av de anställdas 

representanter i företags och myndigheters styrelser utgår bidrag ur fon

den. Med medel från fonden stöds också omfattande informations- och 

utbildningsaktiviteter inom arbetsmiljöområdet. Bidragen från fonden fi-
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nansieras med en arbetcirskyddsavgift. Under budgetåret 1981182 beräknas 

drygt 200 milj. kr. ha utgått som stöd för dessa verksamheter. 

Förslag lämnas om att löntagarorganisationerna skall få fortsatt ekono

miskt stöd via arbetarskyddsfonden för forskningsinitierande verksamhet. 

Arbete åt alla är ett centralt mål för arbetsmarknadspolitiken. Detta 

innebär ett erkännande av att alla som vill ha ett arbete också skall ges en 

möjlighet att förvärvsarbeta. I det nuvarande ~våra arbetsmarknadsläget 

med en för vårt land osedvanligt hög arbetslöshet ökar de handikappades 

svårigheter att hävda sig pft arbetsmarknaden. En viktig förutsättning för 

att personer med arbetshandikapp skall kunna fä arbete är att sysselsätt

ningen totalt sett kan hållas på en hög nivå. Att öka den totala tillgången på 

arbeten är därför den åtgärd som samtidigt skulle ge de arbetshandikap

pade ökad reell möjlighet att delta i arbetslivet. De arbetsmarknadspolitis

ka åtgärderna måste också inriktas på all skapa sådana förutsättningar alt 

personer med handikapp på jämlik grund skall kunna bli delaktiga i arbets

livets gemenskap. 

De bidrag som lämnas till arbetshjälpmedel åt handikappade har betydel

se genom att de möjliggör för personer med arbetshandikapp att utföra sina 

arbetsuppgifter. Speciellt bidragen till särskilda anordningar på arbetsplat

ser har dock i åtskilliga fall lämnats för åtgärder som utgör normala 

arbetsmiljöförbättringar. Bidragsgivningen ha1 till en betydande del gällt 

egenföretagare. Eftersom dessa omfattas av arbetsmiljölagen har de ett 

ansvar för den egna arbetsmiljön. Den arbetsmarknadspolitiskt motiverade 

bidragsgivningen bör endast avse sådana speciella handikapphjälpmedel 

eller anordningar som inte utgör normala arbetsmiljöåtgärder. 

Genom vissa omprioriteringar ges ekonomiskt utrymme som ökar möj

ligheterna att lämna stöd till bl.a. personer med syn- eller hörselhandikapp 

eller svårare rörelsehinder. 
Lönebidrag har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att ge personer 

med arbetshandikapp arbete på vanliga arbetsplatser. Sedan lönebidrags

reformen genomfördes den I juli 1980 har det skett en betydande ökning av 

antalet lönebidragsplatser hos de allmännyttiga organisationerna. Det har 

skett trots att lönebidragsreformen för deras del innebar att de själva skall 

svara för 10%· av lönekostnaden för dem som nyrekryterats efter den I juli 

1980. För budgetåret 1983/84 får antalet lönebidragsplatser hos allmännyt

tiga organisationer öka med 500 platser. 

Fram till den I juli 1983 får de allmännyttiga organisationerna full kost

nadstäckning för vissa anställda med lönebidrag. AMS föreslås få medel 

för att underlätta för främst invandrar- och handikapporganisationer som 

behöver tillfälligt stöd för att klara ett eget kostnadsansvar när lönebidra

get vid budgetårsskiftet sjunker till 90 % för samtliga lönebidragsanställ

ningar. 

Förslag läggs fram om ökade möjligheter att lämna förhöjt lönebidrag för 

svårt handikappade som har anställning med lönebidrag på små arbetsplat

ser. 
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Stiftelseorganisationen för skyddat arbete har nu funnits i tre år. Betyd

ligt fler arbetshandikappade har kunnat beredas arbete än i den tidigare 

splittrade organisationen. Detta har kunnat ske utan särskilda investering

ar för nya platser. Behovet av driftbidrag - mätt i procent på lönesumman 

för de anvisade - har sjunkit från 138 budgetåret 1980/81 till föreslagna 128 

budgetåret 1983/84. Jämnare tillgång till platser har åstadkommits genom 

omdisponeringar mellan och inom länen. 

Medel till arhetsmarknadsinstituten har beräknats med utgångspunkt i 

huvudförslaget. 

Inom ramen för särskilda projektmedel föreslås ett projekt för utveck

ling av rehabiliteringsmetoder avseende sökande som har socialmedi

cinska arbetshandikapp. 
Den parlamentariska utredningen (A 1982:02) med uppdrag att se över 

de handikappades situation på arbetsmarknaden har nyss inlett sitt arbete. 

Kommitten kommer genom tilläggsdirektiv också att få i uppdrag att 

bereda frågan om någon form av rehabiliteringsstöd son-{ bl.a. bör innebära 

mer systematiska insatser för att ge unga handikappade arbete. praktik 

eller utbildning i stället för förtidspension. Kommitten skall också se över 

de former för praktik och arbetsmarknadsutbildning i företag för äldre och 

arbetshandikappade som nu finns. Uppdraget att se över utformningen av 

näringshjälpen har förts över från kommitten ( A 1981 :02) om arbetsmark

nads verkets ansvarsområde och organisation till handikappkommitten. 

Den särskilde utredaren <A 1981 :04) med uppdrag att behandla samver

kan i arbetsmiljö- och arbetsanpassningsfrågor kommer att fortsätta sitt 

arbete under år 1983. Förslag kan väntas under senare delen av året. 
Bilstödskorrimitten (S 1979:04) har nu slutfört sitt arbete och redovisat 

sina överväganden och förslag om ett nytt bitstöd åt handikappade. Det 

arbetsmarknadspolitiskt motiverade bilstödet bibehålls i avvaktan på den 

fortsatta beredningen av förslagen inom regeringskansliet. 

Invandring 

Invandringen har fortsatt att minska under år 1982. Sammanlagt kyrko- · 

bokfördes 25 500 utländska medborgare som invandrare förra året i jämfö

relse med drygt 27 000 under år I 98L Särskilt har inflyttningen från Fin

land minskat. U ndcr år 1982 registrerades endast 4 800 invandrare från 

Finland. i jämförelse med 6900 under år 1981 och 12000 år 1980. Även 

inflyttningen från övriga nordiska länder har minskat medan inflyttningen 

från utomnordiska länder något har ökat. Samtidigt har återvandringen till 

Finland varit mycket omfattande även under år 1982. Återvandringcn till 

övriga länder har emellertid varit av ungefär samma omfattning som tidi

gare år. Detta har lett till att vi i förhållande till Finland under år 1982 hade 

ett kraftigt utvandringsöverskott. medan vi från de flesta andra länder hade 

ett måttligt invandringsöverskott. Totalt uppgick invandringsöverskottet 

år 1982 till 6200 utländska medborgare. i jämfördse med 6600 under år 

1981. 
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Minskningen av invandringen har tlera orsaker. Den främsta orsaken är 
naturligtvis arbetsmarknadsläget i Sverige. Vad gäller den utomnordiska 

invandringen har även införandet våren 1981 av bestämmelsen om uppe

hållstillstånd före inresa haft en dämpande effekt. Främst på grund av 

händelserna i Polen har emellertid tlyktinginvandringen ökat kraftigt under 

år 1982, då mer än 4000 polska medborgare fick rätt att stanna här. 

Sammanlagt tog Sverige emot drygt 6000 flyktingar och personer med 

flyktingliknande bakgrund under år 1982. Den utomnordiska invandringen 

består i övrigt till största delen av anhöriga till personer som är bosatta här. 

I det följande behandlas översiktligt frågor rörande invandring och åtgär

der för invandrare inom såväl arbetsmarknadsdepartementets som övriga 

berörda departements verksamhetsområden. 

Ett omfattande arbete pågår i syfte att se över vårt system för reglering

en av den utomnordiska invandringen till Sverige. Invandrarpolitiska kom

mitten (A 1980:04), som bl.a. har i uppdrag att göra en översyn av 1968 års 

riktlinjer för den reglerade invandringen, har i oktober 1982 avlämnat 

delbetänkandet (SOU 1982:49) lnvandringspolitiken, Bakgrund. I delbe

tänkandet beskrivs och analyseras nuvarande ordning. I ett kommande 

delbetänkande, som beräknas föreligga våren 1983, presenteras kommit

tens överväganden och förslag. Dessa kommer, efter remissbehandling. att 

utgöra underlag för en samlad bedömning av hur regleringen av invand

ringen till Sverige har fungerat och vilka förändringar som behövs. 

Invandrarpolitiska kommitten fick av den förra regeringen tilläggsdirek

tiv att skyndsamt pröva frågan om besvärsordningcn i utliinningsärenden. 

Som utgångspunkt skulle gälla att regeringen upphör att vara allmän slutin

stans i utlänningsärenden samt att de toiala handläggningstiderna för dessa 

ärenden avsevärt förkortas. Kommittens överväganden med anledning av 

tilläggsdirektiven har redovisats i (Os A 1982:4) Om besvärsnämnd för 
utlänningsärenden. Kommitten har där angett att frågan om instansordning 

och kortare handläggningstider behandlas först i det betänkande som be

räknas föreligga våren 1983. 

En rad åtgärder har genomförts inom berörda myndigheter i syfte att 

åstadkomma en förkortning av handläggningstiderna i utlänningsärenden. 

inom ramen för det regelsystem och den instansordning som nu gäller. 
Rätten att fatta beslut i vissa slag av utlänningsärenden delegeras numera i 

viss utsträckning från invandrarverket till polisen. och inom verket har 

resurser omprioriterats till förmån för handläggningen av utlänningsären

dcn. Invandrarverket har även genom riksdagens beslut våren 1982 fått 

resurser för budgetåret 1982/83 för en temporär förstärkning för att arbeta 

av icke avgjorda tillståndsärenden. Vidare har verket under budgetåret 

beviljats särskilda resurser för att klara den ökning av antalet viserings

ärenden. som blivit följden av regeringens beslut att återinföra visumtvång 

för polska medborgare. Åtgärder har också vidtagits för att öka arbets

marknadsdepartementets kapacitet vad gäller handläggning av utlännings-
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ärenden. Dessa insatser har bidragit till att den totala genomsnittliga vänte

tiden för ärenden som går igenom hela instansordningen (polisen, invand

rarverket och regeringen) kan bedömas ha minskat från ca 9-12 månader 

till 7-9 månader. Arbetet på att ytterligare förkorta väntetiderna inom 

nuvarande system fortsätter. 

Riksdagen har nyligen fattat beslut om vissa ändringar i utlänningslagen, 

bl.a. vad gäller verkställighet av avlägsnandebeslut, besvärsrätt över be

slut om förvarstagande samt vissa frågor om ansvar för brott mot ut

länningslagstiftningen m.m. (prop. 1981/82:146, AU 1982/83:3, rskr 

1982/83 :43 ). Regeringen avser att våren 1983 förelägga riksdagen förslag 

om ändrade regler för antagning av gäststuderande till högskoleutbildning i 

Sverige m.m .. med anledning av gäststuderandekommittens (LJ 1978:03) 
betänkande (Os U 1981 :8). Betänkandet har remissbehandlats. 

Med utgångspunkt i regeringsdeklarationens uttalande om en fortsatt 

generös flyktingpolitik vidtas ytterligare åtgärder inom flera departements 

verksamhetsområden. Den mest akuta nöden bland flyktingarna ser ut att 

ha avhjälpts på flera håll i världen där situationen undergått en viss stabili

sering. Trots detta måste flyktingsituationen globalt sett anses vara syn

nerligen allvarlig. Miljontals människor är hemlösa eller befinner sig på 

flykt på Afrikas Horn och i Sudan, Pakistan och Sydostasien. Förhållan

dena i Mellanamerika har förvärrats som en följd av händelseutvecklingen 

i El Salvador och Guatemala. Detta visar att flyktingsituationen på många 

håll i Latinamerika alltjämt är mycket instabil. Sammanlagt kan man räkna 

med att det i världen f.n. finns ca 10 miljoner llyktingar och hemlösa under 

FN:s flyktingskommissaries (UNHCR) beskydd. 

Sveriges flyktingpolitik kan sägas bestå av flera olika delar. En av dem 

är det ekonomiska bistånd som Sverige lämnar till mellanstatliga och 

frivilliga organisationer och till andra länder för insatser bland flyktingar. 

En annan är vår beredvillighet att ge flyktingar en fristad i vårt land. 

antingen genom överföring hit inom ramen för flyktingkvoten eller genom 

att bevilja asyl åt dem som kommer hit på eget initiativ. 

Sveriges bidrag till UNHCR uppgick under föregående budgetår till 

drygt 65 milj. kr. Därefter har stödet för ifrågavarande period utökats med 

ytterligare ca 20 milj. kr. Utfästelser har gjorts till FN om ett fortsatt 

reguljärt bidrag med 60 milj. kr. för vart och ett av de följande två budget

åren. Bidrag av i huvudsak samma storleksordning ges till FN :s hjälporgan 

för palestinska flyktingar (UNRWAJ. Tillsammans med betydande insatser 

ur katastrofanslaget (ca 135 milj. kr.) och ur anslagen för humanitärt 

bistånd i södra Afrika resp. Latinamerika (sammanlagt drygt 200 milj. kr.) 

kan under budgetåret 1981 /82 totalt nästan 450 milj. kr. beräknas ha an

vänts för olika flyktingändamål. Det finns beredskap för svenska insatser i 

samma storleksordning även under innevarande budgetår samt under den 

period som budgetförslaget gäller. 

Av de 6000 flyktingar och personer med flyktingliknande bakgru~d som 
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Sverige tog emot under budgetåret 1981 /82 kom i runda tal drygt 2 500 från 

Polen. ca 1 000 från latinamerikanska länder. främst Bolivia. och nära 900 

från Sydostasien. Den flyktingkvot som gäller för innevarande budgetår 

omfatta,r I 500 personer. varav I 250 avser reguljär flyktingöverföring och 

250 anhöriga till s.k. båtflyktingar från Vietnam som tidigare har förts över 

hit. I budgetförslaget förutses insatserna för överföring och mottagande av 

flyktingar under nästa budgetår bli av huvudsakligen samma omfattning 

som tidigare år. 

Inom regeringskansliet bereds f.n. frågan om ny huvudman för flykting

verksamheten och om kommunalisering av flyktingomhändertagandet 

m.m. Överläggningar äger rum med Svenska Kommunförbundet i syfte att 

klargöra förutsättningarna härför. Beredningen omfattar även övervägan

den om ändringar i det system för statlig ersättning till kommunerna för 

kostnader för bistånd till flyktingar m.fl., som infördes den I januari 1980 

(SFS 1979:1120). 
Invandringen av syrisk-ortodoxa och andra kristna från Turkiet och 

Mellanöstern fortsatte att minska under år 1982 och är nu obetydlig. Den 

förra regeringen upphävde i juni 1982 den sedan år 1976 tillämpade särbe

handlingen vad gäller invandringen av assyrier/syrianer från Turkiet. Den 

s.k. familjeåterföreningskvoten för anhöriga till turkiska assyrier/syrianer 

som infördes år 1979 har mot denna bakgrund inte förlängts att gälla under 

innevarande budgetår. Under avsnittet D. Invandring m.m. behandlas 

vissa förslag från den arbetsgrupp rörande assyriernas/syriananas sociala. 

kulturella och religiösa situation i Sverige som tillsattes år 1980 och som nu 

har avslutat sitt arbete. 

Regeringens invandrar- och minoritetspolitik utgår från de riktlinjer för 

denna politik som slogs fast år 1975. lnvandrarpolitis_ka kommitten har i 

uppdrag att göra en samlad utvärdering av effekterna av de reformer som 
har införts under 1970-talet i syfte att främja jämlikheten mellan invanclran: 

och den inhemska befolkningen, vidga den kulturella valfriheten för in

vandrare och minoriteter och öka samverkan mellan invandrarna och 

befolkningen i övrigt. Kommitten har även i uppdrag att i vissa avseenden 

precisera 1975 firs mål så att deras innebörd framstår klarare. Det gäller 

bl.a. förhållandet mellan samhälkts strävanden i riktning mot social och 

ekonomisk jämlikhet il den ena sidan och de etniska minoriteternas rättig

heter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv å den andra. 

Regeringen avser att ge invandrarpolitiska kommitten tilläggsdirektiv 

med uppdrag bl.a. att i samband med översynen av det statliga stödet till 

invandrar- och minoritctsorganisationerna siirskilt se över frågan om stö

det till utgivning av tidningar på minoritetsspråk i Sverige. På grundval av 

en av statskontoret gjord översyn har kulturministern föreslagit vissa 

ändringar i grunderna för stödet till tidningar på andra språk än svenska. 

Vidare har föreslagits en höjning av stödet till utgivning av litteratur på 

minoritetsspråk. 
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I det följande beräknas medel för invandrarverkets bidrag till invandrar

och minoritetsorganisationer utgå i samma omfattning som f.n. Vidare 

föreslås att AMS skall få fördela 1.2 milj. kr. till bl.a. invandrarorganisa

tioncr som behöver ytterligare ett års övcrgångstid för att klara ett eget 

kostnadsansvar för anställda med löncbidrag, enligt de regler som gäller 

sedan den I juli 1980. 

Den år 1981 tillkallade särskilda utredaren ( U 1981 :04 J med uppdrag att 

göra en översyn av invandrarfrågor inom skolväsendets och vuxenutbild

ningens område (språk- och kulturarvsutrcdningen) beräknas lägga fram 

förslag under nästa budgetår. I uppdraget ingår bl.a. att kartlägga frågor 

rörande den framtida undervisningen i minoritetsspråk. särskilt finska 

språket. inom grundskolan och gymnasieskolan. 

I avvaktan på resultaten av språk- och kulturarvsutredningens och in

vandrarpolitiska kommittens förslag bör det fortsatta arbetet inom invan

drar-och minoritetspolitiken. med hänsyn till det besvärande statsfinan

siella läget. syfta till att effektivera insatserna inom ramen för de samlade 

resurserna. En viktig utgångspunkt är härvid att förstärka och förbättra de 

särskilda insatserna för den s.k. andra och tredje generationen invandrare. 

I budgetpropositionen ingår inga förslag till förändringar i statsbidrags

systemet för stödundervisningen i svenska och hemspråksundervisningen 

för invandrarelcvcr i grundskola och gymnasieskola. Vissa insatser före

slås i syfte att förbättra tillgången på behöriga lärare för denna undervis

ning. 

Den särskilda kommitte <S 1979:03) som har sett över frågan om språksi

tuationen för invandrarbarn i förskoleåldern har avlämnat sitt betänkande 

1SOU 1982:43). I betänkandet föreslås en lagreglering av hemsprf1ksstödet 

genom ett tillägg till socialtjänstlagen. Förslaget har nära samband med 

den kommande översynen av statsbidraget till barnomsorgen. Kommittens 

förslag bereds i detta sammanhang. För hemspråksträning för invandrar

barn i förskolan har för budgetåret 1983/84 beräknats oförändrade re

surser. 
Det är särskilt angeläget att vidga insatserna för invandrarungdomarna. 

inte minst med hänsyn till deras höga arbetslöshetstal. Deras sysselsätt

ningssituation ägnas särskild uppmärksamhet inom ramen för de generella 

sysselsattningspolitiska åtgärderna. Under innevarande budgetår har AMS 

fått resurser för att bearbeta sysselsättningsproblemen för assyriska/sy- . 

rianska ungdomar i Södertälje kommun. En rad projekt med inriktning på 

invandrarungdomar bedrivs även av statens invandrarverk och statens 

ungdomsråd. I syfte att åstadkomma ytterligare verksamhet med inriktning 

på invandrarungdomar har regeringen hösten 1982 beslutat att stiilla medel 

till förfogande ur allmiinna arvsfonden för en försöksverksamhet i Bot

kyrka. Haninge och Huddinge kommuner. Med anledning av förslag från 

statens ungdomsråd samt från statens invandrarverk i en till regeringen f1r 

1982 avlämnad rapport om fritids verksamhet för invandrarungdom föreslår 
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regeringen nu att ytterligare två riksorganisationer för invandrare genom 

dispens blir berättigade till reguljärt ungdomsstöd. 

Frågan om en reformering av svenskundervisningen för invandrare 

(Sfl) bereds inom regeringskansliet. Remissyttrandena ö~er den s.k. SFI

kommittens <A 1978:07) betänkande <SOU 1981:86 och 87) uppvisar en 

splittrad bild, främst vad gäller frågan om huvudman för verksamheten. 

Regeringen har mot denna bakgrund tillkallat en särskild beredningsgrupp 

med uppdrag att skyndsamt bearbeta SFI-kommittens och rcmissinstan

sernas förslag och synpunkter. 

I det följande förordar chefen för arbetsmarknadsdepartementet att möj

lighet öppnas att inom arbetsmarknadsutbildningen bevilja undervisning i 

svenska som förberedelse för bristyrkesutbildning. Vidare föreslås att 

nykomna flyktingar som har arbete men som ändå har en svag ställning på 

arbetsmarknaden skall kunna få arbetsmarknadsutbildning. 

Minoritetspolitiska. förvaltningsrättsliga och samhällsekonomiska skäl 

talar för att behovet av tvåspråkig personal uppmärksammas. Nödvändig

heten av att kunna ge vård och service på modersmålet pekar i samma 

riktning. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har genomfört en kartlägg

ning itv i vilk~n utsträckning tvåspråkighet (dvs. kunskaper i såväl svenska 

som i minoritetsspråkl f.n. kan ges meritvärde vid anställning i statlig eller 

annan offentlig tjänst samt vid antagning till högre utbildning. Arbetsgrup

pens rapport (DsA 1982:9) Tvåspråkighet som merit vid anställning och 

utbildning har nyligen sän~s ut till ett antal statliga och kommunala myndig

heter. I detta sammanhang bör även erinras om vad chefen för utbildnings

departementct tidigare idag har anfört om utbildning inom gymnasieskolan 

av tvåspråkig personal för vårdområdet. 

Tolk- och översättningsservicen i landet h<ic nyligen setts över. I depar

tementspromcmor.ian 1Ds U 1982: JO) Reformerad tolkutbildning föreslås 

bl.a. inrättandet av ett tolk- och översättarinstitut vid universitetet i Stock

holm. och i en annan promemoria (Os H 1982:2) föreslås vissa förändringar 

i kommerskollegiets verksamhet med godkännande och auktorisation av 

tolkar och översättare. Slutligen har statskontoret i en rapport ( 1982: 19) 

redovisat sin översyn av översättningsverksamheten i statsförvaltningen. 

Förslagen har remissbehandlats och bereds r.n. i regeringskansliet. 

1 regeringsdeklarationen understryks att regeringen med kraft kommer 

att motverka de tendenser till rasism och diskriminering som på senare tid 

gjort sig gällande i det svenska samhället. Riksdagen har nyligen beslutat 

om ändringar i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen som bl.a. inne

bär att det inte längre föreligger någon tvekan om straffbarheten i att 

offentligen uttryc~a missaktning mot invandrare som grupp. Lagändring

arna träder i kraft den I januari 1983. Diskrimineringsutredningen (A 

1978:06) avser inom kort liigga fram förslag till arbetsrättslig lagstiftning i 

syfte att motverka diskriminering på etnisk grund inom arbetslivet. Utred

ningen har i en rapport !Ds A 1982:6) Invandrarna i svenskarnas ögon 
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redovisat vissa resultat från en av utredningen genomförd omfattande 

attitydundersökning. Diskrimineringsutredningen väntas avge sitt slutbe

tänkande under budgetåret 1983/84. 

Insatser måste göras för att vidga demokratin till att omfatta fler invand

rare. I 1982 års kommunalval var 242100 utländska medborgare röstberät

tigade. Hundratusentals invandrare med svenskt medborgarskap hade 

rösträtt även i riksdagsvalen. En parlamentarisk kommittc tillsätts inom 

kort med uppdrag att utreda frågan om rösträtt och valbarhet för invandra

re i riksdagsval. I uppdraget kommer även att ingå att i samråd med 

expertgruppen (A 1975:05) för invandringsforskning (EIFO) utvärdera ef

fekterna av den kommunala rösträtten för invandrare, som infördes år 

1976. 

I det följande anmäls att EIFO:s forskningsverks<imhet, i enlighet med 

vad som redovisades i den forskningspolitiska propositionen (prop. 

1981/82:106), kommer att skiljas från EIFO:s uppgift att friimja och sam

ordna etnicitets- och migrationsforskningen. Universitetet i Stockholm 

kommer fr.o.m. den I juli 1983 att överta den av EIFO bedrivna forskning

en. Syftet är att bygga upp en bas för den långsiktiga kunskapsutveckling

en av migrations- och etnicitetsforskningen. Chefen för socialdepartemen

tet har tidigare idag anmält att särskilda resurser kommer att tilldelas för 

sådan forskning inom detta område som har sm:ialpolitisk inriktning. EIFO 

omvandlas till en delegation för planering och samordning av invandrings

forskning. Delegationen knyts till arbetsmarknadsdepartementet. Dessa 

organisatoriska förändringar borde medföra att den allt viktigare migra

tions- och etnicitetsforskningen i Sverige förstärks. 

Jämstiilldhet mellan hinnor och miin 

Jämställdheten mellan kvinnor och män är en frfrga som spänner över 

samhällslivets alla områden. Jämställdhet innebär att kvinnor och män 

skall ha samma rättigheter och reella möjligheter till ett mångsidigt liv. Ett 

eget arbete och ekonomiskt oberoende är den bas på vilken jämställdhet 

skall byggas. 

Både kvinnor och män skulle vinna på ett mera jämställt samhälle. 

Jämställdhetsfrågor är inte enbart kvinnofrågor. Att de i hög grad har blivit 

kvinnofrågor beror på att kvinnorna är och länge har varit de mest eftersat

ta. De har haft svårare att hävda sig på arbetsmarknaden och återfinns 

sällan i arbetsuppgifter eller positioner som ger inflytande i samhället. Men 

även männens situation måste förändras. Männen har ofta långa arbetsti

der och hårda arbetsvillkor i övrigt. De har därmed sämre reella möjlighe

ter till kontakter med sina barn. Deras sociala och ekonomiska situation 

efter en skilsmässa blir ofta problematisk. 

De senaste åren har arbetslösheten ökat och därmed har konkurrensen 

hårdn~t på arbetsmarknaden. De ekonomiska och sociala förhållandena 

har försämrats för stora befolkningsgrupper vilket kan föra med sig att 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 17 

fördomar och traditionella könsrollsattityder vidmakthålls. Det är ännu 

lång väg att gå innan det jämställda samhället är verklighet. På alla nivåa 

och inom alla områden i samhället måste jämställdhetsarbetet intensi

fieras. Därför kommer regeringens jämställdhetsarbcte att effektivcras. 

Under första hälften av 1970-talct inrättade den dåvarande socialdemo

kratiska regeringen enjämställdhetsdelcgation direkt under statsministern. 

Därmed markerades jämställdhetsfrågornas politiska betydelse. Den bor

gerliga regering som tillträdde år 1976 avvecklade delegationen och inrätta

de en parlamentarisk jämställdhctskommitte med ett särskilt kansli. Kom

mitten (Ju 1976:08) har samlat in material och genomfört en rad projekt 

inom olika samhällsområden. Den socialdemokratiska regeringen avskaf

far nu den parlamentariska kommitten och återför arbetet med jämställd

hetsfrågorna till den politiska ledning som utövas av regeringen. Inom 

arbetsmarknadsdepartementet inrättas ett sekretariat för jämställdhetsfrå

gor. För att bättre förankra jämställdhetsarbetet i samhället utvidgas jäm

ställdhets rådet till att omfatta inte bara representanter för kvinnoorganisa

tionerna. utan även för de politiska partierna. arbetsmarknadens parter 

samt folkrörelserna. En delegation för jämstiilldhetsforskning kommer vi

dare att knytas till arbetsmarknadsdepartementet. Såväl jämställdhetsrå

det som delegationen för jämställdhetsforskning skall ha representation av 

både kvinnor och män. 

De personella och ekonomiska resurser som förändringen kräver mot

svaras av de resurser som frigörs genom avvecklingen av jämställdhets

kommitten och de resurser som redan finns inom arbetsmarknadsdeparte

mentet. 

Stor vikt kommer att fästas vid att jämställdhetsaspckter beaktas i 

arbetet inom alla departement. Riktlinjer för det fortsatta jämstiilldhctsar

betct inom regeringskansliet utarbetas f.n. För detta område liksom för 

statsbudgeten i övrigt gäller att ev. ytterligare insatser måste finansieras 

inom ramen för de resurser som redan finns för verksamheten eller genom 

omprioriteringar. Följande områden är särskilt väsentliga. 

Arbete och arbetstid 

Kvinnor och män måste ha samma rätt till arbete och goda arbetsvillkor. 

Den drastiska ökning av arbetslösheten som inträffat de senaste åren 

försämrar möjligheterna till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Antalet sysselsatta kvinnor har dock stigit under lång tid. om än i 

långsammare takt sedan år 1980. Det råder emellertid fortfarande stora 

skillnader i arbetstid mellan kvinnor och män. Den genomsnittliga vecko

arbetstiden för kvinnor var år 1981 ca 31 timmar och för män ca 40 timmar. 

Skillnaden beror på den utbredda deltiden bland kvinnorna (45 %). Av 

männen är det endast 7% som dcltidsarbetar. Få män tar vara på den 

möjlighet som föräldraförsäkringen ger att minska arbetstiden för att dela 

ansvaret för barnen. 

2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 12 
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Ansvaret för barnen 

Det är en viktigjämställdhctsfråga att ansvaret för barnen fördelas inom 

familjen. Föräldraförsäkringen är i detta sammanhang betydelsefull. Små

barnstiden är mycket väsentlig för utvecklingen av kvinnors och mäns 

roller gentemot barnen. Den avgör också barnens uppfattning om kvinnligt 

och manligt, dvs. attityderna i nästa generation. Det är viktigt att männen 

får stöd från samhället när de försöker bryta det traditionella könsrollstän

kandet genom att i högre grad ta på sig det praktiska ansvaret för barnen. 

Den kommunala barnomsorgen är ett viktigt komplement till familjen. 

Statsbidragen till barnomsorgen återställs till sitt tidigare värde. Chefen för 

socialdepartementet har tidigare anmält att ett nytt statsbidragssystcm 

skall utarbetas. I avvaktan härpå har beslutats att nu gällande statsbidrag 

skall utgå ytterligare ett budgetår. 

Utbildning och yrkesval 

Otbildningspolitikcn är ett.annat område som är viktigt för jämställdhe

ten. Utbildnings- och yrkes valet påverkar den enskildes framtida ställning 

på arbetsmarknaden. Kvinnor finns inom en betydligt snävare arbetsmark

nad än männen. Männen väljer bland ca 300 olika yrken medan kvinnornas 

traditionella arbetsmarknad omfattar ca 25 - 30 yrken. Kvinnorna har ock

så generellt kortare utbildning än männen, vilket gör att de inte får tilltriide 

till de mera kvalificerade arbetsuppgifterna. Kvinnorna har sällan arbetsle

dande befattningar och fungerar därför inte heller som förebilder på de mer 

kvalificerade befattningarna. 

Men det könsuppdclade yrkesvalet kan i framtiden få negativa konse
kvenser även för männen. Den sektor som kommer att expandera mest när 

det gäller arbetstillfällen i framtiden torde vara tjänstesektorn och den är i 

hög grad kvinnornas arbetsmarknad i dag. En jämnare fördelning av kvin

nor och män på hela arbetsmarknaden kommer således att gynna även 

männen. 

Även om man inte kan förutse någon starkare syssclsättningsökning i 

det privata näringslivet under de närmaste åren sker även här omfattande 

förändringar genom strömmar till och från arbetskraften. Det är därför 

väsentligt att stor uppmärksamhet ägnas åt en fortsatt anpassning av 

arbetsförhållandena så att kvinnor lättare kan få tillträde till t.ex. industrin. 

Boendemiljön 

I ett samhälle där både kvinnor och män skall kunna kombinera ett 

arbete med ansvaret för barn och ett aktivt samhällsengagemang måste 

· närmiljö och kommunikationer fungera. Dåligt utformade boendemiljöer, 

dåliga allmiinna kommunikationer och långa avstånd till arbetsplatser och 

service motverkar jämställdhetssträvandena. 

Det måste formuleras konkreta jämstiilldhetsmål i samhällsplaneringen. 
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Detta är en central fråga för att åstadkomma ökad jämställdhet i samhället 

mellan kvinnor och män. 

Våld mot kvinnor 

Det yttersta och mest dramatiska utslaget av hristen på jämställdhet i 

samhället är misshandel och annat våld mot kvinnor. Tiotusentals kvinnor 

misshandlas av män varje år. Bl.a. genom insatser från de kvinnohusgrup

per som har bildats under de senaste åren har uppmärksamheten riktats på 

ett allvarligt samhällsproblem. 

Det är oacceptabelt att kvinnor utsätts för övergrepp av detta slag. Det 

räcker dock inte att skydda kvinnorna och bestraffa männen. Man måste 

också se vad det är som gör männen till misshandlare. 

J ämstiil Id het sforskn i ng 

I den forskningsproposition (prop. 1981/82: 106) som riksdagen tog ställ

ning till våren 1982 har forskning om jämställdhet mellan kvinnor och miin 

prioriterats. K vinnoforskning och jämställdhetsforskning är eftersatta om

råden. Därför är det väsentligt att stimulera sådan forskning. Regeringen 

kommer därför att inrätta en särskild delegation för planering och samord

ning av dessa forskningsfrågor. 

Jämställdhetsforskningen kan finna förklaringar till varför det finns så 

stora skillnader mellan kvinnors och mäns situation och ställning i arbetsli

vet och i samhällslivet i övrigt. Bristen på jämställdhet i forskarsamhället 

måste också uppmärksammas. Endast var fjärde forskarstuderande är 

kvinna trots att kvinnorna utgör hälften av de studerande inom grundut

bildningen. Om fler kvinnor blir forskare kommer det att bidra till att 

kvinnosynpunkter kommer in i all slags forskning. 

Jämnare könsfördelning i heslutande organ 

För att jämställdheten mellan kvinnor och män skall öka krävs att både 

kvinnor och män finns med i de samhällsorgan där beslut bereds och beslut 

fattas. I dag är kvinnorna starkt underrepresenterade. En jämn fördelning 

mellan kvinnor och män i beslutande församlingar och andra offentliga 

organ är nödvändig för att olika erfarenheter skall komma fram. Organ som 

är mansdominerade får ofta ett ofullständigt beslutsunderlag. 

Statliga myndigheter skall enligt förordningen ( 1980:540) om jämställd

het mellan kvinnor och män i statlig anställning försöka se till att det sker 

en ökning av andelen personer av det kön som är underrepresenterat i 

fråga om uppdrag inom myndigheternas verksamhetsområde. Som ett led i 

strävandena att öka kvinnornas andel i statliga styrelser. kommittcer m.m. 

har politiska. fackliga och andra organisationer under det gångna året 

ombetts att i samband med nomineringar beakta den låga kvinnorepresen

tationen. Det är angeläget att också i fortsättningen verka för ett ökat antal 

kvinnor i organ av denna typ. 
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Jämställdhet i statsförvaltningen 

Ansvaret för jämställdheten mellan kvinnor och män i offentlig anställ

ning blir en av det nya civildepartementets uppgifter. Staten har som 

arbetsgivare en mycket viktig funktion att fylla som föredöme i strävan

dena att ge kvinnor och män samma möjligheter. Under civildepartementet 

har statens arbetsmarknads nämnd (SAMN J bl.a. till uppgift att verka för 

jämställdheten inom statsförvaltningen. 

SAMN bedriver f.n. ett antal projekt till följd av särskilda uppdrag från 

regeringen. Ett gäller datoriseringens inverkan på den statliga arbetsmark

naden. Andra projekt syftar till att öppna tekniska yrkesområden för 

kvinnor samt att få fler kvinnor på högre tjänster. 

Jämställdhetslagen 

Under arbetsmarknadsdepartementet har jämställdhetsombudsmannen 

(JämO) det närmaste ansvaret för att jämställdhetslagen ( 1979: I 118J efter

levs. Antalet anmälningar till JiimO uppgick under år 1982 till ca 260, varav 

två tredjedelar avsåg diskriminering och återstoden brist på aktivt jäm

ställdhetsarbete på arbetsplatserna. Detta innebär en ökning av antalet 

ärenden med 54 % jämfört med föregående år. JämO har väckt talan i 

arbetsdomstolen i nio diskrimineringstvister under år 1982. Härtill kommer 

tre fall som har förts till domstolen av de fackliga organisationerna. Under 

år 1982 har arbetsdomstolen avgjort tre av JämO instämda mål medan två 

av målen har avskrivits efter förlikning. I domen AD 1982 nr 139. som 

gällde i::n studierektorstjänst. har domstolen gjort viktiga urtalanden bl.a. 

om arbetsgivarens bevisbörda i tvister om könsdiskriminering vid anstiill
ning. Samma tillsättningsbeslut har f.ö. prövats av regeringen efter bt:svär. 

I ett flertal ärenden om arbetsgivarnas skyldighet att bedriva aktivt 

jämställdhetsarbete har överenskommelser träffats om ändrade anställ

ningsrutiner, utbildningsinsatser. inrättande av personalrum m.m. Tidigare 

inledda branschundersökningar har fortsatts. En undersökning om ris

kerna för arbetsskador i kvinnodominerade yrken har påbörjats. 

Internationellt samarbete 

I arbetsmarknadsdepartementet handläggs ärenden som rör förhållandet 

till internationella arbetsorganisationen (ILOJ. Under perioden 1978- 1981 

innehade Sverige en suppleantplats i styrelsen för internationella arbets

byrån. I juni 1981 invaldes Danmark som nordisk regeringsrepresentant på 

en suppleantplats för perioden 1981 -1984. 

ILO:s beslutande församling - arbetskonferensen - höll sitt sextioåt

tonde möte under juni månad. Sverige deltog i mötet på sedvanligt säti 

med en trepartsdelegation. dvs. företrädare för regeringen. arbetsgivare 

och arbetstagare. Arbetskonferensen reviderade bl.a. organisationens pro

gram och budget för perioden 1982-1983. För Sverige innebär konferen

sens beslut i denna del att det årliga bidraget, från att år 1981 ha varit ca 
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1,25 milj. dollar och år 1982 drygt 1,5 milj. dollar. stiger ytterligare för att 

år 1983 utgå med 1.6 milj. dollar. Arbetskonferensen antog vidare en 

konvention och en rekommendation om anställnings upphörande på ar

betsgivarens initiativ, en konvention om pensionsrättigheter för flyttande 

(migrerande) arbetare samt en reviderad konvention om plantagearbete. 

Instrumenten kommer att föreläggas riksdagen genom en proposition vin

tern 1983. 

Sverige har under det gångna året tillträtt fem ILO-konventioner, nämli

gen nr 47 om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan. nr 154 om 

främjande av kollektiva förhandlingar. nr 155 om arbetarskydd och arbets

miljö och nr 156 om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstaga

re: arbetstagare med familjeansvar (prop. 1981/82:166. SoU 1981/82:56. 

rskr 1981/82:447) samt konventionen nr 143 om missbruk i samband med 

migration och om främjande av migrerande arbetstagares likställdhet med 

avseende på möjligheter och behandling (prop. 1981/82: 146, AU 1982/83:3. 

rskr 1982/83:43). den senare dock med förbehåll för del Il. 

Sedan år 1978 är Sverige medlem i sex av ILO:s tio industrikommitteer. 

nämligen i kommitteerna för inlandssamfärdsel, järn- och stålindustri, 

verkstadsindustri, byggnads-, anläggnings- och offentliga arbeten och ke

misk industri samt i kommitten för tjänstemän och utövare av fria yrken. 

Beslut om inrättande av tre nya industrikommitteer fattades vid möte med 

ILO:s styrelse i maj-juni 1980, nämligen en för hotell. catering och turism, 

en för livsmedelsindustrin och en för skogs- och träindustrin. I november 

1982 förrättade styrelsen val till de numera sammanlagt 13 industrikommit

tcerna med verkan från och med den I januari 1984. Sverige erhöll en plats 

i sju av dem, nämligen i kommitteerna för inlandssamfärdsel. järn- och 

stålindustri, byggnads-, anläggnings- och offentliga arbeten. kemisk indu

stri. tjänstemän och utövare av fria yrken. livsmedelsindustri samt skogs
och träindustri. Sverige har dessutom fått en regeringsplats i den tvåpar

tiska kommitten för offentlig tjänst. 
Efter behandling i Nordiska rådet undertecknade Nordiska ministerrå

det (arbetsministrarna) våren 1982 en ny överenskommelse om gemensam 

nordisk arbetsmarknad. Överenskommelsen har förelagts riksdagen för 

godkännande (prop. 1982/83:5. AU 1982/83:5. rskr 1982/83:28). Den beräk

nas träda i kraft under år 1983. Detsamma gäller beträffande den nordiska 

överenskommelsen om samarbete mellan myndigheter och institutioner 

inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningen. 

Nordiska ministerrådet (jämställdhetsministrarna) har i augusti 1982 anta

git ett reviderat samarbetsprogram på jämställdhetsområdet. I november 

1982 höll de nordiska arbetsmarknads- och linansministrarna för första 

gången ett gemensamt möte. 

Inom Europarådet förbereds f.n. dels en arbetsministerkonferens. dels 

en migrationsministerkonferens, planerade att äga rum i maj resp. oktober 

1983. 
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Sveriges internationella samarbete migrations- och invandrarfrågor 

kommer att stärkas. Kommuniken från det i februari år 1982 avhållna 

mötet mellan Sverige och Finlands migrations-, social- och utbildningsmi

nistrar kommer att utgöra en grund för det fortsatta samarbetet. med 

Finland i dessa frågor. Med bl.a. Jugoslavien och Grekland kommer för

bindelserna att byggas ut. På det multilaterala planet medverkar Sverige 

aktivt bl.a. i arbetet inom FN på en konvention om migrerande arbetare. 

Den med arbetsmarknadsdepartementet som huvudman och med medel 

ur arbetarskyddsfonden bedrivna försöksverksamheten med två arbetsmil

jöattacheer placerade vid ambassaden i Washington och delegationen i 
Bryssel löper ut den 30 juni 1983. En utvärdering av försöksverksamhcten 

har under året utförts av arbctarskyddsfonden i samråd med arbetsmark

nadsdepartementet och behandlades i styrelsen för arbetarskyddsfonden i 

september 1982. Denna har föreslagit regeringen att verksamheten med 

arbetsmiljöattachcer för bevakning av arbetsmiljöfrågor i USA och inom 

EG-området försöksvis fortsätter ytterligare en treårsperiod. Finansiering

en föreslås, liksom tidigare, ske med medel som avräknas från arbetar

skyddsfonden. Ärendet bereds f.n. i regeringens kansli. 

Ö1·ersynsprojekt 

Inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde arbetar ett 

20-tal större utredningar. Utöver utredningsverksamheten pågår eller pla

neras vissa översynsprojekt. Bland dessa kan nämnas följande. En interde

partemental arbetsgrupp gör en fortsatt översyn av Samhällsföretagsgrup

pen. Vidare påg~r inom arbetarskyddsverket på regeringens uppdrag arbe
te med bl.a. system för vcrksamhetsinriktad budgetering, avgiftsbelägg

ning av viss granskningsverksamhet samt en s.k. huvudstudie för samord

nad lösning av datorbaserade informationssystem - lnformationssystemet 

för arbetsskador (ISA) och samordnat ADB-baserat arbetsställeregister för 

arbetarskyddsverket (SARA). 
En översyn kommer att göras av den totala tillsynsverksamheten inom 

arbetsmiljöområdet. Härvid bör särskilt belysas de ekonomiska konse

kvenserna för stat och kommun av att yrkesinspektionen får ett samlat 

tillsynsansvar även för de arbetsställen som f.n. omfattas av den kommu

nala tillsynen. 

Vidare kommer sekretess- och påföljdsfrågor inom arbetsmiljösektorn 

att ses över. 
AMS kommer inom kort att få i uppdrag att se över reglerna för och 

administrationen av det kontanta arbetsmarknadsstödet (KASJ och ge 

förslag till förenklingar av rutinerna och handläggningen av sådana ären

den. 

Sammamtällning 

Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksam-
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hetsområdc i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för 

budgetåret 1982/83 framgår av följande sammanställning (milj.kr.) 

A Arbetsmarknadsdepartementet m.m. 
B Arbetsmarknad m.m. 
C Arbetsmiljö 
D Invandring m.m. 
Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 

Statshudget Förslag 
1982/83 1983/84 

56,0 
8382.7 1 

4674.0 
178.5 

13291,21 

65,9 
9769.0 
5 259,8 

230,7 
15325,4. 

Föränd
ring 

9,9 
I 386.3 

585.8 
52.2 

2034,2 

' Varav 1370,0 milj. kr. beräknades i kompletteringspropositionen !prop. 
1981/82:150). 
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Utdrag 
ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Leijon såvitt avser frågor under littera A punk
terna 1-5, B och C: 

statsrådet Gradin såvitt avser frågor under littera A punkten 6 samt 
littera D. · 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser arbetsmark

nadsdepartementets verksamhetsområde. 

Tionde huvudtiteln 

A. ARJJETSMARKNADSDEPARTEMENTET M.M. 

A I. Arbetsmarknadsdepartementet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

19673867 

21603000 

23126000 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad, ar
betsmiljö, invandring och svenskt medborgarskap, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt internationellt samarbete som berör dessa frågor. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 

1982/83 

122 1 

21603000 
( 19667 000) 

21603000 

Beräknad ändring 
1983/84 

0 

+ 1523 000 
(+1170000) 

+1523000 

För riksdagens kännedom meddelas att vissa förändringar har gjorts vad 

gäller organisationen av jämställdhctsarbetet inom departementets an

svarsområde. Syftet är att effektivisera arbetet. Ett sekretariat för jäm

ställdhetsfrågor inrättas i departementet den 1 januari 1983. När sekreta-

1 Härutöver finns fr.o.m. innevarande budgetår biträden anställda i departementet. 
vilka tjänstgör i kommitteväsendet. Kostnaderna för denna personal redovisas 
under anslaget A 2. Kommitteer m.m. 
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riatet fungerat en tid kommer verksamheten att utvärderas. Jämställdhets

kommittcn (Ju 1976:08) avvecklas fr.o.m. samma tidpunkt. Förändringar

na sker inom ramen för befintliga resurser på littera A men medför en viss 

omfördelning av personal och ansfagsmedef från anslaget A 6. Jämställd

hetsombudsmannen m. m. till anslagen A 1. Arbetsmarknadsdepartemen

tet och A 2. Kommitteer m.m. 

Anslaget bör beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Med hänvis

ning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 

23 126000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 23 126000 kr. 

A 2. Kommitteer m.m. 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

15460992 

15987000 

16520000 

Reservation 8702 908 

För budgetåret 1983/84 förordar jag att anslaget förs upp med 

16 520000 kr. Jag räknar med 6 345 000 kr. till forskning och utveckling vad 

avser arbetsmarknadsfrågor m.m. För övrig utredningsverksamhet räknar 

jag med ett medelsbehov av 10175000kr. 

Mot bakgrund av riksdagens beslut med anledning av den forskningspo

litiska propositionen (prop. 1981/82: 106) inrättas två nya forskningsdelega

tioner. en för jämställdhetsforskning och en för invandringsforskning. 

Samtidigt avvecklas jämställdhetskommitten (Ju 1976:08) fr.o.m. den I 

januari 1983 och expertgruppen (A 1975:05) för invandringsforskning 
fr. o. m. den I juli 1983. Kostnaderna för de nya delegationerna skall belasta 

anslaget. Som jag nyligen har anfört tillförs anslaget vissa anslagsmedel 

genom omfördelning på littera A. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 16520000kr. 

A 3. Extra utgifter 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

275360 

220000 

295000 

Reservation 7097 

För budgetåret 1983/84 förordar jag att anslaget förs upp med 295 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 495 000 kr. 
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A 4. Internationellt samarbete 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

9273545 

9935 000 

19940000 

Från anslaget skall betalas kostnaderna för Sveriges deltagande i inter

nationella arbetsorganisationens <ILOJ verksamhet och för ILO-kommit

ten (SFS 1977:987). Kostnader för annat internationellt samarbete inom 

departementets ansvarsområde betalas också från anslaget liksom kostna

der för internationella kongresser i Sverige för vilka Sverige åtar sig 

värdskapet, bl.a. inom FN-arbetet och det nordiska samarbetet. 

I syfte att uppnå en enhetlig praxis när det gäller betalning av Sveriges 

medlemsavgifter i FN:s fackorgan belastas anslaget budgetåret 1983/84 

som en engångsföreteelse med ett belopp motsvarande ett och ett halvt års 
bidrag till ILO. Därtill kommer en höjd dollarkurs. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Internationellt samarbete för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 19940000 kr. 

A 5. Arbetsmarknadsråd 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3964000 
3 650000 

4154000 

F.n. finns fem arbetsmarknadsråd, som är stationerade i Bonn, Bryssel, 
London, Ottawa och Washington. Deras arbetsuppgifter anges i förord
ningen (1977: 575) med instruktion för arbetsmarknadsråd (ändrad 

1977:1103). 
En tjänst som arbetsmarknadsråd bör av besparingsskiil dras in samti

digt som kostnader motsvarande två biträdestjänstcr frånräknas anslaget. 

Det ankommer på regeringen att besluta om stationeringsorter för arbets

marknadsråden. 
Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Arhetsmarknadsräd för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 4 154 000 kr. 
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A 6. Jämställdhetsombudsmannen m.m. 1 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3940134 

4605000 

1913000 

Från anslaget betalas kostnader för jämställdhetsombudsmannen med 

kansli och jämställdhetsnämnden. Forskning och utveckling beträffande 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt jämställdhetskommittens verk

samhet har tidigare finansierats från detta anslag. 

J ii ms t iil Id h e tsom huds mannen 

Jämställdhetsombudsmannen förutser ett stigande antal anmälningar 

även under nästa budgetår. Gällande tidsfrister för stämning till arbets

domstolen gör att diskrimineringsärenden måste prioriteras på bekostnad 

av ärenden som rör arbetsgivarens aktiva jämställdhetsarbete. För att 

såväl få möjlighet att under budgetåret 1983/84 undersöka jämställdhetsar

betet inom ett par olika branscher som att handlägga det ökande antalet 

ärenden anser jämställdhetsombudsmannen att en personalförstärkning 

med en handläggare och ett biträde är nödvändig. 

Föredraganden 

Som har anförts tidigare avvecklasjämställdhetskommitten. Detta med

för en omfördelning av personal och vissa anslagsmedel till anslagen A I. 

Arbetsmarknadsdepartementet och A 2. Kommitteer m.m. Till det sist

nämnda anslaget förs också de medel. inkl. reservationen, som har dis

ponerats för forskning och utveckling avseende jämställdhet. Mot bak

grund härav och med utgångspunkt i huvudförslaget beräknar jag medels

behovct till 1913000 kr. Av detta belopp utgör 1883000 kr. kostnader för 

järnställdhetsombudsrnannen varav I 248 000 kr. avser löner. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jiimstiilldhetsomhudsmannen m.m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av I 913000kr. 

' Ny anslagsbcnämning (tidigare Jämställdhet mellan kvinnor och män). 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 28 

B. ARBETSMARKNAD M.M. 

Arhetsnwrknaden under år 1982 

Läget på arbetsmarknaden försämrades successivt under år 1981. Ar

betslösheten ökade snabbt. samtidigt som antalet sysselsatta minskade. 

Under hela 1970-talet steg enligt AKU den totala sysselsättningen varje år 

med i genomsnitt ca 35000 personer. Under andra halvåret år 1981 började 

sysselsättningen att minska. och under de tre första kvartalen 1982 var 

antalet sys~elsatta 13 000 färre än under motsvarande period året före. 

Arbetslösheten ökade samtidigt till rekordnivåer. Allt sedan tredje kvarta

let år 1981 har arbetslösheten varit högre än motsvarande kvartal någon 

gång under de drygt två decennier då jämförbara mätningar funnits att 

tillgå. 
Den utomordentligt allvarliga utvecklingen på arbetsmarknaden var en 

följd av både den svaga internationella efterfrågan och den ekonomiska 

politik som bedrevs i Sverige. Trots att detta fick ett direkt och tydligt 

genomslag på arbetsmarknaden, möttes inte den snabbt växande arbetslös

heten med tillräckliga arbetsmarknadspolitiska insatser. De åtgärder, som 

sattes in, kom alltför sent. Under år 1981 och de tre första kvartalen år 

1982 stod således åtgärdsinsatserna inte i proportion till behovet. Möjlighe

terna att inom arbetsmarknadspolitikens ram bereda arbete eller utbildning 

åt ytterligare tiotusentals arbetslösa lämnades outnyttjade. 

Efte1frågan på arbetskraft har sjunkit kontinuerFgt sedan sommaren 
1980. Under de första tio månaderna år 1982 nyanmäides ca 430 000 platser 

till förmedlingen. Det var 90000 färre än år 1981 och hela 240000 platser 

färre än år 1980. Minskningen har varit allmän och har berört samtliga län 

och näringsgrenar och i synnerhet industrisektorn. 

På grund av vissa förändringar i rutinerna för statistikföringen av de 

lediga platserna är en detaljerad analys av efterfrågeutvecklingen vansklig 

att utföra. Antalet nyanmälda lediga platser förefaller emellertid att under 

sommaren och höstmånaderna år 1982 ha stabiliserats på vad som måste 

betecknas som en extremt låg nivå. Inom exempelvis tillverkningsindu

strin nyanmäldes under månaderna augusti- oktober 1982 totalt ca 9 500 

platser. Högkonjunkturåret 1979 anmäldes under motsvarande månader 

. mer än 32000 platser inom industrin. 

En stor del av de nyanmälda platserna avser tillfälliga anställningar. 

Under månaderna augusti-oktober 1982 uppgick denna andel till mellan 

20 och 25 %·. Andelen varaktiga platser har minskat inom flera stora yrkes

områden. inte minst inom industrin. Personer utan utbildning eller yrkeser

farenhet möter mycket stora svårigheter att få arbete. Vid utgången av 

oktober månad var endast 15% av platserna tillgängliga för sådana sökan

de. Inom tillverkningsarbete uppgick andelen till 10%. 
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En indikation på den utomordentligt låga efterfrågan ges också av upp

gifterna i konjunkturbarometerundersökningarna. Enligt konjunkturbaro

metern i september 1982 uppgav endast 11 % av företagen att de hade brist 

på yrkesarbetare. Detta är den lägsta nivå som någonsin har "1PPmätts i 

dessa undersökningar. 

Till arbetsförmedlingen nyanmälda 
nomsnitt för kvartal 1980-1982. 
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Industriarbetare 

Tillväxten i arbetskraftsutbudet dämpades under fjärde kvartalet 1981 

och första kvartalet 1982. Minskningen av arbetskraftsutbudet under bör

jan av året kunde i det närmaste helt hänföras till ungdomsgrupperna. I 

åldrarna över 24 år förelåg inga större förändringar. Månaderna därefter 
återgick utbudsökningen till att mer överensstämma med den trendmäs

siga, och de två följande kvartalen var antalet personer i arbetskraften 

närmare 30000 fler än motsvarande kvartal 1981. Mellan tredje kvartalen 

1981 och 1982 ökade antalet personer i arbetskraften med 29000 persöner. 
Ökningen utgjordes i det närmaste helt av kvinnor i åldrarna 25-54 är, 

medan antalet män ökade endast obetydligt. Antalet ungdomar i arbets

kraften var i stort sett lika stort som ett år tidigare. 

Andelen förvärvsarbetande kvinnor har således fortsatt att öka, och 

under de tre första kvar1alen 1982 låg det relativa arbetskraftstalet för 

kvinnor i åldrarna 16-64 år på i genomsnitt 77,0% eller 0,7 procentenheter 

över nivån år 1981. I genomsnitt mellan åren 1975 och 1981 ökade dock det 

relativa arbetskraftstalet för kvinnor snabbare eller med närmare 1,5 pro

centenheter per år. 

Antalet personer som står utanför arbetskraften och inte sökt arbete 

därför att de utgått från att de inte skulle få arbete men som uppgivit att de 

velat och kunnat arbeta uppgick i genomsnitt under de tre första kvartalen 
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år 1982 till 55 000 personer, attjämföra med 44000 motsvarande period året 

före. Drygt 60 % av dessa latent arbetssökande var kvinnor. 

Under hela år 1980 och de tre första kvartalen 1981 noterades inga större 

förändringar av antalet sysselsatta utöver de sedvanliga säsongmässiga 

variationerna. Det fjärde kvartalet år 1981 och under första kvartalet 1982 

skedde emellertid en minskning som var väsentligt större än vad som 

kunde förklaras av säsongmönstret. Antalet sysselsatta var dessa kvartal 

20000 resp. 40000 färre än motsvarande tid ett år tidigare. 

Den minskade sysselsättningen under vintermånaderna sammanhängde 

främst med utvecklingen inom industrisektorn. där antalet sysselsatta 

sjunkit successivt och i relativt snabb takt sedan början av år 198 I. men 

också med att den offentliga sektorn inte längre expanderade lika snabbt 

som tidigare. Under våren och sommaren t.o.m. augusti månad tenderade 

sysselsättningen åter att öka, en återhämtning som åtminstone till en 

början i viss utsträckning förklarades av att antalet sysselsatta i bered

skapsarbete ökade. Totalt var antalet sysselsatta under de tre första kvar

talen år 1982 4224000 eller 13000 färre än motsvarande period året före. 

Antal sysselsatta efter kön och ålder. genomsnitt för de tre första 1978-

1982 (tusental) 

1978 1979 1980 1981 1982 

Åldersgrupp 
MÄN 

-19 år 114 117 123 111 110 
20-24 ar 228 229 234 226 219 
25-34 år 618 608 602 582 562 
35-44 år 480 504 529 550 568 
45-54 år 443 427 421 411 409 
55-64 år 377 376 373 365 357 
65-74 år 52 52 55 50 50 

Summa miin 2 300 2 313 2 337 2295 2276 

KVINNOR 
-19 år 106 I JO 114 105 103 

20-24 år 203 209 215 214 207 
25-34 ar 471 478 485 489 483 
35-44 år 384 407 436 464 484 
45-54 år 369 370 369 371 371 
55-64 år 262 267 270 281 282 
65- 74 år 19 17 15 18 18 

Summa ki·innor 1814 I 858 1904 1942 1948 

Totalt 4114 4170 4241 4237 4224 

Källa: AKU 

Den totala syssclsättningsminskningen på 13 000 personer var nettore-

sultatet av en nedgång i sysselsättningen inom de varuproducerande sekto-

rerna med ca 50000 personer och en uppgång inom tjänstesektorerna med 

ca 37000. Industrisysselsättningen minskade med hela 40000 personer. en 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 31 

lika stor avtappning som mellan åren 1980 och 1981. Inom offentliga 

tjänster skedde en tillväxt i sysselsättningen med 15 000 personer. Denna . 

ökning var mindre än hälften så stor som ökningen mellan åren 1980 och 

1981 och mindre än en fjärdedel av ökningen mellan åren 1978 och 1979. 

Sysselsatta under åren 1978- 1982 fördelade på näringsgrenar 

Antal sysselsatta i genomsnitt för de tre första 
kvartalen (tusental) 

1978 1979 1980 1981 1982 

Jord- och skogsbruk 253 244 241 239 238 
Industri I 074 1075 1083 1043 1004 
Byggnadsindustri 290 283 287 289 278 
Samfärdsel, post. tele 276 289 297 293 300 
Varuhandel 529 511 518 518 511 
Övriga privata tjänster 555 567 584 590 613 
Offentliga tjänster 1 137 1201 1231 1265 1280 

Totalt 4114 4170 4241 4237 4224 

Källa: AKU 

En uppdelning efter kön visar att mellan de tre första kvartalen 1981 och 

1982 minskade antalet sysselsatta män med 19000 mot en ökning för 

kvinnorna med 6 000. Antalet förvärvsarbetande kvinnor fortsätter således 

att växa. men i lägre takt än tidigare. Totalt sett ökade också antalet 

deltidsarbetande kvinnor. I genomsnitt utgjorde andelen deltidssysselsatta 

25 % av det totala antalet sysselsatta. Av alla sysselsatta kvinnor arbetade 

drygt 45 %. deltid mot 7 % av männen. Antalet deltidssysselsatta som 

uppgav att de arbetade deltid av arbetsmarknadsskäl. dvs. de arbetade 

färre timmar än de önskade. ökade från 90 000 till 113 000. Hela 80 % av 
dessa var kvinnor. 

När det gäller deltiden föreligger det emellertid en tendens till förändring 

gentemot den tidigare utvecklingen. För kvinnor i åldrarna 25-54 år ten

derar således heltidssysselsättningen att öka medan deltidssysselsättning

en stagnerar. Det har också skett en förskjutning i det avseendet att de 

deltidsarbetande arbetar fler timmar per vecka än tidigare. Jag återkommer 

till arbetstidsfrågorna i avsnittet om arbetsmiljö. 

Arbetslösheten har varje månad år 1982 varit högre än jämförbar månad 

sedan år 1970. I augusti uppmättes en arbetslöshet på 166 000 personer 

eller 3,7 %. vilket var den högsta nivån någonsin under de tjugo år AKU 

har funnits. Detta innebar en ökning från juli som var väsentligt större än 

vad som kunde förväntas på grund av säsongen. Mellan augusti och sep

tember skedde ytterligare en ökning av arbetslösheten utöver det säsong

mässigt normala. och totalt fanns i september 176 000 arbetslösa eller 4.0 % 

av arbetskraften. Ökningen av arbetslösheten från september månad 1981 

uppgick till 42 ooo. 

I 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 32 

PIWCENT 

4,0 

SASONGRENSALE SERIER 0VER RELATIVA AHB~TSLOSHETEN 

OJL /\KU OCH /\RBETSLOSA KASSAMEDLEMl-L\R I P;WCENT 
AV M~LL~MSANTALET, KVAHT/\LSGENOMSNITT 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1 '5 

1'0 

0,5 

..... 
'""' ' 

, ___ , 

70 71 72 73 74 75 76 77 . 78 79 80 

Arbetslösheten bland ungdomar har varit mycket hög under det senaste 

året. Enligt arbetskraftsundersökningarna fanns under tredje kvartalet i 

genomsnitt drygt 70000 (9.3 %) arbetslösa ungdomar under 25 år. Arbets

lösheten bland unga kvinnor var högre än bland unga män. I åldrarna 16-
19 år uppgick den relativa arbetslösheten bland kvinnor under tredje kvar

talet år 1982 till 13.5 % mot 12.0 för män. För varje åldersgrupp till och med 

54 år var arbetslösheten högre bland kvinnor än bland män. I de högre 

åldrarna däremot var arbetslösheten densamma för kvinnor och män. 
Det finns ett nära samband mellan ungdomsarbetslösheten och den 

totala arbetslösheten. Andelen ungdomar av det totala antalet arbetslösa 

har under tredje kvartalen de sex senaste åren varit ca 45 %. I genomsnitt 

sedan mitten av 1970-talet har en förändring av totala arbetslösheten med I 

procentenhet medfört en förändring i samma riktning av ungdomsarbets

lösheten med ca 2.5 procentenheter. 

Andelen långtidsarbetslösa tenderar också att öka. Under tredje kvarta

let år 1982 hade 37% av de arbetslösa varit arbetslösa längre än tre 

månader mot 32 % året före. och 29 % tredje kvartalet 1980. En t:ffekt av 

den stigande långtidsarbetslösheten är att antalet personer som utförsäkras 

från arbetslöshetsersättningen vuxit snabbt. Den växande långtidsarbets

lösheten föranledde under hösten 1982 ett beslut i AMS styrelse om att ge 

företriide för de långtidsarbetslösa vid anvisning till åtgärder. Jag delar helt 

uppfattningen att de förlängda arbetslöshetstiderna ökar risken för utslag

ning från arbetsmarknaden. och jag anser det beslut AMS har fattat betriif

fande riktlinjerna för sin verksamhetsplanering vara en riktig prioritering. 

81 82 
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Arbetslösheten bland invandrare hiir under en följd av år varit ungefär 

dubbelt så hög som bland svenska medborgare. Av de totalt 158 000 arbets

lösa under tredje kvartalet 1982 var 14000 utländska medborgare. Den 

relativa arbetslösheten bland de utländska medborgarna uppgick till 6.2 % 

mot 3,4% för svenska medborgare. Även bland utländska medborgare . 

förelåg en högre arbetslöshet bland kvinnor än bland män. Utvecklingen 

av arbetslösheten under loppet av året överensstämde i stort med utveck

lingen för svenska medborgare. 

Det kan i detta sammanhang vidare nämnas att tlyttningsrörelserna 

mellan de nordiska länderna har dämpats till följd av den lågkonjunktur 

som råder i hela Norden. Invandringen av nordiska medborgare minskade 

med närmare 30% under de nio första månaderna år 1982 jämfört med 

motsvarande period år 1981. Utvandringen av nordiska medborgare hade 

ungefär samma omfattning som föregående år. och netto innebar detta för 

årets tre första kvartal ett utvandringsövcrskott av nordiska medborgare 

på drygt 6000 personer. 90 % av dessa var finländare. Utvecklingen i Polen 

resulterade i att invandringen av polska medborgare ökade kraftigt. Anta

let polska invandrare uppgick till 3 500 jämfört med 900 motsvarande 

period 1981. Totalt invandrade 22900 personer och utvaridrade 21700 

personer. Av dessa var 23 % resp. 52 % nordiska medborgare. 

Några avgörande förskjutningar i den regionala fördelningen av arbets

lösheten inträffade inte under år 1982. Under de tre första kvartalen låg 

arbetslösheten i storstadslänen i det närmaste en procentenhet under riks

genomsnittet, medan läget i skogslänen var det omvända. I övriga län låg 

arbetslösheten både år 1981 och år 1982 på samma nivå som i riket som 

helhet. 

I enskilda län har dock. förelegat jämförelsevis större svängningar och 

skillnaden i arbetslöshet mellan olika län var betydande. I Norrbottens län 

noterades en arbetslöshet under tredje kvartalet på 7.9% och i ytterligare 

åtta län var arbetslösheten högre än 4 %. I Stockholms län lag arbetslöshe

ten på 1.8 %. och en lägre arbetslöshet än 3 % uppmättes i ytterligare några 

län. 

Arbetslöshetens fördelning mellan olika yrkeskategorier framgår av 

bl.·a. uppgifterna om vid arbetsförmedlingen anmälda kassamedlemmar. 

Den svaga byggarbetsmarknaden återspeglas i den mycket höga arbetslös

heten inom byggnadsarbetarkåren. I slutet av oktober månad var arbets

lösheten i byggnadskassorna 6, 7 )·i: mot 4, l '/(, i industrikassorna. Ökningen 

under året var dock relativt sett starkare i industrin än inom byggverksam

heten. Inom tjänstemannakassorna låg arbetslösheten på 1.1 %. 

Under oktober och november 1982 har den totala arbetslösheten !enligt 

AKU) sjunkit kraftigt jämfört med de höga talen för september månad. 

Denna gynsamma utveckling måste ses som en direkt följd av regeringens 

kraftfulla satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Trots den uppenbara försämringen av arbetsmarknadsläget redan under 

:1 Riksdagl!n 1982183. I sam/. Nr /OfJ. Bilaga 12 
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Arbets/iishet efter kan och ålder i procent m· arhetskrt!fien. genomsnitt för de tre första harta/en 

1978-1982. 

1978 1979 1980 1981 1982 

Rcl.arb. Rel.arh. Rel.arb. Rel.arh. Rel.arh. Rel.arh. Rel.arb. Rcl.arb. Rt:!l.arh. Rel.arb. 
löshcts- krafts- löshets- krafts- löshets- krafts- löshets- krafts- löshets- krafts-
tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal 

MÄN 
-19 år 

20-24 år 
25-34 år 
.35-44 är 
45-54 år 
55-64 år 
65- 74 år 

7.5 
4.4 
2.0 
l.'2 
1.3 
1.8 

Summa mii11 2,1 

KVINNOR 
-19 är 8.8 

20-24 år 4.4 
25-34 år 2.2 
35-44 år 1.5 
45-54år 1.2 
55-64 år 2.0 
65- 74 år 

Summa 
hi1111or 2,5 

TOTALT 2,3 

Källa: AKU 

56.4 
83,4 
95,0 
96,5 
94.7 
79.0 
13.7 

78,5 

56.'!. 
77,6 
76.6 
81.4 
80,0 
53,0 
4.3 

62,l 

70,3 

7.6 
3.4 
1.8 
0,9 
0,9 
2.0 

1,9 

8.4 
3.8 
:u 
1.5 
I.I 
1.9 

2,3 

2,2 

57.6 
83.6 
94.6 
96.7 
94.8 
79.2 
13.7 

78,5 

57 .'!. 
79.8 
78.6 
82.8 
81.8 
54.3 

3.9 

63,4 

70,9 

6.3 
3,3 
1.4 
1.0 
0.8 
1.5 

l,6 

8.1 
3.8 
2.3 
1.3 
1,0 
1.6 

2,2 

l,9 

58, I 
85,I 
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96.6 
94.9 
78,8 
14.2 

78,7 

57.5 
82.4 
81,0 
84.5 
82.9 
58.8 

3.5 

64,6 

71,7 

7.2 
4,3 
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1.3 
1.3 
2.2 

2,2 

9.6 
4.2 
2.3 
1,6 
1.2 
1,6 

2.5 

2,3 

50.5 
84.0 
94.3 
96,6 
93,9 
78.1 
12.9 

77,4 

51.3 
83.0 
83.4 
86.3 
84.3 
57,3 
4.1 

65,7 

71,6 

de inledande månaderna år 1981 utnyttjade den dåvarande regeringen inte 

möjligheterna att begränsa arbetslösheten genom ett större utnyttjande av 

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetslösheten ökade för varje 

månad, men de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hölls under nästan 

hela året ändå på en lägre nivå än året före. Mellan åren 1980 och 1981 steg 

arbetslösheten med 25 ~/(.eller 22 000 personer. Åtgärds volymen skars trots 

detta ned med ca 6000 personer. 

Det ekonomiska paket som lades fram i september 1981 skulle enligt den 

dåvarande regeringen ge en sysselsättningsökning av 40000 personer un

der loppet av år 1982. I avvaktan på en sådan utveckling behölls arbets

marknadsutbildningen under det första halvåret 1982 på samma nivå som 

året före. Beredskapsarbeten igångsattes i större utsträckning. men den 

totala åtgärds volymen låg ändå väsentligt lägre än åren 1978 och 1979 trots 

att arbetslösheten de tre första kvartalen 1982 var omkring 30 'Il- högre än 

motsvarande månader fyra år tidigare. 

AMS har upprepade gånger under innevarande år påtalat att ut veckling

en på arbetsmarknaden ställde krav på ytterligare insatser. och att besluten 

måste fattas i ett tidigt skede för att o::n effektiv styrning i tid och rum skulle 

kunna genomföras. 

I kompletteringspropositionen (prop. 1981/82: 150 bil. 4) föreslog den 
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83.9 
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dåvarande regeringen att ytterligare medel skulle anvisas för sysselsätt

ningsskapande åtgärder och tidigareläggningar av statliga investeringar. 

Under sommaren och tiden fram till mitten av september 1982 kom ytterli

gare beslut från regeringen. föranledda bl.a. av en förnyad skrivelse från 

AMS. Dessa åtgärder berörde bl.a. ungdomsplatscr. beredskapsarbeten 

och arbetsmarknadsutbildning för ungdomar. kommunala aktiviteter för 

arbetslösa ungdomar samt tidigareläggningar av statliga investeringar för 

880 milj. kr. Emellertid motsvarade detta inte det behov av åtgärder som 

förelåg. 

Arhetsmarknadspolitiken under l'åren 1983 och hudgetäret 1983184 

Som framgått av min redogörelse har sysselsättningen totalt sett minskat 

under de två senaste åren. Arbetslösheten har vuxit till nivåer som för tio 

år sedan betraktades som helt otänkbara. Under det senaste året har 

arbetslösheten legat på en nivå som varit högre än någonsin tidigare. 

Under september månad i år nåddes en arbetslöshet som var 40000 högre 

än den värsta vintermånaden år 1972. 

Omedelbart efter regeringsskiftet drog regeringen i propositionen om 

vissa ekonomisk politiska åtgärder m.m. (prop. 1982/83:50) upp riktlinjer

na för en industriell expansion och ett bättre resursutnyttjande. I ett bättre 

resursutnyttjande ingår som en viktig del att ta tillvara människors vilja till 

arbete, deras kunnande och arbetsglädje. Att låta människor gå utan arbete 

är ett resursslöseri både ekonomiskt. socialt och mänskligt. 

Utgångspunkten för min diskussion är övertygelsen om arbetets centrala 

betydelse för människors välfärd både i dess materiella och sociala dimen

sioner. Arbetet är inte endast en inkomstkälla. Genom arbetet inlemmas 

människan också i en samhällelig gemenskap. Det finns en rad sti;dier som 

visar att arbetslöshetens psykologiska verkningar framför allt ligger i att 
den framkallar en känsla av att vara utstött och överflödig. Sviktande 

självkänsla. ångest och apati är vanliga reaktioner på långvarig arbetslös

het. 
De åtgärder som regeringen vidtagit inom ramen för den ekonomiska 

politiken och som följs upp i denna budgetproposition kommer att verka 

efter viss tid. Kortsiktigt måste arbctsmarknadspolitiken således bära en 

stor del av ansvaret för att minska arbetslösheten. Insatserna måste också 

ha en sådan karaktär att de stöder strävandena att stärka den svenska 

ekonomins struktur och bidrar till en snabb industriell tillväxt. 

Under större delen av år 1983 kan tillväxten i den internationella ekono

min väntas bli fortsatt svag. Någon nämnvärd efterfrågeökning på svenska 

produkter kan således inte väntas som en följd av en konjunkturuppgång 

utomlands. Det är bl.a. i detta perspektiv man skall se regeringens program 

för att dämpa arbetslösheten. Devalveringen ger möjlighet till en successiv 

expansion inom näringslivet. De svaga internationella konjunk_turutsik

tcrna sätter emellertid gränser för expansionen under år 1983. Först under 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 36 

1984-1985 kan de fulla effekterna avläsas. Det är också först efter år 1983 

som en investeringsuppgång inom industrin kan påräknas. 

När det gäller den inhemska efterfrågan kan en något gynnsammare 

utveckling förutses. Det omfattande investeringsprogram som regeringen 

lagt fram vad gäller energi. bostäder. kommunikationer m.m. kommer att 

positivt påverka svensk industri. Vidare bör svenska producenter genom 

devalveringen kunna öka sin konkurrenskraft på hemmamarknaden. Pro

duktionskapaciteten är emellertid mycket dåligt utnyttjad inom svensk 

industri. Endast en femtedel av industriföretagen arbetar med fullt kapaci

tetsutnyttjande. Detta kommer att leda till att en växande efterfrågan på 

svenska varor. och tjänster inte omedelbart leder till ökat behov av att 

nyanställa personal. 

Det torde vara realistiskt att anta att produktionsökningen nästa år kan 

ske utan att sysselsättningsvolymen ökar nämnvärt. Industrisysselsätt

ningen kommer på grund av den stora lediga kapaciteten i utgångsläget att 

vända uppåt med betydande eftersläpning i förhållande till produktionen. 

En sannolikt mycket svag utveckling av den privata tjänstesektorn i för

ening med fortsatt återhållsamhet inom den offentliga sektorn gör att den 

totala efterfrågan på personal väntas förbli svag även under år 1983. 

Samtidigt fortsätter utbudet av arbetskraft att öka. En förbättrad industri

konjunktur medför därför ingen omedelbar lättnad vad gäller arbetslöshe

ten. Insikten härom låg bakom regeringens förslag i den proposition jag 

förut nämnt. och där förslag till en omedelbar och mycket kraftig förstärk

ning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna lämnades. Omfattande ar

betsmarknadspolitiska åtgärder kommer enligt min mening att behövas 

även under budgetåret 1983/84. Mina förslag har också utformats mot 

denna bakgrund. 
Ett viktigt inslag i regeringens program för att stärka ekonomin iir att 

stimulera investeringar i byggnader och maskiner. Det gäller industrin. 

bostadssektorn. energiområdet och kommunikationerna. Även inom ar

betsmarknadspolitikens ram måste möjligheterna att vidga bygginveste

ringarna tillvaratas. För att bl.a. underlätta en snabb start av sjukhusbyg

gen har regeringen beslutat att från den I januari 1983 slopa sin prövning av 

sådana byggen som är kostnadsberäknade till mer än 50 milj. kr. 

De åtgärder som vidtas inom byggnadsproduktionen kommer under år 

1983 att aktivt motverka den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetare. 

Samtidigt vill jag peka på att vi knappast kan sysselsätta en så stor 

byggarbetarkår som vi hade under 1970-talets första hälft. Även för bygg

materialindustrin kan en del svårigheter väntas bestå. Emellertid bör den

na tekniskt väl utvecklade industri ha goda förutsättningar att öka sin 

marknadsandel internationellt. 

För att hindra en ytterligare försämring av byggsysselsäHningen under 

innevarande vinter beslöt regeringen redan i oktober 1982 att tidigarelägga 

statliga investeringar för I 017 milj. kr. Detta beräknas under våren 1983 
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skapa I 200-1500 arbetstillfällen i den direkta byggnadsproduktionen. 

Projekten har också fördelats så att de sysselsättningsmässigt svagaste 

regionerna har prioriterats. Härtill kommer de positiva effekter på bygg

sysselsättningen som de omfattande investeringsprogrammen inom bo

stads- och energisektorn medför. Dessa insatser har vidare kompletterats 

med att regeringen föreslagit riksdagen (prop. 1982/83:50. bil. 4) att för 

innevarande budgetår anvisa ytterligare 1650 milj. kr. till beredskapsarbe

ten. vilket bör ge ytterligare 20000 sysselsatta i beredskapsarbeten under 

vinterhalvåret. Samtidigt föreslogs att 300 milj. kr. skulle avsättas för 

statliga industribeställningar i syfte att förbättra avsättningen och därmed 

syssclsättningssituationen inom tillverkningsindustrin. 

Även under budgetåret 1983/84 kommer det att fordras kraftfulla syssel

sättningsskapande åtgärder. Jag bedömer det därför nödvändigt att nu 

skapa utrymme för 7,7 milj. sysselsättningsdagar i beredskapsarbeten det 

kommande budgetåret. Initialt föreslås AMS rå medel för 5 milj. sysselsätt

ningsdagar. Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen an

gående det närmare behovet av beredskapsarbeten då säkrare bedömning

ar om sysselsättningsläget kan göras. 

Lokala sysselsättningskriser till följd av nödvändiga strukturförändring

ar kommer inte att kunna undvikas under budgetåret 1983/84. För att 

kunna möta sådana problem vid företag som behöver friställa ett stort antal 

anställda föreslår jag att det s.k. omstiillningsbidraget förlängs att gälla 

även under budgetåret 1983/84. 

Arbetsförmedlingen och de enskilda arbetsförmedlarna har en utomor

dentligt central uppgift i arbetsmarknadspolitiken. Antalet arbetssökande 

hos förmedlingen har ökat kraftigt samtidigt som antalet lediga platser gått 

ned. För att tillfälligt förstärka förmedlingarna har medel motsvarande ca 

275 personer ställts till AMS förfogande under innevarande budgetår. 

Härutöver har AMS genom beslut av den tidigare regeringen även kunnat 

förstärka arbetsförmedlingen i Kiruna och Gällivare med ytterligare perso

nal. Vidare har AMS fått medel att förbättra den ADB-framställda platslis

tan inom storstadsregionerna. 

För nästa budgetår bör AMS förvaltningskostnader beräknas med ut

gångspunkt i huvudförslaget. Emellertid bör AMS även för nästa budgetår 

tillföras medel för tillfälliga personalförstärkningar. Jag har för detta ända

mål beräknat 10 milj. kr. vilket motsvarar ca 80 helårsarbetskrafter. Dess

utom bör arbetsförmedlingen tillföras lönemedcl om 7.4 milj. kr. utöver 

huvudförslaget för det direkta förmedlingsarbetet. En effektiv förmcd

lingsvcrksamhet förutsätter också att de arbetssökande kan få snabb och 

korrekt information om de lediga platserna. Vidare föreslås därför att AMS 

får ytterligan: 7 ,2 milj. kr. för ADB-platslistor och terminaler för sökning 

och matchning. 

Som jag tidigare redovisat är det en mycket liten andel av de ledigan

mälda platserna som är av sådan karaktär att arbetsgivaren bedömer alt en 
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person utan yrkesutbildning eller vana kan klara arbetet. Oberoende av 

konjunkturer synes denna andel arbeten sjunka successivt. Utvecklingen 

understryker vikten av att såväl unga som äldre får en gedigen yrkesutbild

ning. Arbetsmarknadsutbildningen har särskild betydelse i detta samman

hang. Jag skall strax återkomma till utbildningsfrågorna. 

Den som huvudsakligen gör bedömningen att ett arbete kräver vissa 

yrkeskunskaper är arbetsgivaren. Jag utgår från att denna bedömning i 

allmänhet är riktig. Samtidigt pekar bl.a. internationella erfarenheter på att 

det finns en tendens att under dåliga tider öka kraven på yrkesutbildning 

för ett visst arbete. En av förmedlingarnas viktigaste uppgifter måste här 

vara att föra en seriös diskussion med arbetsgivarna om de krav de stälkr 

på de arbetsökande. Jag är övertygad om att förutsättningarna för detta har 

förbättrats i och med de förändrade arbetsmetoder som nu införts på våra 

arbetsförmedlingar. Det är således inte bara den enskildes krav på arbetets 

innehåll som skall tas upp till prövning. 

Under 1960-talet skedde stora 11yttrörelser på grund av den då snabba 

omvandlingen av vårt samhälle. Många människor tvingades lämna sin 

hembygd och söka arbete på annan ort. Den snabba och omfattande 

befolkningsomflyttning som då skedde hade många avigsidor. Människor 

vantrivdes. längtade hem, kände sig isolerade. Det fanns givetvis också 

goda sidor. De som _flyttade erhöll ett tryggt arbete och god samhällelig 

service. 
Strukturomvandlingen inom industrin liksom inom näringslivct i stort 

innebär att behovet av arbetskraft ökar inom vissa typer av verksamheter. 

yrken. arbetsställen och regioner samt minskar i andra. De omställningar 
som är nödvändiga kan ta formen av arbetsgivarbyten, byten av arbetsupp

gifter inom företagen, yrkesbyten och/eller geografiska flyttningar. 

Rörligheten på arbetsmarknaden har emellertid minskat sedan ganska 

!äng tid tillbaka och orsakerna till denna utveckling är sammanflätade med 

andra djupgående förändringar i samhället. Den ökade betydelsen av in

terna arbetsmarknader, koncentrationstendenserna inom näringslivet och 

allmänt förändrade levnadsmönster och attityder är nftgra förklaringar till 

den minskade flyttningsbenägenhcten hos befolkningen. 

Arbetsmarknaden under 1980-talct kommer att ställa krav på såväl 

yrkcsmässig som geografisk rörlighet. Någon form av rörlighet måste de 

sökande i många fall således vara beredda till om arbetsförmedlingen skall 

kunna bistå dem i sökandet efter arbete. Arbetssökande som inte kan finna 

ett arbete inom det egna yrket och inte kan 11ytta måste vara beredda att 

vidga sitt sökande till andra yrken och vid behov genomgå en yrkcs'utbild

ning som de har förutsättningar att klara av. När det gäller att bredda 

sökfältet såväl geografiskt som yrkesmässigt spelar arbetsförmedlingens 

insatser en stor roll. Användningen av ADB ger i detta sammanhang 

arbetsförmedlingen ökade möjligheter. 

Situationen är emellertid i dag inte densamma som på 1960-talet. Många 

kan nu genom utbyggda kommunikationer och ett trots allt större välstånd 
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pendla några mil och på så sätt lösa sin sysselsättningssituation. Det finns 

emellertid en viss tveksamhet till detta i synnerhet inom de områden där 

man traditionellt inte har en vana att pendla. Jag har förståelse för denna 

tvekan, men måste understryka att med den omfattning på de ekonomiska 

problemen som landet har ser jag det svårt att kortsiktigt lösa uppkom

mande arbetslöshet utan en ökad pendlingsbenägcnhet. 

De konkurrenssvaga grupperna kan inte anpassa sig och vara rörliga i 
samma utsträckning som andra arbetssökande. I själva verket krävs en 

anpassning från det stora flertalet sökandes sida för att inte anpassnings

bördan på de svaga grupperna skall bli alltför stor. Dessa gruppers syssel

sättningsproblcm måste i ökad utsträckning lösas i nära samarbete med 

företagen på den lokala arbetsmarknaden. 

För att minska kostnaderna för den enskilde och för att anpassa stödet 

till prisutvecklingen föreslås att starthjälpen inom flyttningsbidraget höjs 

med drygt 30 %, från 3 000 till 4 000 kr. för enpersonshushåll och från 6 000 

till 8 000 kr. för tlerpersonshushåll. 

Ett av de effektivaste instrumenten inom arbetsmarknadspolitikcn är 

arbetsmarknadsutbildningen. Trots det besvärliga arbetsmarknadsläge 

som rått har andelen som får arbete efter arbetsmarknadsutbildning legat 

på en hög nivå. Under år 1981 hade således 62 l/(-, av dem som under andra 

kvartalet avslutade en yrkesinriktad utbildning arbete sex månader efter 

utbildningen. 

För arbetsmarknadsutbildningen föreslås medel för totalt 120 000 Je I ta

gare under nästa budgetår. AMS föreslås preliminärt få planera för mot

svarande I 10000 deltagare. Om behovet senare skulle visa sig vara större 

kan alltså regeringen tillskjuta medel för ytterligare 10000 deltagare. Sam

tidigt föreslås stöJet till industriföretag som utbildar sina anställda i stället 
för att permittera eller avskeda - den s.k. 35-kronan - ligga kvar på 

oförändrat hög nivå. 

Som framgått av min tidigare beskrivning drabbas ungdomar hårdare än 

andra grupper av arbetslöshet och särskilt är flickorna en utsatt grupp. 

Deras arbetslöshet är genomgående högre än pojkarnas. En rad åtgärder 

har under årens lopp prövats för att stödja ungdomarna. Strukturen på 

åtgärderna har varit blandad och inte tillräckligt genomtänkt eller samord

nad. Inom regeringskansliet pågår f.n. ett arbete för att skapa verknings

fulla och samverkande åtgärder för de ungdomar som annars skulle hamna 

i arbetslöshet. Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare denna dag 

presenterat åtgärdsförslag för ungdomar under 18 år. Däri ingår bl.a. 

åtgärder i form av ungdomsplatser och ett vidgat antal platser i gymnasie

skolan. För att stödja ungdomar över I 8 år räknar jag med att en betydande 

del av de medel som föreslås för beredskapsarbeten skall utnyttjas. Samti

digt bör de förstärkningar av arbetsförmedlingens totala resurser som jag 

nyss berört kunna användas för att stödja arbetslösa ungdomar. 

En avgörande fråga för kvinnornas framtida sysselsättningssituation är 

att åstadkomma ett bredare yrkcsval. AMS, skolöverstyrelsen och järn-
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ställdhetskommitten har i detta syfte gjort stora informationsinsatser. 

Trots detta har andelen kvinnor inom arbetsmarknadsutbildningen mins

kat. Detta hänger samman med att vissa typiskt kvinnliga utbildningar med 

däliga arbetsmarknadsutsikter har ersatts av traditionellt manliga utbild

ningar med bättre framtidsutsikter. Som jag senare kommer att redovisa 

har andelen kvinnor i typiskt manliga utbildningar vuxit. Denna utveckling 

har emellertid inte kunnat väga upp minskningen i de typiskt kvinnliga 

utbildningarna. Kraftfulla insatser måste således även i fortsättningen sät

tas in för att påverka och stödja kvinnorna i deras yrkesval och för att 

påverka arbetsgivarnas attityder till kvinnliga arbetssökande. 

Arbetsmarknadspolitiken är ett instrument som med kort varsel skall 

kunna sättas in för att lösa uppkommande arbetsmarknadsproblem. Bered

skapen inför förändringar måste således vara stor. Inom regeringskansliet 

pågår som nämnts ett arbete kring ungdomsarbetslösheten. Härvid är de 

överläggningar som sker mellan parterna på arbetsmarknaden om ung

domsplatser för ungdomar 18-:!0 år och ett system med utbildning av 

redan anställda och anställning av ersättare av särskilt intresse. 

Ändring m· arhetsförmedlingslagen 

Sverige har åtagit sig att följa de principer som läggs fast i ILO- konven

tione!l nr 96 om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Enligt konven

tionen skall· enskilda arbetsförmedlingar, som bedriver sin verksamhet i 

förvärvssyfte. vara i princip förbjudna. Konventionen ger dock vissa möj

ligheter till undantag från denna regel. Ett av villkoren för ett sådant 

undantag är att tillstånd lämnas av vederbörande myndighet. Tillstånd får 

lämnas för högst ett år i sänder. Lagen (1935: 113) med vissa bestämmelser 
om arbetsförmedling har utformats med hänsyn till bl.a. denna !LO-kon

vention. 

I samband med att regeringen år 1975 lade fram förslag om bl.a. riktlinjer 

för arbetsförmedling inom kulturområdet föreslogs också vissa ändringar i 

arbetsförmedlingslagen (prop. 1975176:84). Lagen kompletterades således 

med regler som öppnade möjligheter för enskilda personer eller andra att 

efter tillstånd bedriva internationell förmedling av musiker och sceniska 

artister i förvärvssyfte. Enligt regeringens förslag skulle tillstånd få bevil

jas för högst ett år i sänder. 

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen föreslog emellertid inrikes

utskottet (lnU 1975/76::!8), efter yrkande i motionen 1975/76: 1876. den 

ändringen att tillstånd skulle kunna lämnas för högst tre år i taget. Riksda

gen godtog utskottets förslag i denna del (rskr 1975176::!:!:!). 
Den av riksdagen beslutade ändringen av förslaget medförde således att 

den aktuella bestämmelsen kom att strida mot !LO-konventionen nr 96. 

Detta förhållande har härefter påtalats av ILO:s expertkommitte för 

granskning av konventions- och rekommendationstillämpningen. Även 

riksdagen har så sent som under hösten noterat den bristande överenskom-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 41 

melsen mellan konventionen och arbetsförmedlingslagen och uttalat att 

den utgår från att regeringen gör den översyn av lagen som kan vara 

motiverad (AU 1982/83:4). 

Jag har inhämtat av ifrågavarande tillstånd numera meddelas för endast 

ett år i sänder. Den anpassning av lagtexten som behöver göras är således 

enbart av formell natur. Mot den nu beskrivna bakgrunden förordar jag att 

den aktuella bestämmelsen ändras så att tillstånd får lämnas för högst ett år 

i sänder. Förslaget, som föranleder ändring i 2 a § tredje stycket arbetsför

medlingslagen, bör träda i kraft så fort som möjligt. Några särskilda över

gångsbestämmelser erfordras inte. Lagförslaget bör fogas till protokollet i 

detta ärende som underbilaga 12: I. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att antaga inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till 

lag om ändring i lagen ( 1935: 113) med vissa bestämmelser om 

arbetsförmedling. 

Programindelning 

AMS får sina anslag i programtermer. F.n. gäller följande programin-

delning. 

I. Arbetsmarknadsinformation 

2. Yrkesmässig och geografisk rörlighet 

3. Sysselsättningsskapande åtgärder 

4. Regionalpolitiska stödåtgärder 

5. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

6. Yrkesinriktad rehabilitering 
7. Åtgärder för flyktingar 

8. Kontant stöd vid arbetslöshet 

9. Totalförsvarsverksamhet 

10. Förvaltning av utrustning 

Programmet Ar bet s marknads information omfattar insamling. 

bearbetning och spridning av sådan information som underlättar för arbets

sökande att finna lämplig sysselsättning eller för arbetsgivare att finna 

erforderlig arbetskraft. Det omfattar vägledning vid val av yrke, utbildning 

och upplysning om åtgärder som är ägnade att förbättra vederbörandes 

möjligheter på arbetsmarknaden. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet omfattar 

dels bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning och statens kostnader 

för att anordna särskilda AMU-kurser. dels ekonomiskt stöd åt flyttande 

arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarknadsutbildning, Flytt

ningsbidrag och Inlösen av egnahem m.m. 
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Programmet Sys s c 1 s ii t t ni n g s skapande åtgärder omfattar pla

nering och drift av arbetsmarknadsvcrkets beredskapsarbeten samt stats

bidrag till motsvarande arbeten i annan regi och andra åtgärder med syfte 

att direkt påverka efterfrågan på arbetskraft hos olika arbetsgivare. 

l programmet ingår delprogrammen Beredskapsarbeten. Industribeställ

ningar och Investeringsfondsärenden. 

Programmet Region a 1po1 it is k a stöd åtgärder omfattar åtgär

der för att främja lokaliseringen av företag till regioner där en expansion 

bör främjas enligt de riktlinjer som har dragits upp i den regionalpolitiska 

planeringen. 

I programmet ingår delprogrammen Avskrivningslån. Utbildningsstöd. 

Syssclsättningsstöd, Offertstöd och Lokaliscringslfm. 

Programmet S är s k i 1 d a åtgärd e r fö r ar bet s a n p a s s n i n g o c h 

sys se 1 sättning omfattar bidrag till arbetshjälpmedel bl.a. arbetstek

niska hjälpmedel och arbetsbiträde, samt bidrag och lån till motorfordon. 

Det omfattar vidare bidrag till handikappade m.fl. för verksamhet som 

egen företagare samt lönebidrag till arbetsgivare som anställer en arbetssö

kande· som på grund av nedsatt arbetsförmåga annars inte skulle kunna 

beredas arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikappade, 

Näringshjälp och Anställning med lönebidrag. 

Programmet Y rkc sin rikt ad rc ha bi 1 it c ring omfattar utredande, 

vägledande och arbetsförberedande verksamhet för yrkesobcstämda och 

arbetshandikappade jämte utvecklingsarbete inom området yrkesinriktad 

rehabilitering. 
I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarknadsinstitut och Metod

utveckling, forskning och utbildning. 

Programmet Åtgärd c r för rI y k tingar omfattar överföring till Sve

rige och omhändertagande av flyktingar och vissa andra grupper av utlän

ningar tills de kan placeras på arbetsmarknaden. 

l programmet ingår delprogrammen Överföring av flyktingar och Om

händertagande av flyktingar. 

Programmet Kontant stöd vid arbets 1 ös het omfattar tillsyn av 

och stöd till erkända arbetslöshetskassor samt bidrag till arbetslösa som 

inte har rätt till ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen. 

I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbetslöshetskassor. 

och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

Programmet Tota 1 försvars verksamhet omfattar kartläggning av 

arbetskraftsförhållandcna i krig, upprättande av en krigsorganisation för 

arbetsmarknadsverket. personalplanläggning för det ekonomiska försvaret 

och handläggning av ansökningar om anstånd med militär tjänstgöring. Det 

omfattar också tillsyn av utbildning för vapenfria tjänstepliktiga samt pla

cering och registrering av de vapenfria. 
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I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskapsplanering 

samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

Programmet Förvaltning av utrustningavserförvaltningav mer 

kapitalkrävande utrustning, t.ex. förläggningsbyggnader och vägmaskiner. 

Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket. 

varvid hyran skall beräknas så att alla uppkommande kostnader täcks. 

I programmet ingår delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maski

ner och fordon m.m. 

Den redovisade programindelningen kommer fr.o.m. den I januari 1983 

att ändras så att programmet Totalförsvarsverksamhet upphör och ett nytt 

program Försvars-och beredskapsplanering införs. Programmet har inga 

delprogram. Verksamheten med vapenfria tjänstepliktiga kommer i fort

sättningen att bekostas över anslagen B 13. Nämnden för vapenfriutbild

ning och B 14. Vapenfria tjänstepliktiga. 

Flertalet av programmen finansieras från anslag som behandlas i det 

följande under förevarande avsnitt B. Arbetsmarknad m.m. Programmen 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning samt Yrkesin

riktad rehabilitering finansieras från anslag som behandlas under avsnittet 

C. Arbetsmiljö. Programmet Regionalpolitiska stödåtgärder finansieras 

från anslag under tolfte huvudtiteln, benämnda dels Regionalpolitiskt stöd: 

Bidragsverksamhet, dels Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån. Pro

grammet Åtgärder för flyktingar slutligen finansieras från ett anslag som 

behandlas under avsnittet D. Invandring m.m. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget B 6. Ar

betsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning. 

Arhetsmarknadsrerket, 11tgijier och anslag m .fil. fördelade på program (kr.) 

Program 1981i82 19!Q/83 Beräknad iindring 1983/84 
Utgift Anvisat 

AMS Föredraganden 

Arbctsmarknadsinformation 949 118000 966674000 +199470000 + 70077000 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet I 777655 000 I 853 677 000 +366430000 +251246000 
Sysselsiittningsskapamk åtgärder 3 042687000 3449150000 -426845 000 +500465000 
Regionalpolitiska stödfögärdl'r 758 189000 818910000 -435719000 + 64507000 
Särskilda åtgärder för arbets-

anpassning och sysselsättning 1840235 000 1635215000 +536450000 + 354 996 000 
yrkesinriktad rehahilitering 392068000 454562000 + 27 366000 + 6 783 000 
Atgtirder för flyktingar 211320000 112 625 000 + 96036000 + 50000000 
Kontant stöd vid arbetslöshet 1 2 192 653 000 I 847 800000 +405200000 +465 850 000 
Försvars- och beredskapsplancring 85 6670!!02 198300003 + 1213000 + I 151000 
Förvaltning av utrustning 14616000 I 000 

1 Beloppen inncfatter även utbildningsbidrag. 
2 Avser utfall för programmet Totalförsvarsverksamhct. 
-' Härutöver har anvisats 71 158 000 kr. för vapenfria tjänstepliktiga och för förvaJtningskostnadcrna därför. 
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A rht' t s marknads verkets fån ·alt ni n gskost n ad er 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrå

gor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och arbetsför

medlingen. I styrelsens uppgifter ingår att leda planläggning av och själv 

vidta åtgärder som betingas av arbetslöshet eller brist på arbetskraft. 

Styrelsen skall leda verksamheten i fråga om regionalpolitiskt stöd och 

bedriva rådgivning och upplysning rörande näringslivets lokalisering. Sty

relsen handlägger ärenden om investeringsfonder, ersättning vid arbetslös

het och utlänningars deltagande i det svenska arbetslivet. Styrelsen skall 

också ha överinseende över den offentliga arbetsförmedlingen samt öva 

tillsyn över annan arbetsförmedling än den offentliga och över de erkända 

arbetslöshetskassorna. Ärenden rörande utnyttjande av landets arbets

kraft vid krig eller krigsfara, uppskov eller anstånd med militärtjänstgöring 

handläggs också av AMS. 

Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som ställföre

trädare. Inom styrelsen finns tre avdelningar. nämligen avdelningen för 

arbetsmarknadsservice, avdelningen för sysselsättningsplanering och av

delningen för ekonomi och administration. Inom avdelningarna för arbets

marknadsservice och sysselsättningsplanering finns vardera sex enheter 

och inom avdelningen för ekonomi och administration finns fem enheter. 

Under AMS är länsarbetsnämnderna länsmyndigheter för allmänna ar

betsmarknadsfrågor. De leder arbetsförmedlingen i länen. De har ålagts 

vissa uppgifter enligt lagen ( 1974: 1_3) om vissa anställningsfrämjande åtgär

der och ärenden om ersättning vid arbetslöshet. De skall biträda AMS vid 

planering för försvarsberedskap. 
Varje länsarbetsnämnd har ett kansli som består av en förmedlingsav

delning, en planeringsavdelning och en administrativ avdeln.ing. Arbetet 

hos länsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdirektör. 

Lokal myndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor är arbetsförmed

lingen. Den skall inom sitt område utöva den offentliga arbetsförmedlings

verksamheten, vari ingår yrkesvägledning och arbetsvård. Den skall där

vid pröva frågor rörande enskilda personers arbetsmarknadsutbildning, 

arbetsvård och hjälp vid arbetslöshet samt stöd vid flyttning och andra 

åtgärder som vidtas av sysselsättningsskäl, i den mån sådana frågor ej skall 

prövas av AMS eller länsarbetsnämnden. 

Landet är indelat i 80 arbetsförmedlingsdistrikt. I varje distrikt finns en 

arbetsförmedling, som består av ett distriktskontor och ett antal lokalkon

tor, samt en distriktsarbetsnämnd. Förmedlingsarbetet i ett distrikt leds av 

distriktskontorschefen. Större förmedlingskontor är uppdelade i kundmot

tagning samt förmedlings- och utredningssektioner med vardera ett tiotal 

handläggare. 

Förvaltningskostnaderna avser i huvudsak lönekostnader och andra om

kostnader för personalen vid AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsför

medlingen samt kostnader för lokaler och automatisk databehandling 
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(ADB). Förvaltningskostnaderna belastar programmen. Medel för att täc

ka dessa kostnader tas upp under samma anslag som övriga kostnader för 

resp. program. Liksom tidigare har AMS dock redovisat förvaltningskost

nader gemensamt för alla programmen. 

Personal 

t:tgiftsposter 

Lönekostnader 
Personalutbildning 
Reseersättningar 
Expenser 
Städkostnader 
ADB. administrntion 
Lokalkostnader 

a) AMS 
bl I .iinsarbetsniimnderna 

och arbetsförmed
lingen 

Arvoden 
Sjukvårdskostnader 
Kapitalkostnader 

AMS anslag.1framstiillni11g 

1982/83 

5690 

739 324000 
13 797 000 
12 863 000 
41340000 
33850000 
7689000 

20344000 

110 314000 
4629000 
2 105 000 
2 100000 

988345000 

Beriiknad ändring 1983/84 

AMS 

+500 

+ 63 764000 
+ 7 502000 
+ 4696000 
+ 14453000 
+ 2670000 
+ 4000 

+ 3 800000 

+ 79180000 
+ 2 171000 
+ 170000 
+ 2 800000 

+181210000 

Före
draganden 

+ 8491000 
+ 307000 
+ 861 000 
+ I 009000 
+ 1940000 

301 000 

+ 2717000 

+48 742 000 
93 000 

+ 124000 
42000 

+63755000 

I. Pris- och löneomriikning utgör 63.8 milj. kr. 

2. Besparingsalternativet (det s.k. huvudförslaget) skulle innebära en 

minskning av medlen för gemensamma förvaltningskostnader med 16,6 

milj. kr. 
3. Lånekostnader. Under denna utgiftspost faller dels avlöningsför

måner för personal inkl. praktikanter vid AMS, länsarbetsnämnderna och 

arbetsförmedlingen. dels ersättningar till experter och sakkunniga. dels 

arvoden till läkare. kontaktmän för yrkesvägledning. arbetsförmedlings

ombud och särskilda mönstringsförrättare. 

En minskning av medlen till förvaltningskostnader med 2 %·för budget

året 1983/84 skulle enligt AMS betyda en nedräkning av lönemedlen med 

ca 15 milj. kr., vilket motsvarar ca 112 tjänster. AMS föreslår för budget

året 1983/84 500 nya tjänster varav 375 handliiggare och 125 för utvidgade 

uppgifter inom kundmottagningarna. Dessutom föreslår AMS att huvud

förslaget inte skall tillämpas. 

Behovet av en förstärkt arbetsförmedling är fortfarande stort. Resurser 

till arbetsförmedling ger bättre och ökade möjligheter för arbetsökande att 

få arbete och företag att få arbetskraft. Kraven på individuella insatser för 

att placera sökande ökar. Den individuella platsförmedlingen som är nöd

vändig för en effektiv fungerande förmedling är personalkrävande men 
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detta måste ställas mot de samhällsekonomiska vinster som kan fås genom 

en väl fungerande arbetsmarknad. 

AMS beräknar det sammanlagda medelsbehovet för lönekostnader till 

803.I milj. kr. 

4. Per.rnnaluthildning. Under budgetåret 1983/84 kommer en fördjupad 

utbildning att startas för platsförmedlare och arbetsvägledare liksom för 

lednings- och biträdes personal inom arbetsförmedlingen. Vidare startas 

utbildning för administrativ personal vid styrelsen och inom länsarbets

nämndernas kanslier. 

För personalutbildning budgetåret 1983/84 beräknar AMS medelsåtgång

en enligt det s.k. huvudförslaget till 14,I milj. kr. Enligt ett alternativ som 

tar hänsyn till kostnadsökningar som följer främst av begiirt personaltill

skott och en ökning av antalet utbildningsdagar per år och tjänsteman från 

fyra till fem beräknar AMS kostnaderna till 21.3 milj. kr. 

5. Expenser och Reseersiittningar. Anslagsposten Expenser omfattar 

förutom möbler och inventarier, även telefon och telex. Vidare omfattar 

anlagsposten kostnader för bl.a. kontorsutrustning, kopiering. böcker. och 

tidskrifter. Med hänsyn till det tillskott av personal och lokaler som AMS 

föreslår behöver anslagsposterna expenser och reseersättningar ökas med 

totalt 19.1 milj. kr. varav 4 milj. kr. utgör pris- och löneomräkning. 

6. Lokaler. Enligt AMS är totalt 56 lokaler otillräckliga eller otillfreds

ställande från arbetsmiljösynpunkt. För 35 kontor kan lokalfrågan inte 

lösas på annat sätt än genom förhyrning av helt nya lokaler. I åtta fall kan 

problemen undanröjas genom ombyggnad, medan det för de återstående 13 

lokalerna blir aktuellt med förhyrning av ytterligare utrymmen. Åtgärderna 

innebär ett nettotillskott om 8400 kvm. Med anledning av PLOG:s förslag 

planeras 26 nya kontor med en sammanlagd area om ungefär 8 800 k vm. för 

budgetåret 1983/84. Vid bifall till AMS framställning om personalförstärk

ning med 500 tjänster behöver AMS hyra ytterligare 10000 kvm. 

7. A.1·skri1·ningar m· fordringar. För budgetåret 1981/82 har AMS be

myndigats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknads

verket uppkommande fordringar till belopp ej överstigande50 000 kr. 

I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1981/82 beslut fat

tats om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 2690158 

kr. 06 öre. Avskrivningarna avser till största delen fordringar på personer 

som erhållit lån till egen rörelse samt på flyktingar. 

8. Sammanfattning. Medelsbehovet för de gemensamma förvaltnings

kostnaderna uppgår under budgetåret 1983/84 till totalt I 169,6 milj. kr. 

(+181,2 milj. kr.). 

Föredraganden 

Arbetsmarknadspolitikens centrala uppgift under 1980-talet blir att lösa 

arbetslöshetsproblemen inom ramen för de lediga platser som finns på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen blir då arbetsmarknadspolitikens 
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viktigaste instrument. En väl fungerande arbetsförmedling är av grundläg

gande betydelse för att utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden skall 

kunna mötas. Regeringen har därför den 28 oktober 1982 medgivit att AMS 

får överskrida innevarande års lönemedel med 15 milj. kr. Den tidigare 

regeringen har vidare den 9 september 1982 medgett ett motsvarande 

överskridande om 5 milj. kr. Vidare har den tidigare regeringen den 24 juni 

1982 medgett att 2,5 milj. kr. får användas för särskilda arbetsförmedlings

insatser vid arbetsförmedlingarna i Kiruna och Gällivare kommuner. Detta 

innebär för innevarande budgetår medel för en personalförstärkning om ca 

300 personer. 

AMS har för nästa budgetår begärt 500 tjänster för att i huvudsak 

förstärka platsförmedlingen. AMS har vidare begärt bemyndigande om att 

få använda 6,5 milj. kr. av beredskapsmedel under anslaget B 4. Sysselsätt

ningsskapande åtgärder för temporära förstärkningar av arbetsförmedling

en i samband med större förändringar på arbetsmarknaden. 

För nästa budgetår bör medel för arbetsmarknadsvcrkets förvaltnings

kostnader beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag kan vidare 

inte tillstyrka den personalökning som AMS har föreslagit. Emellertid 

anser jag att AMS även för nästa budgetår bör tillföras medel för bl. a. 

tillfälliga personalförstärkningar. Jag förordar att lönemedlen tillförs 17,4 

milj. kr. Av detta belopp bör 10 milj. kr. just användas för att även under 

nästa budgetår förstärka arbetsförmedlingen med extra personal och 7.4 

milj. kr. tillföras arbetsförmedlingen utöver huvudförslaget för det direkta 

förmedlingsarbetet. 

Jag kan vidare inte tillstyrka AMS förslag om att få använda medel från 

anslaget B 4. Sysselsättningskapande åtgärder för temporära förstiirkning

ar av arbetsförmedlingen. Dessa temporära förstärkningar bör ske inom 

den ram av 10 milj. kr. jag tidigare förordat för extra personal. 
Chefen för kommundepartementet kommer vid sin anmälan till statsbud

geten för budgetåret 1983/84 under avsnittet Gemensamma frågor att ta 

upp frågan om den statliga revisionsverksamhctcn i bl.a. vad avser ändrad 

revisionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riksrevisions

verkets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För AMS vidkom

mande innebär förslaget till iindrad revisionskontorsorganisation att AMS 

inte längre blir värdmyndighet för något revisionskontor. Jag har tagit 

hänsyn till detta i min medclsbcriikning. 

Jag har vidare vid min beräkning av förvaltningskostnadcrna tagit hän

syn till att vapenfriscktioncn på AMS fr.o.m. den I januari 1983 är en egen 

myndighet, Nämnden för vapenfriutbildning. 

Jag har vidare räknat upp anslagsposterna personalutbildning, resccr

sättningar. expenser och ADB-administration med under budgetåret inträf

fade prisstcgringar. Jag har dessutom vid min medclsberäkning tagit hän

syn till att AMS tryckeri på Lindhagensgatan fr.o.m. budgetåret 1983/84 

kommer att inrymmas i AMS lokaler i Solna. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 48 

För städkostnader för AMS. länsarbetsnämnderna och arbetsförmed

lingen har jag för nästa budgetår beräknat 35.8 milj. kr. 

Följande tablå visar hur de gemensamma förvaltningskostnaderna fördelar 

sig mellan programmen. 

Program 

Arbetsmarknadsinformation 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Syssclsättningsskapande åtgärder 
Regionalpolitiska stödåtgärder 
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning 
Yrkesinriktad rehabilitering 
Åtgärder för flyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Försvars- och hcrcdskapsplanering 
Förvaltning och utrustning 

1983/84 
beräknat 

895 337 000 
48396000 
32615000 
8417000 

26303000 
7 365000 
5 261 000 

11573000 
14 729 000 
2 104000 

I 052100000 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor 

besluta om avskrivning av lånefodran uppkommen inom arbetsmarknads

vcrket. Jag förordar att AMS även för nästa budgetår får sådant bemyndi

gande beträffande vilken antingen omständigheterna är sådana att veder

börande inte kan betala sin skuld och enligt AMS bedömande ingen eller 

ringa möjlighet föreligger att i framtiden ta ut betalning eller också åtgärder 

för att bevaka och driva in fordringen bedöms f'örenade med arbete och 

kostnader i sådan utsträckning att åtgärderna inte är ekonomiskt lönande. 

allt under förutsättning att sådana åtgärder ändå inte anses påkallade av 

andra än ekonomiska förhållanden. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att medge att regeringen fiir bemyndiga AMS att under budgetåret 

1983/84 besluta om avskrivning av lånefodran uppkommen inom 

arbetsmarknadsverket under de förutsättningar jag angivit i det 

föregående. 

B I. Arbetsmarknadsscrvice 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 119948000 

1139851000 

I 230082000 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Arbetsmarknadsinfor

mation samt delar av programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation är inte uppdelat på ddpro

grnm. I programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingår delpro-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 49 

grammen Arbetsmarknadsutbildning, som redovisas under anslagen B 2. 

Arbetsmarknadsutbildning och B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

utbildningsbidrag, samt Flyttningsbidrag och Inlösen av egnahem m.m. 

Programmet Arbctsmarknadsinformation omfattar olika verksamheter 

som syftar till att ge arbetssökande stöd för bästa möjliga utbyte av sitt 

arbctskraftsutbud och att medverka till att arbetsgivare inom de arbcts

kraftstillgångar som finns eller kan utvecklas finner erforderlig personal. 

Avdelningen för arbetsmarknadsservice vid AMS handhar verksamheten 

centralt. Länsvis och lokalt är länsarbetsnämnderna resp. arbctsförmed-

!ingen ansvariga. 

1981/82 1982/83 1983/84 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Föredra-
gandcn 

Programmet Arbets-
marknadsinformation 949118000 996674000 + 199470000 +70077000 

Programmet Yrkes-
mässig och geo-
grafisk rörlighet 170830000 173177000 + 84930000 +20154000 

Flyttningsbidrag 168570000 171226000 + 84800000 +20000000 
Inlösen av egna 

hem m.m. 274000 1000 
Förvaltningskostnader 1986000 1950000 + 130000 + 154000 

1119948000 I 139 851000 +284400000 +90231000 

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informationsfunk

tion. en platsförmedlande funktion och en arbetsförberedande funktion. 

Till informationsfunktioncn hör alla allmänna. upplysningar. muntliga. 

skriftliga eller via andra informationsmcdia, som arbetsförmedlingen läm

nar. 
Arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion avser den hjälp som 

lämnas till arbetssökande vid platsvalet och till arbetsgivare som söker 

arbetskraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former men också 

kräva stora insatser av tid och personal. Hjälpen till arbetssökande kan 

bestå i att förmedlingen lämnar individuella förslag på lediga platser. för 

sökandes räkning kontaktar arbetsgivare om lediganmäld plats eller an

skaffar plats som inte har anmälts till förmedlingen. För att underlätta att 

anställning kommer till stånd kan förmedlingen ge bidrag till flyttning eller 

olika slags arbetshjälpmedel. Arbetsgivarna kan fä individuell hjälp genom 

att förmedlingen föreslår viss sökande till ledig plats, söker arbetskraft 

som inte finns anmäld hos förmedlingen eller ger bidrag till utbildning eller 

till särskilda anordningar på arbetsplatsen. Ackvisition av platser genom

förs ofta i samband med besök av förmedlare på företagen. Därvid disku

teras bl. a. frågor rörande arbetstidens omfattning, arbetsplatsernas ut

formning, möjligheter till omställning för kvinnlig arbetskraft. handikappa

de och äldre samt företagens personalpolitik. 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Arbetsförmedlingens arbetsförberedande funktion inriktar sig på sökan

de som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För att en 

anställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. Det kan 

gälla yrkesbyte. ändrade arbetsuppgifter. nyttning, yrkesuthildning. an

ställning i skyddat arbete eller särskilt lönebidrag. 

Arbetsförmedlingens användning av de rörlighetsfrämjandc och syssel

sättningsskapandc åtgärderna liksom särskilda åtgärder för arbetsanpass

ning och sysselsättning utgör särskilda program och det sistnämnda be

handlas under avsnittet C. Arbetsmiljö. 

Programmet Arbetsmarknads information 

AMS ans/ag.1framställning 

Under budgetåret har fem nya kontor inrättats. samtliga lokalkontor. 

Vid utgången av budgetåret bestod arbetförmedlingens yttre kontorsor

ganisation av 278 kontor, varav 80 distriktskontor och 198 lokalkontor. 

Dessutom sker regelbunden ambulatorisk arbetsförmedling till omkring 

105 platser som saknar förmedlingskontor. 

1980-talet kommer att bli ett årtionde med svårlösta problem på arbets

marknaden. Den ekonomiska tillväxten väntas bli låg. Offentliga sektorn. 

dvs. kommuner. landsting och staten. som under hela 70-talet var en 

expansiv del i vår ekonomi, kommer enligt nuvarande planer inte att öka 

som hittills. De strukturella förändringarna i näringslivet kommer också att 

fortsätta. Vi måste räkna med att bl.a. elektronikens framsteg under det 

närmaste årtiondet kommer att leda till stora förändringar. inte nödvän

digtvis till ökad arbetslöshet men till krav på omfattande omställningar på 

arbetsmarknaden. Sammantaget finns en risk att utvecklingen leder till en 

total minskning av antalet arbetstillfällen. 

Samtidigt tycks allt fler platser tillsättas internt i företagen och de 

vakanser som lediganmäls till arbetsförmedlingen blir i ökad utsträckning 

sådana som inte kunnat tillsättas internt däJför att de ställer särskilda krav 

på utbildning/erfarenhet eller upplevs som mindre attraktiva jobb. De 

arbetssökande kan därför inte alls eller ofta inte utan särskilda insatser 

placeras på de lediga jobben. Det rör sig främst om kvinnor. ungdomar. 

handikappade, alltså personer som är på väg in på arbetsmarknaden. eller 

som av olika skäl inte kunnat få fotfäste där. 

Jämsides med denna utveckling. som alltså ställer mycket stora krav på 

rörlighet, geografiskt och yrkesmässigt, kan man spåra tendenser till ökat 

motstånd mot sådan rörlighet bland de arbetssökande. Den utvecklingen är 

betingad av en rad materiella förhållanden som bundenheten till egna hem. 

den begränsade tillgången på bostäder av lämplig typ på inflyttningsorten 

och att det ekonomiska utbytet av rörligheten minskat. Värderingarna av 

arbete. fritid. familj, vänner etc. har också förändrats med tiden. De 

faktiska möjligheterna till rörlighet har vidare begränsats till följd av den 

trendmässigt minskade tillgången på lediga arbeten. 
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De ökade svårigheterna att komma tillrätta med obalanserna på arbets

marknaden belyses av att det sedan början på 60-talet har skett en fortlö

pande ökning av antalet arbetslösa och personer i åtgärder. Antalet förtids

pensionerade har stigit kraftigt. eller med ca 150000 personer sedan år 

1970. Ökningen kan till en del förklaras av att samhället höjt ambitionsni

vån när det gäller att ge människor en tryggad försörjning när 'hälsan 

sviktar. Men det finns också ett nära samband mellan förtidspensionering 

och utveckling på arbetsmarknaden. Regioner med låg ekonomisk aktivitet 

och brister i arbetsmarknadens sätt att fungera uppvisar en högre andel 

förtidspensionärer än regioner med ett varierat och välutvecklat närings

liv. 

Arbctsmarknadspolitiken skall verka på marginalen av den totala ekono

min. De arbetsmarknadspolitska insatserna är ett komplement till de gene

rella ekonomisk-politiska åtgärderna. En avgörande förutsättning för posi

tiva resultat är att efterfrågan på arbetskraft kan hållas på en tillräckligt 

hög nivå. Utan en någorlunda stor bas av lediga platser är det inte möjligt 

att få en så diversifierad sammansättning av vakanserna all det blir möjligt 

att tillgodose de arbetssökandes olika önskemål och förutsättningar. Det är 

omöjligt att i förväg bestämt fastställa omfattningen av de arbetsmarknads

politiska insatser som behövs. Klart är ändå att den pågående utvecklingen 

ökat kraven på arbetsmarknadspolitikens förmåga att påverka obalanser. 

Arbetsmarknadspolitiska insatser är inte självklart samhällsekonomiskt 

eller ens statsfinansiellt dyrare än öppen arbetslöshet. Såväl den enskilde 

som kommuner och stat drabbas av kostnader vid arbetslöshet och sam

hället som helhet får ett produktionsbortfall. Den offentliga sektorns direk

ta finansiella kostnad för en arbetslöshetsdag är hög, någonstans mellan 

240 och 290 kr. En stor del av de arbetslösa som är registrerade vid 

arbetförmedlingen saknar någon form av arbetslöshetsunderstöd. För dem 
som saknar arbetslöshetsunderstöd eller som bara erhåller KAS tvingas 

samhället i vissa fall betala ut annat understöd t.ex. genom socialvården. 

Detta gäller även då arbetssökande utförsiikrats från arbetslöshetsersätt

ning. Långvarig arbetslöshet för äldre leder inte sällan till förtidspensione

ring. med höga kostnader för samhället förutom de sociala problem den 

kan medföra för den enskilde. En lång period med hög.arbetslöshet drab

bar alltså statsfinanserna hårt. Det är mer produktivt att erbjuda den 

arbetslöse ett beredskapsarbete eller en yrkesuthildning. De budgetmäs

siga effekterna av att ha en person i sådana åtgärder en viss tidjämfört med 

ersättning från arbetslöshetskassa iir närmast försumbara. 

M edelsberiikning 

AMS beräknar i sin anslagsframställning medelsbchovet för programmet 

Arbetsmarknadsinformation under budgetåret 1983/84 till 1166.I milj. kr .. 

varav I 017 .2 milj. kr. avser förvaltningskostnader. 
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Ändamål 1982/83 1983/84 
AMS budgetering AMS beräkning 

Extern information 7 700000 8550000 
Platslistor, (ej ADl:l-basernde) 2200000 2440000 
AF/ ADl:l-platslistor 58789000 63 790000 
AF/ADB-utveckling 43620000 53910000 
Praktikplatsackvistion 2 500000 4210000 
Planeringsinformation 

statistik 3 300000 3 580000 
Reseräkningar för inställelse 

till arbetsförmedlingen 380000 435 000 
Läkarundersökningar 800000 864000 
Tryckning av blanketter m. m. 3 000000 3 330000 
AMS tryckeri 1200000 1330000 
Tjänstebilar J 360000 1480000 
Tolkservice 3 260000 4500000 
Utbytestjiinstgöring 500000 

128109000 148919000 

Förvaltningskostnader 838 565 000 I 017 225 000 

966674000 1166144000 

Huvuddelen av utgifterna för programmet avser gemensamma förvalt

ningskostnader. I det följande återges AMS redovisning i anslagsframställ

ningen av mcdclsbehovet för de övriga posterna under programmet. 

AMS anser att vägledningsinsatserna för invandrare behöver intensi

fieras. Detta bekräftas hl.a. av den just avslutade försöksverksamheten vid 

Kistakontoret i Stockholm. Även utbildningen av verkets personal i dessa 

frågor måste få ökade resurser. Den utbildning av finskspråkiga arbetsväg

ledare som har inletts måste kompletteras med fortlöpancie vidareutbild

ning om utbildnings- och arbctsmarknadsförhållandcn inte bara i Finland 

utan även i Norden samt vissa andra länder. Studieresor och tjänstgöring 

utomlands hlir därvid ett nödvändigt inslag. För utbyte av förmedlare. dels 

inom Norden. dels med andra länder t.ex. Jugoslavien begär AMS för 

budgetftret 1983/84 500 000 kr. 

Platslistorna (Platsjournalen) utgör f.n. arbetsförmedlingens primära 

hjälpmedel vid platsförmedling. När platslistorna är 1974 successivt bör

jade framställas med hjälp av ADB-teknik levererades fullständiga och 

aktuella listor till de flesta kontor varje dag. År 1978 förändrades detta 

produktionssätt till tre fullständiga listor per vecka samt listor med enbart 

nyanmälda platser de övriga dagarna i veckan. Denna förändring gjordes 

därför att den ursprungliga produktionsmetoden blev för kostsam. Under 

budgetåret 1981/82 har AMS fortsatt ncdragningcn av listproduktionen till 

en fullständig lista per vecka och fyra komplettcringslistor de övriga dagar

na, också detta för att hålla nere kostnaderna för den tryckta informatio

nen om lediga platser. 

Den nedersta gränsen har nu nåtts för de besparingar i platslistproduk

tionen som är möjliga att göra utan att arbetsförmedlingen skall tvingas 

arbeta med inaktuell platsinformation. Kostnaderna för platslistor beräk-
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nas för budgetåret 1983/84 uppgå till 63.8 milj kr. Med normal prisutveck

ling skulle kostnaderna för produktionen av platslistor efter en femårsperi

od uppgå till ca 100 milj. kr. Fortfarande är det då fråga om ett hjälpmedel 

som i jämförelse med terminalerna är relativt besvärligt att använda i 

förmedlingsarbetet särskilt när utgivningen får lov att begränsas till en 

fullständig lista och fyra komplctteringslistor per vecka. 

Det finns flera skäl att nu bryta den kostnadsutveckling som kan förutses 

för den tryckta platsinformationen och förändra denna så att information 

om lediga platser kan erhållas också från terminaler. Den allmänna prisut

vecklingen för elektronikkomponenter kan under de kommande åren för

väntas sjunka kraftigt vilket påverkar AMS kostnader för terminaler och 

datorkraft. 

Det är emellertid nödvändigt att en övergång från enbart tryckt informa

tion till mer terminalbaserad sker successivt. eftersom förberedelserna för 

terminalanvändning är tidskrävande. Någon typ av platslista för de sökan

de behöver också finnas vid sidan av terminalerna. Detta innebär att AMS 

övergångsvis de närmaste åren får högre kostnader för platsinformationen 

eftersom platslistor i stor omfattning måste produceras samtidigt med att 

AMS ännu ej har egen datorutrustning. 

AMS kommer att till regeringen lämna en samlad utvärdering av de mer 

omfattande modellkontorsförsöken i Södermanland senare under budget

året 1982/83. Erfarenheterna av de fleråriga försök med sökterminaler i 

övriga landet för enbart sökning och bevakning bland platser är nu så stor 

att man. utan att avvakta ovan nämnda utvärdering av ett mer avancerat 

system. bör göra en något snabbare utbyggnad av den grundläggande 

sökning/bevakningsfunktionen. AMS föreslår därför att det sker en ut

byggnad av antalet terminaler, samtidigt som listproduktionen begriinsas. 

Utbyggnaden bör ske för grupper av län motsvarande produktionsområ
den för framställning av platslistor. Utbyggnaden föreslås ske i enlighet 

med vad som redan kunnat påbörjas i AC. BD. Y och Z län. där varje 

kontor får en sökterminal och varje sektion vid sektionsindelade kontor en 

sökterminal. I en nästa etapp under budgetåret 1983/84 föreslås de två län 

som återstår i de nordligaste produktionsområderna. W och X län. samt 

ytterligare ett produktionsområde byggas ut med söktcrminaler på motsva

rande sätt. Vid en sådan utbyggnad till ytterligare 8 län krävs ett tillskott av 

80 söktcrminaler. Terminalkostnaderna för dessa beräknas till 4,8 milj. kr. 

per år. Till detta kommer engångskostnader för särkilda terminairum med 

2.4 milj. kr. Sammanlagt uppgår således kostnaderna för den föreslagna 

utbyggnaden under budgetåret 1983/84 till 7 .2 milj. kr. Om utgivningen av 

platslistan (Platsjournalen) samtidigt minskas till två gånger per vecka i de 

8 länen skulle kostnadsökningen för utbyggnaden av söktcrminaler stanna 

vid 6 milj. kr. under budgetåret 1983/84. 

Kostnaden för drift av platslistor producerade med hjälp av ADB beräk

nas under budgetåret uppgå till 63,8 milj. kr. 
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Under budgetåret kommer införandet av praktisk arbetslivsorientering i 
grundskolan att innebära att a.rbetsförmedlingen enligt regeringens uttalan

de och överenskommelse med SÖ och kommunförbundet skall ackvirera 

340000 praktikplatser, mot ca 200000 tidigare. För att kunna möta denna 

utveckling är det absolut nödvändigt att 11 län. där ett införande av 

tekniken f.n. bedöms rationellt. ges möjlighet till ADB-baserad ackvisi

tion. Kostnaderna för ADB-baserad ackvisition i sammanlagt 21 län beräk

nas till 4.2 milj. kr. ADB-baserad praktikackvisition kompenserar bara 

delvis personalbehovet varför 35 nya tjänster behövs för att klara arbetet. 

Antalet ryms inom tidigare begärda 500 tjänster. 

De centrala platslistorna beräknas ges ut i samma omfattning som före

gående budgetår. 

Den övriga externa informationen är av väsentlig betydelse för att un

derlätta och avlasta arbetsförmedlingens muntliga informationsuppgifter. 

Den kommer liksom under tidigare budgetår att bestå av information till 

arbetssökande, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter om arbetsmark

nadspolitiska åtgärder och arbetsförmedlingens olika instrument. Därtill 

kommer yrkes- och utbildningsinformation. Hög prioritet kommer att ges 

åt information som avser att stärka de utsatta gruppernas situation på 

arbetsmarknaden. Riktad information kommer att tas fram för särskilda 

målgrupper och ämnen. Kostnaderna beräknas öka till 8.5 milj. kr. 

För att kunna crbjt~da förmedlingsservice åt invandrare måste tolk ofta 

användas. För budgetåret 1983/84 begär AMS 4.5 milj. kr. för tolkservice. 

De totala utgifterna för programmet Arbetsmarknadsinformation beräk

nas för budgetåret 1983/84 till I 166.1 milj. kr. varav I 017,2 milj. kr. avser 

förvaltningsk.ostnader. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet 

AMS 

Flyttningsbidrag. Utgifterna för verksamheten, exkl. förvaltningskost

naderna. uppgick under budgetåret 1981/82 till 168.6 milj. kr. Utgifterna 

fördelade sig på de olika bidragsformerna enligt följande. 

l:lidragsform Antal Kostnader Kostnader 
beviljad!:! I 000-tals per bidrag 
bidrag kr. i kr. 

Sökanderesor 27 529 9 502 345 
Tillträdes resor 13 289 2 115 159 
Dagliga resor 6380 5 171 811 
Månadsresor 7333 22 870 3 119 
l:lohagstransporter 11.:'ilO 33 018 2869 
Start hjälp 20608 77 825 3 776 
Traktamente vid 

0 
dubbel bosättning 

, .,.,., 
17808 5 527 ·"' ---

Aterresor till hemorten 160 n 81 

Summa 90031 168322 
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Härutöver har hjälp till hemvändande utlandssvenskar lämnats med 

248500 kr. 

AMS föreslår att bidraget traktamente vid dubbel bosättning återinförs 

och att traktamentsbeloppet, med hänsyn till prisutvecklingen och ökning

en av bostadskostnaderna, fastställs till 75 kr. Bidraget bör kunna beviljas 

under högst sex månader och bör om särskilda skäl föreligger kunna 

förlängas under ytterligare tre månader. För objektanställda inom bygg

nads- och anläggningsbranschen föreslår AMS att traktamente får utgå 

under heta anställningstiden. dock högst 24 månader. 

Starthjälpen bör enligt AMS höjas så att bidragsnivån bättre svarar mot 

de verkliga kostnaderna. AMS föreslår att starthjälpen för enpersonshus

håll höjs till 4000 kr. från nuvarande 3000 kr. och för tlerpersonshushåll 

från 6000 kr. till 8000 kr. 

AMS föreslår vidare att tlyttningsbidrag fortsättningsvis får beviljas 

nytillträdande på arbetsmarknaden enligt samma villkor som för övriga 

grupper. En förutsättning för att kunna beviljas tlyttningsbidrag skall dock 

alltid vara att arbetstagaren är bosatt på annan ort än den nya arbetsorten 

och att etableringen innebär kostnader som är likvärdiga med de kostnader 

som skulle uppstå vid flyttning till annan alternativ ort i Sverige. 

Lokalt bunden arbetskraft kan enligt AMS antas lättare acceptera arbe

ten med långa resvägar om den enskilde bättre kompenseras för sina 

kostnader. AMS föreslår därför att tlyttningsbidrag i form av dagliga resor 

får beviljas under tolv månader för arbetstagarens kostnader utan övre 

gräns till den del kostnaderna överstiger 100 kr. per månad. 

Vidare föreslår AMS att personer som efter avslutad arbetsmarknadsut

bildning och som tidigare fått llyttningsbidrag i form av bohagstransport 

för att flytta till utbildningsorten. skall kunna få starthjälp då de tillträder 

en anställning på utbildningsorten. 
För att tillträda praktik och feriearbete föreslår.AMS att reseersättning 

får utgå även till studerande på högskolenivå. 

Enligt AMS mening bör även ökad hjälp kunna utgå till arbetstagare som 

tillträder kortvariga anställningar på annan ort, eftersom dessa anställning

ar senare kan övergå till permanenta anställningar eller ge mefiter för att få 

sådana arbeten. Reducerad starthjälp borde därför kunna utgå till arbetsta

gare som tillträder anställning med beräknad varaktighet av tre till fem 

månader. Den reducerade starthjälpen föreslås utgå med hälften av det 

normala beloppet och bör endast utgå till arbetslösa. Om arbetet fortsätter 

så att minst sex månaders varaktighet uppnås bör full starthjälp kunna utgå 

retroaktivt. 
I samband med flyttning till annan ort föreslår AMS att sökanderesor får 

beviljas samtliga hushållsmedlemmar som avser att medfölja vid flyttning

en och som i anslutning därtill söker arbete på den nya orten. 

Slutligen föreslår AMS en permanentning av det sedan budgetåret 

1978179 givna bemyndigandet för ett år i taget att bevilja ungdomar under 
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20 år. som erhållit starthjälp med 3 000 kr. och som inte är berättigade till 

månadsresor vid dubbel bosättning, två fria hemresor per månad. Enligt 

AMS visar erfarenheterna att resorna i många fall är ett verksamt medel 

för att underlätta den geografiska omställningen för ungdomar. 

Medelsbehovet för delprogrammet Flyttningsbidrag beräknas till 258, I 

milj. kr.<+ 85 milj. kr.). 

Inlösen al' egna hem m.m. Under budgetåret 1981/82 inlöstes tre fastig

heter. AMS bedömer att antalet inlösta fastigheter under budgetåret 

1982/83 blir lika stort som under 1981/82. För budgetåret 1983/84 föreslår 

AMS ett anslag om oförändrat I 000 kr. 

Föredraganden 

Medelsbehovet under programmet Arbetsmarknadsinformation avser 

huvudsakligen programmets andel av de för programmen gemensamma 

förvaltni11gskostnaderna. Förvaltningskostnaderna består till övervägande 

delen av löner och andra kostnader för arbetsförmedlingen. Jag har nyligen 

behandlat dessa kostnader och förordat att huvudförslaget bör tillämpas. 

För nästa budgetår bör även övriga utgifter under programmet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

AMS har för de fortsatta försöken med sökning och bevakningsmatch

ning av lediga platser via terminal begärt ytterligare 80 terminaler. F.n. 

disponerar AMS sammanlagt 248 terminaler. AMS har vidare uppgett att 

en samlad utvärdering av de s.k. modellkontorsförsöken i Södermanlands 

län och ett systemförslag för terminalsystemet kommer att presenteras för 

regeringen under våren 1983. Jag ser positivt på att denna utvärdering 

inom kort kommer att presenteras för regeringen och jag räknar med att i 

budgetprorositionen för budgetåret 1984/85 kunna redovisa den för riksda

gen. I avvaktan hlirpå anser jag emellertid att AMS även under nästa 

budgetår bör ges möjlighet att få göra en viss utbyggnad av terminalsyste

met. Jag återkommer till detta. Riktlinjerna för försöks verksamheten med 

ADB i arbetsförmedlingen har lagts fas! i prop. 1978179: 13 l. AU 

1978/79:34. rskr 1978/79:304. Jag vill vidare för riksdagens kännedom 

redovisa den fördelning av terminaler som gäller i dag. Modellkontorsför

söken i Södermanlands län disponerar 66 terminaler. De fortsatta försöken 

med sökning och bevakning via terminal disponerar 163 terminaler. kultur

arbetsförmedlingen och sjömansförmedlingen vardera fyra. Vidare an

vänds fem terminaler på olika företag i samband med större företagsncd

läggelser och sex för programutveckling. tester och utbildning. Regeringen 

har vidare under hösten 1982 medgett att AMS får överskrida anvisade 

medel för framställning av den ADB-baserade platslistan med 2.4 milj. kr. 

under innevarande budgetår for att förbättra platslistan i storstadslänen. 

För egen del har jag för nästa budgetår beräknat för ADB-platslistan och 

de fortsatta försöken med sökning och bevakningsma1chning via terminal 

ett medclstillskott om 7.2 milj. kr. AMS bör få avgöra hur dessa medel 
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skall användas. dock bör högst 80 nya terminaler anskaffas. Jag beriiknar 

därvid medelsbehovet för ADB- platslistan och ett fortsatt utrednings- och 

utvecklingsarbete av ett ADB-system för arbetsförmedlingen till 114. I 

milj. kr. 

För ackvisition av praktikplatser har AMS begärt ytterligare medel för 

att kunna fortsätta utbyggnaden av en ADB-baserad ackvisition. Jag föror

dar att denna utbyggnad får ske genom omprioritering, varför några ytterli

gare medel ej bör anvisas härför. Vidare har AMS begärt särskilda medel 

för viss utbytestjänstgöring. Jag kan inte tillstyrka det förslaget. 

AMS har vidare begärt en höjning av anslagsposten för tolkservice vid 

arbetsförmedlingen. Jag kan inte heller tillstyrka detta förslag. 

I övrigt har jag räknat upp posterna under anslaget med under budget

året inträffade prisstegringar. 

AMS har föreslagit ett flertal ändringar i reglerna för tlyttningsbidrag. 

F.n. pil.går inom AMS en översyn. med medverkan av arbetsmarknadens 

parter. av tlyttningsbidragen i syfte att förenkla bestämmelserna och han

teringen av bidragen. Denna översyn beräknas vara klar i slutet av januari 

1983. Mot bakgrund härav är jag f.n. inte beredd att föreslå några ändringar 

i bidragsreglerna. Jag anser dock att en anpassning av starthjälpcn till 

prisutvecklingen är befogad. Jag förordar dä1för att starthjälpen för enper

sonshushåll höjs från 3000 kr. till 4000 kr. och för flerpcrsonshushåll från 

6 000 kr. till 8 000 kr. Kostnaderna för en sådan höjning kan beräknas till 20 

milj. kr. I min medelsbcräkning har jag tagit hänsyn till detta och beräknar 

.mcdelsbchovct för tlyttningsbidrag till 191.2 milj. kr. 

En försöksverksamhet med sökanderesor mellan Finland och Sverige 

har bedrivits sedan den I februari 1980. Motsvarande verksamhet har 

bedrivits av de finska myndigheterna i fråga om personer som vistas i 

Sverige och söker arbete i Finland. År 1980 beviljades 321 sökanderesor 

till Sverige och 103 till Finland. År 1981 var motsvarande siffror I 04 resp. 

180. På uppdrag av AMS och det finska arbetskraftsministeriet har ett 

särskilt utredningsarbete genomförts med avsikt att föreslå förenklingar 

och förbättringar av rutinerna för dessa sökanderesor. AMS har mot 

bakgrund härav den 10 september 1982 föreslagit bl.a. förenklingar i det 

nuvarande bcslutssystemet och införande av ett enhetligt traktamentssy

stem. Jag avser att senare föreslå regeringen en fortsatt försöksverksamhet 

med sökanderesor mellan Sverige och Finland med i huvudsak de ändring

ar som AMS nu har föreslagit under budgetåret 1983/84. De av AMS 

föreslagna ändringarna innebär inte några ökade kostnader och bör tilläm

pas endast under förutsättning att de finska myndigheterna tillämpar mot

svarande bestämmelser i fråga om personer som vistas i Sverige och söker 

arbete i Finland. 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de änd1ingar i grunderna för Oyttningsbidrag som jag 

har förordat. 

2. till Arhetsmarknadssen·ice för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av I 230 082 000 kr. 

B 2. Arbetsmarknadsutbildning 

1981/82 Utfall 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

16063680001 

18805000002 

1911592000 

Reservation 291 575000 

1 exkl. eftersläpande utgifter om 173 milj. kr. Regeringen har i hcslut 1982-10-21 
medgivit att AMS får disponera ingående reservation dels för att täcka kvarstående 
utgifter dels för verksamhet under budgetåret 1982i83. 
~varav 200000000 kr. enligt prop. 1982/83: 50, AU 1982/83: 13, rskr 1982/83: 107. 

Utöver anslagna medel har arbetsmarknadsstyrelsen disponerat 600 

milj. kr. av den arbetslöshetsfond som inrättades enligt lagen ( 1973:372, 

upphävd 198 I :552) om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen och 

det J.;ontanta arbetsmarknadsstödet för eftersläpande utgifter för delpro

grammet Arbetsmarknadsutbildning och programmet Yrkesinriktad reha

bilitering för budgetåret 1980/81 eller i övrigt enligt bestämmelserna för 

anslagen. Av dessa medel har 309.2 milj. kr. använts. Återstående del 

290.8 milj. kr. har inbetalats till statsbudgetens titel Övriga inkomster i 

statens verksamhet. 

Utgifterna för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning under pro

grammet Yrkesmässig och geografisk rörlighet bestrids dels av medel som 

anvisas under anslaget B 2. Arbetsmarknadsutbildning dels med arbetsgi

varavgifter. 

Utgifter för kurskostnader, företagsutbildning m. m. bestrids från före

varande anslag. Utbildningsbidragen till elever finansieras dels genom 

arbetsgivaravgifter dels från reservationsanslaget B 3. Bidrag till arbetslös

hetsersättning och utbildningsbidrag. 

1981/82 1982/83 1983/84 
Utgift Anslag Beräknad 

ändring 

AMS + SÖ Föredra-
ganden 

Arbetsmarknads-
utbildning 1532674000 1637000000 +79870000 +28 300000 

Förvultningskostn. 43694000 43500000 + 1630000 + 2792000 

Summa 15763680001 1880500000 +80000000 +31092000 

1 exkl. 30 milj. kr. som SÖ inbetalat till statshudgetens inkomsttitel för inkomster 
som uppkommit inom verksamheten. 
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Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar sådan utbildning 

som någon genomgår av arbetsmarknadsskäl i enlighet med arbetsmark

nadskungörelsen (1966:368. omtryckt 1981:543). 

Enligt kungörelsen får personer som är eller löper risk att bli arbetslösa 

eller är svårplacerade på arbetsmarknaden beviljas sådan utbildning. Den 

sökande skall i allmänhet ha fyllt 20 år och utbildningen skall dessutom 

vara lämplig från arbetsmarknadssynpunkt. I enlighet med riksdagens 

beslut i anledning av prop. (1980/81: 126. AU 1980/81: 21. rskr 1980/81: 404) 

om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning kan ungdomar mellan 18 

och 20 år beviljas arbetsmarknadsutbildning i större utsträckning än tidi

gare. För vissa s. k. bristyrken kan arbetsmarknadsutbildning beviljas utan 

att den sökande är arbetslös. 

Utbildningen avser i första hand yrkesutbildning. men kan även omfatta 

grundläggande, förberedande och orienterande utbildning som bedöms 

nödvändig för en yrkesutbildning eller ett arbete. Huvuddelen av arbets

marknadsutbildningen sker i av skolöverstyrelsen (SÖ) anordnade kurser 

(AMU-kurser). i det reguljära utbildningsväsendet samt vid kurser anord

nade av studieförbund m. tl. Arbetsmarknadsutbildning bedrivs också i 

form av utbildning i företag, främst för uppsägnings- och permitteringsho

tad personal. 

Ansvarsfördelningen mellan AMS och SÖ regleras i arbetsmarknads

kungörelsen. AMS gör de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av ut

bildningsbehovet och fastställer inriktningen. omfattningen och lokalise

ringen av kursverksamheten. Det är vidare arbetsmarknadsmyndigheterna 

som i det enskilda fallet beslutar om arbetsmarknadsutbildning. SÖ svarar 

för det pedagogiska innehållet och har det administrativa, tekniska och 

ekonomiska ansvaret. 

Hos SÖ är det undervisningsavdelningen för vuxenutbildning. byrå V 3 

som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadsutbildningen. Den 

direkta utbildningsadministrationen ombesörjs lokalt av AMU-center, som 

leds av kursföreståndare. Utbildning anordnas även vid filialer under 

AMU-center. F.n. finns 54 AMU-center och ett sextiotal fasta eller tillfäl

liga filialer. Till AMU-verksamheten räknas även fyra riksyrkesskolor. 

Som SÖ:s regionala organ för kursverksamheten finns inom varje län en 

kursstyrelse (KS). 

Sedan budgetåret 1981 /82 tillämpas ett nytt budgetsystem för den av SÖ 

anordnade arbetsmarknadsutbildningen. Budgetsystemet bygger på en 

uppdelning av AMU-kurser i en årligen återkommande del och en del som 

varierar i storlek och inriktning från år till år. Den mer planeringsbara 

delen definieras som basbehov av utbildning. Den andra delen benäms 

komplementbehov. AMS anger utbildningsbehovet i bas- och komple

mentbehov. SÖ beräknar på motsvarande sätt bas- resp. komplementre

surser för.utbildningen. 
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AMS 

De totala utgifterna för arbetsmarknadsutbildning budgetåret 1981/82 

har uppgått till 3 169 milj. kr .. varav 1450 milj. kr. utgör utgifter för 

utbildningsbidrag. 1458 milj. kr. för den av SÖ anordnade arbetsmark

nadsutbildningen och 96 milj. kr. för företagsutbildning. AMS utgifter för 

elevsocial verksamhet. barnomsorg, förläggningar m.m. har tillsammans 

med gemensamma förvaltingskostnader uppgått till 165 milj. kr. 

För budgetåret 1981/82 räknade AMS med att 118000 personer skulle 

delta i arbetsmarknadsutbildning, varav 86000 i AMS/SÖ-kurser. Totalt 

deltog 104 000. personer. Hur dessa fördelar sig på olika kurstyper framgår 

av ncJanstående tabell. 

Sammanställn!ng av antalet personer i arbetsmarknadsutbildning förde

lat på skilda kursanordnare under budgetåret 1981/82. 

Antal Prnc. för- Antal Genomsnill-
kursdel- delning utbilnings- lig utbildnings-
tagare veckor tid i veckor 

SÖ-kurser 69000 67 I 173 000 17 
Kurser inom för.:tag 15000 14 150000 10 
Ctbildning inom det 

reguljära skolväsendet 18000 17 504000 28 
Övriga kursanor:dnarc 2000 2 26000 13 

(studicförbund, korrc-
spondcnsstudicr m.m.) 

Summa 104000 100 1853000 18 

Totalt deltog 89000 personer i arbetsmarknadsutbildning •:xkl. företags

utbildning. Av dessa påbörjade 61 000 utbildning vilket är 11 000 fler än 

under föregående budgetår. Antalet var dock ojämnt fördelat under bud

getåret. Under första halvan av budgetåret visade det sig vara svårt att 

rekrytera elever till kurserna vid AMU-centren. bl.a. beroende på dålig 

motivation för utbildning hos vissa sökandegrupper. Denna trend vände 

under budgetårets andra hälft och det genomsnittliga kapacitetsutnyttjan

det för hela budgetåret uppgick till 82 % av den planerade volymen. 

Utbildningen inom det reguljära utbildningsväsendet har liksom under 

föregående budgetår minskat. Denna minskning kan ses som ett resultat av 

de tillämpningsföreskrifter som AMS utfärdade år 1979 i vilka en markerad 

gränsdragning mellan arbetsmarknadsutbildningen och den reguljära ung

doms- och vuxenutbildningen gjordes. Under budgetåret 1981/82 deltog 

18 000 personer mot 25 000 budgetåret 1980/81. 

Den yrkesmässiga inriktningen av arbetsmarknadsutbildningen (exkl. 

företagsutbildning) under budgetåret 1981/82 framgår av följande tabell. 
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Yrkesområde Procentuell fördelning 

män kvinnor totalt 

Tekniskt arbete 3.2 1.2 2.4 
Arbete inom hälso- och sjukvård 2.0 20.3 9,7 
Kameralt och kontorstekniskt arbete 2.8 25,0 12.1 
Tillverkningsarbele 47,5 11.8 32.5 
Byggnads- och anläggningsarbete 11.5 0.1 6.7 
Service 2.9 7.4 4,8 
Övriga yrkesområden 12.6 5.5 9.6 
Förberedande verksamhet 17.5 28.7 ~2.2 

Summa 100,0 100,0 100,0 

Utbildningar till yrken inom tillverkningsarbete har ökat sin andel av 

arbetsmarknadsutbildningen jämfört med föregående budgetår och svarar 

för ca en tredjedel av kursdeltagarna i yrkesinriktade kurser. Inom yrkes

områdct hälso- och sjukvård har antalet deltagande medvetet dragits ned 

jämfört med föregående budgetår. 

Behovet av förberedande utbildning är fortfarande stort. Den sker i stor 

utsträckning i teoretiska preparandkurscr som i allmänhet omfattar en 

utbildningstid på mellan åtta och tjugofyra veckor. För att anpassa den 

förberedande utbildningen till det individuella behovet startade AMS bud

getåret 1980/81 försöksverksamhct med att samordna den förberedande 

och den yrkestekniska utbildningen. Det innebär att efter beslut om yrkes

utbildning under högst åtta veckor ges såväl kursdeltagare som kursled

ning tillfälle att bedöma i vilken omfattning eleven behöver preparand kurs. 

Utvärderingen har lett till att verksamheten kommer att utökas. 

Vidare har AMS lämnat möjlighet för personer som är osäkra om sitt 

yrkesval att få känna sig för under fyra veckor innan de tar definitiv 

ställning till val av yrke och utbildning. En begränsad utvärdering av dessa 

försök ha bl.a. visat att avbrottsfrckvensen varit lägre bland dem som 

erhållit denna möjlighet. 

Försöksverksamhet med stödrcsurs genom extra insats av lärarledd 

undervisning för att en kursdeltagare skall kunna följa undervisningen i 

ordinarie undervisningsgrupp har bedrivits inom AMU under budgetåren 

1978/79 och 1979/80~ Försöket har nu utvärderats och bedömts angeläget 

för att framför allt hjälpa invandrare och handikappade deltagare. Stödre

surserna har därför återinförts fr.o.m. budgetåret 1982/83. 

I AMS/SÖ-kurserna har man i stor utsträckning använt saxning i syfte 

att öka kapaciteten utan nya investeringar. företrädesvis inom verkstads

mckaniska samt plåt- och svctsmekaniska utbildningar. AMS räknar med 

en fortsatt användning av saxning inom flertalet utbildningsområden under 

budgetåret 1982/83. 

Vidare har SÖ i skrivelse till kursföreståndarna inom AM lJ lämnat 

föreskrifter och anvisningar angående maximalt utnyttjande av AMU:s 

utbildningskapacitet. Där pekas bl.a. på möjligheterna till överinskrivning 

och att genom blockplanering undvika köbildning. 
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Under budgetåret påbörj;:i.de 2210 ej arbetslösa personer bristyrkesut

bildning. I enlighet med gällande bestämmelser skall dessa utbildningar i 

första hand utnyttjas för arbetslösa vilket medfört att möjligheten att 

erbjuda icke arbetslösa u~bildning inte har kunnat utnyttjas i någon större 

utstäckning. 

AMS bedömer att tillgången på arbete kommer att vara fortsatt låg under 

större delen av budgetåret 1982/83. Behovet av arbetsmarknadsutbildning 

kommer sammantaget vara minst lika stort som under föregående budget

år. Utbildningsvolymen bedöms bli som högst under senvintern 1983. Till 

skillnad mot tidigare konjunkturnedgångar drabbar arbetslösheten nu även 

personer med utbildning från både gymnasieskola och högskola. Det 

kommmer därför utöver de mer traditionella AMU-kurserna att behövas 

påbyggnads- och kompletteringskurser fört.ex. gymnasie- och högskoleut

bildade samt för tjänstemän med lång yrkeserfarenhet. För att öka flexibili

teten inom AMU framhåller AMS även vikten av att kunna utöka antalet 

köpta utbildningsplatser. 

För budgetåret 1983/84 räknar AMS med att behovet kommer att vara i 

stort detsamma som för budgetåret 1982/83 både i avseende på omfattning 

och inriktning, men med en större andel i AMS/SÖ-kurser och en nedgång 

av utbildningen i det reguljära utbildningsväsendet. 

Uttryckt i antal kursdeltagare och utbildningsveckor räknar AMS med 

följande fördelning under budgetåret 1983/84. 

SÖ-kurser 
Kurser inom företag 
Utbildning inom det 

reguljära skolväsendet 
Övriga kursanordnare 

( studieförbund. korrespon
densstudier m.m. I 

Summa 

Antal kursdel-Proc. för-
tagare delning 

85000 71 
15000 I:! 
18000 15 

2000 :! 

120000 100 

Antal 
utbildnings-
veckor 

1530000 
148000 
540000 

:!6000 

2244000 

Utbildning i företag har under budgetåret 1981/82 omfattat 15 000 perso

ner. Den dominerande utbildningsformen - utbildning vid risk för permit

tering eller uppsägning, den s.k. 20-kronan - har ökat från att ha beviljats 

179 företag under budgetåret 1980/81 till 406 företag under budgetåret 

1981/82. Utbildningen har under året omfattat närmare 10000 personer till 

en kostnad av drygt 60 milj. kr. AMS framhåller att det ändå inte är 

tillnärmelsevis den omfattning som utbildningen borde haft under rådande 

konjunkturläge. Budgetåret 1977178 då konjunkturnedgången ej var lika 

kraftig beviljades 3 304 företag bidrag. Bidraget om 20 kr. per timme anses 

inte ha stimulerat företagen tillräckligt att välja utbildning framför permit

tering/uppsägning. AMS har därför vid upprepade tillfällen framfört förslag 
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om en höjning av bidragsnivån till 35 kr. per timme för företag inom 

tillverkningsindustrin. 

Bidrag till utbildning av den som redan är anställd samtidigt som en 

ersättare anställs har medfört att 278 arbetslösa personer beretts arbete 

som ersättare under budgetåret. Drygt hälften av dessa har varit ungdomar 

under 25 år. Budgetåret 1980/81 bereddes 198 personer arbete på samma 

sätt. Jämställdhetsbidrag har under budgetåret 1981182 beslutats för 133 

företag mot 278 under budgetåret 1980/81. 

AMS räknar med att efterfrågan på AMU i företag kommer att öka under 

budgetåret 1982/83. Genom att man fr.o.m. detta budgetår vid utbildning 

av redan anställda i samband med anställning av ersättare och utbildning 

till yrke med ojämn könsfördelning även kan ge bidrag för ersättaren. 

bedömer AMS att efterfrågan på dessa utbildningar kan komma att uppgå 

till 2 000 deltagare per år mot tidigare sammanlagt 650. 

Utbildning av äldre och handikappade samt praktikanställning väntas 

ligga på ungefär samma nivå som tidigare dvs. sammanlagt knappt 2 500 

personer. 

Ansökningar från företag om utbildning av permitterings- och uppsäg

ningshotad personal beräknas vid oförändrad bidragsnivå omfatta bidrag 

till ca 13 000 deltagare och vid ett förhöjt bidrag ca 18000 deltagare. 

För budgetåret 1983/84 bedömmer AMS behovet av AMU i företag -

vid oförändrad bidragsnivå - uppgå till 148 000 deltagarveckor för 15 000 

personer. varar 10000 deltagare i utbildning av permitterings- och upp

sägningshotad personal. Vid en höjning av ifrågavarande bidrag räknar 

dock AMS med att företagen kommer att utnyttja bidraget för ca 14000 

personer. AMS föreslår liksom tidigare att utbildning av äldre och handi

kappade i företag slopas och pekar på att syftet med denna utbildningsform 

effektivare kan nås med hjälp av praktikanställning och anställning med 

lönehidrag. 
För SÖ-kurser har AMS r~iknat med en utbildningsvolym om 85 000 

deltagare vilket motsvarar en veckovolym om I 530000 uthildningsveckor. 

För att tillgodose detta utbildningbehov behöver SÖ ställa närmare 32 000 

årsplatser till förfogande. 

AMS påpekar att bestämmelserna i arbetsmarknadskungörelsen bör 

ändras så att det blir möjligt för nykomna nyktingar att senare komma i 

fråga för arbetsmarknadsutbildning även om de är placerade i arbete. 

Flyktingarna har som regel svårt att tillgodogöra sig utbildning omedelbart 

efter ankomsten till Sverige. 

AMS upprepar sitt yrkande från tidigare år att bli befriad från admini

strationen av det särskilda bidrag som utgår till invandrarungdomar för 

deltagande i introduktionskurs för gymnasieskola. AMS framhåller att 

utbildningen helt saknar koppling till arbetsmarknadsutbildningen och fö

reslår därför att administrationen av bidraget förs över till SÖ. 

Med hänvisning till AMU:s fördelningspolitiska mål hemställer AMS om 
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att åter få möjlighet att dels bevilja svenska för invandrare. dels preparand-. 

kurs som förberedelse för bristyrkesutbildning. 

SÖ 

SÖ har -under budgetåret tillhandahållit en utbildningsvolym om ca 

J 460000 utbildningsveckor vilket motsvarar en genomsnittlig kapacitet om 

29 500 årsplatser. Antalet genomförda utbildningsveckor uppgick till 

l 173 000. Den i anspråktagna kapaciteten uppgick således till ca 82 %· 

vilket är samma som närmast föregående budgetår. Beläggningen på basut

bildningen har genomsnittligt varit högre än på komplementutbildningen. 

Statistiksystemet medger dock inte en redovisning av antalet genomförda 

kursdeltagarveckor fördelade på bas- och komplementutbildningen. En

dast av länsarbetsnämnderna planerad kapacitet vid böi:ian av resp. bud

getår kan anges. Planerad, tillhandahållen och utnyttjad kapacitet för bud

getåret 1981/82 samt planerad kapacitet för budgetåret 1982/83 och 1983/84 

framgår av nedanstående översikt. 

UthildninRskapacitet, uttryckt i antal kursdelta1:an·eckor 

1981 /82 planerad 
kapacitet 

1981/82 tillhanda-
hållen 
kapacitet. 
därav ut
nyttjad 
kapacitet 

J 982/83 planerad 
kapacitet 

1983/84 beräknad 
kapacitet 
(förslag) 

Bas Komplement 

962 000 500 000 

961000 439000 

966 000 4 7 4 000- 664 000 

970 000 560 000 

Totalt 

1462000 

1400000 

I 150000 
1440000 
1630000 

1530000 

SÖ redovisar sina utgifter för bas- och komplementverksamhet uppde

lade i verksamhetsområdena utbildning. administration och lokaler. I des

sa poster ingår sålunda utgifter för personal, drift. investeringar m.m. för 

resp. verksamhetsområde. l det följande uppdelas utgifterna efter utgifts

lag. 

Mcdclsbehovet för komplementsutbildningen har schablonmässigt be

räknats till en totalsumma. 

1. Priso111riiknin1: utgör sammanlagt 66.9 milj. kr. 

2. Lönekostnader. Vid budgetårsskiftet fanns 5 762 anstitllda varav 3 969 

Hirare och 335 i kursledande funktioner. Övriga anstiillda utgjordes av 

administrativ-. teknisk-. kurativ/social-, och ekonomipersonal. Under den

na utgiftspost faller också löner till av SÖ förordnade kursstyrelseexperter 

och till de från AMU:s lokala organisation inlånade tjiinsterniinnen för 

särskilda projekt varom regeringen givit SÖ särskilt medgivande. Vidare 
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ingår kommittearvoden. arvoden till läkare. retroaktiva tillägg m.m. För 

budgetåret 1981/82 har lönekostnaderna uppgått till ca 680 milj. kr. varav 

drygt 540 milj. kr. för löner till lärare och kursledande personal. ca 100 

milj. kr. för administrativ personal och ca 40 milj. kr. för löner inom 

verksan'ihetsområdet lokaler. 

För budgetåret 1983/84 beräknas den föreslagna utbildningsvolymen 

medföra en nettoökning av baskapaciteten med ca 4 000 kursdeltagar

veckor jämfört med budgetåret 1982/83. och med ca 9000 jämfört med 

budgetåret 1981/82. SÖ beräknar medelsbehovet för lönekostnader till 790 

milj. kr. varav lönekostnaden för komplementutbildning beräknas till ca 

108 milj. kr. 
SÖ hemställer att även under budgetåret 1983/84 få anlita högst 16 

anställda från arbetsmarknadsutbildningens lokala organisation för tillfäl

liga arbetsuppgifter vid byrå V 3. SÖ beräknar lönekostnaderna för begärd 

förstärkning till 3.2 milj. kr. (+0.2 milj. kr). För personal vid kursstyrel

serna. som enligt den nya instruktionen för AMU fått utökade arbetsupp

gifter och ett vidgat ekonomiskt ansvar beräknar SÖ personalresurser för 

4.2 milj. kr. ( ± 0 kr.) Vidare begär SÖ 4 milj. kr. ( +4 milj. kr.) för ett antal 

tjänster som inrättats vid AMU-center under senare delen av budgetåret 

1981182 och som därför inte ingår i beräknat medelsbehov för lönekost

nader enligt ovan. 

3. Lokaler 

3.1 Lokaler. För genomförandet av AMU finns f.n. 54 AMU-center, ett 

sextiotal fasta eller tillfälliga filialer samt fyra riksyrkesskolor vilka under 

budgetåret 1982/83 kommer att ombildas till AMU-center resp. filial. Den 

totala utgiften inkl. hyror, löner. och driftkostnader och vissa investeringar 

uppgick under budgetåret 1981/82 till ca 390 milj. kr. för bas och 16.6 milj. 
kr. för komp!. utbildning. totalt 406.6 milj. kr. För innevarande budgetår 

och även för budgetåret 1983/84 beräknas lokalkostnaderna för basutbild

ningen uppgå till en årlig kostnad av rn 415 milj. kr. 

3 .2 Lokalinn'steringar. Kostnader för investeringar i lokaler var föregå

ende budgetår avsevärt lägre än SÖ planerat. delvis beroende på att 

omfattande och tidskrävande utredningsarbete fördröjt ett stort antal pro

jekt till kommande budgetår. Nybyggnad av AMU-centren i Västerås och 

Järfälla samt AMU-filialerna i Mariestad och Arvika har slutförts. Under 

budgetåret 1982/83 kommer mer omfattande om- och tillbyggnadsprojekt 

vid AMU-centren i Jönköping och Gävle samt AMU- filialen i Västerha

ninge att avslutats. Ett antal ombyggnadsprojekt planeras för byggstart. 

Bland de aktuella orterna kan nämnas Luleå. Göteborg. Kalmar och 

Stockholm. Kostnaderna för lokalinvesteringar under budgetåret 1982/83 

får enligt regleringsbrev inte överstiga 38 milj. kr. Fr.o.m. I juli 1982 har 

AMU:s lokalförsörjningsansvar överförts till byggnadsstyrelsen. SÖ och 

hyggnadsstyrelsen har gemensamt utarbetat riktlinjer för övertagandet. 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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I nuvarande planeringsHige är endast ett fåtal lokalförändringar kända 

för budgetåret 1983/84. I budgetförslagen från den lokala organisationen 

har upptagits förslag till smärre lokalförändringar om totalt 1.6 milj. kr. SÖ 

bedömer erfarenhetsmässigt att ett ytterligare medclsbehov om ca 15 milj. 

kr. kommer att erfodras för smärre lokalförändringar. som med kort varsel 

aktualiseras för anpassning till förändringar av utbildningsverksamheten 

och för standardförbättrande åtgärder. Härutöver beräknar SÖ för vissa 

större förberedda lokalprojekt 25 milj. kr. Något medclsbehov för inred

ning och utrustning av dessa projekt är dock inte redovisade. Totalt begär 

SÖ således 41,6 milj. kr.(+ 4.6 milj. kr.) för lokalinvesteringar budgetåret 

1983/84. 

4. ltn·esteringar i stadigl'llrande materiel m.m. Investeringar i materiel 

för utbildningsändamål har under budgetåret 1981/82 uppgått till ca 92 milj. 

kr. Investeringar till följd av införande av nya läroplaner har uppgått till 

11 .3 milj. kr. Inköp av anläggningsmaskiner som SÖ gör centralt har 

uppgått till 15.2 milj. kr. Däröver har AMU-centrens investeringar uppgått 

till ca 65 milj. kr. I detta belopp åvser 38 milj. kr. inlösen av tidigare leasad 

utru~tning. 

För budgetåret 1982/83 beräknar SÖ 19.6 milj. kr. för investeringar till 

följd av nya och förändrade läroplaner och 8 milj. kr. för inköp i övrigt av 

stadigvarande undervisningsmaterial. Därtill har den lokala organisatio

nens behov av investeringar beräknats till 40,4 milj. kr. varav för basbehov 

av utbildning 21.9 milj. kr. och för komplementbehovet 18.5 milj. kr. Totalt 

behöver SÖ för den utbildning som AMS beställt 68 milj. kr. för investe

ringar i utrustning och materiel. 

Investeringsbehovet för budgetåret 1983/84 är svårare att beräkna. Den 

lokala organisationen har för basutbildning beräknat investeringskostnader 

till 33 milj. kr. SÖ centralt bedömer att inköp av stadigvarande materiel 

och investeringar på grund av läroplansföriindringar kommer att uppgå till 

ca 20,5 milj. kr. 

5. Administration-!förrnltningskostnader Budgetåret 1981/82 uppgick 

kostnaderna för administration av AMU-centren till 131.9 milj. kr. I dessa 

ingår elevsocial verksamhet med ca 9 milj. kr. samt viss måltidsverksam

het. För budgetåret 1982/83 har SÖ beräknat 145.2 milj. kr. och för budget

året 1983/84 147.9 milj. kr. Ökningen grundar sig delvis på inrättandet av 

nya AMU-cenkr. 

6. Övriga utR{fter för AM V-centren består av inköp av utbildningsmate

rial, service, reparationer. köpt utbildning och övriga köpta tjänster samt 

fordonsskatt m.m. 

För budgetåret 1981/82 uppgick de övriga utgifterna för den lokala orga

nisation till 244 milj. kr. för basutbildning och 79 milj. kr. för komplement

utbildningen. För budgetåret 1983/84 begär SÖ för övriga kostnader för 

utbildningsområden i basutbildningen 240 milj. kr. 

7. Komplementbehov av utbildning. SÖ har i enlighet med riktlinjerna 
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för det nya planerings- och budgetsystemet beräknat medelsbehovet för 

komplementutbildningen schablonmässigt med utgångspunkt i beräknat 

medclsbehov för denrn1 del av utbildningen under budgetåret 1982/83. 

Genomsnittlig utgift för komplementutbildning per vecka och kursdelta

gare beräknas för budgetåret 1982/83 till 482 kr. Av beloppd utgör ca 40 % 

eller ca 193 kr. personalkostnader. Övriga utgifter ca 289 kr. har efter 

prisjustering beräknats till 302 kr. Genomsnittsutgiften per kursdeltagar

vecka blir för budgetåret 1983/84 således 495 kr. För 560000 kursdeltagar

veckor beräknar SÖ 277.2 milj. kr. Denna beräkning förutsätter att out

nyttjade resurser inom basutbildningsresurserna kan disponeras på i stort 

sett samma sätt som under budgetåret 1982/83. 

8. \/er/.:samhet som styrs frdn hyrd V 3 

Liirop/ansarhete. Huvuddelen av föriindringsarbetet med anledning av 

riktlinjerna i propositionen 1975:45 har avslutats under budgetåret 1981/82. 

Vissa projekt kvarstår även under innevarande budgetår. Den intensifiera

de översynen av läroplaner och utrustningsförteckningar i syfte att ned

bringa kostnaderna beräknas vara avslutad till utgången av budgetåret 

1982/83. Kostnader för läroplansföriindringar har föregående budgetår 

uppgått till c:a 15 milj. kr. För budgetåret 1982/83 beräknar SÖ motsvaran

de kostnader till 43 milj. kr.. varav 34.5 milj. kr. avser genomförandekost

nader t.ex. nyanskaffning av utrustning. De ökade utgifterna för inneva

rande budgetår beror dels på förskjutningar av genomförandekostnader. 

dels på tillkommande läroplansprojckt som beställts av AMS samt på 

utökat projektarbete med översyn av läroplaner i kostnadsbesparande 

syfte. De mest kostnadskrävande förändringarna återfinns inom utbild

ningarna för träindustriellt-. verkstadsmekaniskt- . grafiskt-. hushålls- och 

servicearbeten samt för stödåtgärder åt kursdeltagare som av olika anled
ningar har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen. För budget

året 1983/84 beräknar SÖ kostnaderna till 31 milj. kr. då antalet tillkom

mande beställningar av översyner beräknas minska jämfört med inneva

rande budgetår. Av dessa ingår 15. 7 milj. kr. i tidigare redovisning av 

investeringar, 11,3 milj. kr. avser övriga anskaffningar och återstående del 
ca 4 milj. kr. beräknas för projektkostnader. 

Uppj(Jljning och 11t1•iirderi11g. Avsikten med uppföljning och utvärdering 

är att de ska leda fram dels till lösningar på kända problem dels till 

handlingsberedskap för förändringar. Under föregående budgetår har SÖ 

därför bl.a. startat KNUT-projektet (kontinuerlig utvärdering av kontors

utbildningar inom AMU i samband med fortlöpande uppföljningar avläro

planer. Det pågående FAMU-projektet (forskning inom AMU) har föränd

rats för att bättre tillgodose de arbetsmarknadspolitiska aspekterna samt 

anpassats till intentionerna om forskningssamverkan i betänkandet Hög

skolan i FoU-samverkan (SOU 1980:46) och propositionen om skolforsk

ning och skolutveckling ( 1980/81 :97). 
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I samband med besparingsåtgärder som övervägs inom AMU-organisa

tionen kommer behovd av utvecklings- och utvärderingsarbete att öka. 

Tyngdpunkten har förskjutits från uppdrag till forskare till lokalt arbete. 

som genomförs av AMU:s fältpersonal med forskare som konsulter. För 

innevarande budgetår har kostnaderna. liksom föregående budgetår. 

högstbestämts av regeringen till 3 milj. kr. Budgetåret 1983/84 beräknar SÖ 

kostnaderna till 5 milj. kr .. varav FAMU verksamheten beräknas kosta 2.2 

milj. kr. och resterande 2.8 milj. kr. för övriga projekt. 

Personaluthi/dning och perso11a/1111·eckling. SÖ hade för budgetåret 

1981/82 för personalutbildning och personalutveekling en högstbestämd 

medclstilldelning om totalt 20 milj. kr. För innevarande budgetår har SÖ 

tilldelats 16 milj. kr. Personalutbildningen bedrivs till övervägande del 

internt. 

För budgetåret 1983/84 beräknas totalt 19 milj. kr. för personalutbildning 

och personalutveckling. SÖ föreslår att 30 skolledare ska få delta i skolle

darutbildning. Vidare föreslå att SÖ ges samma befogenhet som skolstyrel

ser att bedöma huruvida oavkortad lön eller lön med B-avdrag skall utgå 

till lärare inom AMU som genomgår speciallärarutbildning. 

SÖ fortsätter sitt pcrsonalutvccklingsarbete genom att bl.a. stödja det 

lokala förändrings- och utvecklingsarbete som pågår inom fältorganisa

tionen. benämt BRA AMU. Kostnaderna för personalutvecklingsdelen 

beräknas för budgetåret 1983/84 uppgå till 3 milj. kr. 

lnfonnation. SÖ:s informationsverksamhet beträffande AMU omfattar 

såväl intern information för anställda som extern information till arbetsgi

vare och blivande kursdeltagare. För denna verksamhet har SÖ en från 

regeringen högstbestämd ram på 1.6 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Per

sonaltidningen AMU-nytt har hittills givits ut sex gånger per år och beräk

nas ha samma omfattning kommande budgetår. Beträffande den externa 

informationen pekar SÖ på att den bör förstärkas för att bl.a. minska 

antalet vakanta utbildningsplatser och underlätta arbetsplaeeringen av fär

digutbildade. SÖ beräknar för budgetåret 1983/84 kostnaderna till 1.7 milj. 

kr. 

SÖ:sfiirslag 1983184 

Behov exkl. komplement
utbildning och besparing 

Utbildning 
Administration 
Lokaler 
Investeringar 
Läroplansförändr. 
Uppfölj ni ng/ll t viirderi ng 
Personal ut bildning/-

ut veckling 
Information 
Central materiel

anskaffning m.m. 
Övrigt 

Summa 

714 
151 
414 

75 
31 
5 

19 
1.7 

9.6 
10.0 

l430,3 

Totalbehov 

Basutbildning och 
byrå V 3:s 
verksamhet 

Komplement ut
bildning 

Besparing 

Summa 

1430,3 

+277.2 

l 707 ,5 

-75 

1632,5 
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Medelshehm· AMS och SÖ 

AMS bedömer utbildningsbehovet budgetåret 1983/84 till 85 000 deltaga

re i AMS/SÖ-kurser. Den genomsnittliga utbildningstidcn per deltagare 

beräknas· till 18 veckor. vilket ger en utbildningsvolym av 1530000 utbild

ningsvcckor. Av dessa planeras 970000 utgöra basutbildning och 560000 

komplementutbildning. 

SÖ har beräknat kostnaderna för denna volym till I 707 .5 milj. kr.. varav 

1307.5 milj. kr. avser kostnader för basutbildningen. Med hänsyn till de 

besparingsåtgärder AMS och SÖ i skrivelse till regeringen 1981-09-24 

lämnat förslag om, har SÖ äskat 1632,5 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

AMS har för arbetsmarknadsutbildning i företag omfattande 15 000 del

tagare under 148 000 utbildningsvcckor beräknat 140 milj. kr. Om bidraget 

till företag höjs till 35 kr. per timme räknar AMS med ett ytterligare 

medelshehov av c:a 80 milj. kr. Kostnader för elevsocial verksamhet m.m. 

beräknar AMS till 188 milj. kr. 

Under förutsättning att bidraget till företag kvarstår med 20 kr. per 

timme. beräknar AMS och SÖ således det totala medelsbehovct för arbets

marknadsutbildning exkl. utbildningsbidrag till 1960.5 milj. kr. 

Föredraganden 

Arbetsmarknadsutbildningen har under budgetåret 1981 /82 haft en något 

större omfattning än under det närmast föregående åren men har trots det 

inte kunnat utnyttjas enligt planering och tilldelade resurser. AMS har bl.a. 

pekat på vissa svårigheter att rekrytera arbetslösa till arbetsmarknadsut

bildning särskilt under hösten 1981. Under våren 1982 vände emellertid 

trenden och under de fem första månaderna under detta budgetår visar 

deltagarantalet i arbetsmarknadsutbildning på en väsentlig ökning. Jag vill 

hiir erinra om rt!geringens beslut i oktober 1982 att låta AMS utöka sin 

planeringsram till totalt 125 000 personer under innevarande budgetår och 

samtidigt medge AMS att bl.a. för denna utökning få utnyttja ingående 

reservationsmedel. 

Jag vill vidare understryka arbetsmarknadsutbildningens betydelse som 

arbetsmarknadspolitiskt instrument. Den begränsar arbetslösheten i tider 

med svag efterfrågan på arbetskraft och ökar den enskildes möjligheter till 

arbete efter genomgången yrkesutbildning. Arbetsmarknadsutbildningen 

har också en väsentlig roll i den pågående strukturomvandlingen genom att 

underlätta den yrkesmässiga rörligheten på arbetsmarknaden. 

Sålunda finner man av den senaste uppföljningsundersökningen av per

soner som avslutat arbetsmarknadsutbildning under andra kvartalet år 

1981 att 62 % av dem som fullföljde utbildningen hade arbete sex månader 

efter utbildningens slut. Detta är en lägre andel än under år 1980 då 71 % av 

dem som slutfört yrkesinriktad AMU-kurs och 67 %· av dem som genom

fört arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära skolväsendet hade fått 

arbete.Jag anser ändå resultaten med hänsyn till det svaga konjunkturläget 

vara mycket goda. 
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Andelen kvinnor i arbetsmarknadsutbildning har traditionellt sett varit 

hög. Sedan budgetåret 1980/81 har dock andelen kvinnor sjunkit något. 

Under budgetåret 1981/82 utgjorde kvinnorna 42.2·% av deltagarna exkl. 

AMU i företag jämfört med 48,8 resp. 52 % under de två närmast föregåen

de budgeltiren. I de särskilt anordnade AM V-kurserna var andelen kvinnor 

36%. Av dem som deltog i kurser inom det reguljära skolväsendet utgjorde 

kvinnorna 67%·. Kvinnorna har huvudsakligen påbörjat utbildningar inom 

yrkesområdena hälso- och sjukvård. kameralt och kontorstekniskt arbete 

dvs. inom traditionella kvinnoyrken. famfört med budgetåret 1980/81 har 

dock andelen kvinnor som påbörjat utbildning inom tillverkningsarbete 

ökat från 10 till 12 %. Kvinnornas utbildningsval har således i hög grad 

fallit inom sådana utbildningsområden. som AMS på grund av en sjun

kande efterfrågan på arbetskraft har begränsat. Arbetsmarknadsutbild

ningens inriktning mot näringslivets och främst då tillverkningsindustrins 

behov av utbildad arbetskraft. har inte i önskvärd omfattning lockat kvin

nor att söka sådana utbildningar. Detta visar att AMS insatser att stimulera 

kvinnor till bredare yrkesval är nödvändiga och att de behöver intensi

fieras. Der är också väsentligt att AM V-centren under utbildningstiden ger 

ett aktivt stöd till dem som väljer ett otraditionellt yrke. Med tanke på 

flickornas möjligheter att i framtiden kunna hävda sig på arbetsmarknaden 

vill jag i detta sammanhang även betona vikten av de jämställdhetssträvan

den som ingår som ett av målen i skolans undervisning och i studie- och 

yrkesorienteringen. 

Tyngdpunkten i arbetsmarknadsutbildningen bör som AMS framhåller 

inför planeringen för budgetåret 1983/84 ligga på yrkesinriktade kurser för 

dem som saknar eller har bristande yrkesutbildning. Jag stöder dock AMS 

uppfattning att behovet av arbetsmarknadsutbildning för relativt välutbil

dade arbetslösa personer också bör tillgodoses. AMS nämner bl.a påbygg

nadskurser för gymnasie- och högskoleutbildade. Datoriseringen ställer 

nya krav på arbetskraften inom en rad yrkesomdden och inslag av kurser 

elkr kursavsnitt avsedda att möta dessa behov kan behövas. AMS fram

häller också att kortare bristyrkcsutbildningar behöver kunna erbjudas för 

mer kvalificerade arbetsuppgifter inom industrin. Därmed kan flaskhals

problem undvikas och utrymme för nyrekrytering skapas. 

F.n. pågår förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter o~ ett system 

med utbildning av anställda i kombination med anställning av ersättare. Jag 

kan när dessa förhandlingar har avslutats behöva återkomma till regering

en i denna fräga. 

Bristyrkesutbildning får enligt gällande bestämmelser beviljas 10000 

personer per budgetår. Under budgetåret 1981/82 har 2210 ej arbetslösa 

personer erbjudits sådan utbildning vilket är ett lägre antal iin under 

tidigare budgetilr. Nedgängen kan delvis förklaras av att platserna i första 

hand har utnyttjats för arbetslösa. 

Enligt nu gällande regler kan bristyrkesutbildning inte kombineras med 
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förberedande kurser. AMS har i sin anslagsframställning framhållit att 

bristyrkesutbildning bl.a. syftar till att ge personer som har ett lågavlönat 

eller okvalificerat arbete möjlighet att förbättra sin ställning på arbets

marknaden. Med hänsyn härtill hemställer AMS att åter få möjlighet att 

dels bevilja svenska för invandrare, dels teoretisk preparandkurs som 

förberedelse för bristyrkesuthildning. Jag vill här anmäla att jag senare i 

dag kommer att föreslå regeringen att AMS får rätt att bevilja sådana 

förberedande kurser inför bristyrkesutbildning. 

Det är angeläget att resurserna inom AMU tillvaratas så effektivt som 

möjligt. Erfarenheterna visar att flyktingar som nyligen anlänt till Sverige 

och som påbörjar arbetsmarknadsutbildning ofta har svårt att tillgodogöra 

sig undervisningen. AMS föreslår därför att arbetsförmedlingen bör få 
möjlighet att uppskjuta arbetsmarknadsutbildning för nykomna flyktingar 

och i stället först anvisa dem sådant arbete som står att få utan krav på 

yrkesutbildning, utan att detta ska hindra dem från att senare beviljas en 

arbetsmarknadsutbildning. Jag biträder förslaget och förordar en ändring 

av gällande bestämmelser så att nykomna flyktingar som har arbete men 

som ändå kan sägas ha en svag ställning på arbetsmarknaden skall kunna 

beviljas arbetsmarknadsutbildning. 

AMS har liksom tidigare år begärt att administrationen av det särskilda 

bidraget om 600 kr. till invandrarungdomar som deltar i introduktionskurs 

för gymnasieskola. skall överföras till skolan. Jag delar AMS uppfattning 

att detta i fortsättningen inte bör administreras av AMS och föreslår därför 

i samråd med chefen för utbildningsdepartementet att det nuvarande bidra

get slopas och ersätts med studiehjälp som betalas ut av centrala studie

stödsnämnden. Jag har således vid medelsberäkningen under detta anslag 

avräknat 0,5 milj. kr. Motsvarande belopp har förts upp under anslaget 

G 3. Studiehjälp m.m. under åttonde huvudtiteln. 

AMS har för budgetåret 1983/84 bedömt att 120000 personer behöver 

genomgå olika former av arbetsmarknadsutbildning. För egen del anser jag 

det emellertid ovisst om behovet kommer att bli så stort. Mot bakgrund av 

att utvecklingen pä arbetsmarknaden inte med siikerhet kan förutsägas 

bedömer jag det ändå nödvändigt att AMS fär planera för utbildning av 

110000 personer under budgetåret 1983/84. Om behovet av arbetsmark

nadsutbildning senare skulle visa sig överstiga AMS planering iir det emel
lertid nödvändigt att AMS snabbt kan få ytterligare medel. Erfarenheten 

visar att de särskilt anordnade AMU-kurserna inte med omedelbar verkan 

kan styras enbart via mcdelstilldclning. Behovsföriindringar i fråga om 

lärare. lokaler, utrustning. m.m. kräver viss förbaedelsetid. Jag förordar 

därför att anslaget beräknas för utbildning av sammanlagt 120000 personer 

samt att AMS därav tilldelas medel för utbildning av 110000 personer och 

att regeringen som en reserv får disponera medel för utbildning av ytterli

gare 10000 personer. Om utvecklingen skulle visa att behovet av utbild

ning blir större kan regeringen med kort varsel besluta att tillskjuta erfor

derliga medel härför. AMS bör i sin planering beakta att så kan bli fallet. 
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Jag övergår nu till mina överväganden och beräkningar för de olika 

formerna av arbetsmarknadsutbildning. 

Jag har vid beräkning av medclsbehovet för de av SÖ särskilt anordnade 

AMU-kurserna utgått från en omfattning av 1260000 utbildningsveckor 

varav 970000 ingår i basutbildning och 290000 i komplementdel. Jag räk

nar därvid med att 70000 personer kan delta i AMU-kurser under budget

året 1983/84. 

Fr.o.m. budgetåret 1981/82 har ett nytt budgetsystem för SÖ:s AMU

kurser införts bl.a. i syfte att få en säkrare medclsberäkning och ett ökat 

ekonomiskt medvetande i verksamheten. AMS och SÖ har i samband med 

sina anslagsframställningar redogjort för vidtagna åtgärder i samband med 

införande av budgetsystemet. För att nu utveckla systemet ytterligare 

föreslår jag att medel för AMU-kursernas investeringar i utrustning m.m. 

förs upp under ett .särskilt anslag under ifrågavarande huvudtitel som 

anvisas AMS för överföring till SÖ. Jag återkommer till detta och har 

därför vid min medelsberäkning för AMU-kurserna avskiljt investerings

kostnader för utrustning . 

Medel för investeringar i lokaler bör dock t.v. tilldelas över ifrågavaran

de anslag i avvaktan på att byggnadsstyrclsen. som fr.o.m. den I juli 1982 

har övertagit lokalansvaret för arbetsmarknadsutbildningen, går igenom 

det nuvarande lokalbeståndet. Jag har för lokalhållningen för basverksam

heten beräknat en total medelsram om 430 milj. kr.. vari ingår en beräknad 

ram för lokalinvesteringar om 16,6 milj. kr. Denna ram möjliggör dock 

högre nyinvesteringar om samtidigt andra mindre lämpliga lokaler kan 

avvecklas. För komplementutbildningen har jag inte räknat med lokalin

vesteringar. I övrigt har jag för basutbildningen beräknat medelsbehovet 

till 714,I milj. kr. I detta belopp ingår även sådan utbildning som SÖ köper. 

För kursstyrelser och administration av arbetsmarknadsutbildning har 

jag beräknat 144,9 milj. kr. Jag har därvid beräknat medlen med utgångs

punkt i huvudförslaget. 
Medelsbehovet för komplementutbildningen, som SÖ enligt riktlinjer för 

budgetsystemet skall framräkna schablonmässigt på grundval av vad som 

är budgeterat för innevarande budgetår, har jag beräknat till 143,5 milj. kr. 

Av dessa medel har jag avräknat 6 milj. kr. för investeringar och fört upp 

detta belopp på tidigare nämnda investeringsanslag. 

För verksamhet som styrs av SÖ och som inte berör tidigare nämnda 

utgiftsposter föreslår jag följande. 

Inköp i samband med läroplansförändringar samt övrig materialan

skaffning m.m. som inte utgör investeringar beräknar jag till 16, I milj. kr. 

och för utveckling av läroplaner 4 milj. kr. 

För utveckling/forskning inom AMU-verksamheten föreslår jag ett oför

ändrat belopp om 3 milj. kr. 
SÖ har för personalutbildning/personalutveckning begärt 19 milj. kr. För 

egen del beräknar jag medelsbehovet för personalutbildning/utveckling till 

16 milj. kr. 
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Kursföreståndare och utbildningsmän har sedan år 1979 i ett begränsat 

antal fått delta i utbildning för skolledare inom det kommunala skolväsen

det. För att samtliga skolledare inom arbetsmarknadsutbildningen skall få 
möjlighet att genomgå ovannämnda utbildning innan den avslutas budget

året 1988/1989 måste minst 30 skolledare påbörja utbildning under vart och 

ett av budgetåren 1983/84-1987/88. SÖ föreslår därför att 30 skolledare 

inom arbetsmarknadsutbildningen skall påbörja skolledarutbildning under 

budgetåret 1983/84. Mot bakgrund av de goda erfarenheterna som denna 

utbildning givit kommer jag efter samråd med chefen för utbildningsdepar

tementet att föreslå regeringen att denna utbildning får äga rum och att 

kostnaderna härför får bestridas inom ramen för medel till personalutbild

ning. 

För information om AMU inkl. kostnader för personaltidning har jag 

beräknat 1.6 milj. kr. 

SÖ har under en följd av år fått regeringens bemyndigande att anlita 

anställda inom arbetsmarknadsutbildningens lokala organisation för tillfäl

liga arbetsuppgifter inom SÖ:s byrå V3. Under innevarande budgetår har 

SÖ medgivits inlåning av högst 16 personer varav två för ekonomiadmini

strativa uppgifter. SÖ har begärt förlängt bemyndigande på oförändrade 

villkor. Genom det nya budgetsystemet och den sedan den I juli 1982 
gällande instruktionen för arbetsmarknadsutbildningen kommer byrå V 3 

successivt att avlastas vissa arbetsuppgifter. Jag finner därför inte skäl att 

helt tillmötesgå SÖ:s hemställan. Jag avser att senare föreslå regeringen att 

byrå V 3 under budgetåret 1983/84 får ha 14 personer inlånade. 

I skrivelse den 24 augusti 1981 har AMS och SÖ på uppdrag av den 

dåvarande regeringen lämnat förslag till besparingar inom arbetsmarknads

utbildningen med IOO milj. kr. under budgetåren 1982/83 och 1983/84 samt 

med ytterligare 50 milj. kr. under det därefter kommande budgetåret. 

SÖ har i regleringsbrev för innevarande budgetår uppdragits att vidta 

sådana rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder att den genomsnittliga 
utbildningskostnaden per plats kan begränsas. För innevarande budgetår 

är besparingsmålet 50 milj. kr. SÖ har i sin anslagsframställning förklarat 

att vidtagna och planerade besparingsåtgärder kan komma att ge en lägre 

besparingseffekt under budgetåret 1982/83 än vad som först bedömdes som 

möjligt. SÖ kommer därför i den mån så blir fallet att för innevarande 

budgetår genomföra andra besparingsåtgärder av temporär art. För bud

getåret 1982/83 räknar SÖ med att dessa åtgärder leder till ett minskat 

medelsbehov om 25 milj. kr. För budgetåret 1983/84 har SÖ från sitt totala 

medelsbehov dragit dels 25 milj. kr. för återstående besparingsåtgärder 

från innevarande budgetår dels 50 milj. kr. för planerade besparingar. 

Med hänsyn till de relativt sett höga kostnaderna för arbetsmarknadsut

bildningen är jag angelägen att de planerade besparingsåtgärderna genom

förs. Därigenom kan vid behov ytterligare platser skapas utan ytterligare 
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fördyring. Jag har vid min beräkning av anslagsmedlen räknat av 

75 milj. kr. Jag har vidare tagit hänsyn till prisjusteringar och inkomster 

som beräknas uppkomma i verksamheten. SÖ:s medelsbehov exkl. invc

steringskostnader har jag sålunda beräknat till I 404.8 milj. kr. 

Arbetsmarknadsutbildning i företag har under de senaste åren haft en 

tämligen ringa omfattning. Genom de regeländringar som skedde fr.o.m. 

innevarande budgetår i fråga om utbildning vid ojämn könsfördelning och 

vidutbildning av anställda och anställning av ersättare räknar AMS med att 

omfattningen av denna utbildning skall kunna utökas från tidigare 650 upp 

till 2 000 deltagare per år. 
Som jag tidigare anmält i prop. 1982/83:50 räknar jag med att utbildning 

vid risk för permittering eller uppsägning efter bidragshöjningen i oktober 

1982 skall komma att omfatta ca 18 000 personer under innevarande bud

getår. F. n. lämnas bidrag för utbildning som omfattar högst 960 timmar 

dock inte under de första 40 timmarna. AMS har i skrivelse till regeringen 

den 8 oktober 1982 föreslagit att bidrag även skall få lämnas under den 

första veckan av utbildningen. För egen del anser jag att effekterna av en 

sådan utvidgning av bidraget bör ses över i samband med en översyn av 

reglerna för permittering. Jag är diirför inte beredd att biträda förslaget. 

Med hänsyn till osäkerheten om utvecklingen på arbetsmarknaden flir 

budgetåret 1983/84 räknar jag med att utbildning vid risk för permittering 

eller uppsägning kommer att omfatta ca 15 000 personer. 

F.n. finns två olika former av arbetsmarknadsutbildning i företag för 

äldre och handikappade dels praktikanställning under högst tre månader. 

dels bidrag för utbildning av äldre och handikappade. under högst 960 

timmar dock med möjlighet till förlängning upp till högst ett år. För båda 

formerna lämnas statsbidrag med 75 % av lönekostnaderna. För den senare 

formen fordras dessutom en utbildningsplan. AMS har i sin anslagsfram

ställning föreslagit att bidraget för utbildning av äldre och handikappade 

slopas och ersätts med praktikanställning och anställning med lönehidrag. 

I förslaget ingår att bidrag vid praktikanställning skall kunna lämnas med 

100 9( under sex månader för de svårast handikappade. Om synnerliga skäl 

föreligger skall denna period kunna förlängas upp till ett år. Jag är i 

nuvarande läge inte beredd att biträda förslaget men jag avser att föreslå 

regeringen att denna fråga får tas upp av handikappkommitten <A 1982:02) i 

samband med dess översyn av reglerna för lönebidrag. 

Jag har vid mcdelsberäkningcn räknat med att 20000 personer under 

198000 utbildningsveckor skall kunna delta i olika former av arbetsmark

nadsutbildning i företag under budgetåret 1983/84. För denna omfattning 

har jag beräknat 231 milj. kr. 

AMS har sedan hösten 1979 föreskrivit viss restriktivitet vad gäller 

längre icke yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Jag delar denna 

uppfattning och menar också att gränsdragningen gentemot ungdomskolan 

bör vidmakthållas. Arbetsmarknadsutbildningen bör inriktas mot de ex-
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pansiva delarna av näringslivet även om individuella hänsyn maste tas till 

t.ex. arbetshandikappade med begränsade möjligheter att välja utbildning 

och yrke. Jag räknar dock i likhet med AMS med att ca 18000 personer 

kommer att delta i kurser inom det reguljära skolväsendet. 

AMS utgifter för bl.a. barntillsyn, förläggningar och övrig elevsocial 

verksamhet som faller inom AMS ansvarsområde. har jag beräknat till 

139.5 milj. kr. I dessa medel ingår 0,5 milj. kr. för undervisning i svenska 

språket för finska ungdomar i samband med feriearbete i Sverige. 

För budgetåret 1983/84 räknar jag med att utgifterna för arbetsmarknads

utbildning exkl. investeringar kommer att uppgå till I 821.5 milj. kr. varav 

1404.8 milj. kr. för SÖ och 416.8 milj. kr. för AMS. 

Därutöver har jag beräknat 90 milj. kr. för utbildning av ytterligare 

10000 personer. Jag har vid denna medelsberäkning utgått från kostna

derna för komplementutbildningen i de av SÖ anordnade AMU- kurserna. 

Jag vill emellertid inte låsa en eventuell utökning av arbetsmarknadsutbild

ningen till denna utbildningsform. Utvecklingen bör visa om och i vilken 

utsträckning dessa medel behöver tas i anspråk för antingen AMU-kurser 

eller utbildning i företag. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar i villkoren för att få bevilja arbetsmark

nadsutbildning som jag har förordat . 

.., till Arhetsmark11ad.rnthild11i11R för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av I 911 592 000 kr. 

B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

1981/82 Utgift 2201900000 Reservation 221400000 

1982/83 Anslag 1847800000 1 

1982/83 Förslag 2 3 13 650 000 
1 Enligt prop. 1981/82: 139. AU 1981/82: 13, rskr 1981/82:358. Ytterligare 631.2 milj. 
kr. har anvisats fr.o.m. den I januari 1983 enligt prop. 1982/83:55, AU 1982/83: 12. 
rskr 1982/83: 103. 

Anslaget B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

disponeras av riksförsäkringsverket för programmet Kontant stöd vid ar

betslöshet. innefattande delprogrammen Ersättning till arbetslöshetskas

sor och Kontant arbetsmarknadsstöd, samt för utbildningsbidrag inom 

delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning och programmet Yrkesinriktad 

rehabilitering. 

Anslaget finansierar t.o.m. den 31 december 1982 45 '/( av verksamhe

terna medan övriga 55 % finansieras med arbetsgivaravgifter enligt lagen 

( 1981: 691) om socialavgifter. Fr.o. m. den I januari 1983 finansieras 35 % 

över anslaget och 65 % genom arbetsgivaravgifter (prop. 1982/83:55. AU 

1982/83: 12, rskr 1982/83: 103). 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 76 

1982/83 

Ersiitlning till arbets-
löshctskassor 81.~ 600000 

Kontant arbetsmarknadsstöd 159300000 
Utbildningsbidrag. arbets-

marknadsutbildning 795000000 
Utbildningsbidrag. arbets-

marknadsinstitut 75 000000 
Förvaltningskostnader 4900000 

18478000001 

Beräknad iindring 1983/84 

AMS~ 

+ 199080000 
+ 22. 950000 

+174750000 

+ 8 250000 
+ 185 000 

+405215000 

Före
draganden 

+601 100000 
+ 14000000 

-131200000 

- 17200000 
850000 

+465850000 

1 Enligt prop. 198li82: 139, AU 1981/82: 13. rskr 1981/82:358. Ytlerligare 631.2 milj. 
kr. har anvisats fr.o.m. den I januari 1983 enligt prop. 1982/83:55. AU 1982/83: 12. 
rskr 1982/83: 103. 
2 AMS har i sina beräkningar utgått från anvisade.: 1847.8 milj. kr. och den fördt:l
ning av kostnaderna mellan anslag och arbetsgivaravgifter som gäller före den 1 
januari 1983. 

Delprogrammet Ersättning till arbetslöshctskassor avser verksamhet en

ligt lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. De erkända arbetslös

hctskassorna får genom AMS statsbidrag för del av utbetalda ersättningar 

och förvaltningskostnader. Kassor med särskilt stora ersättningsutbetal

ningar och otillräck!iga ekonomiska resurser kan genom särskilt bidrag få 

nödvändiga förstärkningar. Från delprogrammet bekostas även särskilda 

utbetalningar till medlemmar i Sveriges fiskares erkända arbctslöshetskas

sa som följd av internationella överenskommelser om fångstbegränsning. 

Delprogrammet Kontant arbetsmarknadsstöd avser verksamhet enligt 

lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Stödet utgör ett komple

ment till arbetslöshetsförsäkringen och ger ekonomiskt stöd för vissa grup

per av nytillkomna på arbetsmarknaden samt till arbetslösa som inte är 

anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. 

Utbildningsbidrag inom delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning och 

inom programmet Yrkesinriktad rehabilitering avser bidrag till personer 

som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller är inskrivna vid arbctsmark

nadsinstitut. Utbildningsbidrag består av dagpenning och särskilda bidrag i 

form av resekostnadsersättning, traktamente m.m. 

AMS 

Den I juli 1982 höjdes den statsbidragsberättigade dagpenningen till 230 

kr. Vidare ändrades reglerna för statsbidrag till arbetslöshetskassorna på 

så sätt att förvaltningsbidraget och det fasta progressivbidraget slopades. I 

stället infördes ett rörligt progressivbidrag som ger ersättning från 0 till 

91,3 %, beroende på arbetslöshetsnivån i kassan. Detta kompenserar till 

viss del de slopade bidragen. Vidare höjdes grundbidraget från 75 till 80 kr. 
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och det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) till 80 kr. per dag för den 

- som fyllt 20 år. Beräkningen av kostnadern,~ för ersättning till arbetslös

hetskassorna för budgetåret I 982/83 (prop. I 981/82:139) baserades på 225 

kr. i genomsnittligt tillförsäkrad dagpenning, ett grundbidrag om 80 kr. och 

4 ersättningsdagar. I propositionen beräknades volymen för KAS till 5 

milj. stödd agar. 

För budgetåret 1983/84 utgår AMS i sina medelsberäkningar från en 

arbetslöshet på 4 ersättningsdagar per medlem. Antalet medlemmar upp

skattas till 3 250000. Enligt AMS visar erfarenheterna vad avser pris- och 

löneutvecklingen att kassaersättningen släpar efter. Styrelsen vidhåller 

därför sin i yttrande över departementspromemorian (DsA 1981:17) För

slag till ändrat bidragssystem m.m. inom den frivilliga arbetslöshetsförsäk

ringen framförda ståndpunkt att dagpenningen i vart fall bör fastställas till 

250 kr. Den genomsnittligt tillförsäkrade dagpenningen har antagits till 245 

kr. och grundbidraget till 90 kr. För ersättning på grund av internationella 

fångstbegränsningar beräknas 0,5 milj. kr. Utbetalningsbehovet skulle där

med uppgå till 2 250,4 milj. kr. 

Med hänsyn till pris- och löneutvecklingen vidhåller AMS också att 

KAS bör höjas till 90 kr. för samtliga stödberättigade. Antalet stöddagar 

har antagits bli 5 milj. Med en 10-procentig stödreduktion på grund av 

pension, sjukbidrag och livränta blir det totala utbetalningsbehovet 405 

milj. kr. 

I arbetsmarknadsutbildningen beräknas under budgetåret 1983/84 anta

let deltagare med utbildnings bidrag uppgå till 105 000 vilket vid en genom

snittlig utbildningstid av 20 veckor motsvarar 2096000 kursdeltagar

veckor. Utbildningsbidragen till deltagare i arbetsmarknadsutbildning be

räknas vid ett genomsnittligt utbildningsbidrag på I 030 kr. per vecka 

uppgå till 2 I 55 milj. kr., vilket jämfört med budgetf1ret 1982/83 innebär ett 

ökat bidragsbehov av 390 milj. kr. och ett ökat anslagsbehov av 175 milj. 

kr. 
För inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut, dvs. deltagare i yrkesinriktad 

rehabilitering beräknar AMS utgifterna för budgetåret 1983/84 för utbild

ningsbidrag för 21000 sökande till 185 milj. kr. grundat på ett antagande 

om 735 kr. per vecka och arbetssökande och en inskrivningstid av 12 

veckor. Jämfört med innevarande budgetår en ökning av anslagsbehovet 

med 13,5 milj. kr. (i förhållande till prop. 1981/82: 100). 

AMS förutsätter att utbildningsbidragen fortlöpande anpassas till ersätt

ningen från arbetslöshetskassor och KAS och föreslår vidare att det tidi

gare stimulansbidraget återinförs. Dessutom föreslår AMS att traktamen

tet om 50 kr. per dag, som kan utgå till deltagare i arbetsmarknadsutbild

ning utanför hemorten. höjs till 75 kr. per dag. Styrelsen anser att det är 

viktigt att de förmåner i form av traktamente som kan utgå till kursdeltaga

re är av den storleken att de täcker de direkta merkostnaderna. 

I följande tabell redovisas såväl de totala utbetalningsbehoven I 983/84. 
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som den 45-procentiga andel som före den I januari 1983 belastar anslaget 

B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. 

Budgetåret 198318./, AMSförs/ag ·"'fi(i.kr. 

Verksamhctsomräde Utbctalningsbehnv Anslagsbchov 

Ersiittning till arbetslöshctskassor 
Kontant arbetsmarknadsstöd 
Utbildningsbidrag. arbetsmarknads-

utbildning 
Utbildningsbidrag, arbetsmarknads

institut 
Förvaltningskostnader. AMY 

Summa 

f"öredraganden 

2 250.4 
405,0 

2 155.0 

185,0 
11.3 

5006,7 

145 r.:.;- av kol 2l 

I 012.7 
182.3 

969.7 

83.2 
5.1 

2253,0 

Jag vill först erinra om att riksdagen den 16 december 1982 (prop. 

J 982/83:55, AU 1982/83: 12, rskr 1982/83: 103) har beslutat om väsentligt 

förbättrade arbetslöshetsersättningar och ett återställande av nivån på 

statsbidragen till de erkända arbetslöshetskassorna till vad som gällde före 

den I juli 1982. Dessa reformer, som gäller fr.o.m. den I januari 1983, och 

det alltmer försämrade läget på arbetsmarknaden föranledde också riksda

gen att anvisa ytterligare medel under detta anslag. Vidare beslöt riksda

gen om ändring i fråga om finansieringen av arbetslöshetsersiittningarna 

och utbildningsbidragen så att 35 % av kostnaderna fr.o.m. den I januari 

1983 finansieras med anslagsmedel och 65 c;~, genom arbetsgivaravgifter. 
För att bekosta de höjda ersättningarna och statsbidragen till arbetslös

hetskassorna höjs arbetsgivaravgiften till 1,3 % fr.o.m. samma dag. Rege

ringen har vidare beslutat att höja utbildningsbidragen till deltagare i ar

betsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering för att anpassa 

dessa bidrag till de nya arbetslöshetsersättningarna. 

Med hänsyn till de ändringar i fråga om ersättningsniva m.m. som jag nu 

har berört och till den starkt ökade arbetslösheten under det senaste året 

måste beräkningen av kostnaderna för arbdslöshetsersättningarna och 

utbildningsbidragen grunda sig på förutsättningar som AMS inte har kun

nat förutse i sin anslagsframställning. Dessutom kan kostnaderna på grund 

av osiikerheten om arbetslöshetens framtida utveckling inte beräknas an

nat än överslagsmässigt. 

För innevarande budgetår har jag uppskattat arbetslösheten för medlem

mar i de erkända arbetslöshetskassorna till motsvarande 6,2 ersättningsda

gar per medlem och år. För budgetåret 1983/84 bedömer jag att arbetslös

heten bland kassornas medlemmar kommer att stanna vid 5,5 ersättnings

dagar per medlem och är. Vid en arbetslöshet av denna omfattning och 

med en genomsnittligt tillförsäkrad dagpenning på 265 kr. och 3 250000 

försäkrade blir anslagsbehovet för ersättning till de erkända arbetslöshets-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 79 

kassorna 1414,7 milj. kr. inkl. ersättning för internationella fångstbegräns

ningar i fråga om fiske. 

Anslagsbehovet för det kontanta arbetsmarknadsstödet beräknar jag till 

173.3 milj. kr. Jag har då uppskattat antalet ersättningsdagar till 5.5 milj. 

och det genomsnittliga stödbeloppet till 90 kr. 

Kostnaderna för staten för utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmark

nadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering kan beräknas till 721.6 milj. 

kr. Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag 

har då antagits uppgå till 90000 och den genomsnittliga utbildningstiden till 

20,3 veckor. För deltagare i yrkesinriktad rehabilitering har utbildningsbi

draget beräknats till 800 kr. per vecka och arbetssökande och en inskriv

ningstid om 12 veckor. 

AMS förslag om att återinföra stimulansbidraget och att höja traktamen

tet för deltagare i arbetsmarknadsutbildning utanför hemorten kan jag inte 

tillstyrka. 

Som jag tidigare har nämnt kan kostnaderna för arbetslöshetsersättning

arna och utbildningsbidragcn. när nivån på bidragsbeloppen väl har fast

ställts. inte beräknas annat än överslagsmässigt på grund av osäkerheten 

om arbetslöshetens framtida utveckling. Medelsbehovet för att täcka kost

naderna styrs således till mycket stor del av omständigheter som kan vara 

svåra att förutse när anslagsbehovet skall beräknas. Jag föreslår därför att 

detta anslag görs om till ett förslagsanslag fr.o.m. budgetåret 1983/84. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till arhetslöshetsersiittning och utbildningsbidrag för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2313 650 000 kr. 

H 4. Sysselsättningsskapandc åtgärder 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3042687000 

5 829150000 1 

3 949615 000 

Reservation 2031165000 

1 Inkl. 430 milj. kr. anvisade med utnyttjande av finansfullmakten. Från anslaget 
bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsskapande åtgärder. I anslaget 
ingår 100000000 kr. för kommunala aktiviteter för arbetslös ungdom. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder består av delprogram

men Beredskapsarbeten. Tillfälligt sysselsiittningsbidrag. Industribeställ

ningar. Särskilda arbetsförmedlingsinsatser. Statsbidrag till kommunala 

aktiviteter för arbetslös ungdom. Detaljplaneringsbidrag och Investerings

fondsärenden. 
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1981/82 1982/83 1983/84 
Utgift Am.lag Beräknad ändring 

AMS 

Beredskapsarbeten 2 778 534000 5038500000 - 2 363 500 000 
Tillfälligt syssclsättningsbidrag 187 569000 300000000 ± 0 
Industribeställningar 18 690000 360000000 - 350000000 
Särskilda arbetsför-

medlingsinsatser 947000 I 000000 5 500000 
Detaljplaneringsbidrag 26 162 000 
Förvnltningskostnader 30784000 29650000 + 1155000 

3042687000 5729150000 . -2 706845 000 

1 Delprogrammet har för budgetttret 1983/84 uppförts på en särskild anslagspost 
B 15. 
~ Anslagspostcn har upphört 

Delprogrammet Beredskapsarbeten omfattar statliga beredskapsarbeten 

samt statsbidrag till kommunala och enskilda beredskapsarbeten. samt 

statligt stöd till tidsbegränsad fortsatt drift vid nedläggningshotade företag 

och bidrag till omställning vid driftinskränkning. Beredskapsarbeten syftar 

till att motverka arbetslöshet till följd av säsong- och konjunkturnedgång 

eller när arbetstillgången av andra skäl är otillräcklig. 

Vidare ges genom beredskapsarbeten sysselsättning åt äldre. lokalt bun

den eller handikappad arbetskraft. som har svårigheter att få arbete på 

öppna marknaden även i goda konjunkturer. Bestämmelser om bered

skapsarbeten återfinns i arbetsmarknadskungörelscn ( 1966: 368). Till detta 

delprogram hänförs också företagsstöd enligt kungörelsen I 1972: 302) om 
statsbidrag i vissa fall till nedläggningshotade företag (ändrad 1974: 370l. 

Vidare ingår i detta delprogram bidrag till omställning för att underlätta 

övergången till annan sysselsättning i samband med varaktiga driftin

skränkningar enligt förordningen 1SFS 1981 :549 ändrad senast 1982:321 om 

försöksverksamhet med bidrag till omställning vid driftinskränkningar. 

Under budgetåret 1981/82 har i delprogrammet även ingått tillfällig rekry

teringsstimulans och rekryteringsbidrag åt långtidsarhetlösa ungdomar. 

Under budgetåret 1982/83 har medel till ungJomsplatser anvisats under 

detta delprogram. 

Delprogrammet Tillfälligt sysselsättningshidrag omfattar statsbidrag en

ligt förordningen ( 1981:542. ändrad senast 1982:437) om tillfälligt syssel

sättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin. 

Under delprogrammen Industribeställningar faller kostnader för statliga 

industribeställningar som läggs ut av sysselsättningsskäl. 

Delprogrammet Särskilda arbetsförmedlingsinsatser omfattar arhetsför

medlingsinsatser vid varven i Landskrona och Malmö. 

Delprogrammet lnvesteringsfondsärenden ~elastas av administrations

kostnader. vilka ingår i förvaltningskostnaderna. 

Föredraganden 

- I 131 500 000 
- 3000000001 

- 350000000 

I 000000 

+ 2 965000 

- I 779 535 000 
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AMS 

Beredskapsarbeten 

För budgetåret 1981182 anvisades till beredskapsarbeten 2 376 milj. kr. 

på statsbudgeten. Därav avsatte AMS 75 milj. kr. för tillfällig rekryterings

stimulans, 20 milj. kr. för rekryteringsstöd till långtidsarbetslösa ungdomar 

50 milj. kr. till omställningsbidrag samt I milj. kr. för särskilda arbetsför

medlingsinsatscr. Vidare har regeringen, med utnyttjande av den finans

fullmakt enligt vilken regeringen av riksdagen bemyndigats besluta om 

utgifter till ett belopp av 2 500 milj. kr., anvisats totalt I 020 milj. kr. varav 

60 milj. kr. för ungdomsplatser. Enligt regeringsbeslut har 10 milj. kr. av 

delprogrammets medel förts över till delprogrammet Industribeställningar. 

Sammanlagt har regeringen anvisat 3 386 milj. kr. 

Under budgetåret 1981/82 har bidragskostnaden för beredskapsarbeten 

uppgått till 3 142 milj. kr. Kostnadsutvecklingen under den senaste femårs

perioden framgår av följande tabell 

Bidragskostnader för beredskapsarbeten 1977178-1981182 ( mi(i. kr.) 

1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981 /82 

Löpande priser 2623 3 366 2647 2088 3 142 
1977178 års priser 2623 3 150 2 231 1551 2146 
Andel av AMV:s 

totala utgifter 23 28 21 17 22 

Beredskapsarbetenas fördelning på olika ändamål har under senare år 

utvecklats på sätt som framgår av följande tabell. 

Sysselsättningsdagar i beredskapsarbeten (I 000-tal) 

f3udgetår 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 
Andamål och 
slag av arbete Antal <;( .. Antal 0-?1 Antal ~;-(. Antal 

Vägar 513 9 384 3 281 4 199 
Vatten och avlopp 315 6 242 2 175 2 157 
Hu~byggnad 300 6 362 3 212 3 215 
Skogsvård 733 13 689 6 640 8 607 
Natur- och land-

skapsvård 333 6 371 3 387 5 566 
Kultur- och fornvård 83 2 77 1 94 1 67 
Turism och fritid 68 I 90 1 77 I 82 
industriella be-

redskapsarbeten 319 6 279 3 124* 2 
'f'.iänste- och 

vårdsekturerna 799 15 5 951 54 -~ 785 49 1756 
Kultursektorn 7 
Övriga arbeten 1957 36 2700 24 1916 25 882 

Summa 5420 100 11145 100 7691 100 4538 

* Har upphört fr.o.m 1980-01-01. 

6 Riksda{!en 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 

1981/82 

<J'(; Antal q. 

4 238 3 
3 171 2 
5 303 4 

13 759 10 

13 641 8 
2 62 1 
2 74 I 

38 3 885 52 
18 

20 1406 19 

100 7557 100 
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Av följande tabell. där sysselsättning och nedlagda kostnader fördelats 

på olika slag av beredskapsarbeten, framgår att det genomsnittliga bidraget 

per syssclsättningsdag kom att uppgå till 4:16 kr. mot planerade 490 kr. 

Anledningen härtill är främst den förskjutning i arbetenas fördelning på 

skilda ändamål som senare beskrivs samt den stora omfattningen av bered-

skapsarbeten för ungdomar. 

Sysselsättnin1tsdagar och kostnader vid olika slags beredskapsarbeten 

under budgetåret 1981182 

I 000-tal Nedlagda kostnader Kostnad per syssel-
syssel- i milj. kr. sänningsdag i kr. 
sättnings-
dagar Totalt AMS andel Totalt AMS andel 

INVESTERINGSARBETEN 

Vägar* 238 368 314 1550 1323 
Vatten och avlopp 17\ 299 103 I 747 603 
Hus byggnad 303 617 239 2039 789 
Turism ocli fritid 74 75 39 1017 529 
Övriga investerings-

arbeten 181 186 121 I 021 667 

Summa investerings· 
arbeten 967 1545 816 1598 845 

Därav: 
Statliga arbeten 321 475 429 1477 1335 
Kommunala arbeten 557 960 337 1724 606 
Enskilda arbeten 89 110 50 1 243 566 

ANDRA ARBETEN 

Skogsvård 759 462 361 609 476 
Natur o. landsk[tpsv. 641 355 256 555 400 
FomminnesvarJ 62 41 41 668 663 

407!tj.) 303!tj.) 
Tjänster o. vård 3 885 1571 1169 393 292 

<vård) (vård) 
Arbeten för kultur-

arbetare 18 9 7 495 368 
Övriga arbeten I 225 1523 378 426 308 

Summa andra arb. 6590 2961 2212 449 336 

Därav: 
Statliga arbeten 1640 945 805 576 491 
Kommunala arbeten 4105 1726 1212 420 295 
Enskilda arbeten 845 290 195 343 230 

Summa invest.arb 
och andra arbeten 7557 4506 3028 596 401 

Ej objektsbundna 
kostnader•• 114 114** 15 15 

TOTALT 7557 4620 3142 611 416 

• Inkl. skogsvägar och ej statsbidragsbaättigade gator/vägar. 
•• Häri ingår bl.a. kostnader för nedläggningshotade företag med 6.8 milj. kr. 

Av tabellen framgår att den totala dagsverkskostnaden varierar mellan 

2 039 kr. för husbyggnadsarbeten och 393 kr. för arbeten inom vård sek

torn. 
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Totalt sett har volymen beredskapsarbeten under budgetåret 1981/82 

varit av större omfattning än under det föregående. budgetåret. Under 

budgetåret utfördes 7,6 milj sysselsättningsdagar mot 4.5 milj .. budgetåret 

1980/81 och 7.7 milj. budgetåret 1979/80. Huvuddelen av ökningen under 

budgetåret 1981182 sammanhänger med det ökade antalet ungdomar i be

redskapsarbeten och faller i huvudsak på arbeten inom tjänste- och vård

.sektorerna. Av totala antalet sysselsättningsdagar under budgetåret 

1981/82 har 14% utförts inom investeringssektorn. vilket motsvarar I milj. 

sysselsättningsdagar. Investeringsarbetenas relativa andel av beredskaps

volymen blev därmed något lägre än föregående år. Andelen syssclsätt

ningsdagar inom tjänste- och vårdsektorerna var 52 IJr., vilket är en ökning 

med 13 procent-enheter i förhållande till budgetåret 1980/81. 

Som nämnts ovan beräknades den genomsnittliga bidragskostnaden per 

sysselsättningsdag till 490 kr. medan den i själva verket kom att uppgå till 

416 kr. Anledningen till detta utfall är den minskade andelen investerings

arbetcn i beredskapsvolymcn samt den stora omfattningen av beredskaps

arbeten för ungdomar med förhållandevis låg bidragskostnad per dags

verke. 

Kvinnornas andel i beredskapsarbeten har under budgetåret ökat till 

38%· mot 33% föregående budgetår. Ökningen gäller främst unga kvinnor 

som sysselsatts inom tjänste- och vårdsektorn. 

Av det totala antalet sysselsatta i beredskapsarbete under budgetåret 

1981 /82 var I 8 c;f, eller 6 400 personer i medeltal per månad arbetshandikap

pade. 

Beredskapsarbeten i AMS regi har anordnats främst för att sysselsätta 

arbetslösa med socialmedicinska arbetshandikapp s.k. specialanvisad ar

betskraft (SA-arbeten). Därutöver har styrelsen i egen regi även utfört 

andra beredskapsarbeten företrädesvis i de nordligaste länen. Under bud
getåret 1981/82 har i medeltal 835 specialanvisade personer sysselsatts i 

AMS regi. 

För ungdomarna har beredskapsarbeten anordnats hos statliga myndig

heter och institutioner i form av praktikarbete, hos kommuner och lands

ting inom framför allt tjänste- och vård sektorerna och hos enskilda företag 

och organisationer. 

Under budgetåret 1981/82 var i medeltal per månad 21 040 ungdomar i 

åldern 18-24 år sysselsatta i beredskapsarbete. Motsvarande antal budget

året 1980/81 var 9458. Högsta antalet sysselsatta i beredskapsarbete upp

mättes under april månad och var 36 903. Av det för budgetåret 1981/82 

angivna antalet var i medeltal 3 823 sysselsatta i tillfälliga praktikarbeten 

inom den statliga sektorn. Under första hälften av budgetåret var som mest 

232 16-17-åringar sysselsatta i beredskapsarbeten. Sedan ungdomsplat

serna tillkom har inga 16-17-åringar anvisats till beredskapsarbeten. 
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Antalet am·isade arbetslösa rid beredskapsarbeten orlz deras ålders- och 

köt1.1jördelning 1·id mitten av vissa nulnader 

Ar/Månad Antal Beredskapsarhcte 
Totalt 
- män Antal Därav% 
- kvinnor anvisade 

arbetslösa -17 18-19 20-24 25-44 45-60 61-

1981 
Juli Totalt 7767 1,5 13,6 22,4 38,5 21.3 2.7 

-män 5 825 0.8 9,1 17,4 43,2 26.1 3,4 
- kvinnor 1942 3.3 27. I 37,6 24,6 7.0 0,4 

Aug Totalt 9467 0.9 10,I 18,5 40,9 25.9 3.7 
-män 7786 0.6 6,5 15,3 43,7 29.5 4.4 
- kvinnor 1681 2,1 26,6 33,4 27.7 9.6 0,6 

Sept Totalt 14947 0,9 16,3 20.2 36.5 23.1 3,0 
- män 11357 0,6 9.1 16,5 41,6 28.2 4,0 
- kvinnor 3 590 1,6 38,9 31.8 20.4 6.9 0.4 

Okt Totalt 22033 0.8 27.3 24.1 29.0 16.'i 2.3 
-män 14183 0.5 16.4 19.8 36,6 23,3 3.4 
- kvinnor 7 850 I. I 47,0 31,9 15.3 4.3 0,4 

Nov Totalt 29 371 0.8 32,6 25.5 26.1 13,3 1,7 
- män 17206 0,6 20,3 22.1 34.0 20,3 2,7 
- kvinnor 12 165 1.0 50.I 30,3 15.0 3,4 0.2 

Dec Totalt 35 139 0.6 34.5 27.1 24.5 11.8 1.5 
- män 19845 0,5 22,5 23.7 32.0 18.8 2.5 
- kvinnor 15294 0,7 50.1 31.5 14,8 2,8 0.1 

1982 
Jan Totalt 36174 0,6 34.7 27.6 24,3 I l.3 1.5 

-män 20436 0.5 22.9 24.5 31,6 18,0 2.5 
- kvinnor 15 738 0.7 50,I 31.7 14,8 2.6 0,1 

Febr Totalt 44154 0.6 33,8 31.7 22.5 10.I 1,3 
- män 24548 0,5 23.6 28, 1 29.2 16.3 2.3 
- kvinnor 19606 0,7 46,6 36,I 14.1 2.3 0,2 

Mars Totalt 50013 0.7 33.3 33,9 21.5 9.4 1.2 
- män 28059 \1.6 24,0 30,8 27.6 15,0 2.0 
- kvinnor 21954 0.9 45.2 37.8 13,8 2,2 0,1 

April Totalt 52984 0.7 .12.'i 35.8 21,0 8,9 I. I 
- män 29998 0.5 24,4 32.3 26,9 14.0 1.9 
- kvinnor 22986 1.0 43.2 40,3 13.3 2,2 0.0 

Maj Totalt 'il 739 O.'i 31.4 37,5 20,7 8,8 I.I 
- män 30076 0,4 24.4 33,9 26.0 13.4 1.9 
- kvinnor 21663 0.7 41.0 42.5 13.5 2.3 0,0 

Juni Totalt 43184 0,4 28.7 37,4 21.9 10,2 1,4 
- män 26 751 0.3 22.6 33.'i 26.8 14,8 2.0 
- kvinnor 16433 0,4 38.8 43.8 14.0 2.8 0,2 

Under budgetåret 1981182 infördes som försöksverksamhet ett rekryte-

ringsbidrag för långtidsarbetslösa ungdomar. En preliminär uppföljning 

pekar på att bidraget beviljats ca I 000 ungdomar till ett beräknat bidrags-

belopp av drygt 30 milj. kr. 

Som mest var under budgetåret 1981/82 6200 ungdomar i åldern 16-17 

år sysselsatta på ungdomsplatscr. Platserna fördelade sig med 860 på 

statliga arbetsgivare. 2100 på landstings- och primärkommunala arbetsgi-
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vare och 3 240 på enskilda arbetsgivare. Beslut om ungdomsplatser har 

under budgetåret fattats för 57 milj. kr .. vilket beräknas motsvara ca 

730000 sysselsättningsdagar. Hälften av detta faller på budgetåret 1982/83. 

När det gäller statsbidrag till nedläggningshotade företag har under 

budgetåret 1981/82 bidrag beviljats i tio fall och omfattar 1676 anställda. 

Kostnaden härför beräknas uppgå till 12 milj. kr. 

AMS avsatte för budgetåret 1981/82 50 milj. kr. för omstiillningsbidrag. 

Regeringen har därefter beslutat att även de medel. 75 milj. kr. som 

anvisats för tillfällig rekryteringsstimulans får användas till omställningsbi

draget. Beslut har under budgetåret fattats för företag omfattande 1800 

uppsagda av totalt 6500 anställda och bidragsbeloppet härför beräknats till 

68 milj. kr. 

Kostnaden för c!en tillfälliga rekryteringsstimulansen har inte slutgiltigt 

fastställts. Under budgetåret har 900 ansökningar kommit in och beviljat 

bi dragsbelopp för dessa har beräknats till ca· 50 milj. kr. 

Under budgetåret 198 J/82 utfördes som tidigare redovisats 7 .6 milj. 

sysselsättningsdagar i beredskapsarbete. Även vid en konjunkturförbätt

ring mot slutet av år 1982 kommer enligt AMS efterfrågan på arbetskraft 

under större delen av budgetåret 1982/83 att vara fortsatt låg. Det gäller 

byggnads- och anläggningsverksamheten men också stora delar av indu

strin. Inom den offentliga sektorn sker en planmässig begränsning av 

sysselsättningen. Dessa förhållanden samt den ökning av långtidsarbets

lösheten som skett under det senaste året påkallar förhållandevis stora 

insatser för att selektivt stödja sysselsättningen. 

AMS har beräknat behovet av beredskapsarbeten för budgetåret 1982/83 

till minst 8.2 milj. syssclsättningsdagar. I en skrivelse till regeringen den 20 

augusti 1982 har AMS hemställt om ytterligare medel till beredskapsarbe

ten. 

Under de senaste budgetåren har regeringen i sysselsättningsstödjande 

syfte medgivit tidigareläggning av statliga byggnads- och anläggningsarbe

ten samt statsbidragsberättigade kommunala byggnadsprojekt. Dessa ar

beten har finansierats genom att myndigheternas ordinarie anslag har 

ökats. AMS anmäler i detta sammanhang de svårigheter som aktualiseras i 

samband med bedrivande av arbeten för s.k. specialanvisad arbetskraft. 

Möjligheterna att för dem som anvisas på dessa arbeten under vintertid 

finna andra syssclsättningsobjekt än investeringsarbeten och skogsarbeten 

är mycket begränsade. 

I budgetpropositionen för budgetåret 1982/83 har behovet av omställ

ningsbidrag beriiknats till 200 milj. kr., vilket enligt AMS torde vara 

tillräckligt. 

Genom det avtal om ungdomsplatscr som träffats mellan arbetsmarkna

dens parter för budgetåret 1982/83 finns enligt AMS en viktig grund för en 

fortsatt utveckling av detta medel. Dft ansvaret för ungdomsplatscr förts 

över till SÖ har AMS endast att av anslaget belopp göra utbetalningar om 

60 milj. kr. till SÖ. 
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AMS räknar med att beredskapsarbetena även i fortsättningen kommer 

att vara en viktig del av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det är i 

allmänhet inte möjligt att med önskvärd grad av säkerhet förutse utveck

lingen på arbetsmarknaden för påföljande budgetår vid den tidpunkt då 

AMS sammanställer sin anslagsframställning. AMS anser därför att an

slagsbehovet bör beräkna~ med utgångspunkt från ett relativt normalt 

förhållande på arbetsmarknaden. Det kan dock med stor sannolikhet för

utses att sysselsättningssvårigheterna inom byggnads- och anläggnings

branschen kommer att bestå under budgetåret 1983/84. Även med utgångs

punkt från ett normalläge på arbetsmarknaden måste man räkna med 

särskilda behov av att genom beredskapsarbeten skapa arbetstillfällen för 

särskilt utsatta regioner och grupper av arbeislösa. 

AMS bedömer att medel för beredskapsarbeten under budgetåret 

1983/84 bör beriiknas efter en volym av 5 milj. sysselsättningsdagar. Bi

dragskostnaden per dagsverke har beräknats till 525 kr. Styrelsen har då 

tagit hänsyn till att en relativt stor andel av sysselsättningen kommer att 

. falla inom investeringssektorn. För att uppnå denna volym erfordras ett 

anslag av 2625 milj. kr. Av det iiskade beloppet beräknas oförändrat 300 

milj. kr. för arbeten på statliga och på statsbidragsberättigade kommunala 

och enskilda vägar. Styrelsen beräknar vidare att 6 milj. kr. behövs för 

stöd till nedläggningshotade företag. AMS anser att omställningsbidraget 

bör finnas kvar även efter budgetåret 1982/83 och beräknar medelsbehovet 

för denna stödform till 50 milj. kr. under budgetår 1983/84. 

Industri be st äl In ingar 

Under budgetåret 1981/82 har hos företag som varslat om driftinskränk

ning eller driftnedläggelse lagts ut statliga industribeställningar s.k. råd

rumsbeställningar till ett värde av 75 milj. kr. För att förbättra sysselsätt

ningen inom industrin har regeringen även beslutat om tidigareläggning av 

statliga industribeställningar för 39 milj. kr. Den sammanlagda sysselsiilt

ningseffekten beräknas till ca 50000 sysselsättningsdagar. varav ca 20000 

faller pa budgetåret 1982/83. Huvuddelen av beställningarna avser verk

stadsindustrin. För budgetåret 1982/83 beräknas behovet under detta del

program till 60 milj. kr .. vilket motsvarar beviljat anslag. 

AMS räknar med att det även i fortsättningen kan finnas behov att 

punktvis lägga ut industribeställningar för att överbrygga tillfälliga stör

ningar i sysselsättningen eller för att ge rådrum för att lösa akuta syssel

sättningsproblem. Medclsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 10 

milj. kr. 

Särskilda arbetsförmedlingsinsatser 

Under budgetåret 1982/83 anvisades I milj. kr. till särskilda arbetsför

medlingsinsatser vid varven i Landskrona och Malmö. Styrelsen hem

ställde i anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 om att få disponera 
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0,25 % av anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder för punkt vis och tem

porär förstärkning av arbetsförmedlingen i samband med större föränd

ringar på arbetsmarknaden. Det är enligt styrelsens mening i hög grad 

angeläget att en sådan möjlighet tillskapas. Styrelsen föreslår därför att det 

under detta delprogram anvisas ett belopp ca 6 . .5 milj. kr. varav 1 milj. kr. 

avser arbetsförmedlingsinsatser i vissa varvsorter. 

In ve s te ri ngsfo nd s ärenden 

Antalet ansökningar om att få ta i anspråk medel ur investeringsfonder 

för konjunkturntjämning sämt allmän investeringsfond för byggnads-. 

märk- och maskininvesteringär här uppgått till ca .5 200. Under budgetåret 

1981/82 har 4 300 beslut fattats för investeringar uppgående till sammanlägt 

4 100 milj. kr. 

Antalet ansökningar att få ta i anspråk medel som avsatts till arbetsmiljö

fond har uppgått till ca 110. Under budgetåret har lämnäts 104 beslut med 

Beräknade investerinpskostnader för jl:iretag som h1ulgetåret 198118:!' be

viljats medel ur investeringsfonderna. fördelade på branscher och regio

ner. mi(i. kr. 

Bransch 

Gruvor och mineral-
brott 

Livsmedel. <lryckt:s-
varor, tobak 

Textil. beklädnad. 
liider 

Trä varu 
Massa. papper. 

grafisk industri 
Kemisk. gummivaror, 

plast 
Jord och sten 
Järn. stål och metall 
Verkstadsvaruindustri 
Annan tillverk-

ningsindustri 

!Summa industri) 

Byggnads verksamhet 
Handel 
Övriga 

Summa 

Storstadslän 
Skogs län 
Övriga län 

Byggnads- och maskininveste
ringar 

lnvcsterings
fond för 
konjunktur
utjämning 
(!00%) 

64.5 

267.9 

21.\7 
269.8 

323,8 

231,5 
63.1 
52.0 

762,3 

10.3 

(2194,4) 

102,9 
I 015,7 

726.3 

4103,8 

1539.9 
734.0 

1829.9 

Arhetsmiljö- Särskild 
fond investe

ringsfond 

Vinstfond 

0,8 

0.3 
3, I 

0,6 

0.7 

4.4 

(9,9) 

0.4 
6.2 
4.7 

21,2 

7.8 
7.0 
6.4 

0.1 

1.0 

0.1 

SJ 

131.6 

19,2 
50.2 

288.8 

99.4 
64.5 
68.2 

768.3 

2.5 

(4,6) (1492, 7) 

0.1 66,9 
2.1 233.1 
0.8 232.0 

7,6 2033,0 

4.8 926,I 
0.5 424.7 
2,3 682,2 
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en beräknad investeringskostnad av 20 milj. kr. samt dl beräknat ian

språktagande av fondmedel på 15 milj. kr. 

Antalet ansökningar om att få ta i anspråk medel som avsatts till särskild 

investeringsfond har uppgått till ca 40. Under budgetåret har 29 beslut 

lämnats med en beräknad investeringskostnad av 8 milj. kr. samt ett 

beräknat ianspråktagande av fondmedel på 7 milj. kr. 

Under större delen av de senaste tio åren har investeringsfonderna varit 

frisläppta. Deras betydelse som konjunktur- och regionalpolitiskt medel 

har därmed enligt AMS i det närmaste upphört. I anslagsframställningen 

för budgetåret 1981/82 tog AMS upp frågan om administration av de skilda 

investeringsfonderna och noterade att den kommer att behandlas i utred

ningen om arbetsmarknadsverkets uppgifter och organisation. 

Föredraganden 

Innan jag behandlar medelsbehovet under detta anslag vill jag anmäla 

följande. 

I enlighet med bestämmelserna i regleringsbrev för budgetåret 1982/83 

skall AMS till regeringen göra anmälan om under budgetåret utlagda in

dustribesthllningar. AMS har fram till och med den 30 november 1982 

anmält att s.k. rådrumsbeställningar lagts ut till tretton företag för tillsam

mans 33 180900 kr. i statligt bidrag. 

Beredskapsarbeten 

Volymen beredskapsarbeten var under budgetåret 1981 /82 högre än det 
föregående budgetåret. Under budgctttret 1981/82 uppgick antalet sysscl

sättningsdagar till 7.6 milj. mot 4.4 milj. sysselsättningsdagar budgetåret 

1980/81. 

Antalet sysselsatta i beredskapsarbete var under budgetåret 1981/82 i 
medeltal 35 800 personer per månad. Budgetåret 1980/81 var motsvarande 

tal 21 400 personer. Andelen kvinnor i beredskapsarbete ökade under 

budgetåret 1981/82 från 33 % till 38 %. Detta skall jämföras med att k vin

nornas andel av den totala arbetslösheten år 1981 var 48.8%. Kvinnornas 

sysselsättning i beredskapsarbete har i huvudsak varit förlagd till tjänste

och vårdsektorn. 

Antalet ungdomar sysselsatta i beredskapsarbete har ökat kraftigt. U n

der budgetåret 1980/81 var 9500 ungdomar i medeltal per månad sysselsat

ta i beredskapsarbete. Motsvarande tal budgetåret 1981/82 var 21000. Av 

dessa var i medeltal 3 800 ungdomar sysselsatta i tillfälliga praktikarbeten 

inom den statliga sektorn. 

I januari 1982 infördes särskilda ungdomsplatser för ungdomar i åldern 

16-17 år. I början av november 1982 sysselsattes drygt 6 700 ungdomar i 

ungdomsplatser. Sedan dessa ungdomsplatser tillkom har inte några 16-

17-åringar anvisats beredskapsarbete. 
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För innevarande budgetår anvisades i budgetpropositionen (prop 

1981/82: 100 bilaga 15, AU 1981/82:21. rskr 1981/82:216) I 655,5 milj. kr. för 

beredskapsarbeten. I kompletteringspropositionen (prop. 1981/82: 150, AU 

1981/82:28. rskr 1981/82:392) anvisades ytterligare I 110 milj. kr. för bered

skapsarbete inkl. 10 milj. kr. för särskilda åtgärder i Uppsala län. Genom 

beslut den 26 augusti 1982 har regeringen med stöd av finansfullmakten 

ställt ytterligare 240 milj. kr. till AMS förfogande för beredskapsarbete för 

ungdom i åldern 18-20 år. Härutöver har riksdagen i enlighet med rege

ringens förslag beslutat om ytterligare 1650 milj. kr. för beredskapsarbeten 

(prop. 1982/83:50. AU 1982/83: 13. rskr 1982/83: 107). Sammantaget har 

således 4655,5 milj. kr anvisats för beredskapsarbeten. Härutöver har 294 

milj. kr. anslagits för bidrag till omställning vid driftinskränkningar, ung

domsplatser och särskilda förmedlingsinsatser. 

Under budgetåret 1978179 uppgick volymen beredskapsarbeten till I I.I 
milj. sysselsättningsdagar trots att industrikonjunkturen då var på väg 

uppåt. Budgetåret 1979/80 kännetecknades av ökad ekonomisk aktivitet 

men trots detta krävdes 7. 7 milj. sysselsättningsdagar i beredskapsarbete 

för att hålla arbetslösheten på en rimlig nivå. Anledningen härtill är att en 

konjunkturuppgång erfarenhetsmässigt inte ger effekt på sysselsättningen 

förrän 6-12 månader senare. Detta gav också utslag under budgetåret 

1980/81 då konjunkturen var på väg nedåt. Då förbrukades. som nämnts 

ovan. 4,5 milj. sysselsättningsdagar i beredskapsarbete. 

Det slutgiltiga behovet av beredskapsarbeten under kommande budgetår 

kan inte bedömas vid beredningen av budgetpropositionen. AMS har angi

vit volymen till 5 milj. dagsverken i enlighet med tidigare budgeteringsprin

ciper som innebär att medel beräknas efter behovet under vad som kan 

betecknas som normala förhållanden på arbetsmarknaden. Emellertid bör 

man enligt min mening redan i budgetpropositionen redovisa en bedöm

ning av behovet av beredskapsarbeten som är mer anpassad till det verk

liga behovet. En sådan bedömning möjliggör en bättre planering och ett 

effektivare utnyttjande av tillgängliga medel. 'Även om industrikonjunk

turen vänder uppåt får detta ingen större effekt på sysselsättningen under 

budgetåret 1983/84. En bedömning från min sida är sålunda att det sanno

likt under nästa budgetår kommer att behövas lika många sysselsättnings

dagar för beredskapsarbete som under budgetåret 1979/80. Jag förordar 

därför att medel anvisas motsvarande 7.7 milj. dagsverken. AMS kan vid 

budgetårets början till länsarbetsnämnderna fördela medel motsvarande 5 

milj. dagsverken. Samtidigt skall AMS planera så att högre volymer kan 

genomföras under budgetåret. AMS får senare precisera behovet av medel 

för beredskapsarbeten utöver 5 milj. dagsverken samt om ytterligare medel 

tilldelas fördela dessa regionalt efter de behov som då närmare kan bedö

mas. På detta sätt bör en större flexibilitet kunna uppnås så att insatserna 

snabbt kan anpassas till arbetsmarknadsläget totalt och regionalt. Model

len innebär att medel motsvarande 2,7 miljoner dagsverken kommer att 
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hållas inne av regeringen för senare beslut. Det slutliga behovet av medel 

för beredskapsarbeten kan sålunda såväl över- som understiga nu anvisade 

medel. För den händelse medelsbehovet för beredskapsarbeten kommer 

att överstiga 7.7 milj. dagsverken förutsätter jag att regeringen liksom 

tidigare kommer att få disponera en finansfullmakt härför. 

Jag vill också erinra om att anslaget till ungdomsplatser från och med 

budgetåret 1983/84 har förts upp på utbildningsdcpartementets huvudtitel. 

För budgetåren 1981/82 och 1982/83 infördes på försök en verksamhet 

med bidrng till omställning vid driftinskränkning (SFS 1981 :549). Bidrag 

tar enligt nämnda förordning beviljas vid driftinskränkningar som berör 

minst 300 personer och minst 20 % av de anställda vid ett företag. om 

inskränkningen på ett avgörande sätt påverkar den lokala arbetsmarkna

den och om sysselsättningsproblcmen inte kan lösas med normala arbets

förmedlingsresurser. Om företaget har en synnerligen dominerande ställ

ning på en mindre ort räcker det med att 100 personer och minst 20% av de 

anställda berörs av uppsägningar. Omställningsbidrag har beviljats sex 

företag och berört I 800 peroner av totalt 6 500 anställda. Bidraget har 

inneburit att nedskärnings- resp. avvecklingsperioden kunnat förlängas 

med i de flesta fall ett halvt år och på så sätt gett de anställda och 

arbetsmarknadsmyndighcterna extra rådrum. Min bedömning är att beho

vet av ~tt sådant rådrumsstöd kommer att finnas även nästa budgetår. Jag 

beräknar medclsbehovet härför till 50 milj. kr. 

I regleringsbrev för budgetåret 1982/83 har medel från delprogrammet 

beredskapsarbeten avsatts för upprustningsarbeten för Stiftelsen Kungl. 

gyttjebad- och brunnanstalten Loka. Jag vill för riksdagen anmäla att dessa 
upprustningsarbeten bedrivs som statliga beredskapsarbeten inom en kost

nadsram om totalt 17 milj. kr. inom en femårsperiod. Jag beräknar mcdels

behovet till 7 milj. kr. för dessa arbeten under budgetåret 1983/84. 

Även om anslaget till beredskapsarbeten inte längre bör beräknas i 

enlighet med tidigare budgeteringsprinciper förutsätter jag såsom jag tidi

gare har nämnt att regeringen även under nästa budgetår kommer att 

disponera en finansfullmakt för den händelse att arbetsmarknadsutveck

lingen skulle motivera ytterligare åtgärder. Jag förordar att medelsbehovet 

för beredskapsarbeten beräknas till 3 907 milj. kr. Jag har härvid räknat 

med 7. 7 milj. sysselsättningsdagar och en genomsnittlig dagsverkskostnad 

på 500 kr. samt inkluderat medlen till omställningsbidraget och till Loka 

brunn. Beredskapsarbeten på vägar bör få bedrivas i en omfattning som 

motsvarar 300 milj. kr. 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag 
' 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag redovisas under ett eget anslag under 

ifrågavarande huvudtitel benämnt B 15. Tillfälligt syssclsättningsbidrag för 

textil- och konfektionsindustrierna. 
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Riksdagen beslutade hösten 1980 om bidrag till Svenska Rayon AB för 

omstrukturering av företaget (prop. 1979/80: 158. FöU 1980/81 :3. rskr 

1980/81: 18). Belutet innebar bl.a. att Svenska Rayon AB garanterades 

äldrestöd med minst 7.5 milj. kr. per år. Regeringen har nu slutit ett nytt 

avtal med företaget att gälla fr.o.m. den I januari 1983 som bl.a. innebär att 

Svenska Rayon AB inte längre erhåller äldrestöd. 

Industribeställningar 

Inom ramen för detta delprogram får AMS lägga ut beställningar av 

förnödenheter som behövs i statlig verksamhet hos industriföretag som har 

varslat om nedläggning eller större driftinskränkning om de anställda inte 

kan beredas sysselsättning på annat sätt. Härigenom kan sysselsättningen 

för begränsad tid upprätthållas inom ett företag för att ge rådrum för 

omplacering av personal. Regeringen kan också medge utgifter för AMS 

för ordinarie beställningar som staten tidigarelägger i sysselsättningsfräm

jande syfte. Under budgetåret 1981/82 disponerade AMS 120 milj. kr. för 

industribeställningar. varav 75 milj. kr. fick användas för rådrumsbeställ

ningar. Den sammanlagda sysselsättningseffekten av de under budgetåret 

1981 /82 utlagda beställningarna beräknas till 50 000 sysselsättningsdagar. 

varav 20000 faller på budgetåret 1982/83. För innevarande budgetår har 

360 milj. kr. upptagits under delprogrammet. 

Jag förordar att anslagsposten förs upp till 10 milj. kr. vilket beräknas 

motsvara behovet under ett normalår. 

Jag vill för riksdagens kännedom anmäla att medel för kommunala 

aktiviteter för arbetslös ungdom under budgetåret 1982/83 har tillförts 100 

milj. kr. och att dessa medel har fördelats på landets kommuner för att 

mildra arbetslöshetens effekter för ungdom. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för anslaget Sysselsätt
ningsskapande åtgärder till 3949615000kr. varav 32615000kr. avser för

valtningskostnader. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om medel till 

Loka brunn. 
2. till Sysselsiittningsskapande åtgärder för budgetåret 1983/84 an

visa ett reservationsanslag av 3 949 615 000 kr. 
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B 5. Försvars· och beredskapsplancring 1 

J 981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

85 6670002 

554140003 

20981000 
1 Ny benämning på anslaget (tidigare benämning Totalförsvarsverksamhetl. 
0 I utgifterna ingår kostnaderna för Vapenfria tjänstepliktiga som före den I januari 
1983 bestrids över detta anslag. 
3 Från tidigare (prop. 1981/82:100 bil. 15. AU 1981/82: 21. rskr 1981/82: 116 och 
prop. 1981/82: I02. FöU 1981/82: 18. rskr 1981/82: 374) anvisade medel om 90998 000 
kr. överförs 2020000 kr. till anslaget B 13. Nämnden för vapcnfriutbildning och 
33 564000 till anslaget B 14. Vapenfria tjänstepliktiga fr.o.m. den I januari 1983 
(prop. 1982/83:25 bil. 12. AU 1982/83: 13. rskr 1982/83: 107). 

Från anslaget bestrids utgifter för programmet Försvars- och bered

skapsplanering och förvaltningskostnaderna för detta. Från anslaget be

strids före den I januari 1983 utgifterna för delprogrammet Vapenfria 

tjänstepliktiga och förvaltningskostnaderna därför. 

198 !/82 1982/83 1983/84 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Föredra-
ganden 

Försvars- och beredskaps-
planering 5610000 6070000 +3600000 + 182000 

Förvaltningskostnader 17875000 1 15 780000° +I 010000 -I 051000 

23485000 21850000 +2590000 - 869000 

1 Häri ingår förvaltningskostnadcr för delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga. 
° Från anvisade 17 800 000 kr. överförs 2 020 000 kr. till anslaget B 13. Nämnden för 
vapenfriutbildning fr.o.m. den I januari 1983 (prop. 1982/83:25 bil. 12. Al; 1982/ 
83:13. rskr 1982/83:107). 

Programmet omfattar planering dels av hur landets arbetskraft skall 

utnyttjas under beredskaps- och krigstillstånd, dels av arbetsmarknadsver

kets krigsorganisation samt statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer 

som är engagerade i utbildning av personal för arbete i krigstid inom 

totalförsvarets civila delar. 

AMS 

Med beaktande av 1982 års försvarsbeslut och regeringens särskilda 

anvisningar har inom ramen för ekonomiska försvarets långsiktsplanering 

en programplan för programmet Arbetskraft fastställts för perioden t.o.m. 

budgetåret 1987/88. 
Antalet personalplanlagda företag uppgick under budgetåret 1981/82 till 

I 200 mot I 000 året innan. Det totala antalet planlagda företag är ca 15 000. 

Under budgetåret 1981/82 har ca 57000 män, som inom två år skall 

lämna värnplikten eller som t.v. har ställts till länsarbetsnämndernas förfo

gande, fördelats till övriga delar av totalförsvaret. 

AMS anser att arbetskraftsplanläggningen och arbetet med verkets 
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krigsorganisation och totalförsvarsutbildning kommer att kunna bedrivas 

på i huvudsak oförändrad nivå med oförändrad medelstilldelning och un

der förutsättning att hittillsvarande personella resurser disponeras. Där

emot blir den frivilligverksamhet som är möjlig att genomföra med oför

ändrat anslag bergränsad. Omfattningen på frivilligverksamhctcn har se

dan budgetåret 1980/81 minskat på grund av minskade anslag. Enligt AMS 

kommer oförändrad medelstilldelning att medföra bl.a. att medborgarnas, 

främst kvinnornas, möjligheter att göra frivilliga försvarsinsatser minskar. 

Länsarbetsnämndernas möjligheter att genom frivilligavtal täcka arbets

kraftsbrister inom viktiga bristområden i en beredskaps- och krigssituation 

minskar ytterligare. 

Enligt AMS uppfattning är en av vägarna att öka frivilligorganisationer

nas effektivitet att förbättra de frivilliga funktionärernas utbildning. AMS 

föreslår därför att instruktörs- och funktionärsutbildningen ges bättre re

surser. Statsbidraget till de frivilliga försvarsorganisationerna bör enligt 

AMS höjas från 6, I milj. kr. till 9.7 milj. kr. AMS förslag bygger på 

organisationernas egna äskanden och innebär att organisationerna utveck

las och på sikt kan nå upp till de nivåer som programplanen förutsätter. 

Föredraganden 

Till deltagare i den frivilliga försvarsverksamheten utgår olika ekonomis

ka förmåner. Dessa förmåner utreds f.n. av kommitten (Fö 1982:081 om 

förmåner vid frivillig försvarsverksamhet. Utredningsarbetet beräknas av

slutas under budgetåret 1983/84. 

AMS har begärt en kraftig höjning av statsbidraget till de frivilliga 

försvarsorganisationerna för budgetåret 1983/84. För egen del beräknar jag 

medelsbehovet till 6 252 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Försvurs- och beredskapsplanering för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 20981000 kr. 

B 6. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3989000 

2 700000 

2700 000 

Reservation 2806000 

Från anslaget bestrids arbetsmarknadsverkets utgifter för anskaffning av 

utrustningsföremål med ett inköpspris överstigande 10000 kr. och med en 

beräknad livslängd av minst tre år. Även engångsanskaffningar kan göras 

med medel från detta anslag; genom omedelbar avskrivning belastas avnä-
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maren därvid direkt med hela kostnaden. Annan utrustning anskaffas med 

anlitande av resp. programanslag. 

Investeringsobjekten utgörs till största delen av inventarier för arbets

förmedlingarna. 

AMS 

Utrustningskapitalets omfattning samt anskaffning under budgetåren 

1982/83 - t 983/84 framgår av följande sammanställning. 

Utrustningens 1·ärde efter avskrii·ningar samt anskaffningar (I 000-tal kr.) 

Slag av utrustning Värde Planerade Heräknat Planerade Beräknat 
82-07-01 inköp värde inköp värde 

1982/83 83-07-01 1983/84 84-07-01 

Byggnader 3 226 2426 1816 
Aske gård 2764 2488 2 239 
Entreprenadmaskiner 

och fordon 525 325 500 650 
Vagnar och bodar 318 198 128 
Tjänstebilar och 

tryckerimaskiner 859 200 743 460 882 

Engångsanskaffningar 

Teleutrustning 4140 3 600 
Kontorsinventarier 130 400 
Centralregister 656 500 
Övriga engångsan-

skaffningar 130 400 

7692 5256 6180 5860 5715 

För budgetåret 1983/84 beräknas crsättningsanskaffning ske av nio tjäns

tebilar (0.46 milj. kr.) samt cntreprenadmaskiner (0,5 milj. kr.). Den av 

PLOG-utredningen föreslagna förstärkningen av kontorsorganisationen 

medför behov av nya telefonväxlar (1,8 milj. kr.). Vid bifall till begärd 

personalförstärkning beräknas ytterligare 0,3 milj. kr. för motsvarande 

anskaffning. I samband med inflyttning till nya lokaler för länsarbets

nämnder och arbetsförmedlingar erfordras telefonväxlar för 1.5 milj. kr. 

Kostnaden för ny- och återanskaffning av kontorsinventarier till länsar

betsnämnder och arbetsförmedlingar beräknas uppgå till 0,4 milj. kr. 

Ett flertal arbetsförmedlingar har behov av aktautomater och doku

mentskåp av sådan säkerhetsgrad att de uppfyller kraven i gällande arkiv

bestämmelser (0,5 milj. kr.). För övriga engångsanskaffningar beräknas 0.4 

milj. kr. 

Föredraganden 

Under ifrågavarande anslag har för innevarande budgetår anvisats 2.7 

milj. kr. som till stor del tagits i anspråk för införskaffande av teleutrust

ning i samband med förhyrning av nya arbetsförmedlingslokaler samt för 

anskaffning av s. k. kortautomater till arbetsförmedlingarna. 
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För budgetåret 1983/84 har AMS begärt 5.86 milj. kr. Dessa medel är i 

huvudsak avsedda för kostnader i samband med lokalförändringar. 

För egen del har jag beräknat medelsbehovet för budgetåret 1983/84 

under ifrågavarande anslag till 2,7 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn till 

bl.a. behovet av teleteknisk utrustning samt utrustning till kontorslokaler 

samt anskaffande av tjänstebilar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhet.rnzarknadsverket: Anskafjizing av utrustning för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 2 700000 kr. 

B 7. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 

1981/82 Utgift 1 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

Reservation 

1 Under budgetåret 1981/82 har kostnaderna överstigit intäkterna med 2 615 000 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet För

valtning av utrustning. vilket utgör ett serviceprogram för försörjning av 

övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan utrustning får 

hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket. varvid hyran skall beräk

nas så att samtliga uppkommande kostnader täcks. Programmet består av 

delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maskiner och fordon m. m. 

Förläggningsbyggnader. Förläggningsbehov skall i första hand 
tillgodoses genom förhyrning på den allmänna bostadsmarknaden. Krav på 

snabba förläggningsinsatser och lokala förläggningssvårigheter gör det 

dock nödvändigt för AMS att i viss omfattning själv kunna tillhandahålla 

förläggningsbyggnader. 

Sedan flera år tillbaka har behovet av tillfälliga förläggningsplatser varit 

sjunkande och inom AMS pågår en successiv anpassning av det egna 

förläggningsbeståndet med hänsyn härtill. Under budgetåret 1981/82 mins

kades förläggningskapaciteten med 543 platser och uppgick i juni 1982 till 

3 053 platser. 

Under budgetåret 1982/83 kommer förläggningskapaciteten att minskas 

med ytterligare ca 300 platser och under budgetåret 1983/84 med ca 275 till 

2 475 platser. 
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Kapacitetsutnyttjandet under perioden 1981/82 - 1983/84 redovisas i 

följande tabell. 

Antal fiMiigg11ingsplatser l'id utgängen av resp. budgetår 1981182 -

1983184 

Ändamål 1981/82 1982/83 1983/84 
Antal Antal Antal 
platser platser platser 

Arbetsmarknadsutbildning 1747 1700 1450 
Arbetsmarknadsinstitut 16 16 16 
Beredskapsarbeten 404 350 350 
Flyktingförläggningar 250 250 250 
Vapenfria tjänstepliktiga 336 336 1 336 
Aske 72 72 72 
Uthyrda till kommuner. företag m. fl. 158 26 
Outhyrda byggnader (under försäljning) 70 

3053 2750 2474 

1 Verksamheten överförd fr.o.m. I januari 1983 till Nämnden för vapenfriutbildning. 

Delprogrammets utgifter för budgetåret 1981/82 uppgick till 11.5 milj. kr. 

och inkomsterna till 13,3 milj. kr. Av inkomsterna var 4.8 milj. kr. försälj

ningsinkomster för avyttrade byggnader. Den beräknade utvecklingen av 

utgifter och inkomster för perioden 1981/82 - 1983/84 framgår av följande 

tabell. 

Kostnader och i11tiikter av förlii1u:11i11g.1Terksamhete11 (milj. kr.) 

Slag av kostnader/intäkter 1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall 

Kapitalkostnader 2.4 IJ 0.9 
Reparationer och underhåll 6.6 6,8 5.6 
Driftkostnader för outhyrda byggnader 0.002 0,01 0,02 
Samkostnader 1,2 0,8 0.4 
Administration 1.3 1.3 1.4 

Summa kostnader 11,5 10,2 8,3 

Intern uthyrning 7.4 6,9 5,8 
Extern uthyrning I.I 0.7 0,4 
Sålda byggnader 4.8 2.7 2,1 

Summa intäkter 13,3 10,3 8,3 

Delprogrammets intäkter har överstigit kostnaderna. Till största delen 

kan intäkterna hänföras till försäljning av byggnader. En förhållandevis 

kraftig realisationsvinst har uppkommit genom att byggnadernas restvärde 

har varit lågt jämfört med marknadspriserna som stigit mycket snabbt de 

sista åren. Mot den bakgrunden har AMS gjort en översyn av hyressätt

ningen vilket också avspeglas i tabelluppställningen. 

Maskiner och fordon m.m. Under delprogrammet Maskiner och 

fordon m.m. förvaltas AMS maskinpark. 

Verksamheten och det ekonomiska resultatet av denna är beroende av 
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omfattningen och strukturen ay AMS beredskapsarbeten i egen regi. Egen

regiarbetena har under de senaste budgetåren minskat volymmässigt. Ut

vecklingen har fått till följd att efterfrågan på maskiner av olika slag. 

framför allt tyngre maskiner, har minskat och dessa har därigenom inte 

kunnat utnyttjas. Delprogrammet har på gnmd härav under budgetåret fått 

vidkännas ett sådant inkomstbortfall att uppkomna kostnader ej har kun

nat balanseras med motsvarande hyresintäkter utan delprogrammets kost

nader har överstigit intäkterna. 

Under budgetåret 1982/83 har en reglering av maskinhyran skett. Denna 

åtgärd beräknas medföra att delprogrammets kostnader kommer att 

täckas. 

Den beräknade utvecklingen av kostnader och intäkter framgår av föl

jande tabell. 

Kostnader och it1täkterför maskinutrustning m.m. (milj. kr.J 

Slag av kostnader/intäkter 1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall 

Kapitalkostnader 1.0 0.7 0.7 
Reparationer och underhåll 6.9 5.3 5.4 
Förrådets drift m. m. 3.5 3.5 3.6 
Administration 0,7 0.6 0.7 

Summa kostnader 12.l 10,l 10,4 

Hyror från intern uthyrning 6,2 9.0 9,5 
Hyror från extern uthyrning IJ 0,6 0,6 
Försäljningsintäkter 0.1 0.4 0.3 

Summa intäkter 7,6 10,0 10,4 

Föredraganden 

Samtliga utgifter under de båda delprogrammen beräknas bli täckta av 

inkomster. Anslaget bör därför i likhet med tidigare budgetår föras upp 

med endast ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhetsmarknadsverket: Förrnltning m· utrustning för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

B 8. Arbetsmarknadsverket: Inköp för arbetsmarknad ut bildningen 

Nytt anslag (förslag) 51000000 

Fr.o.m. budgetåret 1981/82 har ett nytt budgetsystem för SÖ:s AMU

kurser införts. Mot bakgrund av detta bör ett särskilt anslag avseende 

inköp för arbetsmarknadsutbildningen inrättas. 
Medlen bör i likhet med övriga medel för arbetsmarknadsutbildningen 

anvisas AMS för överföring till SÖ. Anslaget avser bestrida SÖ:s kostna

der för arbetsmarknadsutbildningens anskaffning av utrustning och inred

ning. samt inköp överstigande 10000 kr. med en livslängd av minst tre ftr. 

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Vad gäller medclsbehovet för anskaffning av utrustning och inredning av 

lokaler tillgodoses detta t.v. under anslaget 8 2. Arbetsmarknadsutbild-
' . nmg. 

SÖ 

För budgetåret 1983/84 har SÖ beräknat inköpen överstigande 10000 kr. 

med en livslängd av minst tre år till 53 500 000 kr. enligt nedanstående 

invesleringsplan. 

<milj. kr.l 

Område 

för basutbildning 
för administration 
följd av lärnplansförändringar 

Föredraganden 

Förslag 1983/84 

37.6 
0.2 

15.7 

53,5 

SÖ har begärt 53.5 milj. kr. för investeringar. För egen del beräknar jag 

att de investeringar som SÖ behöver göra för arbetsmarknadsutbildningen 

budgetåret 1983/84 ryms inom en kostnadsram om 51000000 kr. Jag har då 

beräknat investeringsbehovet för komplementutbildningen till 6000000 kr. 

I syfte att ytterligare förbättra SÖ:s redovisning av investeringsbehovet 

inom arbetsmarknadsutbildningen avser jag inom kort föreslå regeringen 

att utfärda särskilda anvisningar för detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsverket: Inköp för arhetsmarknads11thildning

en för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

51 000 000 kr. 

B 9. Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets verksamhetsområde 

Nytt anslag (förslag) 7 500000 

Fr.o.m. den l juli 1981 har byggnadsstyrelsen övertagit lokalförsörj

ningsansvaret för länsarbetsnämnderna, arbetsförmedlingarna. och arbets

marknadsinstituten. Byggnadsstyrclsen har vidare per den I juli 1982 över

tagit lokalförsörjningsansv&ret för arbetsmarknadsutbildningen. De bygg

nadsinvesteringar som i dag sker inom arbetsmarknadsverkets verksam

hetsområde sker antingen över arbetsmarknadsverkets förvaltningskost

nader eller inom särskilda investeringsramar över sakanslag. För andra 

myndigheter redovisas byggnadsinvesteringar regelmässigt över särskilda 

anslag i statsbudgeten. Mot bakgrund av detta bör ett särskilt anslag för 

byggnadsinvesteringar föras upp över arbetsmarknadsverkets ansvarsom

råde. Vad gäller byggnadsinvesteringar inom arbetsmarknadsutbildningen 

ingår dessa tills vidare i anslaget 8 2. Arbetsmarknadsutbildning. 
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Byggnads.1·1yrelsen 

AMS arbetsmarknadsinstitut (Ami) i Eskilstuna har fr.o.m. starten 

1980-01-01 inrymts i lokaler, som byggnadsstyrelsen övertagit från lands

tinget och i vilka arbetsmarknadsutbildning tidigare bedrivits. Lokalerna 

är i sin nuvarande utformning inte lämpliga för den verksamhet som Ami 

bedriver. 
Av disponibel bruksarea på ca 2000 m1 inryms Ami:s lokalbehov i ca 

I 350 m1
. För att omdisponera verksamheten inom denna area erfodras 

vissa ombyggnadsarbeten. Kostnaderna för dessa har beräknats till 6,6 

milj. kr. i prisläge 1982-01-01, vilket belopp föreslås bli uppfört som ram i 

investeringplanen. Byggnadsarbetena kan påbörjas ca tio månader efter 

erhållet projckteringsuppdrag. Byggtiden är beräknad till tio månader. 

f'iiredraganden 

Jag förordar att en kostnadsram för ombyggnaden av Ami i Eskilstuna 

förs upp i investeringsplanen i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag. 

Jag förordar vidare att medel för budgetåret 1983/84 anvisas enligt föl

jande investcringsplan och anslagsberäkning. 

INVESTERINGSPLAN (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjckt Koslrwdsram Medelsförbrukning 

Eskilstuna 
Ombyggnad i kv 

Näbben för Ami 
Projektering 

81-01-01 82-01-01 Faktiskt 
t.o.m. 
82-06-30 

6600 

6600 

Ans/agsberiikning (I 000-tal kr.) 

Beräknad för 

82/83 

500 
I 000 

1500 

83/84 

5000 
I 000 

6000 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 statsbudget 

Anslag för 1983/84 (förslag) 7500 

1982/83 
1983/84 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1500 
6000 

7500 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten m.m. 

inom den kostnadsram som jag har förordat i det föregående, 

2. till Byggnadsarheten inom arhet.1·markmulsverke1S verksamhets

område för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

7 SOOOOOkr. 

Byggnads- Fiirdig-
start ställande 
år-mån år-mttn 

83-09 84-06 
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B 10. Arbetsdomstolen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4858647 

5 176000 

5 183000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 

andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre 

ordförande. tre vice ordförande samt 16 andra ledamöter. Härtill kommer 

ett antal ersättare i domstolen. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Arhetsdomstolen 

1982/83 

22 

4567700 
(3 521 700) 

608300 

5176000 

Beräknad ändring 1983/84 

Arbets
domstolen 

-61 000 

+42400 

-18600 

Före
draganden 

-48 700 
(-35000) 
+55700 

+ 7000 

Under åren 1975-1980 har arbetsdomstolens årliga måltillströmning 

varit omkring 325 mål. År 1981 kom det in 302 mål. F.n. ser det ut som om 

målingången för ftr 1982 blir ungefar lika stor. Målingången är visserligen 

fortfarande ojämn. Det verkar do1~k nu som om man i fortsättningen kan 

räkna med 300-350 mål per år. 

Domstolens personal vid ingången av budgetåret 1982/83 omfattade 22 

personer varav 13 med handläggande uppgifter. Av dessa var åtta sekrete

rare och en notarie. Domstolen framhåller att den nuvarande organisatio

nen är väl avpassad till arbetsbelastningen och föreslår därför oförändrat 

anslag i förhållande till innevarande budgetår med korrigering för pris- och 

löneomräkningar. Domstolen föreslår vidare som besparingsalternativ att 

anslaget för förvaltningskostnader minskas med I 05 200 kr., vilket utgör 

2 o/t: av det redovisade anslagsbehovet. Förvaltningskostnadsanslaget blir 

sålunda (4460 100 - 105 200 = J 4354900 kr. Domstolen vill emellertid kraf

tigt understryka att målutvecklingen är närmast omöjlig att förutse. l ett 

läge då måltillströmningen snabbt ökar kan domstolen tvingas att begära 

tilläggsanslag för att klara verksamheten. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för arbetsdomstolens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 5 183 000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 101 

B 11. Statens förlikningsmannaexpeditionen 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1865000 

1461 000 

1476000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga 

förlikningsväsendet och leds av en styrelse. Expeditionen ansvarar vidare 

för strejkstatistiken i riket. Chef för expeditionen är en kanslichef. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Ersättning till 
förlikningsmän 

Lokalkostnader 

Förliknings man naexpedit ione n 

1982/83 

5 

734 200 
(717 500) 

658 200 
68600 

1461000 

Beräknad ändring 1983/84 

Förliknings
mannaexpcdi
tionen 

-I 

600 
(-13900) 

+41800 
-17600 

+23600 

Före
draganden 

- 9200 
(-~2100) 

+41800 
-17600 

+15000 

För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förlik

ningsmannaexpeditionen inga större förändringar ur anslagssynpunkt un

der budgetåret 1983/84. Ur personalsynpunkt kan enligt förlikning.sman

naexpeditionens bedömning en tjänst som kontorsbiträde dras in fr.o.m. 

budgetåret 1983/84. Reduceringen förutsätter dock att erforderliga medel 

för lönekostnader till återstående personal anvisas. Den reala minskningen 

av anslagspostcn Förvaltningskostnader överstiger genom denna reduce

ring redan budgetåret 1983/84 10%· dvs. den storleksordning som i anvis

ningarna omnämnts avseende perioden 1983/84 - 1987 /88. 

Ett ökat utnyttjande av expeditionens upprustade lokaler vid förlik

nings- och kommissionsförhandlingar har medfört ökade kostnader för 

bl.a. telefon och kontorsmateriel m.m. För att kunna samla in material 

rörande arbetsinställelser m.m. vilket fullgörs bl.a. genom dagspressbe

vakning uppstår vissa kostnader för tidningsprenumerationer. 

Behovet av medverkan av förlikningsmän/förlikningskommissioner är 

omöjligt att förutse då det kan variera kraftigt från år till år. Det totala 

medels behovet för förlikningsmannaexpeditionens verksamhet under bud

getåret 1983/84 har av förlikningsmannaexpeditionen beräknats till 

1484600 kr(+ 23600 kr.) 
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Föredraganden 

Den tjänsteindragning som förlikningsmannaexpeditionen föreslagit 

motsvarar en neddragning med 6% av anslaget. Därmed genomförs under 

budgetåret 1983/84 en minskning av anslaget motsvarande huvudförslaget 

för budgetåren 1983/84 - 1985/86. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens förlikningsnwnnaexpedition för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av I 476 000 kr. 

B 12. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

30000 

30000 

40000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor 

som avser tillämpningen av lagen ( 1949: 345) om rätten till arbetstagares 

uppfinningar (ändrad 1976: 191). Nämnden består av ordförande och sex 

ledamöter. Nämnden har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt 

har nämnden inte någon personal. 

Föredraganden 

Anslaget bör för budgetåret 1983/84 föras upp med 40000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens nämndfiir arbetstagares uppfinningar för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 40000kr. 

B 13. Nämnden för vapenfriutbildning 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2888000 1 

4270000 
1 Härav överförs 2 020 000 kr. den I januari 1983 från anslaget 13 .'i. Totalförsvars
verksamhet. 868 000 kr. har som engångshelopp anvisats 1'."ämnden för vapenfriut
hildning på tillliggsbudget I till statsbudgeten för hudgetåret 1982/83 för tiden den I 
januari - 30juni 1983. 

Nämnden för vapenfriutbildning <NVU) inrättas den I januari 1983. 

Nämnden administrerar tillsammans med godkända utbildningsmyndig

heter och organisationer de vapenfrias utbildning, inkvartering och förmå

ner. Nämnden leds av en direktör som biträds av en styrelse sammansatt 

av företrädare för utbildningsanordnare och arbetsmarknadens parter samt 

av parlamentariskt valda ledamöter. Den verksamhet som skall bedrivas 

av nämnden utförs före den I januari 1983 av vapcnfrisektionen inom 

AMS. Över detta anslag bestrids nämndens kostnader för förvaltning. 
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lokaler och ADB-system. Kostnaderna för utbildning och förmåner till de 

vapenfria bestrids fr.o.m. den 1 januari 1983 över anslaget B 14. Vapenfria 

tjänstepliktiga. 

Anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 har gjorts av organisa

tionsutredningen om vapenfriutbildning (OVU). 

1982/83 1 Beräknad ändring 1983/84 

ovu Före-
draganden 

Personal 22 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1810000 +2 114000 +1693000 
(därav lönekostnader) (I 375000) (+1676000) (+I 375 000)2 

Lokalkostnader 210000 + 210000 + 210000 
Engångsanvisning 868000 - 461000 - 521000 

2888000 +1863000 +1382000 

1 Siffrorna i denna kolumn avser tiden den I januari - den 30juni 1983. 
2 Lönekostnaderna har övcrslagsvis beräknats till 2 750 000 kr. för budgetåret 
l~~M. . 

ovu 
OVU bedömer att NVU's verksamhet kommer att bedrivas i oförändrad 

omfattning. 

En omläggning av värnpliktsverkets personalredovisningssystem plane

ras. Denna påverkar NVU's ADB-system. För detta ändamål behöver fem 

dataterminaler anskaffas under budgetåret 1983/84 till en sammanlagd 

kostnad av 130000 kr. Under innevarande budgetår har en konsult anlitats 

för att biträda vid den planerade systemomläggningen. Denna konsultin
sats kommer att behövas även under budgetåret 1983/84. Kostnaden härför 

är 160000 kr. NVU måste dessutom ersätta värnpliktsverket med 57000 

kr. under budgetåret 1983/84 för en tjänst som ianspråktas för arbete med 

nämndens nuvarande ADB-system. 

Föredragandt•n 

För budgetåret 1983/84 bör medelsbehovet för NVU beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Med hänsyn härtill beräknar jag medelsbe

hovet till 4 270 000 kr. I detta belopp ingår 347 000 kr. för nämndens kostna

der för inköp av dataterminaler och anlitande av en konsult samt ersättning 

till värnpliktsverket. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Nämnden för vapen.friutbildning för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förs lagsanslag av 4 270000 kr. 
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B 14. Vapenfria tjänstepliktiga 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

62182000 1 

67129000~ 

69834000 
1 Avser utgifter för delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga under anslaget B 5. 
Totalförsvars verksamhet. 
2 Avser dels anslag med 33 564000 kr. för delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga 
under anslaget B 5. Totalförsvarsverksamhet. för tiden den I juli - den 31 december 
1982, dels 33 564 000 kr. som överi'örs från anslaget B 5. Totalförsvars verksamhet till 
detta anslag för tiden den I januari - 30 juni 1983. I 000 kr. har anvisats vid 
inrättandet av anslaget (prop. 1982/83:25. AU 1982/83: 13, rskr 1982/83: 107). 

Från anslaget bestrids utgifter för ekonomiska och sociala förmåner åt 

vapenfria tjänstepliktiga samt ersättningar för vissa utbildningskostnader 

m.m. till kommuner, organisationer och affärsdrivande verk som tilldelas 

vapenfria tjänstepliktiga. Utgifterna för dessa verksamheter bestrids före 

den I januari 1983 över anslaget B 5. Totalförsvarsverksamhet. 

Anslagsframställningcn för budgetåret 1983/84 har gjorts dels av organi

sationsutredningen om vapenfriuthildning (OVU), dels av AMS. 

Vapenfria tjänstepliktiga 
Ersättning för utbildnings

kostnader och fritidsstudier 
m.m. 

AMS 

1982/83 

63769000 

3 360000 

67129000 

Beräknad ändring 1983/84 

ovu Före-
draganden 

+22 702000 +2 700000 

+ 4610000 + 5000 

+27 3l2000 +2705000 

För innevarande budgetår har antalet tjänstgöringsdagar bestämts till 

högst 650 000 vilket beräknas medge grundutbildning av ca 2 000 och repe

titionsutbildning av I 000 vapenfria. Antalet ansökningar om vapenfri 

tjänst. som ökade med ca 8 % från år 1980 till år 1981, förväntas öka i 

ungefär samma takt under år 1982. Möjligheterna att placera det ökade 

antalet vapenfria är beroende av att antalet utbildningsplatscr för grundut

bildning utökas samt av att civilförsvarsstyrelsen får resurser för att ta 

emot vapenfria som fullgjort hela eller delar av värnpliktstjänstgöringen. 

Utan förbättringar i dessa hänseenden kommer väntetiden för denna grupp 

att öka ytterligare. 
AMS anser att ett ökat anslag är nödvändigt. eftersom ansökningar om 

vapenfri tjänst fortfarande ökar och det finns en eftersläpning i utbildnings

behov från föregående budgetår. AMS beräknar behovet av tjänstgörings

dagar under budgetåret 1983/84 till 800 000 vilket också förutsätts i styrel

sens programplan för ekonomiskt försvar. Det motsvarar gruridutbildning 

av 2 700 och repetitionsutbildning av I 000 vapenfria. 
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Enligt AMS medför det stora sociala olägenheter för de vapenfria och 

extra kostnader för samhället om den vapenfria tjänstgöringen fullgörs 

senare än vid 22 års ålder. Det är därför angeläget att medel för vapenfri

verksamhetcn beviljas i sådan utsträckning att väntetiderna efter beslutet i . 

vapenfrinämnden kan nedbringas. 

AMS föreslår vidare att ersättningen till bidragsberättigade utbildnings

anordnare för utbildning av vapenfria höjs från 3000 kr. till 4000 kr. per 

vapenfri. Enligt AMS bedömning föreligger det nämligen risk för att ut

bildningsanordnare med hänsyn till kostnadsutvccklingen ej har möjlighet 

att åtaga sig utbildning av vapenfria om inte beräkningsgrunden för utbild

nings- och administrationskostnader ändras. För utbildning av I 900 va

penfria hos bidragsberättigade utbildningsanordnare erfordras därför 7 ,6 

milj. kr. 

Föredraganden 

För egen del beräknar jag medclsbchovet for vapenfria tjänstepliktiga till 

69,8 milj. kr., varav 3,2 milj. kr. för ersättning till utbildningsanordnarc. 

Jag räknar då med ett oförändrat antal utbildningsdagar för de vapenfria 

och en oförändrad ersättning till utbildningsanordnarna. 

Under senare år har kön av vapenfria som väntar på att bli inkallade till 

grundutbildning ökat. För att väntetiden för dessa inte skall bli orimligt 

lång bör inom ramen för antalet utbildningsdagar en omprioritering kunna 

ske för att möjliggöra inkallandet av ner vapenfria till grundutbildning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vapenfria ·tjänstepliktiga för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 69 834 000 kr. 

B 15. Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna 

Nytt anslag (förslag) 300000000 

Tillfälligt syssclsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin 

har för budgetåret 1981 /82 beviljats 792 företag med tillsammans 38 228 

anställda, varav ca 10970 var fyllda 50 år men inte 65 år. Det beräknade 

bidragsbeloppet för perioden uppgår till 290 milj. kr., varav 44% faller på 

företag i Älvsborgs län. 

För innevarande budgetår har medel om 300 milj. kr. under anslaget 8 4. 

Sysselsättningsskapande åtgärder beräknats för tillfälligt sysselsättningsbi

drag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin. Jag avser att i samråd med 

cheferna för utrikes-, försvars- och industridepartementen föreslå rege

ringen att i särskild proposition våren 1983 redovisa förslag till åtgärder 

avseende tckoindustrin. I avvaktan på denna propsition föreslår jag att 
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medel för det tillfälliga sysselsättningsbidragct redovisas under ett nytt 

anslag Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindu

strierna. Anslaget bör i avvaktan på en sådan proposition föras upp med 

etc, jämfört med det beräknade beloppet för innevarande budgetår. oför

ändrat belopp för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1983/84 beräkna till Til(fiilligt sysselsättningsbidrag Nr textil- och 

k01ifektionsi11d11strierna ett reservationsanslag av 300 000 000 kr 
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C. ARBETSMILJÖ 

Arbetarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionen m. m. 

Arbetarskyddsverket har de senaste budgetåren fått vidkännas ekono

miska åtstramningar. Verket har därvid dels på eget initiativ dels på 

uppdrag av regeringen vidtagit en rad åtgärder för att öka effektiviteten i 

verksamheten så att de arbetsmiljömål som lagts fast i politisk enighet skall 

kunna uppnås. Till dessa kan bl.a. räknas den förändrade handläggnings

ordningen vid yrkesinspektionen liksom det utredningsprojekt för en verk

samhetsinriktad budgetering som pågår inom arbetarskyddsstyrelsen. 

Även införandet av databaserade arbetsställe- och arbetsskaderegister 

tjänar samma syfte. Inrättandet av en forskningsdelegation inom styrelsen 

syftar också till att öka effektiviteten i forskningsverksamheten inom såväl 

s~yrelsens forskningsavdelning som den övriga arbetsmiljöforskningen i 

landet. 

Budgetåret 1983/84 kommer att kännetecknas av en stram budgetpolitik. 

Arbetarskyddsstyrelsen bör i konsekvens därmed inte tilldelas några nya 

tjänster och inte heller i övrigt ökade ekonomiska resurser av betydelse. 

Däremot måste erforderliga medel ställas till förfogande så att en hög 

ambitionsnivå kan upprätthållas i yrkesinspektionens verksamhet. 

Målen för arbetsmiljöpolitiken lades fast i en tid med betydligt gynnsam

mare ekonomiska förutsättningar än f.n. Om den höga ambitionsnivån 

skall kunna vidmakthållas måste helt andra krav i fråga om precision i 

tillsynsarbetet ställas på de berörda myndigheterna. Myndighetens re

surser måste styras till områden där de största riskerna finns. De åtgärder 

som vidtagits inom arbetarskyddsverket under det gångna året för att öka 
tydligheten hos yrkesinspektionens inspektionsmeddelanden är ett uttryck 

för denna strävan. Arbetarskyddsstyrelsen har dessutom, alltsedan arbets

miljölagens tillkomst. lagt ned betydande resurser på att anpassa äldre 

författningar till den nya lagstiftningen men också till de nya förhållanden 

som följer av den tekniska utvecklingen. Detta arbete måste nu intensi

fieras. I arbetarskyddsstyrelsens anslagsframställning har styrelsen anmält 

sin avsikt att inom en treårsperiod se över samtliga äldre författningar. 

Syftet är bl.a. att eliminera föråldrade och onödigt detaljerade bestämmel

ser så att tillämpningen ute i arbetslivet underlättas. Det är viktigt att 

insatserna styrs mot de allvarligaste problemen i arbetsmiljön. Vidare bör 

styrelsen avgiftsbelägga viss granskningsverksamhet som utförs inom till

synsavdelningen. Det gäller såväl officiell granskning som sådan frivillig 

granskning vilken faller utanför ramen för den egentliga tillsynsverksamhe

ten. 

Frågan om ändrat huvudmannaskap för tillsynen av vissa mindre arbets

ställen kommer att belysas inom ramen för en översyn av den totala 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 108 

tillsynsverksamheten. Jag återkommer till detta under anslaget C2. Yrkes

inspcktionen. 
Frågan om risker för fosterskador till följd av faktorer i arbetsmiljön har 

genom tilläggsdirektiv (Dir. 1982: 14) överlämnats till föräldraförsäkrings

utredningen (S 1980:08). Enligt direktiven. som grundas på ett betänkande 

av socialutskottet. skall kommitten bl.a. överväga eventuella ändringar i 

arbetsmiljölagen. Ersättningsfrågan har -redan aktualiserats genom den 

författning om medicinsk kontroll vid blyarbete som utfärdats av arbetar

skyddsstyrelsen och som träder i kraft den 1 januari 1983. I kungörelsen 

stadgas att kvinnliga arbetstagare som är gravida eller som ammar i princip 

inte får sysselsättas i blyarbete. En konsekvens av denna föreskrift kan bli 

att dessa kvinnor tvingas till ofrivilliga yrkcsavbrott om de inte kan pla

ceras i annat arbete. Riskgruppen är dock mycket liten. 

Enligt vad jag erfarit bör i de fall omplacering inte är möjlig ersättning 

kunna utgå till de berörda kvinnorna enligt de regler som gäller för kontant 

arbetsmarknadsstöd eller ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. Dessa 

stödformer är avsedda att ge ekonomisk grundtrygghet vid arbetslöshet. 

Att de kan komma i fråga då gravida kvinnor på grund av risker för 

fosterskador tvingas avstå från förvärvsarbete får ses som en tillfällig 

åtgärd i avvaktan på att föräldraförsäkringsutredningen lämnar förslag till 

en permanent lösning på problemet. 

Företagshälsovårdsutredningen (A 1976:01) fortsätter sitt arbete. I förra 

årets budgetproposition anmäldes att utredningen i ett delbetänkande (Ds 

A 1981:01) Mät- och laboratorieresurser för bättre arbetsmiljö bl.a. föresla
git att officiell provning i form av arbetsmiljömätningar av skilda slag 

skulle kunna utföras av andra institutioner än riksprovplatser. Förslaget 
förutsätter emellertid en ändring i riksprovplatslagstiftningen och har där

för överlämnats för beaktande av en särskilt utredare under industridepar

tementet med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om officiell 

provning m.m. 
Den förra regeringen aviserade i 1982 års budgetproposition en avveck

ling av samhällets ekonomiska stöd till företagshälsovården. Förslaget 

drogs senare tillbaka. Förslaget skapade dock oro hos parterna på arbets

marknaden och takten i utbyggnaden av företagshälsovården har minskat 

under senare tid. Framför allt gäller detta inom den enskilda avtalsscktorn. 

Mot den redovisade bakgrunden är det angeläget att frågan om samhäl

lets ekonomiska stöd till företagshälsovården på nytt aktualiseras. Rege

ringen har därför för avsikt att inom kort i särskild ordning se över 

formerna för och finansieringen av samhällets stöd till företagshälsovår

den. 
Utredningen (A 1979:04) med uppdrag att se över arbetsmiljöinvcste

ringar i mindre och medelstora företag m.m. överlämnade år 1981 betän

kandet (Ds A 1981: 12) Om statligt stöd till arbetsmiljöinvesteringar. Efter 
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remissbehandling av betänkandet har riksdagen med anledning av proposi

tionen (prop. 1981/82:118, SoU 1981/82:49, rskr 1981/82:420) om Småföre

tag antagit förslag i huvudsaklig överensstämmelse med utredningens. 

Detta innebär.ändringar och förtydliganden i vissa författningar som regle

rar statligt ekonomiskt stöd till företag och instruktioner som reglerar de 

stödjande organen. Ändringarna syftar till att framhäva möjligheterna för 

vissa företag att även utnyttja de aktuella stödformerna för arbetsmiljöin

vesteringar. Riksdagen antog samtidigt förslag om författningsändringar så 

att ansökningar rörande statligt stöd till investeringar i produktionspro

cessen skall kompletteras med yttranden som belyser hur de anställdas 

företrädare bedömer de föreslagna investeringarna från arbetsmiljösyn

punkt. Ändringarna beräknas kunna träda i kraft i början av år 1983. 

I betänkandet (SOU 1982:30) Information om arbetsmiljörisker har ut

redningen (A 1979:0 I J rörande information öm risker i arbetsmiljön lämnat 

en rad förslag om hur information om bl.a. nya forskningsrön skall kunna 

föras ut i arbetslivet. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f.n. i 

regeringskansliet. 

Med anledning av förslag i den forskningspolitiska propositionen (prop. 

1981/82:106, SoU 1981182:54, rskr 1981/82:298) pågår f.n. inom regerings

kansliet förberedelserna för inrättande av en särskild forskningsdelegation 

vid arbetarskyddsstyrelsen. Syftet med delegationen skall främst vara att 

ge arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning en friare ställning inom 

myndighetens ram samt att främja kontakter med arbetsmarknadens parter 

och med övrig arbetsmiljöforskning i landet. Forskningsdelegationen _be

räknas kunna påbörja sitt arbete i början av år 1983. 

I den datapolitiska propositionen lprop. I 98 J/82: 123) anmäldes för riks

dagen att styrelsen för arbetarskyddsfonden på initiativ av LO. TCO och 

SAF föreslagit regeringen att 50 milj. kr. skulle avsättas för ett program för 
bättre arbetsmiljö och arbetsorganisation i samband med datorisering i 

arbetslivet. Programmet finansieras huvudsakligen med medel som hos 

fonden avsatts för medbestämmande- och styrelserepresentantutbildning. 

Medel till skjuts vidare från fondens kapitalbehållning och från statsbudge

ten. Riksdagen godkände (AU i981/82:29, rskr 1981/82:376) omdisposi

tionen. Verksamheten har påbörjats. 

Regeringen planerar att inom kort tillsätta en kommission för beredning 

av frågor 5om rör kemiska hälsorisker. Kommissionen kommer att be

handla en rad frågor som har nära anknytning till eller ingiir som en del i 

arbetsmiljöarbetet. I första hand gäller detta produktkontrollen. 

A rhe tsa npass n ing 

Arbete åt alla är ett centralt mål för arbetsmarknadspolitiken. Detta 

innebär ett erkännande av att alla som vill ha ett arbete också skall ges en 

möjlighet att förvärvsarbeta. 

Ett mål för samhällets handikappolitik är att handikappade skall uppnå 
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full delaktighet och jämlikhet. På det arbetsmarknadspolitiska området 

innebär detta att insatserna måste inriktas på att skapa förutsättningar för 

att personer med handikapp på jämlik grund skall kunna bli delaktiga i 

arbetslivets gemenskap. 
Arbetssökande med arbetshandikapp möter svårigheter också i tider 

med hög efterfrågan på arbetskraft. I det nuvarande svåra arbetsmarknads

läget med en för vårt land osedvanligt hög arbetslöshet ökar deras svårig

heter att hävda sig på arbetsmarknaden. En viktig förutsättning för att 

personer med arbetshandikapp skall kunna få arbete är att sysselsättningen 

kan hållas på en hög nivå. Att bekämpa arbetslösheten måste därför vara 

en förstahandsuppgift om arbetshandikappade i ökad utsträckning skall ha 

en reell möjlighet att delta i arbetslivet. 

Under 1970-talets början lades grunden till den arbetsrättsliga lagstift

ning som har särskilt stor betydelse för arbetshandikappades möjligheter 

på arbetsmarknaden. Genom lagstiftningen tillförsäkrades sjuka och han

dikappade ett förstärkt anställningsskydd. Lagen (1974: 13) om vissa an

ställningsfrämjande åtgärder ger förutsättningar för ett aktivt samarbete 

mellan arbetsmarknadens parter och arbetsförmedlingarna i syfte att främ

ja möjligheterna för äldre och handikappade att få och behålla ett arbete. 

Genom en än mera medveten och konsekvent tillämpning av främjandela

gen bör fler äldre och arbetshandikappade kunna ges en möjlighet till 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

De särskilda bidrag som lämnas till arbetshjälpmedel åt handikappade 

har betydelse genom att de möjliggör för personer med arbetshandikapp alt 

utföra sina arbetsuppgifter. Bidragsgivningen kan gälla speciella arbetstek
niska hjälpmedel, särskilda anordningar på arbetsplatsen, ombyggnader 

eller annan handikappanpassning av arbetsmiljön, bidrag till teckenspråks

tolk för kommunikation med en döv arbetstagare, arbetsbiträde åt synska

dade eller rörelsehindrade arbetstagare m.m. I tider när resurserna är 

knappa är det särskilt viktigt att tillgängliga resurser fördelas rättvist och 

alt man i första hand söker stödja de svagaste grupperna. Bidragen till 

arbetshjälpmedel. särskilt till olika slag av anordningar på arbetsplatsen, 

har i alltför stor utsträckning kommit att lämnas för åtgiirder som utgör 

normala arbetsmiljöförbättringar. Bidragsgivningen har till en betydande 

del gällt egenföretagare och insatser för att förbättra deras arbetsmiljö. 

Eftersom egenföretagare omfattas av arbetsmiljölagen har de ett ansvar för 

den egna arbetsmiljön. En konsekvens härav bör vara att den arbetsmark

nadspolitiskt motiverade bidragsgivningen endast bör avse sådana spe

ciella handikapphjälpmedcl eller anordningar som inte kan anses utgöra 

normala arbetsmiljöåtgärder. 

Genom en restriktivare bidragsgivning till egenföretagare ges ökat eko

nomiskt utrymme att lämna bidrag till arbetsbiträden åt handikappade, till 

inläsning på ljudband av facklitteratur åt synskadade, utbildning av tecken

språkstolkar för kommunikation med döva arbetstagare m.m. Den före

slagna omprioriteringen innebär inte någon ökad budgetbelastning. 
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Lönebidrag har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att ge personer 

med arbetshandikapp arbete på vanliga arbetsplatser. Stödformen väntas 

fortsätta att öka i omfattning under budgetåret 1983/84. Sedan Iönebidrags

rcformen genomfördes den I juli 1980 har en avsevärd ökning av antalet 

lönebidragsplatser skett hos de allmännyttiga organisationerna, trots att 

lönebidragsreformen för deras del innebar att de själva skall svara för 10 % 

av lönekostnaden för dem som nyrekryteras efter den I juli 1980. Ökningen 

har varit särskilt markant om man jämför med utvecklingen av antalet 

lönebidragsplatser hos enskilda företag. För budgetåret 1983/84 får antalet 

lönebidragsplatser hos allmännyttiga organisationer öka med 500 platser. 

Under en övergångstid fram till den I juli 1983 har de allmännyttiga 

organisationerna full kostnadstäckning för anställda med lönebidrag som 

före lönebidragsreformens ikraftträdande hade statligt arkivarbete hos 

dem. AMS föreslås få möjlighet att i vissa fall lämna ett tillfälligt stöd för 

lönebidragsanställning till främst invandrar- och handikapporganisationer 

som behöver ytterligare övergångstid för att klara ett eget kostnadsansvar. 

En förutsättning för stöd är att organisationerna uppger sig kunna svara för 

10% av lönekostnaden fr.o.m. budgetåret 1984/85. 

Förslag läggs fram om ökade möjligheter att lämna förhöjt lönebidrag för 

svårt handikappade som har anställning med lönebidrag på mycket små 

arbetsplatser. 

Eftersom anslaget till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sys

selsättning numera domineras av medel till lönebidrag och därmed är 

starkt lönerelaterat bör anslaget fr.o.m. budgetåret 1983/84 omvandlas från 

reservationsanslag till förslagsanslag. 

Regeringen uppdrog i juli 1981 åt Stiftelsen Samhällsföretag att med 

utgångspunkt i vunna erfarenheter genomföra en kartläggning och översyn 

av verksamheten inom stiftelseorganisationen. Härvid skulle särskilt prö
vas vilka kostnadsbesparande förändringar av organisatorisk eller annan 

art som stiftelsen bedömde vara möjliga inom ramen för den arbetsmark

nadspolitiska och sociala målsättningen som enligt riksdagens beslut gäller 

för verkstäder för skyddat arbete. Stiftelsen överlämnade i december 1981 

till regeringen rapporten Begränsad översyn av Samhällsföretagsgruppen. 

Rapporten har remissbehandlats och är föremål för behandling i regerings

kansliet. 

En interdepartemental arbetsgrupp har tillsatts för fortsatt behandling av 

frågor som bl.a. rör Samhällsföretagsgruppens organisation och finansi

ering. 

Medel till arbetsmarknadsintituten (Ami) har beräknats enligt huvud

förslaget. 

AMS kommer före den I april 1983 att lämna en rapport över projekt

verksamheten med inriktning på arbetssökande invandrare med särskilda 

svårigheter. Särskilda medel föreslås för fortsatt projektverksamhet. Den

na bör, allteftersom invandrarprojektet avslutas och erfarenheterna förs ut 
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i Ami-organisationen. i stället kunna inriktas på metodutveckling för sö

kande med socialmedicinska arbetshandikapp. 

Flera kommitter inom arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde 

arbetar nu med frågor som rör arbetshandikappades situation på arbets

marknaden och i arbetslivet. Den parlamentariska utredningen (A 1982:02) 

med uppdrag att se över de handikappades situation på arbetsmarknaden 

har nyligen inlett sitt arbete. Kommitten kommer genom tilläggsdirektiv 

att ges i uppdrag att bereda frågan om någon form av rehabiliteringsstöd 

som bl.a. bör innebära mer systematiska insatser för att ge unga handikap

pade arbete, praktik eller utbildning i stället för förtidspension. Vidare 

skall kommitten se över de former för praktik och arbetsmarknadsutbild

ning i företag av äldre och arbetshandikappade som nu finns. 

Den särskilde utredaren (A 1981:04) med uppdrag att behandla samver

kan i arbetsmiljö- och arbetsanpassningsfrågor kommer att fortsätta sitt 

arbete under år 1983. 
Detsamma gäller den särskilde utredare (A 1981 :03) med uppdrag att 

undersöka hur ett system med kontrakt mellan arbetsförmedling och ar

betsgivare rörande de senares rekrytering skall kunna utformas. Förslag 

skall lämnas första halvåret 1983. 

Bilstödskommittcn (S 1979:04) har nu slutfört sitt arbete och redovisat 

sina överväganden och förslag i betänkandet (SOU 1982:44) Nytt bilstöd 

till handikappade. I avvaktan på den fortsatta beredningen av förslagen 

inom regeringskansliet kvarstår det arbetsmarknadspolitiskt motiverade 

bil stödet. 

Arbetstid m. m. 

Den 1 januari 1983 träder den nya arbetstidslagen ( 1982:673) i kraft. 

Lagen stämmer i stora delar överens med den gamla arbetstidslagen och 

med de förutvarande bestämmelserna i 4 kap. arbetsmiljölagen. I den nya 

lagen samlas alla bestämmelser om arbetstider utom de som gäller minder

åriga. De senare bestämmelserna finns kvar i arbetsmiljölagen. De vikti

gaste förändringarna i den nya lagen gäller övertidsreglerna och införandet 

av begränsningar av den s.k. mertiden för deltidsanställda. Övertiden och 

mertiden maximeras normalt till 200 timm~r per år. Semester. sjukfrånvaro 

och andra ledigheter skall enligt den nya lagen tas in i underlaget då övertid 

och mertid beräknas. I lagen finns vidare nya regler om skyldighet för 

arbetsgivarna att i rimlig tid i förväg underrätta arbetstagarna om arbetsti

dens förläggning liksom regler om möjlighet att träffa lokala kollektivavtal 

och avvikelser från lagens regler. En annan nyhet är omläggningen och 

förenklingen av myndighetshandläggningen av dispenser m.m. i arbetstids

ärenden. Lagen innebär också att beslut om vissa arbetstidsiirenden de

centraliseras från arbctarskyddsstyrelscn till yrkcsinspektionen. Sank

tionssystemet ändras bl.a. så att det vid sidan av de tidigare straffbestäm

melserna införs en övertidsavgift för den som bryter mot lagreglerna om 
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övertid. Lagen är i sin helhet dispositiv. Avsteg från lagen sker genom 

kollektivavtal företrädesvis mellan arbetsgivare och centrala arbetstagar

organisationer. 

Den tidigare regeringen tog under år 1980 initiativ till tre delprojekt för 

att se över ledighetslagarnas effekter. Bl.a. lämnade regeringen medel till 

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle för att studera de organisatoriska 

effekterna av ledighetslagarna. Resultatet har redovisats i rapporten Mot 

ökat flexliv. 

Riksrcvisionsverket analyserade ekonomiska aspekter på den samlade 

frånvaron. Såväl företagsekonomiska, statsfinansiella som samhällsekono

miska konsekvenser av frånvaron har belysts i rapporten Frånvaron i 

arbetet - omfattning. utveckling och kostnader. 

Det tredje delprojektet, en lagteknisk översyn av ledighetslagstiftningen. 

har genomförts inom arbetsmarknadsdepartementet. Resultatet av detta 

arbete har presenterats i en departementspromemoria (Ds A 1982:05) 

Lcdighetslagarna, en lagteknisk granskning. De här nämnda rapporterna 

har remissbehandlats. 

För att bekämpa arbetslösheten har i vissa europeiska länder ofta frågan 

om s.k. work-sharing - dvs. förkortning av arbetstid i kombination med 

ner anställda - nämnts som en möjlig väg. 

De nordiska fackliga organisationerna har varit kritiska till denna lösning 

och bl.a. pekat på att behovet av arbetskraft vid generella arbetstidsför

kortningar oftast kompenseras genom rationaliseringar. Vissa attitydför
ändringar har dock kunnat spåras på senare tid. Bl.a. har Finlands fackför

bunds centralorganisation. FFC. nyligen av sysselsättningsskäl krävt ar

betstidsförkortningar. 

I Sverige råder såväl politisk som facklig enighet om att avvisa work

sharing som ett sysselsättningspolitiskt medel. LO och TCO har vid sina 
senaste kongresser uttalat sig mot att förkorta arbetstiderna för att skapa 

fler jobb. Organisationerna står fast vid sina tidigare ståndpunkter att 

arbetstiderna inte skall förkortas förrän det finns ett ekonomiskt utrymme. 

Detta innebär att arbetstidsförkortningar endast bör tas ut som en stan

dardhöjning till följd av ökad produktivitet. 

De olika möjligheter till deltid. lagstadgade och andra. som finns i vårt 

land har inte haft syssclsättningspolitiska mål. Emellertid har deltidstjänst

göring av utbildningspolitiska. familjepolitiska, arbetsrättsliga m.fl. skäl 

haft effekter på sysselsättningen. Deltid har främst utnyttjats inom service

sektorn, både den offentliga och den privata, dvs. inom starkt kvinnodomi

nerade sysselsättningsområden. År 1980 arbetade 880000 kvinnor deltid. 

Motsvarande siffror för män var 160 000. 

Under nästan hela 1960- och 1970-talen var tillväxttakten inom den 

offentliga sektorn mycket hög, speciellt inom de kommunala och lands

tingskommunala områdena. Genom att många av de arbetstillfällen som 

härigenom skapades tillkom inom yrkesområden som traditionellt domine

rats av kvinnor och många kvinnor tog deltidsarbete kom sysselsättningen 
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mätt i antal personer att öka betydligt mer än antalet heltidstjänster som 

inrättades. Detta var en väsentlig anledning till att den kraftiga sysselsätt

ningsökningen under 1960- och 1970-takn kunde komma till stånd trots att 

den varuproducerande sektorn med ett par kortare avbrott minskat sin 

arbetskraftsefterfrågan sedan slutet av 1960-talet. 

I slutet av 1970-talet inträffade dock två förändringar i det tidigare 

mönstret. Dels minskade expansionstakten i den offenliga sektorn såväl 

inom den kommunala som den statliga. dels märktes en tendens till ökat 

arbetstidsuttag bland de deltidsarbetande. Andelen heltidsarbetande har 

också ökat. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har i maj 1982 i rapporten Byta arbetstid 

- byta jobb bl.a. redovisat material om arbetstidsbyten under perioden 

1970-1981. Rapporten har utarbetats på uppdrag av delegationen (A 

1974:09) för arbetstidsfrågor !DELFAl. I rapporten konstateras bl. a. att 

den totala sysselsättningsökningen under 1970- talet var ca 400 000 perso

ner. Antalet heltidsarbetande var i stort sett oförändrat. medan deltidsar

betet ökade mest bland ·kvinnor i åldrarna 25-34 år. Under slutet av 

1970-talct minskade dock ökningstaktcn för deltidsarbetet. En utveckling 

har också skett så att allt färre arbetar kort deltid. medan den långa 

deltiden har blivit allt vanligare. 

Med anledning av SCB-rapporten skickade DELFA ut en enkät till de 

organisationer och myndigheter som är representerade i delegationen. 

Nästan samtliga tillfrågade. LO, TCO, SACO/SR, SAF, Landstingsför

bundct och Svenska Kommunförbundet uppger att man i olika hög grad 
kunnat iaktta en ökad arbetstid för de deltidsanställda. Endast statens 

arbetsgivarverk har svarat att man inte observerat något som tyder på ett 

ökat arbetstidsuttag bland de deltidsarbetande. Landstingsförbundet kon

staterar att antalet deltidsanställda inom landstingssektorn ökat under 

många år. Enligt statistik från början av år 1982 har dock ökningen nu 

avstannat och antalet deltidsanställda t.o.m. minskat. Således har andelen 

heltidsanställda ökat från 50,6~+ till 5104% på ett år, medan de timavlö

nade minskat från 10% till 8.6% under samma period. Den genomsnittliga 

arbetstiden har ökat för både timanställda och deltidsanställda. 

Anledningarna till det ökade arbetstidsuttaget kan vara flera. En anled

ning kan vara att de deltidsarbetande hör till de få grupper som på detta 

sätt kan kompensera sig för de reallönesänkningar som ägt rum de senaste 

åren. 

Att det ökade arbetstidsuttaget nu återspeglas i sysselsättningsstatisti

kcn kan också bero på att stora kvinnogrupper med deltid har barn som nu 

kommit upp i sådan ålder att behovet av deltid på grund av barntillsyn 

minskat. Många av dessa mödrar är födda under 1940-talet. Som framgår 

av följande diagram var 40-talskullarna ovanligt stora. Effekterna av ett 

ökat arbetstidsuttag bland dessa kvinnor blir därför särskilt märkbara. Det 

finns i dag mer än 450000 kvinnor med barn urider sju år. Om behovet av 

deltid antas minska när barnet fyllt sju år innebär det teoretiskt att mer än 
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40000 kvinnor årligen kan förväntas efterfråga ett ökat utrymme på arbets

marknaden antingen i form av längre deltid eller i vissa fall helt nya 

arbeten. Detta sker parallellt med att antalet ungdomar som är på väg in i 

arbetsmarknaden är ovanligt stort. 

Befolkningen år 1983 
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Den utvecklingen styrks också, som tidigare nämnts. av att antalet 

del tidssysselsatta som enligt AK U uppgivit att de arbetar deltid av arbets

marknadsskäl ökat från 90 000 till 113 000 personer vid jämförelse mellan 

de tre första kvartalen 1981 och 1982. 

Nytillträdande kvinnor och ungdomar tillhör dem som möter särskilda 

svårigheter på dagens arbetsmarknad. Det är viktigt att noga följa utveck

lingen för dessa grupper och bl.a. söka kartlägga orsakerna till och effek
terna av de här nämnda arbetstidsförändringarna. Regeringen kommer 

därför inom kort att ge delegationen för arbetstidsfrågor (l)ELFA) nya 

direktiv med uppdrag att följa utvecklingen på arbetstidsområdet med 

särskild hänsyn till de problem som här redovisats. 

Medbestämmande, anstiillninRsskydd m. m. 

Ett centralt medbestämmandeavtal har under år 1982 slutits mellan 

SAF-LO/PTK. Avtalet är ett utvecklingsavtal som reglerar de anställdas 

inflytande i frågor som rör företagets utveckling. Avtalet ger bl a. de lokala 

fackliga organisationerna rätt att anordna fackliga möten på betald arbets

tid och att anlita löntagarkonsulter. Där finns också riktlinjer för koncern

facklig verksamhet. 

Att avtal nu även har träffats inom denna del av den privata sektorn 

innebär att medbestämmandeavtal finns inom alla de centrala avtalsområ

dena. Med utgångspunkt i dessa centrala avtal fortsätter arbetet på det 

lokala planet för att anpassa formerna för de anställdas medbestämmande 

till skilda arbetsplatsers särskilda förutsättningar. 
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Nya arbctsrättskommitten <A 1976:02) som tillsattes år 1976 skulle enligt 

sina direktiv först behandla frågor om utvidgning av förtroendemannalagen 

och finansiering av den fackliga verksamhet som skulle komma att beröras 

av utvidgningen samt frågor om arbetslivsforskning och facklig informa

tion på betald arbetstid. Utredningen redovisade sina förslag i dessa delar 

år 1977 i ett delbetänkande. Den dåvarande regeringen förelade aldrig 

riksdagen någon proposition med ankdning av utredningens förslag. 

Nya arbetsrättskommittcn har nyligen avlämnat ett betänkande !SOU 

1982:60) MBL i utveckling om erfarenheter kring tillämpningen av medbe

stämmandelagen m. m. 

Den I april 1982 trädde en ny lag om anställningsskydd ( 1982:80) i kraft. 

I lagen har regler om provanställning under högst 6 månader införts. 

Provanställning kunde tidigare bara medges om den hade stöd i ett kollek

tivavtal på arbetsplatsen. Lagen medger också anställning för att utföra 

extra arbete om behovet beror på tillfällig arbetsanhopning. Sådan anställ

ning tillåts under högst 6 månader på en tvåårsperiod. I övrigt innehåller 

lagen nya regler om fackligt inflytande i samband med driftsinskränkning

ar. De senare reglerna ansluter till medbestämmandelagen. Även skade

ståndsrcglerna har ändrats i den nya lagen. Lagen om anställningsskydd 

genomdrevs i riksdagen trots kraftig kritik från de fackliga centralorganisa

tionerna och den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. 

Som framgår av regeringsförklaringen är det regeringens avsikt att åter

uppta reformarbetet på arbetsrättens område. En rad frågor som har aktua

liserats under de senaste åren. bör nu göras till föremål för en samlad 

bedömning (jfr AU 1982/83:6). Dä·:vid bör beaktas inte bara behovet av 

lagstiftning utan även den rättsutveckling som sker genom avtal. exempel

vis det nyss nämnda utvecklingsavtalet mellan SAF och LO/PTK. De 

utredningar som har gjorts, exempelvis av nya arbetsrättskommitten, skall 

beaktas. Vissa andra frågor kan behöva utredas ytterligare. 

Regeringen har mot den angivna bakgrunden knutit en särski.ld bered

ningsgrupp till arbetet inom arbetsmarknadsdepartementet. En viktig upp

gift för beredningsgruppen blir att förbereda regeringens ställningstagan

den till hur reformarbetet bör läggas upp och till vilka frågor som på 

kortare eller längre sikt bör föreläggas riksdagen. Det kan med denna 

uppläggning bli aktuellt att presentera vissa förslag redan under det inneva

rande riksmötet. Även pcrmittcringsfrågorna kan kräva en snar lösning, 

om inte arbctsmarknadsparterna kan enas om ett avtal på denna punkt. 

Också andra frågor på anställningsskyddets område. t.ex. provanställ

ningsreglerna, är sådana att lagstiftning kan bli aktuell. om arbetsmark

nadsparterna inte kan finna en från sociala utgångspunkter acceptabel 

lösning. 

Arbetsmarknadens parter får sedan år 1977 bidrag till utbildning och 

information kring medbestämmandelagen och på lagen grundade avtal. 

Stödet utgår via arbetarskyddsfonden och finansieras med en arbetar-
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skyddsavgift. Under budgetåret 1981/82 beräknas ca 400 000 personer ha 

deltagit i utbildningsaktiviteter på detta område. 

Med medel från arbetarskyddsfonden finansieras också bl.a. verksam

heten vid arbetslivscentrum. Vid centret, som har ett femtiotal fast anställ

da forskare, bedrivs forskning kring arbetslivsfrågor med huvudsaklig 

inriktning på arbetslivets demokratisering. 

Statligt bidrag utgår också via arbetarskyddsfonden för utbildning av 

anställdas representanter i myndigheters och företags styrelser. Under 

budgetåret 1981/82 har ca 4 000 fackliga förtroendemän deltagit i denna typ 

av utbildning. 

Alltsedan arbetarskyddsfondens tillkomst år 1972 har utbildningen i 

arbetsmiljöfrågor spelat en central roll. Med bidrag från arbetarskyddsfon

den har Arbetarskyddsnämnden och samverkansorganen i arbetsmiljöfrå

gor på den statliga och kommunala sektorn utarbetat utbildningsmaterial 

för den grundläggande arbetsmiljöutbildningen. I många fall har även 

branschanpassningar gjorts som komplement eller påbyggnad till dessa 

kurser. Utbildningsmaterialet är främst avsett för skyddsombud och ar

betsledare. Årligen deltar ca 60000 personer varav ca 30000 skyddsombud 

i arbetsmiljöutbildningen. 

Jag övergår nu till att behandla frågan om statligt stöd till löntagarorgani

sationerna för forskningsinitierande verksamhet. 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av proposition 

1978/79: 190 om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning ( Ub U 

1978/79:44, rskr 1978/79:190) fick de fackliga organisationerna ekonomiskt 

stöd till forskningsinitierande verksamhet under budgetåret 1979/80. Stö

det utgick ur arbetarskyddsfonden och uppgick till 5 milj. kr. Medlen 

skulle användas för att utarbeta forskningsprogram. kunskapsöversikter. 

remissarbete inom områden som rör vetenskapliga frågor etc. Medlen var 

avsedda att kunna användas inom vitt skilda områden och inte knutna till 

arbetarskyddsfondens programområden. 

I 1981 års budgetproposition föreslog dåvarande arbetsmarknadsminis

tern att stödet skulle utgå ytterligare en gång och med samma summa 5 

milj. kr. Han föreslog också att det därefter inte skulle utgå fler gånger i 

framtiden bl.a. med hänvisning till att verksamheten till stora delar kom att 

bedrivas inom områden som låg utanför fondens programområde. Han 

anförde vidare att det visserligen var viktigt att löntagarorganisationerna 

gavs möjlighet att bygga upp kompetens och kunnande i sådan omfattning 

att de kunde påverka, medverka och initiera forskning inom alla områden 

men att ett sådant ekonomiskt stöd inte borde vara permanent. Verksam

heten borde vidare enligt föredragandens mening i framtiden finansieras av 

organisationerna själva om de ansåg den viktig. 

I propositionen 1981/82: 106 om forskning m.m. anmälde dåvarande ar

betsmarknadsministern att LO och TCO hos regeringen hemställt om 

ytterligare medel ur arbetarskyddsfonden för forskningsinitierande verk-
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samhet. Med hänvisning till vad han tidigare anfört i frågan var han inte 

beredd att ompröva sitt tidigare ställningstagande i frågan. 

LO och TCO har därefter i skrivelse den 30juni 1982 ånyo hemställt hos 

regeringen att medel för denna forskningsinitierande verksamhet skall få 
utgå ur arbetarskyddsfonden som ett bidrag till organisationerna och att 

regeringen skulle ompröva sitt tidigare ställningstagande. 

Jag delar inte min företrädares uppfattning om statligt stöd till organisa

tionerna för denna verksamhet. Tvärtom anser jag att det är av stort värde 

att de anställdas synpunkter och kompetens tas tillvara inom forskningen. 

Det är därför enligt min mening rimligt att staten också stödjer. och upp

muntrar de fackliga organisationerna när de söker bredda inflytandet över 

forskningens inriktning och tillföra nya aspekter på forskningen som anses 

motiverade ur löntagarkollektivets synvinkel. Regeringen bör därför in

hämta riksdagens bemyndigande att ur arbetarskyddsfonden fördela. bi

dragsmedel till löntagarorganisationerna för forskningsiniticrande verk

samhet. Det bör ankomma på regeringen att fastställa bidragets storlek. 

Hemstiillan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att bemyndiga regeringen att ur arbetarskyddsfonden fördela bi

dragsmedel till löntagarorganisationerna för forskningsinitierande 

verksamhet. 

C I . Arbetarskyddsstyrelscn 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

139811000 

142222000 

150750000 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 

arbetstidsfrågor, vartill räknas arbetsmedicinska frågor och frågor rörande 

den centrala tillsynen inom produktkontrollagstiftningen. Styrelsen är 

chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 

Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Denna utgörs av generaldi

rektören, överdirektören och nio ytterligare ledamöter, varav sju represen

terar parterna på arbetsmarknaden och två är riksdagsledamöter. I verks

styrelsen ingår vidare två personalföreträdare. Inom styrelsen finns tre 

avdelningar, nämligen tillsynsavdelningen. forskningsavdelningen och ad

ministrativa avdelningen. 

Till arbetarskyddsstyrelsen är knuten en arbetstidsnämnd. som består 

av generaldirektören eller överdirektören, chefen för arbetstidsbyrån, en 

tjänsteman som generaldirektören utser samt sex ytterligare ledamöter 

som representerar parterna på arbetsmarknaden. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Arbetarskydds- Före-
styrelsen draganden 

Personal 556 

Anslag 

Förvaltningskostnader 108159000 + 7952000 +2311000 
(därav lönekostnader) (86196000) (+ 615 OOOl (+2945000) 

Lokalkostnader 28 018000 + 5091000 +2 342 000 
U ppdragsverksamhet 6045000 + 3875000 +3875000 

142222000 +16918000 +8528000 

Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen, som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under Uppbörd av statens verksamhet beräknas till I 0 350 000 

kr. för budgetåret 1983/84. (För budgetåret 1982/83 beräknas 8500000 kr.) . 

Arberarskyddsstyrelsen 

Enligt arbetarskyddsstyrelsen har det visserligen skett en positiv ut

veckling inom arbetsmiljöområdet men situationen är ändå långt ifrån 

tillfredsställande. Intensifierade åtgärder behövs därför. Enligt styrelsen 
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gäller detta i hög grad arbetarskyddsverkets huvuduppgifter: att utarbeta 

föreskrifter med stöd av arbetsmiljölagen. att utöva tillsyn ute på arbets

platserna samt att bedriva forskning och utbildning. En förutsättning för 

att arbetarskyddsverket skall kunna upprätthålla dagens ambitionsnivå niir 

det gäller tillsyn och forskning är. enligt styrelsen, att man även i fortsätt

ningen kan disponera tillräckliga resurser. 

Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse att antalet dödsolyckor i 

arbetet fortsatt att minska. Enligt styrelsen kan orsakerna till detta sökas i 

en kombination av faktorer såsom en ökande insikt om arbetsmiljöns 

betydelse för säkerhet och hälsa, ett alltmer intensifierat skyddsarbete i 

förening med ett omfattande lagstiftnings- och tillsynsarbete. de stora 

forskningsinsatserna och inte minst den tekniska utvecklingen i sig. 

Styrelsen konstaterar emellertid att antalet olycksfall i arbetslivet fortfa

rande är högt och att det därför finns ett stort behov av fortsatta och ökade 

insatser för att eliminera risker i arbetsmiljön. Ändamålsenliga föreskrifter 

samt en mer intensiv tillsyn ute på fältet utgör här angelägna inslag. 

Under år 1982 har den första arbetsskadestatistik som bygger på det nya 

informationssystemet om arbetsskador (ISA) publicerats. Styrelsen fram

håller att arbetsskadestatistiken visserligen ger begränsad information men 

att denna ändå är mycket viktig som underlag för beslut om inriktningen av 

styrelsens arbete. Resultaten av svensk och utländsk forskning och teknisk 

utveckling utgör dock det viktigaste underlaget. De senaste decenniernas 

forskning har sålunda gett ny och rik kunskap om sambanden mellan 

sjukdom och arbetsmiljö. Det behövs intensifierad forskning och utveck

ling av ny teknik till grund för eliminationstekniska åtgärder. hanteringsfö
reskrifter, produktkontroll m.m. Även forskningen inom olycksfallsområ

det behöver ökas. 
Önskemål om särskilda prioriteringar när det gäller föreskriftsarbetet 

framförs till styrelsen från olika håll. I syfte att begränsa antalet författ

ningar finns en strävan att varje föreskrift skall täcka ett så brett område 

som möjligt. Som ett problemområde betraktar styrelsen tillämpningen av 

vissa äldre anvisningar som utfärdats med stöd av arbetarskyddslagen. 

Ofta har förutsättningarna för dessa regleringar ändrats genom samhällets 

utveckling och anvisningarna kan i sådana fall verka hämmande för den 

fortsatta utvecklingen. Styrelsen har som målsättning att inom en treårspe

riod se över de anvisningar som utfärdats med stöd av arbetarskyddslagen· 

och i de fall det är aktuellt ersätta dessa anvisningar med föreskrifter. Bl.a. 

pågår inom styrelsen ett arbete som syftar till att på grundval av de 

erfarenheter som vunnits ersätta förordningen (1979: 1174) om förhands
prövning enligt arbetsmiljölagen av användning av hybrid-DNA-teknik 

med föreskrifter från arbetarskyddsstyrelsen. 

Styrelsen yrkar i sin anslagsframställning på oförändrad reell medelstill

delning. Därutöver begär styrelsen anslagsförstärkningar inom ett par om

råden där behoven inte kan tillgodoses ens inom ramen för oförändrade 
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reala resurser. En nedskärning med 2 c;;;. i enlighet med huvudförslaget 

skulle leda till en anslagsminskning för arbetarskyddsverket om ca 

5 400000 kr. Möjligheterna att åstadkomma besparingar genom minskning 

av utgifter av omkostnadskaraktär är enligt styrelsen i stort sett uttömda. 

För budgetåret 1983/84 kan endast en ytterligare minskning av omkostna

derna med ca 800000 kr. komma i fråga. En sådan nedskärning skulle 

enligt styrelsen kräva dels en ytterligare neddragning av utgifterna för 

kontorsdriften dels en minskning av vissa informationsinsatser och dels en 

viss minskning av omkostnaderna inom personalutbildningen. Möjliga be

sparingar på lokalkostnadssidan uppskattar styrelsen till ca 1 milj. kr. 

Eftersom verksamheten vid arbetarskyddsverket är mycket personalinten

siv - ca 80 % av förvaltningskostnaderna utgörs av lönekostnader -

bedömer styrelsen att om besparingskravet enligt huvudalternativet skall 

uppfyllas blir följden med nödvändighet personalminskningar. En minsk

ning av lönekostnaderna med 3600000 kr. innebär enligt styrelsen en 

personalminskning med ett 20-tal personer. Detta skulle innebära en kapa

citetsminskning inom såväl tillsyns- som forskningsverksamheten. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 8 083 000 kr. 

2. Styrelsens anslagsberäkning utgår från att kompensation skall utgå 

med 1 500000 kr. i likhet med tidigare år för de besparingar på statsbudge

ten som riksdagen beslutade om i anledning av propositionen (1980/81 :20) 

om besparingar i statsverksamheten m.m. 

3. Kostnaderna för styrelsens uppdragsverksamhet balanseras av in

täkter. För budgetåret beräknas kostnaderna för verksamheten stiga med 

3 875 000 kr. Ökningarna gäller främst uppdragsverksamheten vid forsk

ningsavdelningen. försäljning av publikationer samt fortbildning inom före

tagshälsovården. 

4. Styrelsen föreslår att 3 600 000 kr. förs till ett nytt anslag (reserva
tionsanslag) för anskaffning och underhåll av vetenskaplig apparatur. Den

na anslagsform skulle ge styrelsen möjighet att på ett mer flexibelt sätt 

utnyttja tillgängliga resurser. Av beloppet skulle 600 000 kr. tillföras från 

anslaget C 1 som skulle reduceras med motsvarande belopp. 

5. Utredningen (A 1979:01) rörande information om risker i arbetsmiljön 

ONRA) har i sitt betänkande <SOU 1982:30) Information om arbetsmiljö

risker föreslagit att arbetarskyddsstyrelsens bibliotek skall utvecklas till 

ett s.k. ansvarsbibliotek på arbetsmiljöområdet. Styrelsen förordar att 

detta förslag genomförs och att 200000 kr. ställs till styrelsens förfogande 

för inköp av litteratur m.m. 

6. Delegationen för hybrid-DNA-frågor har enligt sin instruktion som en 

av sina uppgifter att informera allmänheten om utvecklingen inom hy

brid-DNA-området. Styrelsen anser att ett effektivt sätt att åstadkomma 

detta är att ordna periodiskt återkommande symposier. Man planerar 

därför att under budgetåret 1983/84 anordna ett symposium och avrappor-
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tera detta i en tryckt skrift för att medge spridning av erfarenheterna tilJ en 

vidare kr.ets. Kostnaderna har uppskattats till 200000 kr. 

7. För kostnader i anslutning till den forskningsdclegation som skall 

inrättas hemställer styrelsen om 60000 kr. 

Föredraganden 

Regeringens strävanden att hålla tillbaka ökningarna av de offentliga 

utgifterna .måste även beröra arbetarskyddsverket. Huvudförslaget skall 

därför gälla även för styrelsens del. Det är naturligt att de senare årens 

ekonomiska förhållanden måste medföra att de utstakade arbetsmiljömå

len måste uppnås med delvis andra metoder än vad vi har vant oss vid. En 

högre effektivitet i tillsynsarbetet måste således i stort sett åstadkommas 

inom ramen för befintliga resurser. Detta ställer stora krav på arbetar

skyddsverket. Bl.a. krävs stor öppenhet för nya idcer såväl beträffande 

inriktning som organisation av verksamheten. 

En sådan öppenhet har enligt min uppfattning redan kommit till uttryck i 

styrelsens verksamhet.· Bl.a. har styrelsen under senare år dels på eget 

initiativ dels på regeringens uppdrag genomfört en rad åtgärder i syfte att 

höja effektiviteten i verksamheten. Det s.k. ASSÖ- projektet gav en ge

nomlysning av verkets administrativa rutiner och ledde fram till vissa 

organisatoriska förändringar. Vissa mindre projekt vilka utgör en uppfölj
ning av ASSÖ-projektet inom avgränsade områden pågår alltjämt. Vidare 

pågår slutstudien för ett integrerat datoriserat informationssystem för ar

betsskador OSA) och samordnat arbetsställeregister (SARA). Systemet 

syftar dels till att förbättra förutsättningarna för ett effektivt tillsynsarbete 
såväl regionalt som centralt dels till att ge bättre underlag för forskning. 

Inom ISA sysselsätts f.n. ett femtontal personer som inte har fasta tjäns
ter.· Skälet är att regeringen inte har ansett det lämpligt att inrätta sådana 
tjänster innan verksamheten fått en slutlig form. 

Av stor betydelse för styrelsens möjligheter till kontroll och styrning av 

verksamheten är det projekt för en verksamhetsinriktad budgetering som 
nu tas fram. Ett sådant hjälpmedel torde enligt min mening vara väsentligt 

för att bl.a. parterna i arbetarskyddsstyrelsens styrelse skall kunna göra de 

prioriteringar som är nödvändiga om en fortsatt hög ambitionsnivå i arbets

miljöarbetet skall kunna vidmakthållas under de begränsade samhällseko

nomiska förutsättningar jag redan nämnt. En verksamhetsinriktad budge

tering blir således också ett medel för att öka främst statsmakternas och 
parternas inflytande över arbetsmiljöpolitiken. Enligt min mening kommer 

. den forskningsdelegation som i början av år 1983 skall knytas till styrelsens 

också att bredda parternas inflytande. Genom de prioriteringar som dele

gationen kommer att förelägga styrelsen .kommer denna enligt min mening 

på ett mer ingående sätt än vad som är fallet f.n. att kunna diskutera och ta 
ställning i frågor av forskningspolitisk natur. Jag anser detta vara ett 

betydelsefullt framsteg som är helt i linje med de intentioner som låg till 
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grund för beslutet att inordna det arbetsmedicinska institutet som en 

avdelning inom arbetarskyddsstyrclsen. 
Jag har i det föregående berört en del åtgärder som styrelsen redan har 

vidtagit eller planerar vidta för att ytterligare öka effektiviteten i verksam
heten. Jag är medveten om att åtgärder av detta slag ofta innebär ökade 

krav på flexibilitet hos verkets tjänstemän liksom på styrelsens förmåga att 

lösa de orriställningsproblem som kan uppstå. 

Utöver de rent effektivitetshöjande åtgärderna måste också vidtas åtgär

der med ett mera direkt besparingssyfte. Jag föreslår därför en avgiftsbe

läggning av viss granskningsverksamhet som i dag utförs kostnadsfritt 

inom tillsynsavdelningen. Jag syftar här dels på officiell provning som 

styrelsen utför dels på sådan frivillig granskning som styrelsc_n utför av 

enstaka produkter och produkttyper. Den sistnämnd_a granskningsverk

samheten gäller tillverkare och importörer samt övriga som överlåter eller 

upplåter maskiner, redskap, skyddsutrustningar eller andra tekniska an

ordningar och som därmed har ett produktansvar enligt 3 kap. 8 § AML. 

Skälet till denna avgränsning är beträffande den officiella provningen att 

den är avgiftsbelagd när den utförs vid riksprovplats utanför styrelsen och 

beträffande den frivilliga granskningsverksamheten att den kan ingå som 

ett led i marknadsföringen av en produkt. Denna granskningsverksamhet 

styrs sålunda ofta av kundernas kommersiella bedömningar och styrelsens 

möjligheter att styra efterfrågan är begränsade. Jag är dock medveten om 
att även den frivilliga granskningsverksamheten gagnar arbetarskyddet 

genom att den tillför styrelsen viktig kunskap om nya produkter och ger 
styrelsen möjlighet att påpeka brister hos dessa innan de introduceras på 

marknaden. Enligt min mening kommer förslaget inte att minska denna 

positiva effekt. 

Företagshälsovårdsutredningen har föreslagit att den centrala bedöm
ningsnämnden för dammlunga som finns inrättad vid arbetarskyddsstyrel

sen skall upphöra fr.o.m. den 1 juli 1983. Enligt utredningen har utveck
lingen gjort ett dylikt organ övertlödigt. Nämnden inrättades genom rege
ringens bemyndigande den 30 juni 1971. Bemyndigandet som var tidsbe
gränsat har förlängts ett flertal gånger, senast t.o.m. den 30 juni 1983. 
Nämndens uppgift går i korthet ut på att på grundval av i första hand 
lungröntgenbilder ställa diagnos på vissa yrkesrclaterade lungsjukdomar, 

bl.a. silikos. Nämnden skall också verka för en enhetlig och funktionell 

teknik för denna form av röntgl'!nfotografering. Verksamheten tillkom för 

att tillgodose behovet av lungröntgendiagnoser av hög kvalitet och ge 

underlag för tillsynsinsatser inom de berörda verksamhetsområdena. Detta 

eftersom erforderlig kunskap då inte var tillräckligt utvecklad hos de 

sjukvårdande organen. Enligt företagshälsovårdsutredningens bedömning 

kan ifrågavarande typer av bedömningar numera utföras inom regionsjuk

vården. I samband med remissbehandlingen av förslaget har det emellertid 

visat sig att åtskilliga remissinstanser, vilka i och för sig delar utredningens 
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uppfattning att nämndens uppgifter bör skiljas från arbetsskyddsstyrelsen. 

anser att det alltjämt finns ett behov av ett centralt organ med i princip 

samma uppgifter som bedömningsnämnden har. Remissinstanserna anser 

dock att ett sådant organ funktionellt mer naturligt hör hemma inom 

sjukvårdsorganisationen. Jag anser att remissinstansernas synpunkter bör 

beaktas. Även om huvudmannaskapet på sikt bör förändras bör bedöm

ningsnämndens verksamhet inte avvecklas innan den ersatts med ett mot

svarande organ under annat huvudmannaskap. Detta kan emellertid inte 

prövas utan närmare genomgång i regeringskansliet. Den centrala bedöm

ningsnämnden bör därför enligt min mening inte avvecklas vid den tid

punkt som föreslagits av företagshälsovårdsutredningen utan tidigast den 

30 juni 1984. Jag ämnar därför föreslå regeringen att bemyndiga arbetar

skyddsstyrelscn att ha den centrala bedömningsnämndcns för dammlunga 

inrättad till denna tidpunkt. 

Syftet med alla de åtgärder som jag nu har berört är att åstadkomma en 

starkare och effektivare organisation för tillsynen enligt arbetsmiljölagstift

ningen. För arbetarskyddsstyrclsens del innebär detta i första hand pro

duktionen av tillämpningsföreskrifter. Denna verksamhet har varit föremål 

för viss kritik från såväl arbetsgivarnas som löntagarnas organisationer. 

Framförallt har kritiken gällt takten i förcskriftsarbetet men även i någon 

mån föreskrifternas materiella innehåll. Den nya arbetsmiljölagen innebar 

väsentligt ändrade formella förutsättningar för styrelsens författningsar

bete. Styrelsens befogenheter enligt den nya lagstiftningen att utfärda 

bindande föreskrifter, i vissa fall med direkt straffsanktion, innebär att 

betydligt mer arbete måste ägnas åt den rent jt•ridiska sidan av föreskrifts
arbctet än vad som varit fallet tidigare. Detta innebar en omställningspe

riod under vilken produktionstakten av naturliga skäl var relativt låg. Det 

är emellertid glädjande att konstatera att produktionstakten successivt har 

ökat under hela den tid arbetmiljölagen varit i kraft. Jag anser all det är 

väsentligt all den uppnådda produktionstakten vidmakthålls. Minst lika 

viktigt som att reglera nya områden är emellertid att se över äldre författ

ningar och anpassa dessa till de nya förhållanden som följer av bl.a. den 

tekniska utvecklingen. Föråldrade och onödigt detaljerade eller komplice

rade regler bör tas bort i syfte att underlätta tillämpningen ute i arbetslivet 

och förbättra möjligheterna för de arbetsmiljöansvariga att styra insatserna 

mot de allvarligare problemen. Enligt vad jag har inhämtat har ett arbete 

inletts med att se över de författningar som styrelsen utfärdat med stöd av 

arbetarskyddslagen. Arbetet beräknas vara avslutat inom tre år. Jag anser 

det väsentligt att denna tidplan kan hållas. De synpunkter som ibland har 

framförts angående arbetarskyddsstyrelscns författningsverksamhet har 

bara undantagsvis inneburit ett ifrågasättande av att utvecklingen inom 

arbetsmiljöområdet skall styras genom författningar. Ett av skälen härför 

torde enligt min mening vara att författningarna, utöver det direkta syftet 

att förbättra arbetsmiljön, även utgör normer som gynnar en konkurrens 
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på sunda villkor mellan företagen. Detta gäller också inom den internatio

nella handeln. Utan tvekan gynnas denna handel av det arbete med har

monisering av de olika ländernas arbetsmiljöföreskrifter som fortlöpande 

bedrivs och i vilket Sverige aktivt deltar. 

Jag vill i sammanhanget också framhålla att chefen för industrideparte

mentet senare denna dag kommer att föreslå regeringen att statens prov

ningsanstalts uppgifter som central förvaltningsmyndighet för officiell 

provning och kontroll förs till en ny fristående myndighet benämnd mät

och provcentrum. Föreskrivande myndigheter bör i framtiden åläggas att 

samråda med den nya myndigheten vid utformningen av sådana föreskrif

ter som kan föranleda olika former av provning och kontroll. En annan 

viktig del av den nya myndighetens arbete bör vara att kartlägga de 

ekonomiska effekterna inom de provningsområden man överblickar. Myn

digheten bör således kunna bistå de föreskrivande myndigheterna med 

hjälp att utreda de ekonomiska effekterna av föreskrifter inom provning

sområdet. Jag utgår ifrån att även arbetarskyddsstyrelsen då så är möjligt 

utnyttjar den nya myndighetens tjänster. 

En annan aspekt av arbetsmiljöarbetet och föreskriftsarbetet i synnerhet 

är jämställdheten mellan kvinnor och män vilken jag anser inte har upp

märksammats i tillräckligt hög grad. Arbetsmiljölagen är ett viktigt instru

ment i jiimställdhetsarbetet. Arbetarskyddsstyrelsen kan genom sin före

skrifts verksamhet medverka till att arbetsförhållandena inberäknat arbets

miljön inrättas så att den lämpar sig för både kvinnor och män. Exempel på 

åtgärder i fråga om arbetsmiljön kan vara att arbetgivaren genom tekniska 

anordningar av olika slag underlättar arbeten som kräver tunga lyft. Så

dana åtgärder kan vara ett stöd för båda könen men kan i allmänhet vara 

till särskilt gagn för kvinnor och därmed också underlätta för dem att 

bredda sin arbetsmarknad. 

Vissa verksamheter, somt.ex. innebär hård fysisk belastning eller expo

sition för kemiska ämnen. kan utgöra en risk för fostret i de fall verksamhe

ten utövas av havande kvinnor. Problemet har redan aktualiserats i en 

författning som utfärdats av arbetarskyddsstyrelsen. I författningen som 

rör blyarbete stadgas att gravida kvinnor inte får sysselsättas i verksam

heter som innebär risk för blyexposition. En konsekvens av denna före

skrift kan bli att gravida kvinnor tvingas till ofrivilliga yrkesavbrott om de 

inte kan placeras i annat arbete. Riskgruppen är dock mycket liten. 

Enligt vad jag har inhämtat kan i de fall omplacering inte är möjlig 

ersättning utgå till de berörda kvinnorna enligt de regler som gäller för 

kontant arbetsmarknadsstöd eller ersättning från erkänd arbetslöshetskas

sa. Dessa stödformer är avsedda att ge ekonomisk grundtrygghet vid 

arbetslöshet. Att de kan komma i fråga då gravida kvinnor på grund av 

risker för fosterskador tvingas avstå från förvärvsarbete får ses som en 

tillfällig åtgärd i avvaktan på att föräldraförsäkringsutredningen lämnar 

förslag till en permanent lösning på problemet. 
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Jag kommer nu att beröra vissa frågor som under senare år tilldragit sig 

uppmärksamhet i debatten kring arbetsmiljölagen. Jag syftar då främst på 

sekretessfrågorna och påföljdsfrågorna. När det gäller sekretessfrågorna 

har löntagarorganisationerna pekat på problemet att de inte i rimlig ut

sträckning kan få tillgång till information Om risker i arbetsmiljön. Frågan 

ingick som en del i direktiven till INRA- utredningen. Utredningen har i 

sitt betänkande (SOU 1982:30) föreslagit en precisering av 8 kap. 2 och 6 §§ 

sekretesslagen på sådant sätt att myndigheterna bör väga syftet med utläm

nandet av uppgifter mot den skada ett utlämnande kan vålla och därvid 

särskilt beakta vikten av att värna om liv och hälsa. Utredningen föreslog 

vidare att innebörden i reglerna i 7 kap. 13 § AML om tystnadsplikt för 

skyddsombud och ledamot av skyddskommitte klarläggs i syfte att bättre 

visa vilka rättigheter som finns att föra information vidare i frågor som rör 

arbetsmiljö. Sekretessfrågorna har tillmätts en stor vikt av remissinstan

scrna. Även jag anser att det är angeläget med en översyn av de sekretess

frågor som har anknytning till arbetmiljöarbetet. 

När det sedan gäller påföljdsfrågor i samband med arbetsmiljöbrott har 

även dessa varit föremål för kritik inte minst från löntagarorganisationer

na. Kritiken gällde tidigare i första hand domstolarnas samt åklagar- och 

polismyndigheternas handläggning. Sedan det inom dessa myndigheter 

genomförts en omfattande utbildningsverksamhct när det gäller handlägg

ningen av arbetsmiljöbrott har kritiken i allt högre grad kommit att gälla 

påföljdssystemet som sådant. Framför allt har kritiken rört frågan om 

direkt straff sanktion mot undermålig arbetsmiljö och behovet av effektiva

re sanktioner t.ex. genom att göra det möjligt att rikta dessa direkt mot 
företagen. Under senare år har det skett en betydande utveckling på det 

straffrättsliga området, inte minst i fråga om just föremålen för sanktioner. 

Ett exempel är de övertidsavgifter som införts i den nya arhetstidslagen. 

Frågan om sanktioner mot företagen är alltjämt föremål för utredning inom 

justitiedepartementet. Även om jag inte tror att sanktionsfrågorna i och för 

sig skall överbetonas som pådrivande faktor i arbetsmiljöarbetet anser jag 

att sanktionssystcmet mot arbetsmiljöbrott bör övervägas. 

Jag avser i samråd med övriga berörda statsråd ta upp frågorna beträf

fande eventuella kompletteringar av bestämmelserna rörande sekretess 

och påföljder inom arbetsmiljöområdet. I sammanhanget kan framhållas 

att regeringen planerar att inom kort tillsätta en kemi kornmission som skall 

föreslå åtgärder för förbättrad kontroll över användningen av kemiska 

ämnen och produkter. 

I sitt delbetänkande (SOU 1980:22) Utbyggnad av yrkesmedicinen kon

staterade 1976 års företagshälsovårdsutredning att en av de mera angeläg

na åtgärderna för att klara yrkesmcdicincns utbyggnad är att få till stånd en 

reguljär utbildning för yrkeshygieniker. Den beskrivna situationen föran

ledde företagshälsovårdsutredningen att avtala med arbetarskyddsstyrcl

sen och universitets- och högskoleämbetet om att myndigheterna gemen-
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samt skulle utreda och lägga förslag om yrkeshygienikerutbildning. Under 

våren år 1982 överlämnade myndigheterna till företagshälsovårdsutred

ningen en remissbehandlad rapport samt förslag om en reguljär yrkeshy

gienikerutbildning. I en skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet 

1982-05-14 har företagshälsovårdsutredningcn tillstyrkt de båda myndighe

ternas förslag. Universitets- och högskoleämbetet h:ir sedermera i sitt 

förslag till anslagsframställan för budgetåret 1983/84 föreslagit att en på

byggnadslinje benämnd yrkeshygienikerlinjen om 60 poäng inrättas den I 

juli 1983 och förläggs till universitetet i Lund. Chefen för utbildningsdepar

tementet har tidigare denna dag anfört att hon biträder förslaget och angett 

att vissa medel beräknats för ändamålet för nästa budgetår. 

Jag övergår nu till att behandla styrelsens budgetförslag. 

Tillgången till modern och väl fungerande utrustning är en förutsättning 

för att styrelsens forskningsverksamhet även i framtiden skall kunna hålla 

en hög kvalitet. Forskningsavdelningens utrustning representerar ett stort 

ekonomiskt värde. Ett mindre belopp bör engångsvis överföras från arbe

tarskyddsfonden för inköp och underhåll av utrustning. Jag har för avsikt 

att ta upp denna fråga i samband med att frågan om medel från arbetar

skyddsfonden för särskilda arbetarskyddsprojekt behandlas. l detta sam

manhang avser jag också att ta upp vad som anfördes i propositionen 

( 1981/82:20) om besparingar i statsverksamheten. 

I detta sammanhang vill jag också ta upp en hemställan av byggnads sty

relsen om att även under budgetåret 1983/84 få disponera resterande medel 

på ett reservationsanslag för inredning och utrustning. Ifrågavarande me

del disponeras av arbetarskyddsstyrelsen och utbetalning sker enligt beslut 

av byggnadsstyrelsen resp. utrustningsnämnden för universitet och hög

skolor vilka efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen får disponera med

len inom vissa angivna kostnadsramar. Anslag för ändamålet beviljades 
senast för budgetåret 1979/80 vilket innebär att medlen är disponibla t.o.m. 

utgången av budgetåret 1982/83. Vid utgången av budgetåret 1981/82 fanns 

på anslaget en reservation om 2 285 000 kr. Byggnadsstyrelsen har efter 

samråd med arbetarskyddsstyrelsen beräknat belastning på anslaget såväl 

budgetåret 1982/83 som 1983/84. Mot denna bakgrund finner jag det angelä

get att eventuella resterande medel på anslaget vid utgången av budgetåret 

1982/83 får disponeras även budgetåret 1983/84. 

Som styrelsen har framhållit i sitt förslag till anslagsframställan åligger 

det delegationen för hybrid-DNA-frågor att informera allmänheten om 

utvecklingen inom hybrid-DNA-området på ett sådant sätt att intresset för 

säkerhetsfrågorna upprätthålls och den allmänna debatten stimuleras. I 

detta syfte har styrelsen begärt medel för att genomföra ett symposium om 

hybrid-DNA-tekniken och att följa upp detta med en tryckt informations

skrift. Jag bedömer denna information som angelägen och har för avsikt att 

verka för symposiets genomförande inom ramen för befintliga medel. 

I likhet med vad INRA-utredningen föreslagit har styrelsen begärt medel 
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för inrättande av ett s.k. ansvarsbibliotek för arbetsmiljöområdet. Jag 

anser detta vara angeläget och föreslår därför att styrelsen genom omprio

riteringar inom tionde huvudtiteln tilldelas 100000 kr. för ett sådant biblio

tek. Jag återkommer till frågan i samband med behandlingen av INRA:s 

betänkande. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. arbetarskyddsstyrelsen under budgetåret 1983/84 får disponera 

vid utgången av budgetåret 1982/83 reserverade medel på reser

vationsanslaget för budgetåret 1979/80. C 2. Arbctarskyddssty

relsen: Inredning och utrustning. 

2. till Arbetarskyddsstyrelsen för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 150750000 kr. 

C 2. Yrkesinspektionen 

1981/82 Utgift 

\982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

117567000 

121043000 

125 556000 

Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningen m.m. samt - inom sitt verksamhetsområde - pro

duktkontrollagstiftningen. Inspektionen svarar även för tillsyn enligt väg

arbetstidslagstiftningen. 

Yrkesinspektionen är organiserad på 19 distrikt. I varje distrikt finns en 

yrkesinspektionsnämnd som l'>estår av distriktschef och åtta ledamöter 
som bl.a. representerar parterna på arbetsmarknaden. 

1982/83 Beriiknad ändring 1983/84 

Arbetarskydds- Före-
styrelsen draganden 

Personal 617 

Anslag 

Förvalt ni ngskos t nade r 106043000 +2 562 000 +3 761 000 
!därav lönekostnader) (91 744000) (+ 610000) <+4408000) 

Lokalkostnader 14350000 +2778000 + 602000 
Engångsanvisning 650000 + 150000 + 150000 

121043000 +5490000 +4513000 

Arbetarskyddsstyrelsen 

Arbetarskyddsstyrelscn bedömer att efterfrågan på yrkesinspektionens 

tjänster kommer att vara stor också i framtiden. Den nuvarande utveck

lingen i arbetslivet ökar kraven på nexibilitet och på offensiva insatser från 

yrkesinspektionens sida. En stor del av de resurstillskott som yrkesinspck

tionen tillfördes under 1970-talet utgjordes av specialistfunktioner fört.ex. 

kemi. yrkeshygien och juridik. Svårighetsgradcn i sjiilva tillsynsarbetet har 
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i förening med de ökade anspråk som ställs inom arbetslivet lett till att 
tidsåtgången vid inspektionsbesöken ökat. Statistiskt material visar dock 

att den minskning i fråga om antal arbetsställebesök som kunde noteras år 
1980 numera återhämtats och att år 1981 gjordes fler arbetsställebesök än 
något år tidigare. För att nuvarande ambitionsnivå i fråga om tillsynsarbe

tet skall kunna upprätthållas krävs enligt styrelsen att medelstilldelningen 

för budgetåret 1983/84 ej minskar i förhållande till föregående budgetår. De 

problem, frågor, krav i fråga om informationsinsatser m.m. som inspektio

nen ställs inför har enligt styrelsen under åren blivit av alltmer övergri

pande karaktär. Strävan skall vara att yrkesinspektionens verksamhet 

successivt inriktas mot mer principiella, styrande och kontrollerande insat

ser, medan rutinmässigt skyddsarbete så långt som möjligt får ombesörjas 

genom lokal skyddsverksamhet. 

Styrelsen framhåller att det redan i dag finns ett betydligt starkare tryck 

på yrkesinspektionen än den kan leva upp till när det gäller tillsynsarbetet 

ute i arbetslivet. Besöksverksamheten skall därför enligt styrelsens plane

ring fortsätta att öka. De områden där risker och belastningar för arbetsta

garna bedöms som särskilt allvarliga kommer att prioriteras medan pro

blem av komfortkaraktär får stå tillbaka. Målsättningen på sikt skall vara 

att arbetsställen med en miljö som påtagligt kan befaras orsaka eller 

medverka till arbetsskada skall ·besökas årligen - eller oftare om arbets

miljöproblemen är särskilt svåra.· Särskilda problem utgör t.ex. buller, 
farliga maskiner, ensidiga arbetsställningar, risker för fall och ras samt 

hantering av kemikalier. Arbetsställen med svag lokal skyddsverksamhet 

skall prioriteras före arbetsställen med en väl fungerande sådan. 

Styrelsen anser att en effektiv organisation av inspektionsarbetet är av 

avgörande betydelse för verksamheten och har därför inlett en utvärdering 

för framtida avvägning mellan bransch- och områdesfördelad tillsyn. F.n. 
varierar organisationen av arbetet från distrikt till distrikt. Sedan länge är 
arbetsställena inom vissa branscher sammanförda till grupper som bevakas 

av inspektörer med särskild kompetens och inriktning på dessa områden. 
Områdesindelning innebär att arbetställena fördelas med utgångspunkt i 
deras geografiska belägenhet så att sammanhängande inspektionsområden 
bildas. Olika former av områdesindelning förekommer. 

För planering och uppföljning av verksamheten vid yrkesinspektionen 

krävs bl.a. god kännedom om arbetställena. Därför har arbetsställere

gistren för yrkesinspektionen och den kommunala tillsynen lagts om. Om

läggningen har tagit en del resurser i anspråk men gett ett förbättrat 

planeringsundcrlag för tillsynsverksamheten. Omläggningen utgör vidare 

en förberedelse för en datorisering av ett samordnat arbetsställeregister 

inom arbetarskyddsverket (SARA), något som enligt styrelsen är ytterst 

angeläget. 
Nya regler för utformning av inspektionsmeddelanden bör:jade tillämpas 

hösten år 1982. Detta är ett led i styrelsens arbete att uppnå större enhet-

9 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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lighet i det regionala tillsynsarbetet. Syftet är bl.a. att i inspektionsmedde

landena göra klarare skillnad mellan vad yrkesinspektionen kräver och vad 

som är allmänna råd samt att göra preciserade hänvisningar till de bestäm

melser som åberopas. En annan åtgärd för att uppnå större enhetlighet 

mellan regionerna är den verksamhetshandbok för yrkesinspektionen som 

f.n. utarbetas. Handboken skall innehålla bl.a. föreskrifter och råd för hur 

verksamheten vid distrikten skall bedrivas. 

Styrelsen framhåller att oklarheten kring frågan om den kommunala 

tillsynen har fått negativa återverkningar i arbetsmiljöarbetet. Styrelsen 

vill därför starkt understryka angelägenheten av att den kommunala till

synen snarast möjligt förs över till yrkesinspektionen. Härigenom skulle 

möjligheterna förbättras till en mera enhetlig tillsyn över arbetsmiljölag

stiftningens efterlevnad. 

I. Pris- och löneomräkning 5 340000 kr. 

Styrelsens hudgetförslag går i princip ut på att yrkesinspektionsverk

samheten skall bedrivas inom i stort sett samma resursram som under 

föregående budgetår. Stytelsen anser att en nedskärning enligt huvudför

slaget skulle komma att leda till en minskning av tillsynsarbetet ute i 

arbetslivet eftersom möjligheten till besparingar på omkostnadssidan ge

nom rationaliseringar och omprioriteringar i stort sett är tömda. 

2. Tre yrkcsinspektionsdistrikt heriiknas få nya lokaler under budgetåret 

1983/84. För flyttning av vissa distrikt har medel anvisats för budgetåret 

1982/83. Kostnaderna i samband med flyttningar budgetåret 1983/84 har 

heräknats till 800 000 kr. 

Fiiredra~tmden 

Yrkesinspektionen svarar för tillsynen av att gällande arbetsmiljöregler 

efterlevs i arbetslivet. Verksamht:ten bedrivs i relativt små arbetsenheter. 

I genomsnitt har yrkesinspektionsdistrikten 20-30 anställda. Därtill kom

mer att inspektionsverksamheten numera i stor utsträckning är branschin

riktad dvs. vissa inspektörer har specialkompetens för tillsyn inom särskil

da branscher. Även andra specialister, t.ex. yrkeshygieniker och kvalifice

rade tekniker. har knutits till yrkesinspektionen. Systemet har gett yrkes-· 

inspektionen en högre kompetens och därmed ökad precision i tillsyns

verksamheten. 

Arhetsmarknadens parter har mot denna bakgrund i olika sammanhang 

starkt understrukit vikten av att den regionala tillsynen får bibehålla en 

jämn och hög kvalitet samt att inspektionsfrekvensen upprätthålls. Jag har 

samma uppfattning. Kraven på yrkesinspektionen har under framför allt 

det senaste decenniet ökat markant bl.a. till följd av den nya lagstiftningen 

och parternas ökade medvetenhet i arbetsmiljöfrågor. Samtidigt har den 

tekniska utvecklingen inneburit att tillsynsverksamheten kräver allt högre 

kompetens. Till följd av yrkesinspektionens ökade befogenheter och där

med följande ekonomiska konsekvenser av dess verksamhet har en mer 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 131 

strikt handläggningsordning fått införas för att öka precisionen i yrkesin

spektionens formella hantering av ärenden. Till detta kommer att yrkesin

spektionen blir allt mer engagerad i sådant förebyggande arbetsmiljöarbete 

som det innebär att granska ritningar och i övrigt lämna synpunkter på 

arbetsplatser som är under planering. Sammantaget har utvecklingen inne

burit att arbetsbelastningen har ökat på de enskilda tjänstemännen trots 

utökningen av yrkesinspektionens personalresurser. 

För att göra det möjligt för yrkesinspektionen att motsvara de högt 

ställda kraven i ett svårare samhällsekonomiskt läge har en rad åtgärder 

vidtagits för att höja effektiviteten i verksamheten. 81.a. har detta skett 

genom införandet av informationssystemet om arbetsskador !ISA), som 

ger bättre underlag för prioriteringar i arbetet, liksom det samordnade 

arbetsställeregister (SARA) som nu är under införande. Dessa system har 

jag berört under anslaget C I. Härtill kommer, som tidigare nämnts, 

åtgärder för att öka precisionen i den formella hanteringen. 

I olika sammanhang har framförts att parternas möjlighet att påverka 

yrkesinspektionens verksamhet skulle vara alltför begränsade. I vissa fall 

har denna uppfattning kommit till uttryck i form av kritik mot nämndernas 

sammansättning, bl.a. har löntagarorganisationerna krävt en ökad repre

sentation. 

Jag vill understryka att yrkesinspektionsnämnderna ·måste ha ett fast 

grepp om verksamheten inom de olika distrikten. Av stor betydelse under 

nuvarande ekonomiska förhållanden är en förbättrad planering. Denna bör 

ha sin utgångspunkt i tillgängliga resurser.och prioriteringar i enlighet med 

de riktlinjer som dragits upp av arbetarskyddsstyrclsen. Nämnderna har 

ett stort ansvar för att en sådan planering kommer till stånd. 

Jag kan emellertid inte finna att nämndernas nuvarande sammansättning 

eller deras instruktion skulle utgöra något hinder mot en sådan aktivering. 
Nämndernas ansvar för planeringen följer direkt av 12 ~ förordningen med 

instruktionen (1973:847) för yrkesinspektionen. När det sedan gäller den 

nuvarande fördelningen av ledamöterna mellan de o.lika intressegrupper 

som är representerade i nämnderna så syns den inte ha utgjort något hinder 
mot att nämndernas beslut i allmänhet har kunnat fattas i enighet. 

Frågan om att flytta över tillsynsansvaret för vissa mindre arbetsställen 

från kommunerna till yrkesinspektionen har varit aktuell under flera år. 

Riksdagen har framhållit att det är oundgängligen nödvändigt att huvud

mannaskapet för tillsynen av de mindre arbetsställena så snart som möjligt 

förs över från kommunerna till yrkesinspektionen. Enligt riksdagen är 

dock en förutsättning att de ekonomiska konsekvenserna av beslutet klar

läggs och att överenskommelse kan träffas mellan regeringen och kommu

nerna om i vilken mån den begränsning av kommunernas kostnader som 

uppstår vid överföringen av tillsynen till yrkesinspektionen bör beaktas Jå 
det gäller andra förpliktelser för kommunerna. 

Med hänsyn till det samhällsekonomiska läget anser jag det inte riktigt 
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att genomföra en så genomgripande reform utan denna först belysts inom 

ramen för en översyn av den totala tillsynsverksamheten. En sådan över

syn bör därför inledas snarast och omfatta bl.a. rationaliserings-, effekti

verings- och decentraliseringsfrågor. Härvid bör särskilt belysas de ekono

miska konsekvenserna för stat och kommun av att yrkesinspektionen får 

ett samlat tillsynsansvar för arbetsställena·, dvs. även av de som f.n. 

omfattas av den kommunala tillsynen. 

Mot bakgrund av de fortsatta höga krav som kan väntas ställas på 

yrkesinspektionen anser jag att yrkesinspektionen utöver huvudförslaget 

tillförs vissa medel. 

Yrkesinspektionen bör tilldelas 800000 kr. som ett engångsanslag för 

kostnader i samband med flyttning av tre distriktskontor till nya lokaler. 

Av dessa medel utgör 650000 kr. medel som anslagits för flyttningar under 

innevarande budgetår men som inte kan utnyttjas då tidpunkten för flytt

ningarna framflyttats. 

Med hänsyn till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Yrkesinspektionen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag om 125 556000 kr. 

C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanp~sning och sysselsättning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1840235000 

1635215000 

1990211000 

Reservation 119819000 

Anslaget omfattar programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning, vari ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handi

kappade, Näringshjälp, Anställning med lönebidrag samt Förvaltnings-

kostnader. 

1981182 1982/83 1983/84 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Före-
draganden 

Prnf(rammet Siirskildu åtgärder 
fiir arhet.rnnpas.rning och 
sysselsiittninR 
Arbetshjälpmedel åt handikappade 57 632 000 83000000 + 38000000 + 18000000 
Näringshjälp 10932000 
Anställning med lönebidrag 1708 253000 I 527 495 000 +497 505000 + 335 413 000 
Förvaltningskostnader 24826000 24 720000 + 945000 + 1583 000 

1840235000 1635 215 000 +536450000 +]54996000 
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Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde, 
särskilda anordningar på arbetsplatsen, speciella arbetstekniska hjälpme
del samt bidrag och lån till motorfordon. Bidrag till arbetsbiträde skall göra 
det möjligt för arbetshandikappade att med hjälp av biträde kunna utföra i 

stort sett normala arbetsinsatser. Till arbetsgivare som anställer arbetshan
dikappade utgår bidrag för särskilda anordningar på arbetsplatsen som 
möjliggör och underlättar arbetet för handikappade. Om särskilda skäl 
föreligger kan bidrag lämnas även för personer som blivit arbetshandikap
pade sedan de anställts. Bidrag utgår även till arbetshandikappade fön:ta
gare eller fria yrkesutövare samt i samband med praktisk yrkesorientering 
för handikappade ungdomar. Bidrag kan lämnas till arbetshandikappad för 
inköp av speciella och nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel som arbets
givaren normalt inte tillhandahåller. För att möjliggöra för arbetshandikap
pade att få sin utkomst av arbete eller förvärva yrkesutbildning lämnas 

bidrag och lån till anskaffning av motorfordon för färd mellan bostad och 

arbetsplats eller skola. 
Näringshjälp i form av bidrag eller lån skall ge handikappad, medelålders 

eller äldre arbetstagare, för vilken det inte finns någon annan lämpligare 
åtgärd, som arbetsförmedlingen kan vidta, möjlighet att starta ett företag, 
eller beträffande handikappad, att på vissa villkor fortsätta sådan verksam

het. Som förutsättning gäller att personen i fråga inte kan erhålla lämpligt 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden men kan driva egen verksamhet 
och därigenom helt eller delvis få sin utkomst. 

Anställning med lönebidrag är en stödform, som syftar till att stimulera 
arbetsgivare att bereda ansiällning åt arbetshandikappad för vilken andra 

åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering. 
Lönebidragen ersätter sedan den 1 juli 1980 de tidigare stödformerna 
arkivarbete/musikerhjälp och halvskyddad sysselsättning. 

AMS 

Programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 
och sysselsättning 

För budgetåret 1981/82 anvisades till programmet Särskilda åtgärder för 
arbetsanpassning och sysselsättning 1884 milj. kr. Utgifterna uppgick en
ligt AMS till 1802 milj. kr. I följande tabell redovisar styrelsen utgiftsut
vecklingen för programmet under den senaste treårsperioden. (På grund av 

ändringar i rekvisitionsförfarandet är utgifterna för anställning med lönebi
drag 1980/81 intejämförbara med 1979/80 och 1981/82.) 

Oberoende av konjunkturläge har handikappade stora svårigheter att få 
fotfäste på arbetsmarknaden, framhåller AMS. F.n. söker drygt 30000 
arbetshandikappade arbete varje månad. Dessutom finns en stor grupp 
sökande som har arbetshinder av olika slag, men som inte registreras som 
arbetshandikappade. Vid utgången av budgetåret 1981/82 kvarstod 25 100 
arbetshandikappade som sökande, varav knappt hälften var färdiga för 
arbets- eller åtgärdsplacering. 
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Utgifter för Särskilda åtgärder för arhetsanpassnin{? och sysselsättning 

1979/80-1981182. 
Milj. kr. 

1979/80 1980/81 1981/82 

Löpande priser 1307 1446 I 802 
därav anställning med lönebidrag I 231 1361 I 708 

1977178 års priser I 102 I 074 1231 
Andel av AMV:s totala utgifter ('.'f) 10 11,5 12.5 

Antal anställda med lönebidrag 
den 30.iuni 1980-82 29423 31556 34558 

Under budgetåret 1981/82 har 4 200 handikappade arbetsplacerats med 

lönebidrag och ca 3 500 arbetshandikappade arbetsplacerats utan arbets

förberedande åtgärd. Vidare har 3 300 påbörjat arbete i Samhällsföretag 

och 11 700 placerats i beredskapsarbete. 11 200 påbörjade arbetsmarknads

utbildning och 10500 skrevs in vid arbetsmarknadsinstitut. (En arbetssö

kande kan åtgärdsplaceras mer än en gång under ett år.) 

Av de arbetshandikappade som avslutade en fullföljd yrkesinriktad ar

betsmarknadsutbildning under andra kvartalet 1981 förvärvsarbetade ca 

60 % sex månader efter kursens slut. 

Jämfört med föregående år har antalet placeringar på den reguljära 

arbetsmarknaden utan arbetsförberedande åtgärder minskat. enligt AMS. 

Samtidigt har andelen arbetshandikappade som varit anmälda vid arbets

förmedlingen över 12 månader ökat. 

Personer med nedsatt arbetsförmåga och äldre som förlorar sitt arbete 

till följd av strukturomvandlingen i näringslivet får allt svårare att få nytt 

arbete framhåller styrelsen. Många placeras slutligen i Samhällsföretag 

eller måste acceptera förtidspensionering. 

Under senare år har antalet förtidspensionärer ökat med 6000-10000 

per år. Årligen nybeviljas över 40000 förtidspensioner. Totalt fanns i 

januari 1982 310 000 förtidspensionärer. Även vid begränsade produktions

tillskott från de arbetshandikappade lönar det sig samhällsekonomiskt att 

de sysselsätts i produktionen, säger AMS vidare. Det finns således enligt 

styrelsen starka 5käl för en ändrad resursfördelning från förtidspensione

ring till resurser för rehabilitering och arbetsplacering. Det är därför viktigt 

att lämpliga arbetsuppgifter skapas för dem som riskerar långtidsarbetslös

het eller förtidspensionering, att åtgärder sätts in för att förebygga arbets

löshet och att arbetsförmedlingen har resurser för att stödja den arbetssö

kande. Den försöksverksamhet som AMS bedrev under budgetåret 

1979/80 med uppföljning av unga förtidspensionärer har inte kunnat fullföl

jas på avsett sätt. vilket visar nödvändigheten av att verket tillförs erfor

derliga personalresurser. Av dem som söktes upp inom ramen.för försöks

verksamheten placerades 34 personer eller 11 % i arbete och ungefär lika 

många i arbetsförberedande åtgärder till en kostnad av 400000 kr. (löner. 

resor m.m.). Detta visar, enligt AMS. att man med begränsade personalin-
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satser och samverkan med olika rehabiliteringsorgan kan nå statsfinan

siella besparingar. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade. För budgetåret 1981 /82 anvisades 

80,8 milj. kr. till delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade. Utgif

terna uppgick till 57,6 milj. kr. Under budgetåret 1981/82 lämnades I 044 

bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen och 3 025 bidrag till 

speciella arbetstekniska hjälpmedel, vilket innebar en ökning från föregå

ende budgetår med 128 resp. 290 bidrag. Av bidragen till anordningar har 

ca 30% gått till jordbrukare. Utgifterna under budgetåret 1981/82 för 

arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar uppgick till 12,9 milj. 

kr. resp. 17,7 milj. kr. Antalet bidrag till motorfordon ökade med 104 

bidrag till I 273 medan lånen· minskade med 45 till 95. Utgifterna för 

bilstödet uppgick till 18,3 milj. kr. under budgetåret 1981/82. Bidrag till 

arbetsbiträde beviljades för ca 852 personer, en ökning med 99. Utgifterna 

för bidrag till arbetsbiträde uppgick till 8.7 milj. kr. 

AMS beräknar att den väntade konjunkturuppgången år 1983 kommer 

att leda till en ökad efterfrågan på bidrag till arbetshjälpmedel. Med de 

medel som har anvisats kan stödet till särskilda anordningar öka till I 175 

under innevarande budgetår och bidragen till arbetstekniska hjälpmedel till 

3320. För budgetåret 1983/84 beräknas ökningen fortsätta. Bidragen till 

särskilda anordningar väntas uppgå till I 375 och bidragen till arbetstek

niska hjälpmedel till 3 720. 

Det förhållandet att den del av bidraget till särskilda anordningar som 

överstiger 30000 kr. är högstbestämd enligt föreskrifter i regleringsbrev 

medför att alla ansökningar inte kan beviljas. AMS framhåller också att 

kravet på en prövning av arbetsgivarens eget kostnadsansvar kan få till 

följd att anställningar inte kommer till stånd. 

Utvecklandet av mikrodatorer med kringutrustning öppnar nya möjlig

heter för handikappade. Speciellt inom elektronikens område sker en 

snabb utveckling, som kommer att öka efterfrågan på dyrare arbetshjälp~ 

medel. Behovet av bidrag till särskilda anordningar och hjälpmedel moti

verar en höjning av den gemensamma ramen för kostnader över 30000 kr. 

från 3,5 milj. kr. till 5 milj. kr. 

AMS föreslår också att bidrag skall kunna lämnas när en arbetsplats 

måste anpassas i förväg för att kunna ta'emot arbetshandikappade. Bidra

get skall enligt förslaget inte behöva knytas till viss person. men beräknas 

mot ett förväntat rekryteringsbehov av handikappade under de närmaste 

åren. Kostnaden beräknas till 0,5 milj. kr. 

AMS beräknar att 1300 resp. 150 personer kan väntas få bidrag och lån 

till motorfordon för handikappade under budgetåret 1982/83. Med nuva

rande regler för stödet kan ingen ökning väntas urider 1983/84. Styrelsen 

föreslår dock att den' övre inkomstgränsen höjs till 60 000 kr'. och det 

maximala bidraget till 50000 kr. Med de ändrade reglerna beräknas antalet 

personer som får bidrag och lån uppgå till 1 650. Antalet lån beräknas 

uppgå till 200. 
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Antalet arbetsbiträden beräknas:öka till I 000 under budgetåret 1982/83 
och till 1 200 under budgetåret 1983/84. 

Enligt AMS bedömning har avvecklingen av överföringarna av redan 
anställda inom bidragsformen anställning med lönebidrag lett till ett ökat 

. utnyttjande av bidraget till arbetsbiträde. Den högstbestämda ramen för 
den del av bidraget till arbetsbiträde som överstiger 15 000 kr. föreslås bli 
borttagen för att därigenom öka möjligheterna till arbete för de svårast 

handikappade. 
Med hänsyn till löneökningar och utgifter för lönebikostnader föreslår 

AMS också att bidragsbeloppet skall höjas från 20000 kr. till 25 000 kr. 
Merkostnaden för dessa båda reformer beräknas till 6 milj. kr. Totalt 
beräknas bidraget till arbetsbiträde, med de föreslagna regeländringarna, 

kosta 26 milj. kr. 
Vidare föreslår AMS att bidrag till arbetsbiträde bör få kombineras med 

lönebidrag oavsett den handikappades ålder i de fall den sökande är så 
handikappad att en anställning annars är utesluten. Kostnaden för refor
men beräknar AMS till 2,5 milj. kr. 

En arbetsgivare som anställer flera svårt handikappade personer bör, 
enligt AMS, kunna få full kostnadstäckning för att anställa socialkurativ 
personal som arbetsbiträde. Verksamheten kan läggas upp som ett försök. 
Kostnaden beräknas till 2 milj. kr. under budgetåret 1983/84. 

Fortsatt bidrag till inläsning på ljudband av facklitteratur för anställd 
synskadad beräknas kosta 0,5 milj. kr. Behovet av teckenspråkstolkar har 

ökat kraftigt. Erbjudande om tolk kan vara avgörande för om en arbetsgi
vare anställer en döv sökande. Bidrag till teckenspråkstolk i samband med 
nyanställning eller personalutbildning i företag beräknas kosta 1,5 milj. kr. 
För utbildning av arbetsbiträden i teckenspråk beräknar AMS 0,5 milj. kr. 

Niiringshjiilp. Under budgetåret 1981/82 lämnades inom ramen för nä
ringshjälp 364 bidrag och 173 lån. Antalet personer som fick näringshjälp 
var 364, vilket innebär en ökning med 132 jämfört med budgetåret 1980/81. 
AMS bedömer att ett ökat samarbete mellan länsarbetsnämnder och ut
vecklingsfonder samt ett kärvt arbetsmarknadsläge kan vara orsaker till 
ökningen. AMS föreslår åter att bidraget höjs från 15000 till 30000 kr. En 

höjning motiveras med bl.a. de ökade investeringskostnaderna. Vidare 
föreslår styrelsen att kravet på säkerhet för lån överstigande 25 000 kr. 
skall tas bort eller mildras, eftersom detta krav reducerar antalet personer 

som kan få näringshjälp. 
Inberäknat utgifter för näringshjälp beräknar AMS medelsbehovet för 

delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade till 121 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84. 
A11stii/111i11g med lönebidrag. För delprogrammet Anställning med löne

bidrag anvisades för budgetåret 1981/82 1767 ,3 milj. kr. Utgifterna uppgick 
till 1708,3 milj. kr. Antalet personer som var anställda med lönebidrag 

ökade under budgetåret 1981/82 med 2 902 till 34 558 personer. 
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Det förhöjda lönebidraget för svårt handikappade ungdomar har under
lättat för dessa ungdomar att få arbete. Under budgetåret användes bi

dragsformen för ca 700 ungdomar. 52 personer överfördes från Samhälls
företag till anställningar med lönebidrag på den reguljära arbetsmarkna
den. 

Behovet av lönebidragsplatser väntas öka under budgetåret 1982/83. 
Anvisade medel - 1527 ,5 milj. kr. - bedöms vara otillräckliga. AMS 
hänvisar dock till att frågan om en anslagshöjning tagits upp i komplette
ringspropositionen för budgetåret 1982/83. För budgetåret 1983/84 räknar 
styrelsen med en fortsatt ökning till 41000 vid budgetårets slut. 

F.n. har ca 8 400 personer anställning med lönebidrag hos organisationer 
som i viss utsträckning får full kostnadstäckning fram till den l juli 1983. 
Därefter får organisationerna bidrag med 90% av lönekostnaderna. Enligt 

AMS finns risk för att .vissa lönebidragsanställda kan mista sina anställ
ningar när bidragsändringen träder i kraft. 

Styrelsen föreslår att antalet platser hos arbetsgivare som får full kost~ 
nadstäckning - till övervägande delen statliga myndigheter - utökas med 

1 000 till 7 200 platser. 
Inom gruppen övriga arbetsgivare, för vilka lönebidragettrappas av från 

75 % det första året till 25 % för tredje och fjärde anställningsåren, syssel
sätts f.n. ca 18000 personer, varav ca 10000 hos enskilda arbetsgivare. 

Eftersom arbetstagarnas arbetsförmåga inte alltid förbättras i samma grad 
som bidraget trappas ned anser AMS att det finns behov att lämna ett 
förhöjt lönebidrag med 50% av lönekostnaden i flera fall än som nu är 
möjligt. Styrelsen föreslår att 200 förhöjda lönebidrag skall kunna lämnas. 
Kostnaden härför beräknas till 9,5 milj. kr. 

Också det förhöjda bidraget för svårt handikappade ungdomar bör ut
ökas så att 1 000 ungdomar kan omfattas. Vidare bör åldersgränsen 25 år 
tas bort, eftersom dessa ungdomar som regel inte får förbättrad arbetsför
måga efter 25 års ålder. 

AMS föreslår att styrelsen under en övergångstid, tills berörda arbets
platser får egna medel, skall kunna fortsätta att bestrida kostnader för 
arbetsledning, rese- och traktamentsersättning för vissa arbetsplatser där 
ett större antal personer sysselsätts med lönebidrag, företrädesvis arkiv
vårdare. Kostnaderna beräknar AMS till 5 milj. kr. Budgetåret 1981/82 
uppgick kostnaderna till 4,2 milj. kr. 

Den särskilda utbildningen av arbetsledare vid arbetsplatser med perso

ner anställda med lönebidrag föreslås få fortsätta. Medelsbehovet beräk
nas till 0,5 milj. kr. 

Styrelsen föreslår också viss reformering av utbildningen inom företag · 
för äldre och handikappade, bl. a. den s. k. praktikanställningen, för vilken 

medel anvisas under anslaget .B 2. Arbetsmarknadsutbildning. 
För hela delprogrammet Anställning med lönebidrag beräknar AMS 

medelsbehovet till 2025 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 
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Föredraganden 

Arbetshjälpmedel åt handikappade 

Under delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade bestrids kost

nader för bidrag till arbetsbiträde. särskilda anordningar på arbetsplatsen 

samt speciella arbetstekniska hjälpmedel. Därtill kommer bidrag och lån 

till motorfordon. som handikappad behöver för att kunna förvärvsarbeta 

eller genomgå yrkesutbildning. Vidare har under budgetåret 1982/83 också 

utgifter för näringshjälp åt medelålders. äldre. handikappade och långtids

arbetslösa betalats med medel som anvisats under delprogrammet. 

AMS bedömer att bidragsgivningen till arbetshjälpmedel kommer att 

fortsätta att öka under budgetåret 1983/84. Vid min beräkning av medel till 

delprogrammet har jag utgått från att en viss volymökning kommer att ske. 

Som AMS har redovisat i sina senaste anslagsframställningar har en 

betydande andel av bidragen till särskilda anordningar på arbetsplatsen 

lämnats till jordbrukare. Under budgetåret 1981/82 gick mer är 30%. av 

bidragsmedlen till jordbrukare. Enligt vad jag har erfarit har länsarbets

nämnderna ofta svårt att i dessa fall dra gränsen mellan vad som kan anses 

vara en handikappanpassning och vad som är en normalt förekommande 

arbetsmiljö- eller rationaliseringsåtgärd. Det kan mot denna bakgrund fin

nas anledning att erinra om a<t den nya arbetsmiljölagen ( 1977: 1160) fick 

ett vidare tillämpningsområde än den tidigare arbetarskyddslagstiftningen. 

Arbetsmiljölagen gäller i alla väsentliga avseenden ensamföretagare. Den 

omfattar även arbete som medlem av arbetsgivarens familj utför i familje

jordbruk eller i arbetsgivarens hem. Särskilda övergångsbestämmelser ut
formades med hänsyn till jordbruks- och trädgårdsnäringarnas speciella 

förhållanden i syfte att begränsa de kostnader som den vidgade tillämp

ningen kunde medföra för dessa näringar. Anledningen var att ekonomiska 
och tekniska faktorer ansågs många gånger lägga hinder i vägen för ensam

företagare att på kort tid ställa om verksamheteen efter nya arbetsmiljö

krav. Övergångsbestämmelserna gäller i huvudsak arbetarskydds verkets 

tillsyn av dessa arbetsplatser. 

Arbetsmiljölagen har nu varit i kraft i över fyra år. Det kan därför. enligt 

min mening, nu vara tid att bedöma frågan om egenföretagarnas ansvar för 

den egna arbetsmiljön utifrån arbetsmiljölagens föreskrifter. En gnindläg- -

gande föreskrift i lagen (2 kap. I * andra stycket) stadgar att arbetsmiljön 

skall anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt 

avseende. I lagen finns också en särskild bestämmelse (3 kap. 3 § andra 

stycket) som lyder: "Det åligger arbetsgivare att taga hänsyn till arbetsta

garens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och 

anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbets

uppgifter är olika·'. De krav som ställs på arbetsgivare att anpassa arbetet 

till människors förutsättningar - vari bl.a. ligger att åtgärder skall vidtas 

för att hindra belastning som kan undvikas genom olika slag av tekniska 
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anordningar och genom utformning av arbetsmetoder, arbetsredskap, ar

betsbord, arbetsstolar. förpackningar osv. - gäller också för egenföreta

gare. En konsekvens härav bör vara att den arbetsmarknadspolitiskt moti

verade bidragsgivningen till egenföretagare och, i fråga om bidrag till 

särskilda anordningar även andra arbetsgivare, i princip endast bör avse 

sådana speciella handikapphjälpmedel eller anordningar. som inte kan 

anses utgöra normala arbetsmiljöåtgärder. Härigenom markeras också det 

arbetsmarknadspolitiska huvudsyftet med bidragen, nämligen att underlät

ta inplacering av arbetssökande med handikapp. Jag vill också erinra om 

att jordbrukare i vissa fall kan beviljas stöd enligt förordningen ( 1978:250) 

om statligt stöd till jordbrukets rationalisering samt förordningen 

( 1979:638) om särskilt stöd till lantbruksföretag i vissa glesbygder. Jag 

utgår från att möjligheterna att erhålla stöd enligt dessa förordningar prö

vas i första hand, i de fall ansökan gäller utrustning som är normalt 

förekommande inom jordbruket. 
Jag bedömer att en striktare inriktning av bidragsgivningen på direkta 

handikappåtgärder kommer att innebära en besparing om ca 3 milj. kr. vad 

gäller utgifter för arbetshjälpmedel. Genom besparingen ökar möjligheten 

att bevilja vissa andra stödåtgärder för handikappade. Jag avser att föreslå 

regeringen att den i regleringsbrev för budgetåret 1983/84 fastställer dels 

ramar för beslut om bidrag till egna företagare för arbetstekniska hjälpme

del och särskilda anordningar, dels också vissa vidgade ramar för beslut 

om bidrag till arbetsbiträden åt handikappade, bidrag till inläsning på 

ljudband av facklitteratur åt synskadade, utbildning av teekenspråkstolkar 

för kommunikation med döva m.m. Den föreslagna omprioriteringen leder 

inte till någon ökad budgetbelastning. 

AMS har föreslagit förbättringar av bilstödet åt handikappade. Bilstöds

kommitten har i betänkandet <SOU 1982:44) Nytt bilstöd åt handikappade 
lagt fram förslag om bl.a. ändrat huvudmannaskap och en vidgad målgrupp 

för stödet. Ärendet behandlas f.n. inom regeringskansliet och jag är inte nu 

beredd att föreslå ändringar av det arbetsmarknadspolitiskt motiverade 

bil stödet. 
AMS har också föreslagit ytterligare reformer. bl.a. att bidrag skall 

kunna lämnas till s.k. kollektivt förberedande åtgärder för att i förväg 

anpassa arbetsplatser, så att de kan ta emot arbetshandikappade personer. 

Åtgärderna är i dessa fall inte knutna till någon viss sökande. Bl.a. med 

hänsyn till det statsfinansiella läget är jag inte beredd att biträda förslaget. 

Jag är heller inte beredd att biträda AMS förslag om särskilda bidrag till 

socialkurativ personal eller förslaget om att lönebidrag skall kunna kombi

neras med bidrag till arbetsbiträde. Av samma skäl beräknar jag medel till 

utbildning av arbetsledare m.fl. på arbetsplatser med lönebidragsanställda 

med oförändrat 425 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

Det sammanlagda medelsbehovet för delprogrammet Arbetshjälpmedel 

åt handikappade beräknar jag till 10 I 000 000 kr. ( + 18 000 000 kr.) Jag har 
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därvid utgått från att kostnader för näringshjälp, inkl. kostnader för fort
satt försöksverksamhet med näringshjälp till långtidsarbetslösa, skall be
stridas med under delprogrammet anvisade medel även under budgetåret 
1983/84. 

Näringshjälp 

Fr.o.m. budgetåret 1982/83 kan, som en försöksverksamhet, näringshjälp 
beviljas i viss omfattning även till långtidsarbetslösa. Jag föreslår att för

söksverksamheten - inom en oförändrad kostnadsram - får fortsätta 
under budgetåret 1983/84. 

Enligt sina direktiv (1981 :65) skall kommitten (A 1981 :02) om arbets

marknadsverkets ansvarsområde och organisation bl.a. se över närings

hjälpen. När kommitten har lagt fram sina förslag om huvudmannaskap 
och framtida organisation av denna stödform bör kommitten (A 1982:02) 
med uppdrag att utreda de handikappades situation på arbetsmarknaden, 
på grundval av AMS-kommittens förslag, överväga en eventuell ny ut

formning av stödet. 
AMS har i sin anslagsframställning föreslagit vissa förbättringar av nä

ringshjälpen. Med hänvisning dels till att det statsfinansiella läget inte ger 
utrymme för reformer, som inte kan finansieras genom besparingar inom 

andra områden. dels till det utredningsarbete som pågår på området, är jag 
inte beredd att biträda AMS förslag. Jag kan heller inte biträda förslaget 
om slopande av krav på säkerhet för näringshjälpslån överstigande 25 000 

kr. 
Som jag nyss har anfört bör utgifter för näring•;hjälp bestridas med under 

delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade beräknade medel. Jag 
har därför inte beräknat medel särskilt till delprogrammet Näringshjälp. 

Anställning med lönebidrag 

Lönebidrag lämnas till arbetsgivare som anställer en person som på 
grund av nedsatt arbetsförmåga annars inte skulle kunna få arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden. I vissa fall kan lönebidrag också lämnas vid 

anställning av personer som på grund av ålder eller andra personliga 
förhållanden inte kan få ett arbete utan sådant bidrag. 

Den 30 juni 1982 sysselsattes 33 844 personer med hjälp av lönebidrag. 
Av dessa hade 6649 anställning hos statlig myndighet eller därmed jäm

ställd institution, inkl. försäkringskassor. 7 776 personer sysselsattes hos 
kommuner, landsting och affärsdrivande verk och 10089 hos enskilda 
arbetsgivare. 9 330 personer var anställda med lönebidrag hos allmännyt
tiga organisationer. Av dessa hade ca 5 400 haft arkivarbete hos organisa
tionerna före den 1 juli 1980, då arkivarbetet ersattes med anställning med 

lönebidrag. 
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1978/79:73; AU 1978/79:20, rskr 

1978/79: I 86) våren I 979 lämnas lönebidrag till allmännyttiga organisationer 
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med 90% av lönekostnaden för den anställde. Före den 1 juli 1980 fanns 

platser i statligt arkivarbete inrättade hos de allmännyttiga organisationer

na. För dessa platser betalade staten - som också. hade arbetsgivaran

svaret - hela lönekostnaden. Omvandlingen av arkivarbetet till anställning 
med Iönebidrag innebar således att organisationerna fick ett eget kostnads

ansvar, som de inte hade tidigare. 
Från olika folkrörelseorganisationer, bl.a. inom handikapp- och invand

rarområdena och från TCO har framställningar gjorts till arbetsmarknads

departementet om att lönebidrag på samma sätt som tidigare skall kunna 
lämnas till allmännyttiga organisationer med hela lönekostnaden för den 

anställde. 
Frågan om lönebidragets storlek till de allmännyttiga organisatinerna har 

behandlats av riksdagen vid flera tillfällen, se bl.a. AU 1981/82:21. 

För egen del vill jag erinra om att organisationerna gavs en lång över

gångstid - fram till den I juli 1983 - att planera för hur den egna kostnads

andelcn skall finansieras. 
Vidare anser jag att den betydande arbetsinsats som de anställda med 

Iönebidrag svarar för väl motiverar att organisationerna själva betalar en 

·del av kostnaden. 
Av de siffror som jag nyss har redovisat framgår att bara ca 5 400 av de 

anställda med lönebidrag är personer som var anställda före den 1 juli 1980. 

För dessa får organisationerna full kostnadstäckning fram· till den I juli 

1983. För de återstående ca 4000 anställda med lönebidrag har organisatio

nerna redan ett eget kostnadsansvar, eftersom de rekryterats efter den 1 

juli 1980. Den ökning som skett av antalet anställda med lönebidrag hos 

organisationerna tyder på att organisationerna sett stödet som en fördel vid 

anställning av ny personal. Det egna kostnadsansvaret har således inte haft 

negativa effekter för det arbetsmarknadspolitiska s}:ftet med lönebidragen.
Sedan lönebidragsreformen genomfördes har antalet platser hos de allmän
nyttiga organisationerna ökat med ca 2000. Som en jämförelse kan nämnas 
att antalet lönebidragsplatser hos enskilda företag ökat med ca I 000 under 

motsvarande period. 
Enligt min mening bör riksdagens beslut om att bidraget till de allmän

nyttiga organisationerna skall lämnas med 90% av lönekostnaden ligga 

fast. För att underlätta för vissa organisationer med särskilt svag ekonomi 

föreslår jag dock att ett tillfälligt bidrag lämnas under budgetåret 1983/84. 

Till främst invandrar- och handikapporganisationer bör AMS kunna lämna. 

ett tillfälligt stöd med upp till hela lönekostnaden under budgetåret 

1983/84. Merkostnaden härför skall rymmas inom en kostnadsram om 1,2 

milj. kr. Ett villkor för att ett sådant tillfälligt stöd skall lämnas bör vara att 

organisationerna fr.o.m. budgetåret 1984/85 skall kunna ta kostnadsansvar 

enligt de regler som riksdagen har fastslagit. Vidare bör självfallet eventu

ellt varsel om uppsägning av arbetstagare tas tillbaka. Det bör här erinras 

om att lagstiftningen om anställningsskydd fullt ut omfattar även arbetsta

gare för vilka lönebidrag utgår. 
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Mot bakgrund av vad jag här har anfört och i avvaktan på riksdagens 

beslut vill jag för riksdagens kännedom anmäla att jag avser att föreslå 

regeringen att uppdra åt AMS att efter en samlad bedömning pröva ansök

ningar från de berörda organisationerna om tillfälligt stöd för lönebidrags

anställningar under budgetåret 1983/84. 

AMS har begärt att antalet lönebidragsplatser hos statliga myndigheter 

utökas med I 000 platser fr.o.m. budgetåret 1983/84. Med hänsyn till de 

rationaliseringskrav som ställs på myndigheterna genom att huvudförsla

get tillämpas vid beräkningen av anslagen till dem. kan.jag inte biträda 

AMS förslag om en sådan utökning av platserna inom den statliga sektorn. 

Däremot bör en viss utökning ske för anställning med lönebidrag hos 

Kulturarvet i Kopparbergs län med anledning av att huvudmannaskapet 

för Kulturarvet övergår från Samhällsföretag till ny huvudman. 

F.n. kan inom en beslutsram om 850 platser ett förhöjt lönebidrag 

lämnas för svårt handikappade ungdomar under 25 år. Enligt AMS omfat

tas ca 700 ungdomar av bidraget. För svårt handikappade som är 25 år eller 

däröver och som är anställda hos arbetsgivare med ett fåtal anställda kan 

Iönebidrag f.n. lämnas med 50% av lönekostnaden även efter utgången av 

det andra anställningsåret, om det finns synnerliga skäl. Denna möjlighet 

att lämna förhöjt lönebidrag får dock bara användas i ett mycket begränsat 

antal fall. Under första hälften av budgetåret 1982/83 fick högst 50 personer 

omfattas. Fr.o.m. den 1 januari 1983 får denna form av förhöjt lönebidrag 

användas för högst 80 personer. För att öka möjligheterna för personer 

med svåra handikapp att få och behålla ett arbete bör förhöjt lönebidrag få 
omfatta 170 platser under budgetåret 1983/84. 

Eftersom möjligheten att lämna förhöjt lönebidrag för dem som övergår 

från Samhällsföretag till den reguljära arbetsmarknaden hittills har använts 

i mycket begränsad omfattning föreslår jag en oförändrad ram om 300 

platser för dessa ärenden. 
Som jag nyss har redovisat har antalet lönebidragsplatser hos allmännyt

tiga organisationer ökat betydligt sedan lönebidragsreformen infördes. 

Detta tyder på att den höga bidragsnivån - 90(,'>f av lönekostnaden för den 

anställde - innebär en stimulans för organisationerna att rekrytera för 

lönebidragsanställningar. Den parlamentariska handikappkommitten skall 

enligt sina direktiv bl. a. studera frågan om en differentiering av löncbidra

gets storlek med hänsyn till handikappets art och svårighet. Kommitten 

skall med förtur utreda frågor rörande lönebidrageL Med hänsyn till att 

reglerna för den framtida rekryteringen till lönebidragsanställningar nu 

utreds föreslår jag att under budgetåret 1983/84 antalet lönebidragsplatser 

hos de allmännyttiga organisationerna får öka med högst 500 platser jäm

fört med budgetåret 1982/83. Jag vill i detta sammanhang också erinra om 

de möjligheter som en än mer målmedveten och konsekvent användning av 

främjandelagcn ger att öka inplaceringarna av äldre och arbetshandikap

pade sökande. Arbetsförmedlingarna har således till sitt förfogande dels 
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olika ekonomiska stimulansåtgärder dels också de möjligheter som lagen 

ger. 

Jag avser att inom kort föreslå regeringen att handikappkommitten får 

tilläggsdirektiv om att bereda frågan om någon form av rehabiliteringss.töd 

som bl.a. bör innebära mer systematiska insatser för att ge unga handikap

pade arbete, praktik eller utbildning i stället för förtidspension. Vidare 

skall kommitten se över de former för praktik och arbetsmarknadsutbild.

ning i företag av äldre och handikappade som nu finns. 

Jag avser också föreslå regeringen att kommitten samtidigt befrias från 

den del av dess uppdrag som avser Samhällsföretags verksamhet. Dessa 

frågor kommer att behandlas av en arbetsgrupp för fortsatt översyn av 

Samhällsföretagsgruppen. 

Arbetsmarknadsdepartementet har uppmärksammats på att vissa kom

munala arbetsgivare ställer som villkor för att anställa sökande med hjälp 

av lönebidrag, att de sökande är mantalsskrivna i kommunen. AMS har i 

denna fråga uttalat att kommungränser inte bör få styra arbetshandikap

pades möjligheter att få en anställning med lönebidrag. Enligt styrelsens 

bedömning finns heller inte författningsenliga grunder för en sådan av

gränsning. Jag delar AMS uppfattning i denna fråga. 

För delprogrammet Anställning med lönebidrag beräknar jag 

1862 908 000 kr. ( + 335 413 000 kr.) för budgetåret 1983/84. 

Medel till Anställning med lönebidrag utgör nu merparten av anslaget till 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning. Detta innebär 

att utgifterna under anslaget i hög grad är lönerelaterade och bl.a. beroen

de av löneavtal och andra löneförändringar.. Rescrvationsanslaget C 3. 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning bör bl.a. mot 

denna bakgrund fr.o.m. budgetåret 1983/84 omvandlas till ett förslagsan

slag med motsvarande benämning. 
Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1983/84 för de i 

programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

ingående delprogrammen beräknas till 1990211000 kr.(+ 354996000 kr.). 

Därav har för förvaltningskostnader beräknats 26 303 000 kr. ( + I 583 000 

kr.). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Siirskilda åtgärder för arbetsanpa.1·sning och sysselsiittning 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 990 21 l 000 

kr. 
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C 4. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1981/82 utgift 2 054 000 000 
1982/83 Anslag 23210000001 

1983/84 Förslag 2532000000 
I Därtill kommer 55 milj. kr. som har anvisats på tilläggsbudget I. 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag dels för täckan

de av underskottet i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbete, 

dels för investeringar. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Stiftelsen Före-
Samhällsföretag draganden 

Driftbidrag 1984000000 + 196000000 + 193000000 
Bidrag till fastig-

hetsfonden 307000000 + 83000000 + 18000000 
Ägartillskott för 

investeringar 30000000 + 75000000 

2321000000 +354000000 +211000000 

Stiftelsen Samlzälfaföretag 

Samhällsföretagsgruppen omfattar den centrala stiftelsen Samhällsföre

tag och 24 regionala stiftelser med sammanlagt 370 verkstäder. Till Sam

. hällsföretag är knuten en fastighetsfond som äger och förvaltar företags

gruppens fastigheter. För samordning av viss försäljning och marknadsfö
ring - främst på export - svarar säljbolaget SAMHALL AB. 

Den vid årsskiftet 1981/82 avslutade översynen av Samhällsföretags

gruppen har inte resulterat i några förändringar i den grundläggande or

ganisationsstrukturen. 
De regionala stiftelserna utgör juridiskt självständiga företag som - inför 

Samhällsföretag - är ansvariga för företagsgruppens verksamhet inom 

resp. län. De regionala stiftelserna hade den I juli 1982 tillsammans ca 

29 000 anställda. varav ca 23 800 arbetshandikappade och ca 5 400 direktan

ställda (tjänstemän, arbetsledare, instruktörer m.fl.). Antalet arbetshandi

kappade utgör alltså 81 % av det totala antalet anställda. 

Under budgetåret 1983/84 beräknas stiftelserna ha 31000 anställda, dvs. 

I 700 fler än nu. Ökningen avser arbetshandikappade. eftersom antalet 

direktanställda bedöms bli oförändrat. På grund av deltidsanställning m.m. 

är antalet personer större än antalet årsanställda. Antalet årsanställda 

budgetåret 1983/84 beräknas sålunda till ca 27 200. varav 22 200 arbetshan

dikappade och ca 5 000 direktanställda. 

Den centrala stiftelsen Samhällsföretag har gentemot staten ansvaret för 

att företagsgruppens verksamhet bedrivs enligt de av riksdag och regering 

angivna riktlinjerna. Samhällsföretag har tillsyn över de regionala stiftel-
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serna och samordnar deras verksamhet. Som en följd av översynen av hela 

företagsgruppen har under våren 1982 även Samhällsföretags interna orga

nisation setts över. varvid ny organisation har fastställts att gälla fr~o.m. 

den 1 juli 1982. Den nya organisationen innebär ingen ändring av rollfördel

ningen mellan Samhällsföretag och de regionala stiftelserna. 

Behov m' arhetstillfiillen. Samhällsföretagsgruppen disponerar f.n. 

21800 platser för arbetshandikappade. Antalet platser har varit oförändrat 

sedan den 1 juli 1980. I enlighet med stiftelsens förslag i föregående 

anslagsframställning har riksdagen inte heller för budgetåret 1982/83 beslu

tat om nya platser. Regeringen har dock fått riksdagens bemyndigande att 

besluta om platsutbyggnad om särskilda skäl härtill uppkommer. 

Lokaliseringen och dimensioneringen av företagsgruppens arbetsplatser 

sker i samråd med arbetsmarknadsvcrket. Arbetsmarknadsverket svarar 

härvid för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen medan företagsgrup

pen har att pröva de produktions- och resursmässiga förutsättningarna. 

AMS har i en skrivelse till stiftelsen den 15 mars 1982 framhållit att den 

form av arbete som företagsgruppen erbjuder utgör ett nödvändigt komple

ment till andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt att behovet av ar

betstillfällen inom företagsgruppen fortfarande är stort. Styrelsen anser 

dock att detta behov även under budgetåret 1983/84 bör kunna tillgodoses 

genom ett fortsatt effektivare utnyttjande av företagsgruppens resurser 

och förordar därför inte någon utbyggnad av företagsgruppens resurser i 

form av nya platser under budgetåret 1983/84. 

Dagens svåra arbetsmarknadssituation innebär enligt stiftelsen att beho

vet av arbetstillfällen inom företagsgruppen inte kan tillgodoses. Detta 

framgår speciellt tydligt om man ser till grupper med svårare handikapp 

som f.n. är helt utestängda från arbetslivet. En ökad övergång av anställda 

till den reguljära arbetsmarknaden kan få en viss. men ändå begränsad, 
betydelse för möjligheten att bereda dessa grupper arbete. Som AMS 

framhåller i sin skrivelse är det betydelsefullt hur anställningarna med 

lönebidrag på den reguljära arbetsmarknaden utvecklas. Allt pekar dock. 

enligt styrelsen, på att behovet av arbetstillfällen inom företagsgruppen 

kommer att vara stort under överskådlig tid. 

Mot bakgrund av AMS bedömning och regeringens besparingsdirektiv 

föreslår stiftelsen trots detta inte någon platsutbyggnad under budgetåret 

1983/84 . .I stället är ambitionen att öka utnyttjandet av befintliga platser. 

Detta förutsätter dock att medel ställs till förfogande för omdisponering av 

platser inom och mellan länen. Stiftelsen.vill i detta sammanhang erinra om 

att ett av huvudsyftena med Samhällsföretagsgruppens bildande var att få 
till stånd en regional utjämning av tillgången på skyddat arbete. En aktuell 

jämförelse mellan länen visar att antalet platser fortfarande varierar på ett 

sätt som inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Vidare sakn·ar ca 70 

kommuner verkstäder för skyddat arbete. 

l samråd med AMS har stiftelsen därför beslutat att omdisponera 1 000 

10 Rik.idagen 1982/83. I sam/. Nr 100. Bi/aga 12 
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platser inom och 300 platser mellan länen. Avsikten var att omdispone
ringarna skulle verkställas under verksamhetsåren 1982/83-1984/85 och 
investeringsbehovet beräknades till 78 milj. kr. per år. För budgetåret 

1982/83 begärde stiftelsen ett ägartillskott om totalt 110 milj. kr., varav 
alltså merparten för omdisponeringar. Riksdagen har dock endast beviljat 
30 milj. kr. härav. I 1982 års budgetproposition uttalade departementsche
fen att omdisponeringar av platser måste komma i andra hand och genom
föras över en längre tid än planerat. 

Behovet av omdisponeringar och medel härför har inte förändrats sedan 
förra året. Till följd av riksdagens beslut om ägartillskott för budgetåret 
1982/83 räknar stiftelsen med att huvuddelen av de planerade omdispone

ringarna måste förskjutas minst ett år och understryker därför betydelsen 
av att omdisponeringarna kan genomföras i planerad omfattning och takt 

fr.o.m. budgetåret 1983/84. Omdisponeringarna är också nödvändiga om 
omstruktureringen av produktionen och därmed övriga effektivitetshö
jande åtgärder skall kunna genomföras på avsett sätt. 

Som tidigare framhållit~ är behovet av att öka antalet arbetstillfällen 
inom Samhällsföretagsgruppen i hög grad beroende av den allmänna ar
betsmarknadssituationen samt av resultatet av de åtgärder som vidtas för 

att öka antalet sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden och därmed 
också hur många av Samhällsföretags anställda som får ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Med anledning härav föreslår stiftelsen - i 
likhet med föregående år - att regeringen begär riksdagens bemyndigande 
att vid behov få besluta om nya platser under budgetåret 1983/84. 

Personal. Samspelet mellan Samhällsföretagsgruppen och arbetsmark
nadsverket, som år 1981 fastställdes i vissa gemensamma riktlinjer, har 
utvecklats på ett mycket positivt sätt. På regional nivå finns fortlöpande 
kontakter mellan resp. stiftelse och länsarbetsnämnd. De vid verkstäderna 
etablerade samrådsgrupperna, där företrädare för arbetsförmedlingskon
toren ingår, arbetar i allmänhet konkret och förtroendefullt när det gäller 
anpassningen mellan verkstadsproduktionens och de aktuella sökandenas 
förutsättningar. 

Inom Samhällsföretagsgruppen står det numera klart att begreppet "gra
vare handikapp" relaterat till en arbetssituation i allt väsentligt avser 
personer med sociala problem, i första hand missbrukare, Detta kommer 
att ställa högre krav på verkstädernas successiva anpassning av verksam

heten för att möta denna situation. 
Under verksamhetsåret 1981/82 har 1,4% av de anvisade, eller 310 

personer, beretts anställning på den reguljära arbetsmar'.naden genom 
arbetsförmedlingens försorg. I endast 43 fall utgick det särskilda lönebidra
get som särskilt tillskapats för dem som lämnar Samhällsföretag. Möjlighe
terna till en ökad övergång till den reguljära arbetsmarknaden beror på en 
rad omständigheter. Det är främst företagsgruppens egna insatser, arbets
marknadssituationen samt arbetsförmedlingens möjligheter att prioritera 
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åtgärder för en ökad övergång. Möjligheterna att nå en ökad övergång till 
den reguljära arbetsmarknaden påverkas också av handikappgraden hos de 

anställda, särskilt då de nyanställda. En målkonflikt föreligger mellan å ena 
sidan önskemålen att anställa fler personer med svåra handikapp och å 
andra sidan möjligheterna att öka övergången till den reguljära arbetsmark

naden. 
Under år 1981 startades, i samverkan med AMS, ett projekt för att i tre 

län pröva olika metoder för att öka möjligheterna för anställda inom 
Samhällsföretagsgruppen att få och behålla ett annat arbete. En utvärde
ring av detta projekt planeras ske under år 1983. Under hösten 1982 

startades vidare ett projekt i syfte att öka möjligheterna till "pryo" - och 

provanställning hos andra arbetsgivare. 
Under perioden 1980-81 väckte lönesättningen och lönenivåerna för de 

anvisade inom Samhällsföretagsgruppen viss uppmärksamhet i massme
dia. Orsaken till denna uppmärksamhet berodde troligen på att löneni

våerna fr.o.m. år 1980 till alla delar regleras i ett normallöneavtal omfat
tande samtliga kategorier arbetare inom LO-förbundens organisationsom
råde, oavsett anställningsform. 

Det kan nu konstateras att övergången till de nya avtalen inte förändrat 
lönerelationen mellan företagsgruppens verkstäder och övrig industri. 
Lönenivån inom Samhällsföretagsgruppen motsvarar således knappt 90% 

av lönenivån för berörda LO-förbunds i övrig industri. I flera sammanhang 

har påståtts att lönenivån inom Samhällsföretagsgruppen är en bärande 
orsak till den ringa övergången av arbetshandikappade till annat arbete. 
Stiftelsen bedömer att detta har förhållandevis ringa tyngd jämfört med 

trivsel, trygghet och andra sociala faktorer. 
KonjunkturutveCkling och försäljning. Företagsgruppens målsättning att 

bereda allt fler arbetshandikappade meningsfulla arbetsuppgifter, i kombi
nation med strävan att successivt sänka företagsgruppens behov av statliga 
bidrag, förutsätter en fortsatt ökning av orderingången och försäljningen 
under budgetåret 1983/84, vilket också är beroende av en successiv för
bättring av den allmänna industrikonjunkturen i Sverige under åren 1983 

och 1984. 

Företagsgruppens konjunkturkänslighet har också i hög grad påverkat 
ekonomin under verksamhetsåret 1981/82. Det starka konjunkturberoen

det kan endast till mindre del kompenseras av ökande säljansträngningar 
inom befintliga marknader och produktområden. En stor del av volymök
ningen och resultatförbättringen kommer därför att behöva nås genom ett 
systematiskt sökande av nya marknader för legouppdrag inom och utom 
landet samt genom en mera aktiv marknadsföring. 

Prissättnings- och övriga konkurrensfrågor mellan Samhällsföretags

gruppen och företag inom det övriga näringslivet har varit föremål för ökad 
uppmärksamhet under senare tid. Stiftelsen räknar med ett fortsatt ~lort 
intresse för dessa frågor framför allt inom branscher som brottas med 
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strukturproblem. Det kontakt- och samrådsorgan som Samhällsföretag 

bildat tillsammans med vissa näringslivsorganisationer är en värdefull in

stans för behandling av dessa frågor. Samrådsorganet har hittills endast i 

enstaka fall funnit anledning till erimingar mot företagsgruppens affärs

mässighet. I samarbete med de organisationer som ingår i samrådsorganet 

har informationskonferenser anordnats regionalt med företagare och andra 

representanter för näringslivet. Konferenserna har uppenbart medfört en 

ökad förståelse för Samhällsförctagsgruppens verksamhet och de problem 

som gäller för arbetshandikappade på dagens arbetsmarknad. 

Resultatj{>rhiittrande cltgärder. Under våren 1981 utformades och fast

ställdes ett handlingsprogram med företagsgemcnsamma insatser i resul

tatförbättrande syfte. Programmet omfattade åtgärder av såväl kortsiktig 

som långsiktig natur. De kortsiktiga åtgärderna skulle i huvudsak genomfö

ras under budgetåret 1981/82 medan de långsiktiga initieras under detta år 

och genomförs över en längre period. 

Inför verksamhetsåret 1982/83 har långsiktigt inriktade resultatförbätt

rande åtgärder påbörjats. Detta har resulterat i ett reviderat handlingspro

gram med inriktning på följande huvudområden: 

- åtgärder för att öka orderingång, produktion och försäljning 

- åtgärder för att reducera kostnader som inte är nödvändiga för den 

sociala måluppfyllelsen 

- åtgärder för fortsatt utveckling av sociala och tekniska stödinsatser. 

Programmet avser gemensamma insatser för hela företagsgruppen, där 

Samhällsföretag leder och samordnar arbetet. Varje regional stiftelse för

utsätts sedan driva egna framtidsinriktade åtgärde•- för resultatförbätt

ringar. Uppföljning av stiftelsernas insatser sker i samband med· budgetar

betet och resultatuppföljningen. 

De direkta ekonomiska effekterna av de hittills genomförda åtgärderna 

kan ännu inte preciseras. Helt klart är dock att handlingsprogrammet inom 

organisationen ökat insikten om företagsgruppens förutsättningar och pro

blem samt behovet och inriktningen av resultatförbättrande åtgärder. Av 

resultatutvecklingen under verksamhetsåret 1981/82 kan man dra slutsat

sen att handlingsprogrammet verksamt bidragit till att begränsa rörelse

kostnaderna, särskilt de s.k. kapacitetskostnaderna (lönekostnader för 

direktanställda. lokalkostnader. kostnader för maskiner och inventarier 

samt omkostnader). Vidare har Samhällsföretagsgruppen - trots ett svårt 

konjunkturläge - kunnat öka orderingången och försäljningen under verk

samhetsåret 1981/82 med ca 12%. bl.a. genom en omfattande och intensiv 

marknads- och kundbearbetning. 

Nya former och områden fiir 1·erksamhet. Samhällsföretagsgruppen 

måste kunna erbjuda ett varierat utbud av arbetsuppgifter om arbetstagar

nas olika individuella förutsättningar och behov skall kunna tillgodoses. 

Man är därför också beredd att pröva olika alternativa former av arbeteför 

att kunna möta behov från nya kategorier av arbetstagare. Det kan gälla 
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såväl de organisatoriska formerna som inriktningen av verksamheten. I 

samband med att nya verkstäder tillskapas genom omdisponeringar av 

platser måste dessa också utnyttjas för att bredda sysselsättningsmöjlighe

terna för de arbetshandikappade som av olika skäl inte kan sysselsättas 

med befintliga arbetsuppgifter. 

Som ett led i detta arbete pågår och planeras försök med nya verksam

hetsområden utanför den traditionella tillverkningsindustrin. Exempel på 

sådana områden är trädgårdsodling, postorderverksamhet. serviceupp

gifter vid stugbyar, administrativa servicetjänster och dataregistreringsar

bete. Hittills har erfarenheterna varit i stort sett positiva. Stiftelsen be

dömer nu att dessa insatser ytterligare måste intensifieras de närmaste 

åren. Inte minst kommer företagsgruppen behöva vara rustad för att möta 

ett växande behov av lämpliga arbetsuppgifter inom tjänstemannaområdet. 

Ett sätt att öka de anställdas möjligheter att övergå till ett arbete utanför 

företagsgruppen kan vara att få till stånd en utökad samverkan med företag 

på den öppna arbetsmarknaden. Inom företagsgruppen bedrivs detta f.n. i 

mer organiserad form i några försöksverksamheter med s.k. inbyggda 

verkstäder. I dessa försök tar andra arbetsgivare helt eller delvis på sig 

sysselsättningsansvaret för de arbetshandikappade anställda. Resultatet av 

dessa försöks verksamheter kommer under budgetåret 1982/83 att utvärde

ras som.underlag för den vidare utvecklingen av olika samarbetsformer. 

Medelshehov 

Anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 - vad gäller såväl rörelseresultat 

och behov av driftbidrag som bidrag till fastighetsfonden - har beräknats 

och redovisats i enlighet med de principer som riksdagen antagit på grund

val av prop. 1978/79: 139 om bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag m.m. 

samt vad som meddelats i regleringsbrev för budgetåret 1982/83. Samtliga 
intäkter och kostnader har beräknats i förväntad löne- och prisnivå budget

året 1983/84. 

Dr{lthidrag. Behovet av driftbidrag för budgetåret 1983/84 beräknas till 

128,2 % av lönekostnaderna för arbetshandikappade anställda. Bidragsbe

hovet utgår från ett beräknat rörelseunderskott om 2 180 milj. kr. enligt 

följande specifikation och jämfört med budgetåret 1981 /82. 

Resultatpost (Milj. kr.) 

Intäkter 
Kostnader 
Resultat 
Resultat i procent av lönekostnader 

för arbetshandikappade 

1981/82 

I 178 
-2986 
-1808 

135,9 

1983/84 

1555 
-3 735 
-2180 

128.2 

Beräknat rörelseresultat för budgetåret 1983/84 innebär alltså ett mins

kat bidragsbehov med 7. 7 procentenheter jämfört med preliminärt utfall 
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för budgetåret l98I/82. Räknat i oförändrad sysselsättningsvolym och 

prisnivå innebär bidragsbehovet en resultatförbättring med 103 milj. kr. 

jämfört med budgetåret 1981/82. 

Rörelseintäkterna beräknas öka med 377 milj. kr. jämfört med budget
året 1981/82, motsvarande ca 15 % per år. Förädlingsvärdet - uttryckt som 

skillnaden mellan rörelseintäkter och materialkostnader - beräknas till 

850 milj. kr. för budgetåret 1983/84, vilket är 215 milj. kr. mer än budget

året l98I/82. Förädlingsvärdet per arbetstimme beräknas till 29,7 kr. för 

budgetåret 1983/84 jämfört med 24,7 för budgetåret 1981/82. 

Kostnaderna för budgetåret 1983/84 beräknas enligt följande, jämfört 

med budgetåret 1981/82: 

Kostnadss/ag (Milj. kr.) 

Materialkostnader 
· Lönekostnader för direktanställda 
Lönekostnader för arbetshandikappade 
Övriga rörelsekostnader (netto) 

Summa 

1981/82 

543 
659 

1330 
454 

2986 

1983/84 

705 
750 

1700 
580 

3735 

Kostnaderna beräknas öka med 749 milj. kr. jämfört ined budgetåret 

198I/82. Härav utgör Ökningen av kapacitetskostnaderna (lönekostnader 

för direktanställda och övriga kostnader) 21-7 milj. kr. Kapacitetskostna

dema per arbetstimme beräknas till 46,3 kr. för budgetåret 1983/84 jämfört 

med 43,3 kr. för budgetåret l98l/82. Detta innebär en effektivitetsförbätt
ring eftersom kostnadsökningen understiger den beräknade inflationen. 

Lönekostnaderna för arbetshandikappade beräknas öka med 370 milj. kr. 

jämfört med budgetåret 1981/82, varav knappt hälften på grund av ökad 

sysselsättningsvolym. 

Bidrag till fastighetsfonden. I anslagsframställningen för budget

året 1982/83 beräknades de kalkylmässiga avskrivningarna på fastighets

beståndets återanskaffningsvärde i enlighet med de principer riksdagen 

antagit inför företagsgruppens bildande. Regeringen gjorde dock avsteg 

från denna princip och grundade bidraget till fastighetsfonden på fastighe

ternas historiska anskaffningsvärden. 

De frigjorda avskrivningsmedlen skulle enligt riksdagens beslut använ

das för finansiering av reinvesteringar. Om avskrivningarna grundas på 

anskaffningsvärdena innebär detta att kompensation inte erh311s för infla

tion och standardförändringar. Om avskrivningarna fortsättningsvis beräk

nas på anskaffningsvärdena får detta. enligt stiftelsen, till följd att andelen 

egna fastigheter måste minska till förmån för förhyrda lokaler, vilket på 

sikt kommer att innebära högre kostnader för företagsgruppen med åtföl

jande ökat bidragsbehov. 

Investeringarna avses lånefinansieras med det belopp som motsvarar 
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amorteringar av lån (ca 80 milj. kr.). Upptagna lån som inte ta·s i anspråk 

under året överförs till efterföljande år för att det skall bli möjligt att klara 
de variationer i investeringarna som av olika skäl uppstår. 

Återa1i'skaffningsvärdet beräknas till 3 525 milj. kr. (15 260 platser x 
4 200 kr./m2) varvid avskrivningarna blir 195 milj. kr. 

Kostnaderna för fastighetsfonden kan sammanfattas enligt följande: 

Avskrivningar 
Övriga kostnader (hyror, 

räntor, fästighetsskatt) 
Intäkter 

Summa 

Milj. kr. 

195,0 

198.3 
-3,0 

390,3 

Fastighetsfondens kostnader (netto) beräknas således till totalt avrundat 
390 milj. kr., vilket är 28 milj. kr. mer än vad som beräknades i anslags- . 
framställningen för budgetåret 1982/83. 

Ägartillskott för investeringar. Som tidigare nämnts föreslås inte någon 
ökning av antalet platser under budgetåret 1983/84. Behovet av arbetstill
fällen förutsätts i stället tillgodoses genom att den befintliga kapaciteten 
utnyttjas bättre, bl.a. genom omdisponering av platser. 

Med anledning av att Samhällsföretag beviljades ett ägartillskott om 30 -
milj. kr. för budgetåret 1982/83 mot begärda 110 milj. kr. har beslutade 

omdisponeringar och planerade omstruktureringar i praktiken endast kun
nat genomförs i begränsad omfattning. Flertalet av de omdisponeringar i 
form av fastighetsinvesteringar och maskininvesteringar som är _erforder
liga har på grund av medelsbrist inte kunnat påbörjas. 

För vissa angelägna omdisponeringar har det dock blivit nöd:vändigt att 
välja det på sikt kostsammare alternativet att hyra lokaler i stället för att 
förvärva och anpassa befintliga lediga lokaler eller anordna nya verk
städer. Dessa investeringar har dessutom kunnat förverkligas endast ge
nom att planerad ersättning av det sämsta verkstadsbeståndet senarelagts. 
Av AMS föreslagna och av Samhällsföretag planerade verkstäder inom 
kommuner och orter som f.n. saknar skyddade arbetstillfällen har endast 
undantagsvis kunnat förverkligas. 

Om planerade omstruktureringar, produktionsförändringar och samord
ning av befintliga resurser inom gruppen skall kunna genomföras erfordras 

särskilda investeringsmedel i form av ägartillskott i enlighet med riksda
gens beslut vid bildandet av företagsgruppen. Beräknade avskrivningsme
del är ej tillräckliga för planerade åtgärder. Visserligen har den befintliga 
kapaciteten, på grund av arbetsbrist, inte kunnat utnyttjas, men detta_bör 
inte tas som skäl för senareläggning av angelägna nyetableringar av verk-

. städer på orter som har stort behov av arbetstillfällen. 
För genomförande av de av AMS förordade omdisponeringarna av 

platser under budgetåret 1983/84 beräknas behovet av medel för fastighets-
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investeringar i samband med erforderliga ny-, till- och ombyggnader till 

totalt 55 milj. kr. 
För anskaffning av maskiner och utrustning för de mest angelägna om

disponeringarna och planerade strukturförändringar erfordras 25 miij. kr. 

Behovet av åtgärder för att individanpassa enskilda arbetsplatser och 

produktionsmetoder är stort. För dessa insatser begärs 10 milj. kr. 

Genom det begränsade ägartillskott som beviljades för budgetåret 

J 982/83 har det enligt stiftelsen inte varit möjligt att vidta nödvändiga och 

önskvärda arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Fortsatta insatser är därför 

nödvändiga för att av myndigheter ställda krav och personalens berättiga

de anspråk skall bli tillgodosedda. Vissa verkstäder behöver tillgänglig

göras för rörelsehindrade personer. Vidare behöver fortfarande vissa er

gonomiska åtgärder vidtas samt allmänna miljöförbättrande åtgärder. För 

dessa insatser erfordras 15 milj. kr. 
För investeringar i fastigheter, maskiner, utrustning, teknisk anpassning 

och arbetsmiljöåtgärder erfordras således sammanlagt 105 milj. kr. i ägar

tillskott för investeringar. 

FöredraRatlden 

Allmänt 

Det är nu drygt tre år sedan den nya organisationen för skyddat arbete 

började sin verksamhet. Samhällsföretags anslagsframställning och den 

nyligen presenterade årsredovisningen för Stiftelsen Samhällsföretag och 

dess regionala stiftelser ger uttryck för företagsgruppens strävanden att 

infria de förväntningar som ställd.es på företagsgruppen från statsmak
terna, löntagarorganisationer, handikapporganisationer m:fl. Det gäller så
väl de ekonomiska som de sociala målen för verksamheten. 

Samhällsföretag har kunnat bereda betydligt fler arbetshandikappade 

arbete än vad som var möjligt i den gamla organisationen. Detta har inte 
skett genom tillskapande av nya platser utan genom bättre utnyttjande av 
befintliga resurser. Antalet anställda med arbetshandikapp har ökat netto 
med ca I 000 per år. I den tidigare organisationen var motsvarande antal 

under 1970-talet i genomsnitt ca 700 per år. Resultatutvecklingen har varit 

positiv om man ser på treårsperioden, dock med en' något nedåtgående 

tendens under det senaste budgetåret. Önskemålet om enjämnare regional 

tillgång på arbetsplatser för skyddat arbete har till en del kunnat beaktas 

genom omdisponeringar. Den ansvarsfördelning för rekryteringsfrågor 

mellan arbetsmarknadsverket och Samhällsföretagsgruppen som lagts fast 

har medfört en enhetligare bedömning av vilka arbetshandikappade som i 

första hand bör beredas arbete inom verkstäderna. 

Samhällsföretagsgruppen måste kunna erbjuda ett varierat utbud av 

arbetsuppgifter som passar olika arbetshandikappades behov och förut

sättningar. Detta innebär bl.a. att utbudet behöver breddas. om man skall 

kunna möta behoven hos nya kategorier av arbetstagare t.ex. på tjänste-
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mannaområdet. Företagsgruppen har därför påbörjat försök inom verk

samhetsområden utanför den traditionella tillverkningsindustrin. 

Samhällsföretags målsättning för de närmaste åren är att öka utplace

ringen till den reguljära arbetsmarknaden från nuvarande 1,5 '::{ till 2-4 %. 

Detta ser jag som en rimlig målsättning. Bl.a. bör det kunna innebära en 

lämplig avvägning med hänsyn till den motsättning som finns mellan strä

vandena till ökad utplacering och ambitionen att anställa fler gravt handi

kappade på verkstäderna. För vissa arbetstagare med mycket svåra handi

kapp innebär det i sig en rehabilitering att klara ett arbete inom Samhälls

företag. Alternativet till en sådan anställning har i de flesta fall varit 

förtidspensionering. Detta kan bl.a. belysas av att ungefär en fjärdedel av 

de som anställs i företagsgruppen inte tidigare har haft arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Målsättningen att öka utplaceringarna bör av

vägas med hänsyn till detta. Det faktum att placering på den öppna arbets

marknaden regelmässigt prövas innan anställning i skyddat arbete aktuali

seras. talar också för detta. 

Det sagda hindrar självfallet inte att alla insatser skall sättas in för att 

även i nuvarande kärva arbetsmarknadsläge söka nå en ökad utplacering. 

AMS genomför i detta syfte f.n. intensifierade förmedlingsinsatser i vissa 

län. 

I juni 1981 uppdrog regeringen åt Stiftelsen Samhällsföretag att genom

föra en kartläggning och begränsad översyn av verksamheten inom stiftel

seorganisationen för skyddat arbete. Härvid skulle särskilt prövas vilka 

kostnadsbesparande förändringar av organisationen, eller annan art. som 

bedömdes vara möjliga inom ramen för gällande arbetsmarknadspolitiska 

och sociala mål för verksamheten. 

Stiftelsen överlämnade den 30 december 1981 rapporten Begränsad 

översyn av Samhällsföretagsgruppen till regeringen. Rapporten har re

missbehandlats. 

Stiftelsen Samhällsföretag har i översynsrapporten gjort en grundlig 

genomgång dels av organisationen som helhet, dels också bl.a. av områ

dena produktion, marknadsföring. personal. lednings- och styrfunktioner. 

Syfte•~ har varit att på sikt få fram förslag om åtgärder som kan innebära 

kostnadsbesparingar och/eller ge företagsgruppen ökade inkomster, utan 

. att man äventyrar de sociala och arbetsmarknadspolitiska målen för verk-

samheten. 

Utöver direkta förslag som framförts i rapporten belyses också andra 

åtgärder som avsevärt skulle kunna minska kostnaderna för verksamhe

ten. En sådan möjlig förändring är en ändrad organisationsstruktur. Stiftel

sen redovisar som ett exempel att en minskning av antalet regionala 

stiftelser med nio skulle innebära en nettobesparing med ca 50 milj. kr. per 

år. Den skulle dessutom ·ge möjligheter till produktionsekonomiska förde

lar och effektivare marknadsföring. Efter sammanvägning av ekonomiska 

och andra faktorer. och med hänsyn till att organisationen verkat under 
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tämligen kort tid, har stiftelsen dock valt att inte föreslå någon ändring i 
den nuvarande organisationen. 

Samtidigt som jag har förståelse för stiftelsens synpunkter och ställ
ningstaganden beträffande den regionala organisationen, kan jag inte bort
se från de möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiveringar som här 
öppnas. Med hänsyn bl.a. till detta anser jag att arbetet med en översyn av 
företagsgruppen bör fortsätta. Jag har därför tillkallat en arbetsgrupp inom 
regeringskansliet som ytterligare får pröva sådana frågor rörande Sam

hällsföretagsgruppen som kan minska behovet av statligt stöd m.m. Ar
betsgruppen bör vidare enligt riksdagens beslut (prop. 1981/82:100, AU 

1981/82:21, rskr 1981/82:216) studera Samhällsföretags ställning som kon
kurrent till andra företag samt principerna för medelstilldelningen. Kostna
derna per anvisad arbetstagare vid de skyddade verkstäderna bör också 

jämföras med kostnaderna vid andra sysselsättningsformer. Dessa frågor 
bör därför föras över till arbetsgruppen från utredningen <A 1982:02) om de 
handikappades situation på arbetsmarknaden - den s.k. handikappkom
mitten. Arbetsgruppen bör samarbeta med stiftelsen i utredningsarbetet. 

Det förhållandet att översynsarbetet fortsätter får självfallet inte lägga 

hinder i vägen för det utvecklingsarbete som redan pågår inom företags

gruppen. Snarare bör den interdepartementala översynsgruppens arbete 
ses som ett komplement till detta. 

I avvaktan på resultatet på arbetsgruppens ställningstaganden är jag inte 
nu beredd att behandla övriga frågor i rapporten.· 

I urkunderna till stiftelseorganisationen för skyddat arbete sägs att an

ställning vid skyddad verkstad endast bör komma i fråga för den vars 
arbetsförmåga är så nedsatt att han/hon inte kan beredas arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden. Motsvarande författningsbestämmelser har 
emellertid saknats i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) som reglerar 
arbetsförmedlingens verksamhet inom detta område. Regeringen har där
för beslutat att införa ett tillägg med denna innebörd i arbetsmarknadskun
görelsen. 

AMS har i en skrivelse till stiftelsen den 15 mars 1982 framhållit att 
behovet av arbetstillfällen inom företagsgruppen fortfarande är stort, men 

att detta behov även under budgetåret 1983/84 bör kunna tillgodoses ge
nom ett fortsatt effektivt utnyttjande av företagsgruppens befintliga re
surser. Styrelsen föreslår således inte någon utbyggnad i form av nya 
platser under budgetåret 1983/84. Stiftelsen har, med hänvisning till AMS 
ställningstagande, inte heller begärt några nya platser för budgetåret. Jag 
gör samma bedömning som AMS, men föreslår att regeringen, som tidigare 
år, bör ha möjlighet att öka antalet platser om särskilda skäl härtill upp
kommer. Jag förordar att regeringen begär riksdagens medgivande härtill. 

Stiftelsen har i sin anslagsframställning på nytt föreslagit att vissa regler 

om förtidspension skall ses över. Enligt stiftelsen bör alla arbetstagare som 
erbjuds anställning vid verkstad för skyddat arbete erhålla reguljär lön. I 
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stället bör Stiftelsen Samhällsföretag kompenseras med belopp motsvaran
de de förtidspensioner eller sjukbidrag som arbetstagarna i annat fall skulle 
uppburit. Nära en tredjedel av de arbetshandikappade anställda uppbär i 
dag någon form av sådant stöd. I 1982 års budgetproposition aviserade 
dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet en utredning av den
na fråga. Denna utredning har ännu inte kommit till stånd. Jag avser nu, 
efter samråd med chefen för socialdepartementet, att föreslå regeringen att 
riksförsäkringsverket får i uppdrag att genomföra den begärda utredning
en. 

Driftbidrag 

För täckande av underskottet i rörelsen (exkl. fastighetsfonden) under 

budgetåret 1983/84 begär stiftelsen 128,2 % av den beräknade lönesumman 
(inkl. lönebikostnader) för de arbetshandikappade anställda eller 2180 
milj. kr. 

Jag har intet att erinra mot de beräkningar som stiftelsen har gjort i fråga 
om behovet av driftbidrag och föreslår därför att en anslagspost motsva
rande, avrundat, 128% av lönesumman tas upp för ändamålet. 

Bidrag till fastighets! anden 

Samhällsföretagsgruppens hela fastighetsbestånd, såväl egna som för
hyrda, administreras av en till den centrala stiftelsen knuten fastighets- · 
fond. Kostnaderna för fonden beräknas av stiftelsen uppgå till 390 milj. kr. 
efter avräkning av intäkterna (3 milj. kr.), varav för hyreskostnader 103 

milj. kr, kalkylmässiga avskrivningar på egna fastigheter 195 milj. kr. och 
räntor 95 milj. kr. Stiftelsen har som underlag vid beräkningen använt det 
beräknade återanskaffningsvärdet av fastighetsbeståndet. Jag anser dock 
att de kalkylmässiga avskrivningarna, i enlighet med riksdagsbesluten 
avseende de senaste budgetåren, bör baseras på fastigheternas anskaff
ningsvärde. Detta medför att behovet av avskrivningsmedel uppgår till 130 
milj. kr., dvs. ett belopp som är 65 milj. kr. lägre än vad stiftelsen beräk
nat. Jag föreslår därför att 325 milj. kr. tas upp för ändamålet under 
anslagsposten budgetåret 1983/84. 

Ägartillskott för investeringar 

Samhällsföretagsgruppen föreslås. som jag tidigare har nämnt, inte till

föras några nya platser för skyddat arbete. För att möjliggöra arbetsmiljö
förbättrande åtgärder och anpassning av arbetsplatser till handikappade 

arbetstagares behov liksom för omdisponering av platser behövs, enligt 
stiftelsen. särskilda investeringsmedel. Dessa beräknas till sammanlagt 105 
milj. kr., efter extern upplåning. 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget är det endast möjligt att till viss 

del tillmötesgå stiftelsens begäran om investeringsmedel. Jag föreslår där
för att stiftelsen tilldelas ett ägartillskott för investeringar om 30 milj. kr. 
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för budgetåret 1983/84. Det ankommer på stiftelsen att själv fördela medlen 

för olika insatser t.ex. arbetsmiljöförbättrande åtgärder och omdisponering 

av platser. 
Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 
I. medge att regeringen vid behov får besluta om nya platser för 

skyddat arbete under budgetåret 1983/84. 

2. till driften av verksamheten anslå medel motsvarande 128% av 

lönesumman (inkl. lönebikostnader) för arbetstagarna i skyddat 

arbete, 

3. till Bidrag till Stiftelsen Samhiiföj('iretag för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 2 532 000 000 kr. 

C 5. Yrkesinriktad rehabilitering 

1981/82 Utgift 

l 982/83 Anslag 

l 983/84 Förslag 

392068000 

454562000 

461345 000 

Reservationsanslaget Yrkesinriktad rehabilitering omfattar ett program, 

med samma beteckning och två delprogram, Arbetsmarknadsinstitut och 

Metodutveckling, forskning och utbildning . 

. Utgifterna för delprogrammen bestreds t.o.m. budgetåret 1980/81 från 

en särskild arbetsmarknadsutbildningsfond. Fondens intäkter utgjordes 
dels av medel som anvisades under anslagen B 2. Bidrag till arbetsmark

nadsutbildning och C 5. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering, dels av 
avgifter från arbetsgivare enligt lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till 

arbetsmarknadsutbildningen. I enlighet med riksdagens beslut (prop. 

1980/81:145, AU 1980/81:21, rskr 1980/81:404) har fonden upplösts den 30 

juni 1981 och ersatts av ett konto hos riksgäldskontoret. Kontot disponeras 

av riksförsäkringsverket för bl.a. utbildningsbidrag till deltagare i arbets

marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. Utbildningsbidrag 

och kontant arbetsmarknadsstöd <KAS) finansieras till viss del även med 

medel som anvisas under anslaget B 3. Bidrag till ärbetslöshetsersättning 

och utbildningsbidrag. Från reservationsanslaget C 5. Yrkesinriktad reha

bilitering finansieras anordnande och drift av arbetsmarknadsinstitut, me

todutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade 

rehabiliteringen samt arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för 

verksamheten. 
Under delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut bestrids kostnader för 

den utredande, vägledande och arbetsförberedande verksamhet som skall 

bedrivas för yrkesobestämda och arbetshandikappade vid de arbetsmark

nadsinstitut (Ami) som finns inom arbctsmarknadsverket. 
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Under delprogrammet Metodutveckling, forskning och utbildning be

strids kostnaderna för sådan verksamhet inom området yrkesinriktad reha

bilitering. 

Programmet Yrkes- 1981/82 1982/83 Beräknad ändring 1983/84 
inriktad rehabi- Utgift Anvisat 
litering AMS Före-

draganden 

Arbetsmarknads-
institut 375992000 435 289000 +9976000 +6094000 

Metodutveckling, 
forskning och ut-
bildning 9125000 12353000 -1865000 + 244000 

Förvaltnings-
kostnader 6951000 6920000 + 235 000 + 445000 

392068000 454562000 +8346000 +6783000 

AMS 

Enligt AMS uppgick antalet inskrivna sökande resp. utgifter, inkl. ut

bildningsbidrag, för programmet Yrkesinriktad rehabilitering I 980/S 1-

1981 /82 till följande tal: 

Milj. kr. 

Löpande priser 
1977 /78 års priser 
Andel av AMV:s totala utgifter 

Antal inskrivna sökande i Ami 
därav arbetshandikappade, andel 

1980/81 

439.8 
328.2 

3.8'.if· 

14000 
70% 

1 Tillkommer ca 20 milj. kr. för eftersläpande utgifter. 

1981/82 

487,6 1 

334,0 
3.4 <;~ 

17100 
61% 

För budgetåret 1981/82 anvisades 420,4 milj. kr. Utgifterna uppgick till 

392, I milj. kr. Utbildningsbidragen har i genomsnitt kostat 620 kr. per 

vecka och sökande. Totalt utbetalades 106 milj. kr. i utbildningsbidrag. 

De/programmet Arhetsmarknadsinstitllf. Under budgetåret 1981/82 har 

organisationen byggts ut med tio institut och två filialer så att den motsva

rar 90 % för Ami och 85 l/f för Ami-S av den organisation som fastställdes 

av regeringen 1979-11-30. Dessutom har två gamla institut tagits i bruk 

efter ombyggnad. Ca 16100 sökande har skrivits in vid Ami under budget

året 1981182. Av dessa var 58 % arbetshandikappade. 

I riktlinjerna för Ami-verksamheten beräknades en genomströmning på 

ca I 00 sökande per arbetslag och år. Ca 60 C,>(. av de sökande antogs behöva 

4-5 veckors inskrivningstid, medan återstoden. främst sökande med ar

betshandikapp, antogs behi~va längre tid. Denna genomströmning har kun

nat hållas och beräknas gälla också för budgetåret 1982/83. 

Under 1981182 har ca 1800 sökande skrivits in för '"riktade insatser'' 

dvs. prövning inom ett mera begränsat arbetsområde. De riktade insatser-
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na har enligt AMS främst använts på orter där prövningsplatser endast 

kunnat erbjudas vid enstaka företag som också kunnat erbjuda anställning

ar. Introduktions-, väglednings- och uppföljningsavsnitten har förkortats 

till 2-5 dagar. De riktade insatserna har genomförts i nästan dubbelt så 

stor omfattning som planerat. ·under 1982/83 beräknas ca 2 000 sökande 

kunna tas emot för riktade insatser. För att stödja arbetstagare med handi

kapp och äldre anställda i nedläggningshotade företag kan Ami-resurser 

ställas till förfogande utan att de berörda arbetstagarna skrivs in vid Ami. 

Instituten har anmält ett ökande behov av sådana insatser på grund av det 

stora antalet varsel. Användningen av Ami-resurser t.ex. vid företagsned

läggelser beräknas fortsätta i samma omfattning under 1982/83. 

Under 1981/82 har i genomsnitt 48 % av de icke arbetshandikappade och 

43 % av de arbetshandikappade, som varit inskrivna vid Ami, arbetsprö

vats på öppna marknaden, 4 resp. 3 % vid AM U-cen.ter och I resp. 7 % 

inom Samhällsföretag. Samtidigt var 40 resp. 44 % av de inskrivna föremål 

för utredning inom instituten och 7 resp. 3 % för riktade insatser. 

Under budgetåret 1981/82 har 15800 s?kande skrivits ut, varav 60% 

arbetshandikappade. Inskrivningstiderna för de utskrivna var följande: 

Inskrivningstid 

- 4 veckor 
4- 8" 
8-12" 

12-24 .. 
24-

Icke arbets
handikappade 

27% 
31% 
18% 
20% 
4% 

100% 
(6316) 

Arbetshandikappade 

21 % 
23% 
18% 
28% 
10% 

100% 
(9475) 

I fråga om de inskrivna vid Ami-S med särskilda resurser för olika 

handikappgrupper - ca 1100 personer - har inskrivningstiderna fördelat 

sig enligt följande: 

Inskrivningstid 

- 4 veckor 
4- 8 .. 
8-12" 

12-24" 
24-

Arbetshandikappade 

10% 
13% 
8% 

23% 
46% 

Under budgetåret 198 i/82 har AMS fortsatt sin översyn av Ami-S

verksamheten. Översynen syftar till att utreda arbetsmetodik och eventu

ell framtida decentralisering och integrering av Ami-S med den övriga 

Ami-organisationen. AMS avser att lämna en rapport under 1982/83 om 

förändrad organisation. 
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Totalt skrevs 16900 personer ut från Ami och Ami-S under budgetåret 

1981/82, en ökning med 3 700 personer jämfört med föregående budgetår. 

Av dessa var 10 500 eller 63 % arbetshandikappade. 

Fördelningen på utskrivningsorsaker framgår av följande uppställning. 

U tskri vningsorsak Antal :% därav % 
arbets-
hand i-
kappade 

Anställning i öppna marknaden 2327 14 1172 Il 
Anställning med lönebidrag I 079 6 975 9 
Anställning i Samhällsföretag 815 5 743 7 
Arbetsmarknadsutbildning och annan ut-

bildning 3035 18 1664 16 
Beredskapsarbete 586 3 277 3 
Till af i avvaktan på att planerad åtgärd kan 

påbörjas 3684 22 1875 18 
Till af med yttrande (försäkringsärenden/ 

pensionsärenden) 456 3 407 4 
Till af med yttrande (andra ärenden) 1130 7 687 7 
Utskrivna på grund av sjukdom, familje-

skäl, m.m. 3039 18 2275 21 
Ej angivna skäl 695 4 452 4 

Summa 16846 100 10527 100 

Vid slutet av budgetåret 1982/83 beräknas 175 arbetslag vara i arbete. 

Antalet inskrivna vid Ami och Ami-S beräknar AMS till 17 500 med en 

genomsnittlig inskrivningstid om 12 veckor. 

I fråga om verksamheten under budgetåret 1982/83 anför AMS att anvi

sade medel räcker för att driva verksamheten motsvarande 90 % resp. 85 % 
av den fastställda organisationen för Ami resp. Ami-S. Ett tiotal institut 

kan flytta in i nya lokaler under perioden. Nedskärningen med 2 % har 

medfört att ett planerat institut i Västervik för psykiskt utvecklingsstörda 
inte kommer till stånd under budgetåret 1982/83. Vidare uppger AMS att 
det planerade institutet i Visby för samma handikappgrupp måste halveras. 
Antalet läkartimmar minskar också enligt AMS: Eftersom nedskärningen i 
huvudsak går ut över planerad men ej igångsatt verksamhet bedömer AMS 

att befintlig verksamhet i ringa omfattning skall påverkas. Däremot påver
kar nedskärningen situationen för de arbetshandikappade. 

En beräkning av medel för budgetåret 1983/84 enligt huvudförslaget 

innebär enligt AMS beräkning ett utrymme på 600,3 milj. kr. för delpro

grammet Arbetsmarknadsinstitut, inkl. kostnader för utbildningsbidrag. 

En anslagsminskning med 2 % skulle innebära att vissa vakanta tjänster 

inte kan tillsättas och att intagningskapaciteten blir oförändrat 17 500 för 

Ami-verksamheten och 2 000 för s.k. riktade insatser under budgetåret 

1983/84. Vidare innebär. enligt AMS. en tvåprocentsminskning att regiona

la skillnader i fråga om tillgång till yrkesinriktad rehabilitering inte kan 

jämnas ut. 

Om vägledning och rehabilitering inte byggs ut i planerad omfattning 
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kommer, enligt AMS, tendenserna till ökad utsortering av- de svaga på 

arbetsmarknaden att förstärkas. En minskning av resurserna leder. enligt 

styrelsen, till ett ökat behov av skyddad sysselsättning. ökad förtidspen

sionering och ökade kostnader för socialvården. AMS bedömer att rehabi

literingsåtgärder ur statsfinansiella, samhällsekonomiska och framför allt 

ur sociala synpunkter är en bättre lösning. På sikt behövs ett Ami till varje 

distriktskontor. En fortsatt etappvis utbyggnad föreslås därför med ytterli

gare två arbetslag i Malmöhus län samt ett i vardera Värmlands, Söder-
. . 

manlands och Örebro län. Vidare vill AMS under budgetåret 1983/84 starta 

institutet i Västervik och institutet i Visby med ytterligare ett halvt Ami-S

lag. Detta kan genomföras vid oförändrad anslagsnivå. 

För att förbättra möjligheterna till rehabilitering för personer med rygg

åkommor vill AMS starta sex särskilda arbetslag. Kostnaden beräknas till 

ca 3 milj. kr. 
AMS beräknar att utgifterna för delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut 

under budgetåret 1983/84 kommer att fördela sig enligt följande: 

Utgiftsslag 

Löner 
Lokaler 
Resor. expenser m.m. 
Kostnader för prövning/ 

träning, förläggningar m. m. 

Summa 

Huvudförslag 

285.0 
112.7 

13,9 

33.7 

445,3 

Därtill kommer utgifter för bi&ag till de inskrivna. 

Alternativ Il 

293.8 
113.0 

14.0 

36,6 

457,4 

Delprogrammet Metod11f1·eckling, forskning och uthildning. AMS dis

ponerade under budgetåret 1981/82 11,6 milj. kr. för utgifter under delpro

grammet. Därav avsåg 2.6 milj. kr. metodutveckling och 4,7 milj. kr. 

personalutbildning. 

Metodutvecklingsverksamheten ·har under budgetåret preciserats vad 

gäller inriktning av och former för arbetet. Den skall styras av den prak

tiska verksamhetens behov och inriktas på snabb tillämpning. Utveck

lingsarbetet kan indelas i två huvudgrupper, dels lokalt utvecklingsarbete. 

där i princip all personal vid instituten deltar, dels centralt utvccklingsar

bete med striktare planering och struktur. ofta bedrivet i projektform, 

varigenom arbetsformer av generellt intresse kan utvecklas. 

Under 1981 /82 har ett 50-tal utvecklingsprojekt påbörjats. Kostnaden 

har uppgått till 2.6 milj. kr. Dessutom har AMS som en försöksverksamhet 

vid Ami i Solna/Sundbyberg och Södertälje bedrivit projekt för utveckling 

av metoder för vägledning och rehabilitering av arbetssökande invandrare. 

Berörda Ami har förstärkts med två invandrarlag. Ca 100 invandrare har. 

berörts av projektet. För projektet togs l,7 milj. kr. i anspråk under 

budgetåret av beviljade 2.3 milj. kr. 

Inom personalutbildningsområdet har AMS under 1981/82 använt anvi-
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sade medel till centrala konferenser för olika personalkategorier vid Ami. 

Flera av de centrala utbildningsinsatserna har fungerat som fortbildning av_ 

redan anställd personal. Kostnaderna uppgick till 4, 7 milj. kr. 

Under budgetåret 1982/83 kommer metodutvecklingen enligt AMS att ha 

samma inriktning som under 1981/82. Invandrarprojektet kommer att följas 

upp och redovisas till arbetsmarknadsdepartementet före den I april 1983. 

För budgetåret 1983/84 beräknar AMS att en minskning av medclstilldel

ningen i enlighet med huvudförslaget kommer att drabba utvecklingspro

jekten. De större och viktigare är utveckling och utvärdering inför en 

omorganisation av Ami-S och försöksverksamhet som planeras för grup

pen socialmedicinskt handikappade. Dessa projekt försenas eller upp

skjuts. En stor del av delprogrammets medel .går till löpande inskolning 

och fortbildning. Här kan begränsningar inte göras utan men för verksam

heten. En minskning enligt huvudalternativet innebär enligt AMS att den 

kompletterande utbildningen för arbetskonsulenter inom Ami med anled

ning av den nya platsorganisationen (PLOG) inte kan genomföras enligt 

planerna. 

I fråga om arbetssökande ined socialmedi_cinska handikapp är det nöd

vändigt med ett väl fungerande samarbete mellan arbetsförmedling, Ami, 

andra myndigheter och institutioner, om rehabiliteringsinsatserna skall bli 

framgångsrika. Hittills har samarbetet inte fungerat tillfredsställande. F.n. 

finns ingen färdig metodik för hur arbetet med denna grupp skall bedrivas 

och samarbetet ske. AMS vill därför fortsätta försöksverksamhet på områ

det och beräknar kostnaden till 2 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 begär AMS 2 milj. kr. för arbete med omorgani- -

sation av Ami-S (försöksverksamheter. specialutbildning/inskolning av 

personal. utvärdering). 

Vidare begär AMS 2,3 milj. kr. för att fortsätta verksamheten med 
inriktning på arbetssökande invandrare. 

För utbildningsverksamheten inom Ami behöver medlen utökas med 

0,5 milj. kr., enligt AMS beräkning. 

AMS beräknar utgifterna för delprogrammet under 1983/84 enligt föl

jande 

Utgift slag 

Metodutveckling 
Projektverksamhet med social

medicinskt handikappade 
Utredningsverksamhet rörande 

omorganisationen Ami-S 
Projekt med inriktning på 

arbetssökande invandrare 
Utbildning 
Löner 

Summa 

Huvudförslag 

3 026 tkr 

5417 .. 
2045" 

10488 tkr 

11 Riksdagen 1982183. I .111111/. Nr 100. Bilaga 12 

Alternativ Il 

3 088 tkr 

2000 ., 

2000 .. 

:!300" 
5917" 
2087 .. 

17-392 tkr 
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Utgifterna för hela programmet Yrkesinriktad rehabilitering beräknas 

fördelade enligt följande 

Utgiftsslag Huvudförslag Alternativ Il 

Arbetsm:irknadsinstitut 445 300tkr 457 400tkr 
Metodutveckling. forskning 

och utbildning 10500" 17400 .. 
Förvaltningskostnader 7 200" 7200" 

Summa 463000tkr 482000tkr 

Kostnaderna för utbildningsbidrag beräknas uppgå till 155 milj. kr. be

räknat enligt huvudförslaget och till 185 milj. kr. enligt alternativförslaget. 

De redovisas under anslaget 8 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

utbildningsbidrag. 

Fiiredrar:anden 

Den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering som infördes 

den 1 januari 1980 tillkom bl.a. för att ge rehabiliteringsinsatserna en 

starkare inriktning mot arbetsmarknaden. Som AMS redovisar leder en 

inskrivning vid arbetsmarknadsinstitut också i stor utsträckning till att den 

sökande får arbete eller utbildning. Ami-organisationen har redan visat sig 

vara en kvalificerad och effek!iv resurs. när det gäller att ge sökande med 

behov av särskilt stöd möjlighet till arbete eller utbildning. 

Arbetsmarknadsinstituten är organisatoriskt en del av arbetsmarknads

verket. Tidigare fanns i varje län en särskild styrelse för länets arbetsmark

nadsinstitut. Hos AMS fanns en särskild delegation för den yrkesinriktade 

rehabiliteringen. Sedan 1950-talcts böi:ian fanns också en rådgivande dele

gation för arbetsvårdsfrågor hos AMS. Regionala arbetsvärdsdelegationer 

var dessutom inrättade i varje län. 

Som den dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet redovi

sade i 1982 års budgetproposition föreslog AMS vissa sammanslagningar 

av organ som sysslade med handikapp- och rehabiliteringsfrågor. 

Genom en ändring i förordningen (1965:667) med instruktion för arbets

marknadsverket (SFS 1982:457) omvandlades den tidigare delegationen för 

yrkesinriktad rehabilitering hos AMS till en delegation för yrkesinriktad 

rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetshandi

kappade. Delegationen har en rådgivande funktion och skall särskilt följa 

och stödja utvecklingen av de anställningsfrämjande åtgärderna för äldre 

och handikappade samt övriga åtgärder för att underlätta handikappad~s 

anpassning i arbetslivet. Delegationen skall dessutom överväga åtgärder 

inom den yrkesinriktade rehabiliteringen när det gäller utbildning av perso

nal, utvecklingsarbete och forskning samt inom sitt verksamhetsområde 

verka för en samordning av statliga, kommunala och andra åtgärder. AMS 

får överlämna åt delegationen att i dess ställe handlägga ärenden med 

undantag av ärenden som innebär att anslag som tilldelats arbetsmarknads-
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verket tas i anspråk. Vidare innebar ändringen av instruktionen att de 

regionala styrelserna för länens arbetsmarknadsinstitut, som tidigare fanns 

hos länsarbetsnämnderna, på motsvarande sätt ersätts med delegationer i 

varje län för den yrkesinriktade rehabiliteringen och andra arbetsmark

nadspolitiska åtgärder för handikappade. Vid ikraftträdandet av de nya 

reglerna den 1 juli 1982 upphörde Kungl. Maj:ts ämbetsskrivelse den 30 

december 1952 angående inrättande av en rådgivande delegation för ar

betsvårdsfrågor att gälla. 

De tidigare styrelserna för arbetsmarknadsinstituten i länen hade en 

formell beslutanderätt medan de nya delegationerna har en rådgivande 

funktion. Inom delegationei:na finns en bred sakkunskap i frågor som rör 

handikapp och yrkesinriktad rehabilitering. Mot bakgrund härav är det 

angeläget att de tidigare styrelsernas självständiga ställning bibehålls hos 

delegationerna. Dessa bör liksom hittills vara underställda länsarbets

nämnden och de länskanslier för regional planering av Ami-verksamhet, 

metodutveckling och personalutbildning, som finns vid varje länsarbets

nämnd, bör vara direkt underställda länsarbetsdirektören. 

Arbetsmarknad sin st itu t . Enligt AMS kommer 175 arbetslag att 

vara verksamma vid landets arbetsmarknadsinstitut i slutet av budgetåret 

1982/83. Den organisationsplan som fastställdes för arbetsmarknadsinstitu

ten genom regeringsbeslut den 30 november 1979 oinfattar 188 arbetslag. 

AMS räknar med en fortsatt utbyggnad under budgetåret 1983/84. Styrel

sens utbyggnadsförslag innebär en utökning som delvis går utöver .vad som 

fastställdes i organisationsplanen. Enligt AMS förslag skall bl.a. inrättas 

särskilda arbetslag som skall arbeta med sökande som har ryggbesvär. 

I syfte att begränsa underskottet i statens budget har alla myndigheter 

ålagts att som ett huvudförslag redovisa ett alternativ som innebär en 

tvåprocentig minskning av anslaget efter uppräkning med hänsyn till pris
och löneutveckling. Denna tvåprocentiga minskning motiveras av de ratio

naliserings- och effektiveringsvinster som bör gå att hemföra även i offent

lig verksamhet. Jag har beräknat medel till verksamheten vid arbetsmark
nadsinstituten enligt huvudförslaget. Jag har ingenting att invända mot att 

AMS genom omprioriteringar inom anslaget förstärker arbetsmarknadsin

stituten på vissa orter eller erbjuder ryggskadade ökade möjligheter att få 

yrkesinriktad rehabilitering. Jag förutsätter att styrelsen anmäler sådana 

förändringar i förhållande till regeringsbeslutet den 30 november 1979 som 

den önskar genomföra samt att styrelsen begär omvandling och/eller inrät

tande/indragning av tjänster i de fall styrelsen inte själv har att besluta 

härom. 

Jag beräknar lönekostnaderna för Ami-organisationen till 287 476 000 kr. 

under budgetåret 1983/84 inberäknat L-ATF-medel. För lokalkostnader 

inkl. värme beräknas 99 804 500 kr. Medel till kostnader för städning samt 

administrations- och driftkostn.ader därutöver beräknas till 54 102 500 kr. 

De sammantagna kostnaderna för delprogrammet Arbetsmarknadsinsti-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 164 

tut uppgår därmed till 441383000 kr. (+6094000 kr.) för budgetåret 

1983/84. 
Metodutveckling, forskning och personalutbildning. 

För budgetåret 1982/83 har 2,3 milj. kr. beviljats till utveckling och utvär

dering av metoder för vägledning och rehabilitering av arbetssökande 

invandrare med särskilda svårigheter. AMS har hittills utarbetat två del

rapporter om projektet. bl.a. en lägesrapport Vägledning och rehabilitering 

av arbetssökande invandrare med särskilda svårigheter. 

Slutlig redovisning av projektet kommer att ske senast den 1 april 1983. 

Projektverksamheten med inriktning på invandrare med särskilda svårig

heter beräknas således i huvudsak bli slutförd under innevarande budget

år. Erfarenheterna skall sedan spridas till arbetsmarknadsinstituten, så att 

instituten kan dra nytta av dem i arbetet med arbetssökande invandrare. 

Invandrarprojektet har genomförts med särskilda projektmedel. Det 

ekonomiska utrymmet skapades genom den besparing som det innebar att 
det tidigare planerade centrala institutet för metodutvecklfog. forskning 

och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen inte inrät- -

tades. Jag delar den uppfattning som framfördes av den dåvarande chefen -

för arbetsmarknadsdepartementet att resurser av det slag som dessa pro

jektmedel utgör bör kunna sättas in på områden där det finns behov av 

särskilda utvecklingsresurser eller där det finns särskilda erfarenheter av 

ett problemområde. 
I sin anslagsframställning har AMS bl.a. begärt att få särskilda medel 

dels till projektverksamhet med socialmedicinskt arbetshandikappade, 

dels också medel till utredningsverksamhet rörande organisation av arbets
marknadsinstitut med särskilda resurser för olika handikappgrupper, s.k. 

Ami-S. 
För egen del förordar jag att, allteftersom invandrarprojektet avvecklas 

och dess erfarenheter tas tillvara i den ordinarie organisationen, de särskil
da projektmedlen i stället tas i anspråk för utvecklingsarbete rörande 
socialmedicinskt arbetshandikappade. Jag beräknar särskilda projektme

del med 2254000 kr. (- 46000 kr.) för utvecklingsarbcte med den inrikt

ning som jag här föreslår. Resurser för utredning rörande omorganisation 

av verksamheten vid Ami-S får skapas genom omprioriteringar inom den 

medclsram som AMS har för utvecklingsarbete och utbildning. 

För metodutveckling beräknar jag för budgetåret 1983/84 2 984 000 kr. ( + 

2000 kr.) Vidare beräknar jag 5314000 kr. för personalutbildning (+ 

330000 kr.). 
Till lönemedel för personal hos AMS som handlägger frågor om metod- · 

utveckling, personalutbildning m.m. inom den yrkesinriktade rehabilite

ringen beräknar jag 2 045 000 kr. ( - 41 700 kr.). Medel för delprogrammet 

har beräknats enligt huvudförslaget. Vidare har hänsyn tagits till att 

200000 kr. av anslaget till budgetåret 1982/83 var en engångsanvisning. 

För delprogrammet Metodutveckling; forskning och utbildning beräknar 
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jag sammantaget för budgetåret 1983/84 12597000 kr. (+ 244000 kr.). 
Vidare beräknar jag 7 365 000 kr. ( + 445 000 kr.) till för programmet gemen
samma förvaltningskostnader. Kostnaderna för programmet Yrkesinriktad 
rehabilitering skulle därmed uppgå till 461345000 kr. ( + 6 783 000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 461 345 000 kr. 
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D. INVANDRING M. M. 

Utl'ecklingen u1· im·andringen under år 1982 

Den minskning av invandringen som registrerades under år 1981 fortsat

te under år 1982, då 25 500 utländska medborgare kyrkobokfördes jämfört 

med 27000 året före, vilket har gett ett invandringsöverskott med drygt 

6000. I förhållande till de nordiska länderna redovisades för andra året i 

rad ett utvandringsöverskott, 6 300 personer jämfört med 5 300 under år 

1981. Invandringen av utländska medborgare åren 1974-1982 framgår av 

följande tabell. 

Invandringen m· utländska medborgare åren JC)74-/982 

Ar Invandring Utvandring I nvandringsöverskott 

Totalt Nordiska Övriga Totalt Nordiska Övriga Totalt 
med- med- med- med-
borgare borgare borgare borgare 

1974 31900 18000 13 900 20 IOO 13800 6300 11800 
1975 38 100 25400 12600 20400 13300 7 IOO 17 700 
1976 39700 22200 17600 18700 12 200 6500 21000 
1977 38 700 19600 19100 14900 10600 4200 23900 
1978 31 700 15 300 16300 15600 10100 5 500 16000 
1979 32400 16400 16000 16300 10700 5 600 16100 
1980 34400 16300 18200 20800 13600 7200 13 700 
1981 '27 400 JO()()() 17400 20800 15 300 5500 6600 
1982* 25 500 7 500 18000 20000 14 500 5 500 6200 

• Preliminär beräkning 

Invandringen från Finland fortsatte att minska, från 6 900 till 4 800 perso
ner. I jämförelse med tidigare år minskade den finska invandringen särskilt 

kraftigt för unga invandrare. Även invandringen från de andra nordiska 

länderna minskade i någon mån. Däremot ökade den utomnordiska in

vandringen, främst beroende på det stora antal polska medborgare som 

fick uppehållstillstånd i Sverige under år 1982. Invandringen från Polen 

ökade från drygt 1 000 under år 1981 till över 4000 år 1982. Invandringen 

från Latinamerika minskade under år 1982 jämfört med närmast föregåen

de år. 

I förhållande till de flesta andra länder noterades en in- och utvandring 

av ungefär lika stor omfattning som under år 1981. 

Hand/äg1minrten av ut/iinningsärenden 

I förra årets budgetproposition gavs en utförlig redovisning av handlägg

ningen av utlänningsärenden, problemen med de långa väntetiderna och de 

åtgärder som vidtagits eller planerats i syfte att komma till rätta med dem. I 

det följande lämnas en redogörelse för utvecklingen under år 1982. 

Nordiska 
med-
borgare 

4~00 
12100 
9900 
9000 
5 300 
5700 
2600 

-5 300 
-6300 

Övriga 
med-
borgare 

7600 
5 500 

11100 
14800 
!0800 
10400 
l 1000 
l 1900 
12500 
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Invandrarpolitiska kommitten redovisade under våren 1982 sina övervä

ganden i fråga om lämpligheten att ändra instansordningen för utlännings

ärendcna. Övervägandena har publicerats i en rapport tDs A 1982:4) Om 

besvärsnämnd för utlänningsärenden. Kommitten framhåller bl.a. att en 

besvärsnämnd för utlänningsärenden inte är ägnad att lösa problen1en med 

de långa handläggningstiderna, men att frågan om instansordningen m.m. 

bör prövas först i samband med de överväganden och förslag om riktlinjer 

för invandringspolitiken som kommitten lägger fram våren 1983. 

Åtgärder har under året vidtagits i syfte att åstadkomma kortare hand

läggningstider inom ramen för det regelsystem och den instansordning som 

gäller idag. De har innefattat såväl delegering av vissa beslut från statens 

invandrarverk <SIV) till polisen som omprioriteringar inom invandrarver

ket av resurser till förmån för handläggningen av utlänningsärenden. Ge

nom beslut av riksdagen (AU 1981/82:22. rskr 1981/82:264) har invandrar

verket vidare medgetts medel för en temporär förstärkning under. inneva

rande budgetår motsvarande tre handläggartjänster i syfte att öka möjlig

heterna att arbeta av ärenden där de sökande väntat särskilt länge. Även i 

regeringskansliet har åtgärder vidtagits i motsvarande syfte. Under år 1982 
har också situationen vad gäller ärendebalanser och väntetider förbättrats. 

De genomsnittliga han<,lläggningstiderna i avlägsnandeärenden som går 

genom hela instansordningen bedöms ha minskat med ungefär en fjärde

del. 1 regeringskansliet har antalet balanserade icke avgjorda, ärenden 

minskat med hälften. Fortfarande tar emellertid alltför många ärenden för 

lång tid. 

Den på det hela taget gynnsamma utvecklingen under år 1982 beror bl.a. 

på att många gamla ärenden har kunnat avgöras, men också på en minskad 

tillströmning av nya ärenden samt på att förhållandevis stora grupper 

asylsökande haft skäl som gjort att de allra flesta redan_ i första instans 
beviljats tillstånd att stanna här. Dessa faktorer har medfört ett mindre 

antal besvärsärenden till regeringen än under året före. Situationen kan 

dock snabbt förändras till det sämre. eftersom tvära förändringar i invand

ringsmönstret erfarenhetsmässigt på kort tid kan orskaka stoni problem för 

polisen, invandrarverket och regeringskansliet och ge nya ärendebalanser, 
längre väntetider och högre kostnader för samhället för socialhjälp m.m. 

till dem som väntar. Det är mot denna bakgrund viktigt att hålla en hög 

beredskap hos berörda myndigheter. 

I detta sammanhang bör framhållas att utrikesministern tidigare denna 

dag har föreslagit att sammanlagt 1,5 milj. kr. avsätts för att. genom 

utsändande av språkkunniga tjänstemän samt genom medverkan från in

vandrarverkets sida i utbildningsinsatser och vid vikariat, stärka utrikes

förvaltningens resurser för handläggning av de utlänningsärenden där an

sökan skall ske före inresan. Ju snabbare och säkrare dessa uppgifter kan 

utföras, desto större blir möjligheterna att upprätthålla respekten för regle

ringen av invandringen till Sverige. Här bör samtidigt betonas att jag efter 
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samråd med justitieministern förvissat mig om att utlänningsärendenas 

hantering - trots de inskränkningar som det ansträngda statsfinansiella 

läget medför - så långt möjligt prioriteras av polisen på samma sätt som 

hittills. 

Åt1<ärder för assyrier/syrianer 

Den invandring av kristna från Turkiet och länder i Mellanöstern (s.k. 

assyrier/syrianer) som pågått sedan mitten av 1970-talet har under de 

senaste året successivt avtagit och är nu av mycket liten omfattning. Mot 

den bakgrunden beslöt den förra regeringen i juni 1982 att upphäva den 

särbehandling av assyrier/syrianer från Turkiet som gällt sedan år-1976 och 

som inneburit en särskilt restriktiv tillämpning av utlänningslagen gent

emot denna grupp. Samtidigt beslöt regeringen att inte förnya den s.k. 

familjeåterföreningskvoten för anhöriga till assyrier/syrianer som infördes 

år 1979. I samband med detta beslut publicerades ett faktaunderlag <Ds A 

1982:8) om utvandringen av syrisk-ortodoxa och andra kristna från Turkiet 

och Mellanöstern. 

Den särskilda arbetsgrupp som tillsattes våren 1980 med uppdrag att ta 

initiativ till åtgärder rörande assyriernas/syrianernas sociala, kulturella 

och religiösa situation i Sverige avslutade sitt arbete under år 1982 i och 

med att en slutrapport (Os A 1982: 1) lämnades till dåvarande invandrar

ministern. I rapporten föreslog arbetsgruppen - mot bakgrund av en 

kartläggning av arbetsmarknadssituationen för assyrier/syrianer i Södertäl

je kommun - en särskild satsning på att med individuellt inriktade metoder 

öka sysselsättningen bland assyrier/syrianer i kommunen. I juni 1982 fick 

arbetsmarknadsst'yrelsen (AMS) i uppdrag att under innevarande budgetår 

ägna särskild uppmärksamhet åt sysselsättningssituationen bland i första 

hand unga assyrier/syrianer i Stockholms län, främst Södertälje kommun. 
För ändamålet disponerar AMS särskilda arbetsförmedlarresurer. och 

möjligheter har öppnats för en vidgad tillämpning av arbetsmarknadskun

görelsens betämmelser om flyttningsbidrag. Verksamheten bedrivs i nära 

samarbete med berörda kommunala förvaltningar i syfte att få till stånd en 

integrerad, tvärsektoriell behandling av de sysselsättningsproblem som 

många i gruppen har. Resultatet av verksamheten skall redovisas för 

regeringen under våren 1983. 

Efter att under hösten 1980 ha lämnat en lägesrapport (Ds A 1980:7) 

presenterade arbetsgruppen under år 1981 ett antal förslag till åtgärder, 

främst på utbildningsområdet, till förmån för assyrier/syrianer. Rapporten 

(Ds A 1981: 10) har delvis behandlats i förra årets budgetproposition (bil. 

15, s. 170). Jag vill i det följande i korthet kommentera arbetsgruppens 

övriga förslag i dessa delar. 

Arbetsgruppens förslag om varvning av olika former av utbildning för 

vuxna med arbete, beredskapsarbete eller annan sysselsättning belyser 

vikten av en nära anknytning till arbetslivet under utbildningstiden i syfte 
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att öka studiemotivationen och främja anpassningen till svenskt samhälls

liv. De tankar som arbetsgruppen härvidlag har framfört kommer att stude

ras, bl.a. vid beredningen av föreliggande förslag om den framtida utform

ningen av svenskundervisningen för invandrare (SFIJ resp. grundutbild
ningen för vuxna (grundvux). Fram till dess bör en anpassning av läropla

nen för den kommunala vuxenutbildningen (komvux) kunna ske inom 

ramen för gällande regler. för att tillgodose de syften som arbetsgruppen 

pekat på. 
Vidare har arbetsgruppen understrukit behovet av särskilda åtgärder 

och anpassning av existerande system inom ungdomsskolan. Jag vill här 

särskilt framhålla behovet av en specialinriktad och anpassad studie- och 

yrkesorientering (syoJ för assyriska/syrianska elever. I regeringens propo

sition (1981/82:15) om studie- och yrkesorienteringen framhöll dåvarande 

chefen för utbildningsdepartementet att många invandrarelcver på grund · 

av sin härkomst och kulturbakgrund har svårigheter i skolarbetet och vid 

studie- och yrkesvalet. vilket kan kräva särskilda insatser i det enskilda 

fallet. Problemen skiftar också mellan olika kommuner och olika språk

grupper. Ett nytt statsbidragssystem för verksamheten trädde i kraft den I 

juli 1982. Det är utformat så att det nu är möjligt för den enskilda kom

mur"n att öka sina insatser och själv avgöra hur resursen fördelas på olika 

insatser. Därvid kan kommunen beakta de särskilt syo-krävande eleverna. 

För att stödja syo-verksamheten i kommunerna har skolöverstyrelsen (SÖJ 

nyligen utarbetat servicematerialet "Samarbete kring syo för invandrarele

ver". 

Vidare bör framhållas att SÖ i sin utvärdering av hemspråksklasser och 

sammansatta klasser, som gjorts på regeringens uppdrag. understrukit att 

vissa invandrarelevers behov av stöd i skolan är större än andras. Dit hör 

små språkgrupper som den assyriska/syrianska. För sådana grupper är det 
angeläget att man utnyttjar de möjligheter till flexibla organisatoriska lös

ningar som statsbidragssystemet tm skolan och invandrarundervisningen 

medger. Ett exempel på en sådan lösning är att organisera grupper så att 

elever som åldersmässigt tillhör 2-3 olika årskurser undervisas gemen

samt. Detta kan vara ett sätt att lösa problemen med att assyriska/sy

rianska barn inte sällan har bristfällig skolunderbyggnad i förhållande till 

sin biologiska ålder. något som arbetsgruppen särskilt har framhållit. 

Jag vill betona att det arbetsgruppen anfört om behovet av riktlinjer för 

hemspråksträningen och hemspråksundervisningen för assyriska/sy

rianska barn nära hänger samman med det arbete som bedrivs inom språk

och kulturarvsutredningen (U 1981 :04). I avvaktan på resultatet härav 

torde inga särskilda initiativ behöva tas i den riktning arbetsgruppen före

slagit. Slutligen har arbetsgruppen framhållit vikten av att information 

sprids om assyriernas/syrianernas kulturella bakgrund och att deras kultu

rella arv dokumenteras, bl.a. för att hos allmänheten skapa ökad förståel

se. Dessa uppgifter ligger redan inom invandrarverkets, kulturrådets och 

12 Riksdagen J'J82/li3. I sam/. Nr llJV. Bilaga 12 
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riksarkivets ansvarsområden. Ett exempel på konkret samarbete mellan 
invandrarverket och kulturrådet i detta avseende är en nyligen publicerad 
rapport om språklig. religiös och nationell. identifikation ·hos Sveriges 

assyrier och syrianer. 
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört - efter samråd med de statsråd 

som har ansvar för de områden som förslagen berör - torde inga särskilda 

initiativ nu krävas från regeringens sida med anledning av de förslag som 
arbetsgruppen har lagt fram. 

Övriga frågor 

Inom regeringskansliet' bereds f.n. frågan om ny huvudman för flykting
omhändertagandet m.m. I syfte att närmare klargöra förutsättningarna för 
en kommunalisering av flyktingomhändertagandet har överläggningar in
letts med Svenska kommunförbundet. I anslutning härtill bereds inom 
regeringskanliet också frågan om att överföra ansvaret för flyktingverk
samheten från arbetsmarknadsverket till invandrarverket. Det system för 

statlig ersättning till kommunerna för kostnader för bistånd till flyktingar 
m.fl. som infördes den 1januari1980.(SFS 1979: 1120) har utvärderats (DsS 
1982: l). Även frågan om förändringar i detta system bereds i nämnda 

sammanhang. 
I det följande föreslås bl.a. a!t särskilda medel anvisas för utvecklingen 

av ett nytt ADB-system för utlänningsärenden hos invandrarverket. Det 
nya systemet bedöms erbjuda både rationaliseringsvinster och öka verkets 
möjligheter att ge god service till de sökande. Bidrag till invandrar- och 

minoritetsorganisationer beräknas u.tgå i minst samma omfattning som f.n. 
Jag vill vidare i detta sammanhang hänvisa till att chefen för arbetsmark
nadsdepartementet tidigare denna dag har förordat att arbetsmarknadssty
relsen (AMS) skall få fördela 1,2 milj. kr. till bl.a. invandrarorganisationer 

i som behöver ytterligare ett års övergångstid för att klara ett eget kostnads
ansvar för anställda med lönebidrag enligt de regler som.gäller sedan den l 

juli 1980. 

D J. Statens invandrarverk 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

49967000 
49966000 
51675000 

Statens invandrarverk är central förvaltningsmyndighet för invandrar
och medborgarskapsfrågor i den mån de inte ankommer på annan myndig
het. Verket utövar bl. a. ledningen av utlänningskontrollen enligt 2 § utlän
ningslagen samt som central utlänningsmyndighet den kontroll som regle
ras i medborgarskapslagstiftningen eller annan författning. Verket skall 
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vidare fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och samordna åtgärder 
till förmån för invandrare och språkliga minoriteter. 

Invandrarverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek
tör, som även är styrelsens .ordförande. Inom verket finns fem byråer. 
Dessa är tillståndsbyrån, medborgarskapsbyrån, samordningsbyrån, infor
mationsbyrån och administrativa byrån. Dessutom finns en registerenhet. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Invandrar- Före-
verket draganden 

Personal 272 

Anslag 

Förvaltningskostnader 45 392000. + 1439000 +1443000 1 

(därav lönekostnader) (35 992000i 
Lokalkostnader 4174000 + 711000 + 666000 
Engångsanvisning 400000 + 400000 - 400000 

49966000 +2550000 +1709000 

1 Under anslagsposten Förvaltningskostnader har medel beräknats för ett nytt . 
ADB-system. 

Statens im'andrarverk 

1. Huvudförslag+ 815000·kr. 
2. Pris- och löneomräkning + 1850000 kr. 
3. Verket yrkar undantag från tillämpningen av det s.k. huvudförslaget. 

Vidare begär verket att få behålla de medel för personalförstärkningar som 
anvisats som en temporär förstärkning under budgetåret 1982/83 för avar
betning av balanserade icke avgjorda tillståndsärenden. ( + 400000 kr.) 

4. För verkets skilda arbetsenheter m.m. föreslås dessutom följande. 
Utomnordiska resor. Ökade medel begärs dels för det ökade behovet av 

utbildning för personal på svenska beskickningar till följd av införandet av 
kravet på uppehållstillstånd före inresan till Sverige, dels för att ge verkets 
personal ökade insikter om förhållandena i utvandringsländerna. 
( + 200000 kr.) 

Översättningskostnader. För att kunna möta de ökade kraven på över
sättning av information till invandrare i Sverige och information till utlan
det angående tillstånds- och medborgarskapsfrågor begär verket ökade 
medel.(+ 100000 kr.) 

Föredraganden 

Vid årsskiftet 1981-82 uppgick antalet personer som väntade på besked i 

tillståndsärenden hos invandrar.verket till drygt 8 000. Därefter steg siffran 
till över 10000 vid halvårsskiftet 1982. Till stor del var denna ökning en 
effekt av regeringens beslut att återinföra visumtvång för polska medbor
gare. Invandrarverket har under år 1982 beviljats extra resurser för att 
kunna möta ökningen av antalet ärenden om visum för polacker. Den 
särskilda satsning som varit nödvändig har också lett till en minskning av 
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antalet icke avgjorda sådana ärenden. Antalet ärenden om utvisning, där 

den sökande inte sällan väntar länge och vistelsen oftast bekostas av · 

samhället, har däremot inte minskat under motsvarande period. 

Det anförda visar på nödvändigheten av hög beredskap vid hastiga 

förändringar i invandringen och på behovet av att arbeta av utvisnings

ärenden. där de sökande väntat särskilt länge. För detta ändamål anvisade 

riksdagen för innevarande budgetår medel för en temporär förstärkning 

motsvarande tre handläggartjänster. För budgetåret 1983/84 har jag beräk

nat anslaget i enlighet med huvudförslaget. Om balanserna vid SIV moti

verar det är jag beredd att pröva en fortsatt temporär förstärkning av 

verkets resurser för tillståndsgivning under budgetåret 1983/84. 

Som framgått av det föregående har chefen för utrikes- och handelsde

partementen förordat att medel reserveras under tredje huvudtiteln för 

förstärkning av utrikesförvaltningens resurser för handläggning av utlän

ningsärenden. Detta förutsätts bl.a. ske genom att personal vid invandrar

verket tas i anspråk för utbildning av utlandsstationerad personal inom 

utrikesförvaltningen. Därmed anser jag att invandrarverkets hemställan 

om ytterligare medel för utomnordiska resor har blivit tillgodosedd. varför 

ytterligare medel härför inte beräknas under förevarande anslag. 

Jag har vidare beräknat medel för utveckling av ett nytt ADB-system för 

utlänningsärenden, som på sikt skall kunna bidra till både kortare hand

läggningstider och ge allmänheten en bättre service. Därvid har jag förut

satt att verket finansierar en del av utvecklingskostnadcrna inom ramen för . · 

befintliga anslag. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag medelsbe- . 

hovet under anslaget till 51675 000 kr. Jag har därvid räknat med att 

luftfartsverkets andel av kostnaderna för driften av den för de båda verken 
gemensamma telefonväxeln skall tillgodoföras anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens invandrarverk för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 51 6 75 000 kr. 

D 2. Åtgärder för flyktingar 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

211320000 

112625000 

162625000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 

upptagna programmet Ågärder för flyktingar. Programmet består av del

programmen Överföring av flyktingar och Omhändertagande av flyktingar. 

Från anslaget bestrids också utgifter för bidrag till flyktingars resa från 

Sverige och - såsom försöks verksamhet - för bidrag till resa till Sverige 

för nära anhöriga till politiska flyktingar. 
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Utgift Anslag Beräknad ändring 1983/84 
1981/82 1982/83 

AMS Före-
draganden 

1. Överföring av 
flyktingar 8 360000 6425000 + 445 000 + 445000 

2. Omhändertagande 
av flyktingar 197995000 101 :!50000 +95 375000 +49244000 

3. Förvaltnings-
kostnader 4965000 4950000 + 215000 + 311000 

211320000 112625000 +96035000 +50000000 

AMS 

Överföring av flyktingar. Den organiserade överföringen av flyktingar 

omfattade under budgetåret 1981 /82 nära I 600 personer. Av dessa kom 

drygt hälften <872) från Latinamerika. Utgifterna för överföringen uppgick 

till drygt 8.3 milj. kr. 

Styrelsen räknar preliminärt med att I 250 flyktingar kommer att föras 

över till Sverige under budgetåret 1983/84. Styrelsen beräknar medelsbe

hovet för delprogrammet till drygt 6.8 milj. kr. ( + 445 000 kr.). 

Omhändertagande av flyktingar. Under budgetåret 1981182 har 5 700 

enskilt inresta utlänningar av invandrarverket jämställts med överförda 

flyktingar. Det innebär nästan en fördubbling jämfört med budgetåret 

innan. Dessa personer har i likhet med de överförda flyktingarna tagit som 

hand i styrelsens permanenta förläggningar. i tillfälliga förläggningar eller i 

enskild inkvartering. 

Flyktingarna har tagits emot i pcrmapenta förläggningar i Alvesta, Mo

heda. Flen och Hallstahammar samt i tillfälliga förläggningar i Ronneby, 

Perstorp. Surahammar, Köping och Oxelösund. Polska flyktingar har ta

gits emot i Flen samt i tillfällig förläggning i Tyringe. Under budgetåret har 

förläggningskapaciteten varit i genomsnitt I 500 förläggningsplatser varav 

närmare 800 i permanenta förläggningar. 

Antalet inkvarteringsdagar uppgick under budgetåret 198 i/82 till 

805 000, varav i enskild inkvartering drygt 425 000. Kostnaderna för del

programmet uppgick till drygt 197,9 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 beräknar styrelsen medelsbehovet under delpro

grammet till nära 196,6 milj. kr. ( + 95.3 milj. kr.) för omhändertagande av 

sammanlagt 4 250 flyktingar. varav 3 000 väntas komma till Sverige på egen 

hand. Vid beräkningen har styrelsen vidare tagit hänsyn till att ett ovanligt 

stort antal flyktingar från tidigare uttagningar kommer att finnas kvar på 

förläggningar eller i enskild inkvartering när det nya budgetåret börjar. 

Styrelsen utgår från att inkvarteringstiden även kommande budgetår skall 

kunna begränsas till sex månader. Det förutsätter emellertid att utplacering 

i många fall skall kunna ske redan innan arbete eller utbildning har kunnat 

ordnas. 
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Det totala medelsbehovet under budgetåret 1983/84 för programmet 

Åtgärder för flyktingar inkl. programmets andel av AMS förv:tltningskost
nader beräknas till 208,6 milj. kr. ( + 96 milj. kr.). 

Föredraganden 

Som har framgått av det föregående är flyktingsituationen i världen 
fortfarande synnerligen allvarlig. Även om en viss stabilisering har ägt rum 

på vissa håll är behoven av humanitära insatser till förmån för flyktingar 

och hemlösa i hela världen påträngande och mycket stora. Detta gäller inte 

minst i Mellanamerika, där flyktingsituationen under år 1982 blivit allt 

allvarligare. Det gäller också olika delar av Afrika, Pakistan och Sydostasi

en, där sammanlagt flera miljoner människor befinner sig på flykt eller är 

utan hem. 

För de flesta av världens flyktingar behövs i första hand materiell hjälp 

till mat och husrum. En rad organisationer med FN:s flyktingkommissarie 

(UNHCR) i ledningen sörjer härför i avvaktan på att politiska förutsätt

ningar kan skapas för en återflyttning eller möjligheter ges flyktingarna att 

bosätta sig i asyllandet. För de flyktingar som inte kan __ repatrieras eller 

integreras måste världens rika länder vara beredda att erbjuda en säker 

tillflykt. I anslutning till de resurser som chefen för utrikes- och hande\sde

partementen tidigare har föreslagit för ekonomiskt stöd från svensk sida till 

det internationella flyktingarbetet, bör Sverige också kunna bibehålla be

redskapen att bistå FN i strävandena att finna mottagningserbjudanden för 

flyktingar. 

· Jag föreslår att de svenska insatserna vad avser överföring och omhän
dertagande av flyktingar i hu_vudsak blir av samma omfattning som under 
senare år. Jag har därför beräknat anslaget efter de grunder som har varit 

normala under de närmast föregående budgetåren, dvs. omhändertagande 
av dels ca I 250 personer som överförs, till Sverige, dels enskilt inresta 
flyktingar i ungefär samma omfattning som föregående år. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Åtgärder för flyktingar för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsarislag av 162625000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

26338000 

15365000 

15952000 

Reservation 1872000 

Från anslaget utgår bidrag till den stiftelse som ger ut fnvandrartidning

en. Vidare bekostas från anslaget sådana åtgärder i övrigt för invandrare 

och språkliga minoriteter. för vilka medel inte står till förfogande i annan 
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ordning. Stiftelsen Invandrartidningen och statens invandrarverk har in

kommit med framställningar om anslag för dessa ändamål under budget

året 1983/84. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Invandrar- Före-
verket 1 draganden 

I. Bidrag till stiftelsen 
lnvandrartidningen 3 970000 + 603000 +274000 

2. Bidrag till invandrar-
och minoritetsorganisa-
tioners verksamhet · 4145 000 +1880000 +204000 

3. Bidrag till avgrän-
sade projekt m. m. 3 650000 + !09000 

4. Informations verksamhet 3600000 + 400000 

15365000 +2883000 +587000 

1 Anslagsposten I beräknad av stiftelsen lnvandrartidningen. 

Stiftelsen Jnvandrartidnirzgen 

Pris- och löneomräkning 6 i 1 000 kr. 
Invandrartidningen ges normalt ut på sex språk, nämligen finska, ser

bokroatiska, grekiska, polska, spanska och svenska. Under budgetåret 

1981/82 har tidningen givits ut försöksvis också på engelska. Tidningen 

utkommer med ca 40 nummer per år. Den prenumerationsavgift som tas ut 

är f.n. 30kr. per helår. Tidningens upplaga uppgår till ca 50000 exemplar, 

varav hälften avser den svenska editionen. 
Årligen utges vid några tillfällen specialnummer (s. k. stornummer) i -

samverkan med någon eller några centrala myndigheter, som därvid själva 

svarar för de merkostnader som uppstår vid utgivningen. Specialnumren 
distribueras till i princip samtliga hushåll vars huvudman tillhör berörda 
språkområden. Under budgetåret 1981/82 utgavs sådana temanummer vid 

fem tillfällen. 
Som komplement till Invandrartidningen ger stiftelsen ut en månadstid

ning i f.n. fem separata editioner på språk, vilka inte omfattas av den 
övriga veckoutgivningen. Månadstidningens upplaga är drygt 6000 exem

plar. En registreringsavgift om 10 kr. per helår tas ut. 
Stiftelsen pekar på att:- i avvaktan på invandrarpolitiska kommittens 

översyn av bl.a. tidningsverksamhcten begränsar stiftelsen sina yrkanden 

till de mest oundgängliga. 

Stiftelsen föreslår utvidgning av verksamheten enligt följande. Den nu 

försöksvis bedrivna utgivningen av en engelsk veckoupplaga av tidningen 

föreslås bli permanentad. Stiftelsen hemställer också att medel ställs till 

förfogande för personalutbildning och personalsociala åtgärder. Slutligen 

föreslår stiftelsen att särskilda medel reserveras i statsbudgeten som be

redskap för snabba informationsinsatser. 
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Stiftelsens förslag för budgetåret 1983/84 beräknas ·medföra en höjning 
av anslagsposten från 3,9 milj. kr. till drygt 4.4 milj. kr. 1 detta belopp har 

inräknats ett engångsbidrag om 250 000 kr. 

Remissyttrande 

Stift el sen I nvandrartidningens bidragsansökan har remitterats till sta

tens invandrarverk. 

I sitt yttrande erinrar invandrarverket om att det ingår i invandrarpoli

tiska kommittens uppdrag att göra en översyn av informationen till invand

rare och att denna översyn också kommer att omfatta stiftelsen lnvandrar

tidningens verksamhet. Verket anser dock att det vore olyckligt om In

vandrartidningen under mellanperioden vore förhindrad att pröva metoder 

för att snabbt nå ut med information vid nya invandringssituationer. Ver

ket delar därför stiftelsens uppfattning om behovet av medel för snabba 

informationsinsatser. 
Verket instämmer också i stiftelsens bedömning att marknadsekonomis

ka krav inte kan ställas på tidningens verksamhet utan att tidningen bör ses 

som ett instrument för att underlätta nya invandrares anpassning i Sverige. 

lnvandrarverket tillstyrker i övrigt stiftelsen lnvandrartidningens bi

dragsansökan för budgetåret 1983/84 men påpekar att stiftelsen tydligare 

bör kunna identifiera sina uppgifter och överväga förändringar av språk

editionerna. 

Statens invandrarl'erk 

1. Prisomräkning I 140000 kr. 
2. För de skilda anslagsposterna under anslaget föreslår invandrarverket 

följande förändringar. 
Bidrag till invandrar- och minoritetsorganisationers 1·erksamhet. För 

budgetåret 1982/83 har verket fördelat bidrag till sammanlagt 19 riksorgani
sationer. I fråga om anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 anför verket att 
flera av invandrarnas organisationer befinner sig i ekonomiska svårigheter 

och att en ökning av stödet är mycket angelägen. Verket betonar särskilt 

vikten av ökade ekonomiska resurser till invandrarnas riksorganisationer. 

För de organisationer som har anställda med _ lönebidrag kommer den 

ekonomiska situationen att ytterligare förvärras om dispens inte kan erhål

las från det krav på 10% kostnadstäckning av de anställdas löner som 

kommer att införas från och med l juli 1983. 

Mot denna bakgrund föreslås en uppräkning av anslagsposten till drygt 6 

milj. kr. (+ 1.8 milj. kr.). Vidare yrkar invandrarvcrket en ytterligare 

uppräkning av anslagsposten om de nämnda dispenserna inte kan erhållas 

(+ 500000 kr.). 

Bidrag till <ll"griinsade pn~jekt. För budgetåret 1982/83 förfogar invand

rarverket över 3,6 milj. kr. for avgränsade projekt. Verket prioriterar 

projekt som rör barn- och ungdomsverksamhet och projekt som särskilt 
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riktar sig till invandrarkvinnor och flyktingar. Stöd lämnas även till invand

rarorganisationernas samarbete. Verkets uppfattning är att en meningsfull 

projektbidragsgivning i och för sig kräver betydande, förstärkningar för 

budgetåret 1983/84. Verket underlåt.er dock att begära en sådan resursför

stärkning till förmån för en ökning av bidragen till invandrar- och minori

tetsorganisationers verksamhet. 

Informationsrerksamhet. Under budgetåret 1983/84 avser invandrarver

ket dels att utvärdera metoderna av det hittillsvarande arbetet med infor

mation till invandrare och dels att i samarbete med andra myndigheter, 

kommuner, invandrarorganisationer m.tl., få erfarenhet av nya vägar att 

nå ut med information till invandrare. Erfarenheterna av det fleråriga 

arbetet med att öka svenskarnas kunskaper om invandring och invandrare 

kommer att dokumenteras. Verket anser vidare att invandrarorganisa

tioners och folkrörelsers arbete med att sprida invandrarkunskap bör ges 

ökat stöd. En höjning av anslagsposten till 4 milj. kr. föreslås ( + 400000 

kr.). 

Föredraganden 

Stiftelsen Invandrartidningen har i sin anslagsframställning lämnat vissa 

förslag till utvidgning av verksamheten. I nuvarande statsfinansiella läge 

och mot bakgrund av att invandrarpolitiska kommitten skall behandla bl.a. 

samhällsinformationen till invandrare är jag inte beredd· att föreslå en 

höjning av statsbidraget som medger en utökning av verksamheten. Den 

höjning av statsbidraget med 274000 kr. som jag föreslår torde ge förutsätt

ningar för en i huvudsak oförändrad utgivning. Jag vill i detta sammanhang 

framhålla att stiftelsens styrelse enligt gällande ordning kan besluta om en 

sådan anpassning av utgivningen som de ekonomiska förutsättningarna för 

verksamheten kan komma att kräva. Stiftelsens förslag om att särskilda 
medel reserveras för informationsinsatser vid omfattande invandring av 

flyktingar kommer all kunna beaktas vid beredningen av det tidigare 

nämnda förslaget om ny huvudman för tlyktingverk.samheten m.m. 

Invandrarorganisationernas verksamhet skiljer sig i många avseenden 

från verksamheten i föreningslivet i.övrigt. Invandrarnas sammanslutning

ar är i motsats till de flesta övriga föreningar bland folkrörelserna inte 

inriktade på vissa avgränsade samhällsfrågor e\ler särskilda gruppers be

hov, utan arbetar vanligen med frågor över hela samhällsfältet. I nuvaran

de statsfinansiella situation har inriktningen varit att så långt möjligt beva

ra invandrarorganisationernas möjligheter att fylla den viktiga samhälls

funktion som stödet syftar till att främja. Jag förordar att anslagsposten för 

bidrag till invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet höjs med 

204000 kr. En del av beloppet har erhållits genom omprioriteringar inom 

huvudtiteln. 

Bidraget till avgränsade projekt höjs med 109000 kr. Därmed kan fort

satta insatser göras - i enlighet med invandrarverkets prioritering -
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genom stöd till projekt till förmån för främst barn och ungdom, kvinnor 

och flyktingar. 
För invandrarverkets informationsverksamhet har jag beräknat oföränd

rade medel. Dessa medel bör ge verket möjlighet att i minst samma 
omfattning som tidigare bedriva det angelägna arbetet med att ytterligare 
öka allmänhetens kunskaper om invandrare och invandrarfrågor, allt i 
syfte att motarbeta tendenser till fördomar och främlingsfientlighet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag -att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Åtgärder för inl'andrare för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
reservationsanslag av 15 952 000 kr: 

D 4. Översättningsservice 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

500000 
500000 
500000 

Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språk

sektions verksamhet som inte täcks av intäkter. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Invandrar- Före-
verket draganden 

U,tgifter 4500000 +992000 -i-850000 
Intäkter 4000000.- +942000 +850000 

500000 + 50000 

Statens invandrarverk 

Språksektionen arbetar med översättnings- och granskningsuppdrag. 
Verksamheten fördelar sig på interna- uppdrag, huvudsakligen avseende 

tillstånds- och medborgarskapsärenden och på externa uppdrag från stat
liga myndigheter, kommuner, organisationer m. fl. Under år" 1981 uppgick

antalet externa uppdrag till ca 7 600 av totalt 10 700. 
Översättningsverksamheten finansieras med inkomster enligt fastställd 

taxa. Språksektionen har också uppgifter som inte kan debiteras någon 
enskild beställare (uppdragsgivare), t. ex. att göra terminologiska samman

ställningar. 
Anslaget för översättningsservice har inte förändrats ·sedan budgetåret 

1979/80. Verksamheten har trots detta kunnat drivas ni.ed oförändrat an
slag genom att rationaliseringar har gjorts och den icke- intäktsfinansierade 
verksamheten har minskat. Det är dock enligt verkets mening inte längre 

möjligt att upprätthålla verksamheten på nuvarande nivå utan a:tt verket 
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erhåller kompensation för de pris- och lönehöjningar för budgetåret 

1983/84. som inte kan täckas av taxehöjningar. ( + 50000). 

Föredraganden 

I det föregående har anmälts att tolk- och översättningsservicen i landet 

nyligen har setts över i olika avseenden; En av de tre rapporter som 

lämnats - statskontorets_ rapport om Översättningsverksamheten i stats

förvaltningen - berör i särskilt hög grad den verksamhet som bedrivs inom 

SIV:s språksektion. Frågan om den framtida utformningen av tolk- och 

översättningsservicen inom statsförvaltningen bereds f.n. inom regerings

kansliet, på grundval av de genomförda utredningarna och remissyttrande

na däröver. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen, 

att till Översättningsservice för budgetåret 1983/84 anvisa ett för~ 
slagsanslag av 500000 kr. 
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Underbilaga 12. I 

Förslag till 

Lag om ändring lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om 
arbetsförmedling 

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen I 1935: 113) med vissa bestämmelser 
om arbetsförmedling skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2a~ 1 

Utan hinder av 2 § må regeringen eller myndighet som regeringen be
stämmer bevilja enskild person eller annan tillstånd att bedriva arbetsför
medling för musiker och sceniska artister i förvärvssyfte. Tillstånd får 
givas endast för verksamhet som innefattar förmedling av anställning ut
omlands åt den som är bosatt här i riket eller av anställning här i riket åt 
den som är bosatt utomlands. 

Tillstånd enligt första stycket må icke beviljas med mindre sökanden 
utfäster sig att vid förmedling eller eljest icke uppställa villkor som begrän
sar förmcdlingssökandes möjligheter att anlita den offentliga arbetsför
medlingen. 

Tillstånd enligt denna paragraf 
må beviljas för högst tre år i sänder. 

Tillstånd enligt denna paragraf 
fllr beviljas för högst ett år i sänder. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

1 Senaste lydelse 1976:156. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

A. Arbetsmarknadsdepartementet m.m. 

24 I. Arbetsmarknadsdepartementet 
25 2. Kommitteer m.m. 
25 3. Extra utgifter 
26 4. Internationellt samarbete 
26 5. Arbetsmarknadsråd 
27 6. Jämställdhetsombudsmannen m.m. 

B. Arbetsmarknad m.m. 

28 Arbetsmarknaden under år 1982 
35 Arbetsmarknadspolitiken under våren 1983 

och budgetåret 1983/84 
40 Ändring av arbetsförmedlingslagen 
41 Programindelning 
48 I. Arbetsmarknadsscrvice 
58 2. Arbetsmarknadsutbildning 
75 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

utbildningsbidrag 
79 4. Syssclsättningsskapande ågärdcr 
92 5. Försvars- och bcreskapsplancring 
93 6. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av ut

rustning 
95 7. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av ut

rustning 
97 8. Arbetsmarknads verket: Inköp för arbetsmarknads

utbildning 
98 9. Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets 

verksamhetsområde 
100 IO. Arbetsdomstolen 
IOI 11. Statens förlikningsmannaexpedition 
102 12. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
102 13. Nämnden för vapenfriutbildning 
104 14. Vapenfria tjänstepliktiga 
105 15. Tillfälligt sysselsiittningsbidrag för textil 

och konfektionsindustrierna 

C. Arbetsmiljii 

107 Arbetarskyddsstyrelsen. yrkes-
inspektionen m.m. 

109 Arbetsanpassning 
112 Arbetstidm.m. 
115 Medbestämmande och anställningsskydd m.m. 
118 I. Arbetarskyddsstyrelsen 
128 2. Yrkesinspektionen 

Anslag kr. 

23126000 
16520000 

295 000 
19940000 
4 154000 
1913000 

65948000 

1230082000 
1911592000 

2 313 650000 
3 949615 000 

20981000 

2 700000 

I 000 

51000000 

7 500000 
5 183 000 
1476000 

40000 
4270000 

69834000 

300000000 

9867924000 

150750000 
125556000 



,, 
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132 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 
och sysselsättning 

144 4. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 
156 5. Yrkesinriktad rehabilitering 

D. Invandring m.m. 

166 Utvecklingen av invandringen under år 1982 
166 Handläggningen-av utlänningsärenden 
168 Åtgärder för assyrier/syrianer 
170 Övriga frågor 
170 1. Statens invandrarverk 
172 2. Åtgärder för flyktingar 
174 3. Åtgärder för invandrare 
178 4. Översättningsservice 

1990211 000 
2532000000 

461345000 

5259862000 

51675000 
162625000 

15952000 
500000 

239752000 

180 U nderbilaga 12. 1 (Förslag till Lag om ändring i lagen ( 1935: 113) med 
vissa bestämmelser om arbetsförmedling) 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 



Bilaga 13 till budgetpropositionen 1983 Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 13 

Bostadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till bosta<;isdepartementet hör ärenden angående bostadsförsörjning. 

fysisk riksplanering och bebyggelseplanering samt byggnads-. lantmäteri

och kartfrågor. Departementet är organiserat på fyra sakcnheter. en för 

bostadsförsörjningen m. m., en för byggnadsväsendet m. m .. en för planvä

sendet m. m. samt en för fysisk riksplanering m. m. Inom byggenhetcn 

bereds, förutom byggfrågor. också ärenden angående energihushållning i 

befintlig bebyggelse. Inom enheten för fysisk riksplanering bereds, för

utom ärenden om fysisk riksplanering, också ärenden angående prövning 

av industriutbyggnader m. m. enligt 136 a § byggnadslagen (1947: 385) samt 

lantmäteri- och kartärenden. Enligt gällande ärendefördelning ankommer 

det på statsrådet Gustafsson att inom regeringen svara även för vissa 

lagstiftningsfrågor som hör till justitiedepartementet. 

Bostadsförsörjning 

Riksdagen har nyligen beslutat om temporära åtgärder inom bostadsde

partementets verksamhetsområde (prop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 1982/83: 8, 

rskr 1982/83: 112) med avsikt att öka sysselsättningen inom bostadsbygg

nadssektorn och samtidigt förbättra betingelserna för bostadsförsörjning 
och energihushållning. 

Med hänsyn till de nämnda redan beslutade åtgärderna som får effekt 
under åren 1983 och 1984 och mot bakgrund av det statsfinansiella läget 
präglas förslagen i budgetpropositionen av stor återhållsamhet i fråga om 

nya ekonomiska åtaganden från statens sida. Ytterligare temporära åtgär

der kan dock komma att behöva vidtas på grund av de komplicerade 
förhållanden som präglar utvecklingen inom bostadsförsörjningen. 

Förhoppningen är att nedgången av nybyggnadsverksamheten i bostads

sektorn skall kunna begränsas under år 1983. Däremot väntas ombygg

nadsverksamheten fortsätta att öka under år 1983. 

Kommunens förlustansvar för egnahem föreslås omfatta även en even

tuell fördjupad del av bostadslånet. En fördjupning - dvs. en utökning av 

bostadslånet som ersättning för uteblivna bottenlån upp till bostadslånets 

normala gräns - aktualiseras när bottenlångivaren med ledning av fastig

hetens kreditvärde har bedömt att bottenlån inte kan beviljas med ett 

belopp som motsvarar 70% av låneunderlaget. 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bila{la 13 
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Ramen för tillstyrkan av förhöjt låneunderlag och tilläggslån till kultur

historiskt värdefull bebyggelse föreslås oförändrad. dvs. 30 milj. kr. Ra

men bör liksom hittills få vidgas om det behövs av sysselsättningsskäl. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1981/82: 126. CU 1981/82: 29, rskr 

1981/82: 305) om vissa ändringar i reglerna om stöd för individuell handi

kappanpassning av bostäder. I enlighet med riksdagens beslut skall beslu

tanderätten i flertalet ärenden decentraliseras från länsbostadsnämnderna 

till kommunerna. Ändringarna i stödsystemet skall träda i kraft den I 

januari 1983. Decentraliseringen skall ske den I januari 1984. 

Boendemiljöbidrag lämnas enligt huvudreglerna till förbättringsåtgärder 

i bostadsområden där det behövs med hänsyn till de sociala förhållandena 

eller på grund av att andelen tomma lägenheter är hög. 

I budgetpropositionen föreslås i fråga om hyreshus att boendemiljöbi

drag skall kunna lämnas även till andra bostadsområden än de nämnda. om 

hyresgästerna i området har ett ekonomiskt inflytande över förvaltningen 

och om förvaltningen är organiserad i begränsade enheter. Samtidigt före

slås att bidragsgivningen skall ökas till 85 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

Ramen för lån och bidrag till anordnande av allmänna samlingslokaler 

föreslås oförändrad, dvs. 30 milj. kr. För upprustningsåtgärder inkl. ener

gisparåtgärder föreslås en ram på 24 milj. kr. 

Ett särskilt reservationsanslag, B 13, föreslås för insatslån vid förvärv av 

bostadsrätt. Utbetalningar för ändamålet belastar innevarande budgetår 

anslaget B 3. Lån till bostadsbyggande. 

Byggnadsforskning 

Statens råd för byggnadsforskning har ansvaret för den statligt stödda 
forsknings- och utvecklingsverksamheten på bebyggelseområdet. Budget

året 1983/84 är det sista året i det nu pågående treårsprogrammet. Arbetet 

fortskrider enligt de planer som statsmakterna tidigare har fastställt. Inom 

den allmänna hyggnadsforskningen fortsätter satsningen på sådan forsk

nings- och utvecklings verksamhet som bl. a. kan leda till minskade kostna

der i byggprocessen och en höjning av den tekniska utvecklingsnivån inom 

byggsektorn. Forsknings-. utvecklings- och experimentbyggnadsverksam

heten inom energiområdet riktas in på att ge statsmakterna ett underlag för 

beslut om genomförande av energihushållningsåtgärder i befintlig bebyg

gelse och införande av ny eriergiteknik. 

Energihushållning 

Energihushållningen i befintlig bebyggelse följer de riktlinjer som stats

makterna fastställde våren 1981. Det innebär bl. a. att verksamheten riktas 

in på att minska den årliga energianvändningen i byggnadsbeståndet med 
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ca 48 TWh brutto fram t. o.,m. år 1988. Dessutom främjas en övergång till 

andra energislag än olja. 
Under de senaste åren har efterfrågan på energisparstöd varit lägre än de 

anvisade ramarna. Genom de stimulansåtgärder som riksdagen har beslu

tat om på grundval av prop. 1982/83: 50 väntas emellertid efterfrågan öka. 

Den nuvarande höga ambitionsnivån föreslås därför upprätthållas. Även i 

fråga om stödet till den kommunala besiktnings- och rådgivningsverksam

heten föreslås oförändrad nivå. 

Inriktningen av den framtida verksamheten 

Problemen inom bostadsförsörjningen är många och i flera avseenden 

allvarliga. Osäkerheten om bostadsbyggnadsbehovet är stor. De samhälls

ekonomiska resurserna är knappa. Även om det grundläggande bostadspo

litiska målet - att alla människor skall ha tillgång till en sund. rymlig. 

välplanerad och ändamålsenligt utrustad bostad till rimligt pris - står fast, 

behövs en precisering av målet mot bakgrund av ändrade förutsättningar 

och nya erfarenheter. En särskild kommitte (Bo 1982: 02) med parlamenta

risk sammansättning kommer därför inom kort att tillkallas för att närmare 

överväga inriktningen av bostadspolitiken. Med hänsyn till att beslutade 

temporära åtgärder (prop. 1982/83: 50 bil. 5) som påverkar kostnaderna för 

byggande och boende avser endast åren 1983 och 1984, skall utredningens 

överväganden i huvudsak redovisas senast under det första halvåret 1984. 

Kommitten skall bl. a. göra en övergripande översyn av bostadsstödet. 

dvs. bostadsbeskattning, avgifter. bostadsbidrag och räntebidrag. Ut

gångspunkten skall vara att ett nytt system skall trygga en god grundstan

dard och främja ett jämlikt och integrerat boende. Kommitten skall även 

göra en översyn av bostadsstödet och övriga finansieringsvillkor med syfte 
att skapa neutralitet mellan boendet i olika besittningsformer och utjämna 

kostnaderna för bostäder av olika ålder. Vidare skall kommitten göra en 
samlad bedömning av förutsättningarna för bostadsförsörjningen på 

1990-talet samt överväga medlen för kommunernas bostadsförsörjningsåt

gärder. 

I enlighet med riksdagens beslut (CU 1980/81:29. rskr 1980/81:244) 

pågår f. n. en översyn av bostadslånereglerna. Syftet är bl. a. att förenkla 

reglerna och göra dem mer lättillgängliga. 

Inom depaitementet pågår även ett arbete med utformningen av ett 

garanti- och försäkrings skydd som villkor för bostadslån vid nybyggnad av 

småhus som upplåts med ägande- eller bostadsrätt. Civilutskottet har 

förordat (CU 1981/82: 24, rskr 1981/82: 238) att ett sådant skydd tillskapas. 

Resultatet av arbetet kommer att föreligga under våren 1983. 

Under våren 1983 kommer regeringen att förelägga riksdagen en propo

sition rörande den allmänna inriktningen av byggnadsforskningen under 

treårsperioden 1984/85-1986/87. 
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Arbetet med ett förslag till en plan- och bygglag fortsätter och skall 
bedrivas med den inriktningen att en proposition skall föreläggas riksdagen 

under år 1984. I anslutning till detta arbete pågår överväganden om en 
lagreglering av riktlinjerna för hushållning med mark och vatten. 

Under år 1983 kommer regeringen att ta ställning till det arbete som 

kommuner och länsstyrelser har utfört sedan år 1977 i syfte att fullfölja 

riktlinjerna för hushållning med mark och vatten i den fysiska riksplane

ringen. 
Ett förslag på grundval av betänkandet (Os Bo 1982: 4) Ny lantmäteri

taxa väntas kunna avlämnas till riksdagen under år 1983. 

Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 

budgetår framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Förändring 
1982/83 1983/84 

A. Bostadsdepartementet m. m. 29,2 28,7 0,5 
B. Bostadsförsörjning m. m. 18189,5 21869,0 +3679,5 

Bostadsförsörjning 16890,3 20353.4 +3 463, I 
Byggnadsforskning. energihushåll-
ningm.m. 1299,2 1515,6 + 216,4 

c. Planväsendet 33,0 33,7 + 0,7 
D. Lantmäteriet 132,0 136,5 + 4,5 

Totalt för bostadsdepartementet 18383,7 22067,9 +3 684,2 
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BOSTADSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

5 

vid regeringssammanträde . 

1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Gustafsson. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser bostadsdepar

tementets verksamhetsområde 

Elfte huvudtiteln 

A. BOSTADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Bostadsdepartementet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

18897445 

19620000 

19743000 

1982/83 Beräknad ändring 
1983/84 

Personal 107 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnaderl 
Besparing 

19620000 
( 17 447 ()(){)) 

19620000 

+525000 
( + 322 (Xl()) 

-402()(){) 

+123000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 19743000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing med 

402000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av 19743000 kr. 

Rättelse: S. 5, rad 9 Står: Trettonde Rättat till: E!fie 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementet 

A 2. Kommitteer m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 förslag 

13 736752 

9000000 

8000000 

Reservation 

6 

1100819 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten beräknar jag för nästa budgetår anslaget till 8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 8 000000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

170470 

300000 

300000 

Reservation 330057 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett rescrvations

anslag av 300000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1981182 V tgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

253079 

286000 

706000 

Reservation I 18 I03 

Fr?m anslaget bestrids kostnader bl. a. för Sveriges bidrag till vissa 

internationella organisationer och svenskt deltagande i det internationella 

samarbetet inom departementets verksamhetsområde. Vidare har för bud

getåret 1983/84 beräknats medel för bidrag till den kongress som internatio

nella samarbetsorganet för byggnadsforskning och dokumentation (CIB) 

arrangerar i Stockholm i augusti 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m.-111. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 706000 kr. 
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B. BOSTADSFÖRSÖRJNING M. M. 

Bostadsförsörjning 

Allmänt 

Sedan länge har målet för bostadspolitiken varit att alla människor skall 

ha tillgång till en sund. rymlig, välplanerad och ändamålsenligt utrustad 

bostad till rimligt pris. Detta grundläggande mål står givetvis fast. Målet 

måste dock ständigt preciseras mot bakgrund av ändrade förutsättningar 

och nya erfarenheter. 

Vissa uppgifter från 1980 års folk- och bostadsräkning har nu redovisats. 

Jag skall inledningsvis återge några som jag anser har ett särskilt intresse 

när det gäller att beskriva en del av de problem som vi står inför och som vi 

måste lösa under de kommande åren. 

Bostadsbestånd och boendeförhållanden år 1980 

Antalet liigenheter 

Ar 1980 fanns det ca 3,7 milj. lägenheter i Sverige. Det är ungefär 140 000 

fler än år 1975. Ökningen är avsevärt lägre än under den första delen av 

1970-talet. Mellan åren 1970 och 1975 uppgick ökningen av antalet lägen

heter till nära 350000. 

Från år 1975 till år 1980 har det byggts ca 275 000 lägenheter. Drygt 

hälften av dem har alltså ersatt lägenheter som på olika sätt har avgått ur 
beståndet. Anledningarna till avgången är mycket ofullständigt kända. 

Trots den förhållandevis måttliga ökningen av bostadsbeståndet under 

den senaste femårsperioden har bostadsbeståndets storlek i förhållande till 

invånarantalet fortsatt att växa. År 1980 hade vi ca 445 lägenheter per I 000 

invånare, vilket är mer än i något annat land. 
Bostadsbeståndet var år 1980 genomsnittligt sett väl utnyttjat. Knappt 

I%· av lägenheterna var lediga till uthyrning. Ca 3 % var upplåtna till 

personer som inte var mantalsskrivna på fastigheten. Det rör sig om s. k. 

övernattningslägenheter o. dyl. Antalet lägenheter som var upplåtna på 

detta sätt hade minskat något sedan folk- och bostadsräkningen 1975. 

Liige nhe ts st ort ekar 

Den genomsnittliga lägenhetsstorleken har under 1970-talets senare hälft 

ökat mer än under någon femårsperiod sedan 1960-talet. Ökningen beror 

främst på det omfattande småhusbyggandet under denna period. Småhu

sens genomsnittliga storlek ökade mellan åren 1975 och 1980 från 4,90 
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rumsenhetcr (rum eller kök) per lägenhet till 5.22. en ökning med 6,5 %. 

Också den genomsnittliga lägenhetsstorleken i tlerbostadshusen ökade. 
men avsevärt mindre, från 3.21 till 3,26 rumsenheter per lägenhet. dvs. 
med l.6%. 

Utvecklingen av den genomsnittliga lägenhetsstorleken sedan år 1960 
framgår av följande tablå. 

Antal rumsenheter per lägenhet åren 1960-1980 

År Antal rumsenheter per lägenhet Procentuell ökning under den 
senaste femårsperioden 

Samtliga Lägenheter i Samtliga Lägenheter i 
lägenheter lägenheter 

småhus fler- småhus fler-
bostadshus bostadshus 

1960 3.41 3,99 2.89 
1965 3.58 4.31 2.98 5,0 8.0 3.1 
1970 3,76 4.63 3.13 5,0 7,4 5,0 
1975 3,91 4,90 3,21 4,0 5,8 2,6 
1980 4.12 5,22 3,26 5,4 6,5 1.6 

Skillnaden i lägenhetsbeståndets sammansättning mellan småhusen och 
flerbostadshusen har ökat under hela efterkrigstiden, särskilt mycket un
der 1970-talets senare del. Av lägenheterna i småhusbeståndet hade 69 % 

minst fyra rum och kök och bara 11 % var mindre än tre rum och kök år 

1980. Motsvarande procenttal för tlerbostadshusbeståndet var 12 och 58. 
Det säger sig självt att dessa olikheter, i förening _med att bebyggelsestruk
turen har varit ensidig. lägger grunden för en områdesvis uppdelning också 
av hushållen, i varje fall efter storlek. Lägenhetsbeståndets sammansätt
ning kan alltså vara ett hinder för en allsidig befolkningssammansättning i 
olika bostadsområden. 

Standarden i lägenheterna 

År 1980 var det endast ett par procent av lägenheterna som betecknades 
som helt omoderna och ca 5% som var halvmoderna. Bostadsstandarden, 
så som den mäts genom indelningen i kvalitetsgrupper i bostadsräkning
arna, kan därför inte längre sägas utgöra något stort prohlem. Däremot 
finns det brister i beståndet, som inte belyses av uppgifterna i bostadsräk
ningama. Jag tänker bl. a. på avsaknaden av hiss i många tlerbostadshus. 

Av landets drygt 2 miljoner lägenheter i tlerbostadshus finns 1 112 miljon i 
hus med minst 3 våningar. Antalet lägenheter utan hiss i sådana hus är över 
1 miljon, varav drygt 800000 i trevåningshus och ca 200000 i hus med 
minst 4 våningar. Vidare finns betydande brister i form av t. ex. eftersatt 
underhåll, dålig isolering, undermåliga gemensamma utrymmen och dålig 
närmiljö. 
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Boendetäthet 

Samtidigt som lägenheterna har hlivit genomsnittligt sett stö1Te. har 

hushållen minskat i storlek. Jag redovisar i följande tablå uppgifter som 

belyser utvecklingen av den genomsnittliga hushållsstorlcken sedan år 

1960. 

Antal boende per hushåll åren 1960-1980 

År Antal personer per hushåll Procentuell minskning under 
den senaste femårsperioden 

Samtliga Hushåll i Samtliga Hushåll i 
hushåll hushåll 

småhus fler- småhus fler-
bostadshus bostadshus 

1960 2.84 3,14 2,59 
1965 2,74 3,07 2.47 3,5 2.2 4,6 
1970 2.59 2,99 2,30 5.5 2.6 6,9 
1975 2.41 2.90 2.03 6.9 3,0 11.7 
1980 2.32 2,87 1,86 3,7 1,0 8.4 

På 20 år har alltså den genomsnittliga hushållsstorleken minskat med 

18%. Det är emellertid, som tablån visar. stor skillnad i detta avseende 

mellan småhusbeståndet och flerbostadshusbeståndet. l det förra var 

minskningen knappt 9% medan den i tlerbostadshusbeståndet var så hög 

som 28 %. Dessa uppgifter visar också vad jag nyss pekade på, nämligen 

att det sker en uppdelning av hushållen områdesvis i första hand efter 

deras storlek. 
Vad gäller lägenhetsstrukturen i t1erbostadshusområden kan dessutom 

framhållas att den gör det svårt att åstadkomma kontinuitet bland de 

boende i dessa områden. Särskilt kombinationen av unga hushåll och små 
lägenheter i tlerbostadshus leder till en betydande omflyttning, om 

utrymmesbehoven skall kunna tillgodoses när hushållen växer. 

Genom att utglesningen har skett betydligt snabbare i flerbostadshusen 

än i småhusen är boendetätheten nu praktiskt taget densamma i småhusen 

som i tlerbostadshusen, 55 resp. 56 boende per 100 rumsenheter (rum eller 
kök). Dessa tal innebär att vi snart har i genomsnitt två rumsenheter för 

varje boende. 

I två tahlåer i det följande redovisar jag uppgifter om dels genomsnittlig 

utrymmesstandard, dels trångboddhet för olika hushållstyper åren 1965-

1980. Som trångbodda räknas enligt gällande norm hushåll med mer än två 

boende per rum. kök och vardagsrum oräknade. 

Mellan åren 1975 och 1980 ökade, liksom under tidigare femårsperioder, 

samtliga hushållstyper sin utrymmesstandard genomsnittligt sett. I motsats 

till vad som tidigare var fallet. var ökningen dock mindre för de största 

hushållen än för de övriga. Därför har också trångboddheten minskat i 

långsammare takt bland de större hushållen än bland de övriga. 
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Antal rumsenheter per 100 boende i olika stora hushåll åren 1965-1980 

År Samtliga Hushåll med ..... boende 
hushåll 

2 3 4 5+ 

1965 131 244 172 129 107 86 
1970 146 261 183 139 117 95 
1975 166 282 197 151 127 104 
1980 181 303 210 162 135 lit 

Procentuell andel trångbodda hushåll åren 1965-1980 

År Procentuell andel trångbodda bland hushåll bestående av ..... personer 

1965 
1970 
1975 
1980 

2 

19 
12 
6 
4 

3 

43 
31 
17 
10 

4 5+ 

28 51 
16 38 
6 23 
3 16 

Inte mindre än två tredjedelar av alla hushåll. som består av två eller !ler 

personer, hade emellertid år 1980 en standard som var högre än enligt 

gällande utrymmesnorm. Det är alltså uppenbart att denna norm inte är ett 

uttryck för de krav på utrymme som vanligen ställs i dag. 

Bostadsbyggandet och bostadssektorns betydelse för samhäUsekono· 
min 

Nybyggandet har minskat kontinuerligt i stort sett sedan mitten av 
1970-talet. Det framgår av uppgifter såväl om antalet färdigställda som om 

antalet påbörjade lägenheter. 
Under senare hälften av 1970-talet byggdes det i genomsnitt 55 000 

lägenheter om året. Såväl år 1980 som år 1981 färdigställdes det drygt 

51000 lägenheter. År 1982 beräknas antalet bli ca 15 % lägre än året innan. 

Antalet färdigställda lägenheter resp. år under perioden 1976-1982 med 

uppdelning på !lerbostadshus och småhus redovisas i följande tablå. 

Färdigställda lägenheter åren 1976-1982. Källa: SCB 

Ar Alla Hustyp % 
lägenheter 

Flerbostadshus Småhus Småhus 

1976 55800 15650 40150 72 
1977 54900 14150 40750 74 
1978 53700 13 550 40150 75 
1979 55500 15600 39900 72 
1980 51400 15900 35500 69 
1981 51600 17600 34000 66 
1982 1 44000 18500 25500 58 

1 Preliminära uppgifter. 
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Mellan åren 1979 och 1981 minskade antalet påbörjade lägenheter kraf

tigt. En viss nedgång har skett också under år 1982. Nedgången kommer 

dock att begränsas bl. a. genom att systemet med hyresrabatter får tilläm

pas retroaktivt för lägenheter som påbörjas under senare delen av året. År 

1982 beräknas ca 41000 lägenheter bli påbörjade. Följande tablå visar 

antalet påbörjade lägenheter resp. år under perioden 1976-1982 med upp-

delning på flerbostadshus och småhus. 

Påbörjade lägenheter åren 1976-1982. Kiilla: SCB 

År Alla Hustyp o/c· 
l~igenheter 

Flerbostadshus Småhus Småhus 

1976 57200 14500 42700 75 
1977 53 950 13 700 40250 75 
1978 57 300 16700 40600 71 
1979 56000 17800 38200 68 
1%0 50 100 17 550 32 550 65 
1981 44150 17600 26550 60 
1981 
jan-okt' 33600 12150 21450 64 
1982 
jan-okt' 32000 13 600 18400 58 

1 Preliminära uppgifter. 

Under de senaste åren har minskningen av nybyggandet helt avsett 

småhusen. Den procentuella andelen småhus i nyproduktionen har därför 

minskat. 

Investeringsverksamheten inom bostadssektorn undergår f. n. en struk

turförändring. Befolkningstillväxten har varit svag under senare år och kan 

väntas bli svag också under kommande år. Bostadsbristen är i stort sett 

hävd i stora delar av landet. Behovet av nybyggande minskar därför. I 

stället blir det en allt viktigare uppgift att förändra det bostadsbestånd som 

finns så att det anpassas till de boendes behov. Moderniscringsverksamhe~ 

ten ökar därför i betydelse. Det kan utläsas såväl i statistik över antalet 

moderniserade lägenheter som i den investeringsstatistik som tas fram av 

SCB inom ramen för nationalräkenskaperna. 

I det följande återges uppgifter om moderniseringsverksamheten under 

aren !976-1982. 
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Liigenheter i nwderniserade }1erbostadshus.fi"ire resp. t:ficr modernisering 

åren 1976-1982. Pabörjade projekt. Kiilla: SCB. 

Ar 

1976 
1977 
1978 
1974 
1980 
1981 
1981 1-3 kv 
19821-3kv 1 

Antal liigenheter 

före modernisering 

6000 
99.'iO 

11 550 
11850 
12900 
15050 
9200 

12100 

1 Preliminära uppgifter 

efter modernisering 

4 350 
6850 
8050 
8 300 
8900 

11200 
6700 

10000 

Byggnadsverksamheten i bostadssektorn uppgick enligt SCB: s national

räkenskaper till 36.5 miljarder kr. år 1981 i löpande priser. Nybyggandet 

svarade for drygt 19 miljarder och ombyggnad. reparationer o.:h underhåll 

av bostäder för ca 17 miljarder. lnve:;teringar och underhilll i bostäder 

utgjorde mer än 40% av den totala byggproduktionen. Som jämförelse kan 

nämnas att industrins investeringar i byggnader och anläggningar beräknas 

ha uppgått till 3 ,9 miljarder kr. år 1981 eller 5 % av den totala byggproduk

tionen. 
Som framgår av följande tablå var den totala byggproduktioncn i bo

stadssektorn mätt i fasta priser (1975 års) år 1981 av samma omfattning 

som i början av 1970-talet. 

/111·esteri11Rt1f och underhtlll i permanenta bustiide1 cl ren I 971-1981 i 1975 

drs priser. 1 Källa: SCB 

År Nybyggnad Ombyggnad .Summa Underhåll Totalt 
inkl. e- investeringar 

milj. kr. nergispar- milj. kr. milj. kr. milj. kr. 
verksamhet 
milj. kr 

1971 12450 850 13 300 ) 200 16500 
1972 12 850 750 13600 3 450 17050 
1973 12 350 8.50 13 200 3 700 16900 
1974 10950 1100 12050 3 950 \6000 
1975 10200 1900 12 100 4250 16 350 
1976 9250 1800 11050 4450 15 500 
1977 8 850. 1950 10800 4 800 15600 
1978 9550 2900 12450 5050 18000 
1979 9550 3200 12 750 5 250 17900 
1980 8900 3 100 12000 5450 17 450 
1981 8150 3 500 11650 5900 17 550 

1 Olika prisindex används för nybyggnad, ombyggnad resp. reparation och under-
håll. 

På grund av ökad utrymmes- och lllrustningsstandard i nyproduktionen 

har nybyggnadsinvesteringarna minskat betydligt mindre än vad antalet 

nybyggda lägenheter ger vid handen. Förhållandet håller dock i någon mån 
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på att ändras genom att flerbostadshusbyggandet åter ökar under det att 
småhusbyggandet går tillbaka. Ombyggnadsinvcsteringarna har. delvis be

roende på energisparverksamheten. ökat kraftigt sedan i slutet på 1970-
talet. Också underhållet i bostadsbeståndet har ökat i betydande grad. 

Bostadsbeståndets återanskaffnings värde beräknas uppgå till ca I 070 

miljarder kr. i början av år 1982. Ungefär hälften faller på småhusen och 

den andra hälften på flerbostadshusen. Värdet motsvarar 42% av hela 

byggnadskapitalet i landet. Bostadsförvaltningens förädlingsvärde utgjor

de drygt 9 % av bruttonationalprodukten eller ca 48 miljarder kr. år 1981. 
Bostadsbyggandet och bostadsförvaltningen har stor betydelse för sys

selsättningen och samhällsekonomin. Bl. a. för att öka sysselsättningen 

inom byggsektorn och i bakomliggande tillverkningsled föreslog regering

en i proposition (prop. 1982/83: 50) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder 
m. m. (bil. 5) ett åtgärdsprogram inom bostadsbyggnadssektorn. 

Riksdagen har nyligen antagit detta förslag (CU 1982/83: 8, rskr 

1982/83: 112). I åtgärdsprogrammet ingår dels stimulansbidrag för ny- och 

ombyggande i form av hyresrabatter, dels skydd mot hyresförluster under 

en övergångstid vad gäller de nybyggda lägenheterna. Vidare ingår åtgär

der som skall stimulera till underhållsverksamhet. energisparande och 

förbättringsarbeten i boendemiljön. Jag beräknar att åtgärderna inom bo

stadsbyggnadssektorn kommer att öka investeringar och underhåll - i 
jämförelse med vad som annars hade blivit fallet - med inemot 4 miljarder 

kr. och ge sysselsättning åt ca 15 000 personer under de närmaste åren. 

Bostadsmarknadsläget 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 framhåller bostadssty
relsen att tillgången och efterfrågan på bostäder skiftar mycket mellan 
kommunerna. Samtidigt är läget svårbedömt. De bedömningar som har 

gjorts tyder dock enligt styrelsen på att bostadsmarknadsläget har förbätt
rats under det gångna året. Länsbostadsdirektörerna bedömde våren 1982 
att det i 145 kommuner rådde i stort sett balans mellan efterfrågan i 
marknadsmässig mening och utbudet av bostäder. I 97 kommuner be
dömde man att det fanns ett överskott på bostäder och i 17, däribland 
Stor-Stockholm, att det rådde en bristsituation. Vart och ett av storstads

områdena har räknats som en kommun i detta sammanhang. Man ansåg 
vidare att det förhållandet att det rådde balans eller överskott i en kommun 

berodde på att efterfrågan i ungefär en fjärdedel av fallen hölls tillbaka av 

de höga bostadskostnaderna i nyproduktionen. I flertalet övriga fall var 

orsaken folkmängdens storlek och sammansättning. 

Bostadsstyrelsen redovisar I sin anslagsframställning vidare att det för 

hyreslägenheter är stor skillnad i avsättningsmöjligheter mellan lägenheter 
av olika storlek. Möjligheterna att sälja bostadsrättslägenheter är i ungefär 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementet 14 

hälften av kommunerna goda och i den andra hälften dåliga, utan skillnad 
mellan nya och äldre lägenheter. I två tredjedelar av kommunerna är det 

svårt att sälja egnahem, såväl nya som äldre. I jämförelse med situationen 

ett år tidigare har svårigheterna att hyra ut stora lägenheter ökat något 

medan svårigheterna att sälja äldre egnahem har minskat något. 

Enligt SCB:s undersökningar om outhyrda lägenheter i flerbostadshus 
fanns det den 1 mars 1982 ca 45 000 lägenheter som var outhyrda. Av dessa 

var ca 30000 lediga till uthyrning. Resten var utrymda för reparation eller 

ombyggnad, eller inför en förestående rivning. Antalet till uthyrning lediga 

lägenheter hade ökat med närmare 12 000 från den 1 mars 1981 till den 1 
mars 1982. 

Varje halvår redovisar SCB uppgifter om outhyrda lägenheter i flerbo

stadshus ägda av allmännyttiga bostadsföretag. Den I september 1982 var 

ca 27 200 lägenheter av totalt ca 790 000 lägenheter i det allmännyttiga 

bostadsbeståndet lediga till uthyrning. Motsvarande antal den I mars 1982 

var nästan 21600. Detta innebär att antalet lediga lägenheter har ökat med 

26 % på ett halvt år. 

Uthyrningssvårigheterna har ökat i så gott som hela landet. Stor- Stock

holm har dock fortfarande endast ett fåtal outhyrda lägenheter. Flest 

outhyrda lägenheter har de små kommunerna. 
Bostadsstyrelsen har i en skrivelse till regeringen pekat på ett särskilt 

problem i samband med de outhyrda lägenheterna. I ett antal kommuner är 
andelen outhyrda lägenheter mycket hög i det allmännyttiga bostadsbe

ståndet. Flertalet av dessa kommuner är relativt små. och många av dem 

har haft ett stort antal tomma lägenheter under lång tid. På grund av 
sysselsättnings- och befolkningsutvecklingen kan detta förhållande bedö
mas bli permanent i många av kommunerna. För att möjliggöra en långsik
tig lösning av detta problem föreslog regeringen i proposition (prop. 
1982/83: 50 lom vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. (bil. 5) att vissa 
stödåtgärder skulle sättas in i bostadsområden med en stor andel outhyrda 
lägenheter. Dels föreslogs särskilda bestämmelser om statliga lån. dels 
föreslogs ett särskilt stöd till de värst drabbade företagen. 75 milj. kr. 
föreslogs bli reserverade för ändamålet. Riksdagen har nyligen beslutat 
(CU 1982/83: 8, rskr 1982/83: 112} i enlighet med förslagen. 

Byggkostnadernas utveckling 

Kostnaderna inom bostadsproduktionen steg kraftigt under senare delen 

av 1970-talet. Under år 1980 var ökningen högre än de närmast föregående 
åren. bl. a. beroende på en allmänt kraftig ökning av prisnivån. Den senas
te tiden har utvecklingen dock varit lugnare. Detta framgår bl. a. av föl

jande uppgifter från SCB:s låneobjektsstatistik om de genomsnittliga bygg

kostnaderna för statligt belånade flerbostadshus och gruppbyggda småhus 
med preliminärt beslut om bostadslån under åren 1978-1981. 
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Genomsnittliga hyggkostnader åren 1978-1981. Källa: SCB 

År Genomsnittlig Genomsnittlig byggkostnad 
yta 1m2 

kr./mz kr./m2 Ökning 
ly HRAr i% från 

föregående 
år 

Flerbostadshus i 
exploateringsområden 
1978 79,4 2369 16,3 
1979 79.5 2685 2602 13,3 
1980 83.3 3114 19,7 
1981 81, I 3 335 7.1 

Flerbostadshus i 
saneringsområden 
1978 74.6 2 733 21.0 
1979 76.7 3 168 15,9 
1980 78.4 3 753 3 465 18.5 
1981 76.0 3973 14.7 

Gruppbyggda småhus 
1978 116.8 2053 15,I 
1979 118.0 2 346 14.3 
1980 115.4 2804 2 781 18.5 
1981 108,2 3 112 11.9 

1 För åren 1978 och 1979 för !lerbostadshusen bostadslägenhetsyta och för åren 
1978-1980 för småhusen bostadsyta. Därefter primär bruksarea (BRAp). 

Också byggkostnadsindex har ökat långsammare under de två senaste 

åren än tidigare. Bostadsstyrelsens statistik över produktionskostnaderna i 

de preliminära lånebesluten visar samma tendens. Att vi f. n. har en rela

tivt lugn byggkostnadsutveckling framgår slutligen också av att tidskoeffi

cienten under den senaste 12-månadersperioden inte har ökat med mer än 

5%. 
De höga kostnaderna inom bostadsproduktionen är ett allvarligt problem 

och utgör ett av hindren för ett ökat byggande. 

De av riksdagen nyligen beslutade hyresrabatterna för ny- och om

byggda lägenheter är avsedda att mildra detta problem. För att motverka 

snabba kostnadsökningar i framtiden måste dock kostnadskontrollen i 

byggandet skärpas. Rationaliseringsfaktorn i tidskoefficientsystemet kom
mer därför att höjas från 1.2 till 2.4 % fr. o. m. år 1983. Den högre faktorn 

skall tillämpas i ärenden i vilka beslut om bostadslån fattas fr. o. m. den I 

januari 1983. Regeringen kommer senare denna dag att besluta om tids

koefficienter för januari och februari 1983. I samma syfte kommer jag 

senare denna dag också att föreslå regeringen att uppmana lånemyndighe

terna till en restriktivare prövning av vilken överkostnad som skall godtas i 

samband med statlig långivning till nybyggnad och ombyggnad av bostä

der. 

För att utreda prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker 

tillkallade min företrädare på den dåvarande regeringens uppdrag en sär

skild utredare (Bo 1980: 01). Han överlämnade våren 1982 ett betänkande 

med bilagor (SOU 1982: 34 och 35) Prisutvecklingen inom bostadsbyggan-
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det och dess orsaker. Betänkandet har remissbehamllats. Remissopinio

nen är starkt splittrad framför allt i fråga om vilka åtgärder som hör vidtas 

för att begränsa kostnadsökningarna i framtiden. Förslagen bereds f. n. i 

bostadsdepartementet. 

Utvecklingen av kostnaderna för drift, underhåll och bränsle 

Drift-, bränsle- och underhållskostnadernas andel av de totala kostna

derna för fastighetsförvaltningen har ökat de senaste åren. År 1975 utgjor

de kostnaderna för drift, bränsle och underhåll 51 % och kapitalkostna

derna 49 %· av de totala förvaltningskostnaderna. Motsvarande andelar år 

1981 var 63 resp. 37 %. l följande tablå redovisas de olika kostnaderna 

inom SABO-företagen under åren 1978-1981. 

SABO-företagens kapital-, underhålls- och drifikostnader åren 1978-

1981. Källa: SABO 

År Kostnader kr./m 2 

Kapital Underhåll Bränsle Drift övr. Summa 

1978 65:73 27:72 18:95 45:88 158:28 
1979 69:67 1 35:35 24:05 49:48 178:55 1 

1980 77:57 1 39:43 33:87 54:36 205:24 1 

1981 86:09 1 46:03 42:82 60:34 235:29 1 

1 Inkl. kapitalkostnad för underhållslån (År 1979: 2,75 kr./m2
, år 1980: 2,75 kr./m 2 

och år 1981: 0,55 kr./m2
). 

Utvecklingen av drift- och underhållskostnaderna belyses också av bo

stadsstyrelsens beräkningar för nyproducerade tlerbostadshus. Beräkning

arna visar att drift- och underhållskostnaderna för en typfastighet har ökat 

från 86 kr./m1 år 1978 till 156 kr./m1 år 1982, dvs. med 81 %. Exkl. bränsle 

uppgår ökningen under denna tid till 55 %. Som jämförelse kan nämnas att 

konsumentpriserna under samma period ökade med 47 %. 
Utvecklingen av drift- och underhållskostnaderna är oroande och har 

medfört att det för många fastigheter inte har varit möjligt att följa de 

planer för underhållet som har lagts fast. De underhåll slån som kommer att 

stå till förfogande på kapitalmarknaden under år 1983 och möjligheterna 

för de allmännyttiga bostadsföretagen att få räntebidrag för dessa lån hör 

kunna göra det möjligt för dessa företag att ta igen en del av eftersläpning

en i underhållet. 

I regeringsförklaringen framhölls bl. a. att större vikt än hittills måste 

läggas vid åtgärder för att underhålla och förbättra det existerande bestån

det av bostäder. Frågan om lämplig finansiering av underhåll utreds sedan 

några år av underhållsfondsutredningen <Bo 1978: 05). Den kommer inom 

kort att lämna sitt slutbetänkande. Jag kommer, när sedvanlig remissbe-
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handling har ägt rum, att ta ställning till utredarens förslag och söka finna 

former för en långsiktig lösning av underhållsfrågan. Inriktningen av det 

fortsatta arbetet måste enligt min mening vara att underhåll skall kunna 

finansieras med medel som genereras inom bostadsföretagen. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om att en arbetsgrupp inom 

bostadsdepartementet nyligen har avlämnat en promemoria med förslag till 

högskoleutbildning för bostads- och fastighetsförvaltning. 

Samhällets stöd till bostadsproduktion och bostadskonsumtion 

Statens och kommunernas direkta och indirekta stöd till bostadssektorn 

är betydande. Stödet lämnas inom såväl bostadspolitikens som skattepoli

tikens ram. Det har stor betydelse för utvecklingen av efterfrågan på 

bostäder och för människors möjlighet att hålla sig med en bostad som 

svarar mot deras behov. Det påverkar också i hög grad förutsättningarna 

för bostadsproduktionen. 

Det bostadspolitiska stödet ges i olika former. De till volymen största 

direkta stödformerna är räntebidragen och bostadsbidragen till barnfa

miljer m. fl. och pensionärer. Det skattepolitiska stödet, som till volymen 

är större än någon av de andra stödformerna, uppkommer i huvudsak 

genom egnahemsägarens möjlighet att dra av ränteutgifter för fastighetslån 

vid inkomsttaxeringen. 

Utvecklingen av de viktigaste stödformerna under åren 1976-1981 redo

visas i följande tablå. 

Bostadsbidrag och räntebidra{! samt skattesubvention till egnahemsiigare 

åren 1976-1981 (miljarder kr.) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Bostadsbidrag 3,6 4,3 4,6 5,0 6.0 6.0 
Räntebidrag 2,2 2,8 3,1 3,7 5,0 7.2 
Skattesubvention 
till egnahemsägare 3,5 4,8 6,0 6.4 9,0 11.5 1 

Summa 9.3 11.9 13.7 15, I 20,0 ca 24,7 

1 Preliminär beräkning. 

Det framgår av tablån att stödet har ökat snabbt. Såväl byggkostnadsök

ningarna som det höga ränteläget är orsak till detta. 

Det framgår vidare att det har skett en markant förskjutning mellan de 

olika subventionsformerna under den i tablån redovisade perioden. År 

1976 svarade bostadsbidragen för nära 45 % av de totala subventionerna. 

År 1981 var andelen knappt en fjärdedel. Under samma period ökade 

skattesubventionernas andel från knappt en tredjedel till drygt 45 %. Den-

2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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na utveckling är från såväl bostadspolitiska som fördelningspolitiska ut
gångspunkter oacceptabel. 

Den snabba ökningen av subventionerna kan bedömas komma att fort

sätta. trots att riksdagen har beslutat både om en begränsning av avdrags

rätten vid beskattning och om minskningar av räntebidragen för åtskilliga 

årgångar av statligt belånade bostadshus. I följande tablå redovisar jag den 

sannolika utvecklingen av subventionsbeloppen vad gäller räntebidrag och 
skatteminskningar under åren 1982-1985. 

Beriik11ade rä11tebidrag orh skattesubve11tio11er till eg11ahemsiigare åre11 

1982-1985. mi(iarder kr. 

1982 1983 1984 1985 

Räntebidrag 9.2 10.3 11.7 13.3 
Skattesubvention till 
egnahemsiigare 12,5 13.8 13.7 13.4 

För år 1983 har det skattemässiga värdet av underskottsavdrag antagits 

vara 60 %•, medan värdet för åren 1984 och 1985 har antagits vara 55 och 
50%. Beräkningarna är bl. a. grundade på den pris- och räntenivå som 

gällde den 1 januari 1982. 

Skillnader i beskattningsregler för olika besittningsformer ger olikheter i 
kostnadsförutsättningarna. Det statliga bostadsfinansieringssystemet har 

visserligen utformats för att motverka dessa olikheter. På grund av den 
snabba inflationen under senare år har regelsystemet dock inte kunnat fylla 
sitt syfte. Det måste också uppmärksammas att endast en mindre del av 
alla bostäder omfattas av det statliga bostadsfinansieringssystemet. Den 
reala ökning av bostadssubventionerna och den omfördelning mellan olika 
subventionsformer som har skett sedan år 1976 är inte ett resultat av en 
planmässig bostadspolitik. Utvecklingen är i stället en följd av den automa
tik som finns inbyggd i systemet med skattereduktion och räntebidrag. 
Båda dessa stödformer ökar vid en snabb inflation och ett högt ränteläge. 

Jag vill framhålla att jag finner att en fortsatt utveckling av de samlade 

subventionerna på det sätt som har skett under de senaste sex åren inte är 

samhällsekonomiskt godtagbar och inte heller bostadspolitiskt önskvärd. 
Delar av subventionerna - jag tänker nu främst på de generella subven

tionerna - bidrar till en bostadsstandard som är så hög att den inte bör 

stödjas framför annan konsumtion. Det är en väsentlig bostadspolitisk 

uppgift att nu ändra samhällsstödet till bostadssektorn så att det ånyo 

kommer att styras av bostadspolitiska och fördelningspolitiska mål. 
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Bostadspolitisk utredning 

Jag kommer inom kort att tillkalla en kommitte (Bo 1982: 02) med upp
drag att göra en översyn av bostadspolitiken. Kommitten skall se över 
systemen för bostadsstöd, dvs. bostadsbidrag, räntebidrag, bostadsbe

skattning och avgifter. med utgångspunkten att ett nytt system skall trygga 

en god grundstandard och främja ett jämlikt och integrerat boende. Kom

mitten skall också se över bostadsstödet och övriga finansieringsvillkor 

med utgångspunkten att skapa neutralitet mellan boendet i olika besitt

ningsformer och att utjämna kostnader för bostäder av olika ålder. 
Vidare skall kommitten göra en samlad bedömning av förutsättningarna 

för bostadsförsörjningen på 1990-talet och överväga medlen för kommu

nernas bostadsförsörjningsåtgärder. 

Som framgår av direktiven bör kommittens överväganden i huvudsak 

redovisas senast under det första halvåret 1984. 
Riksdagen har nyligen beslutat om temporära åtgärder som påverkar 

kostnaderna för byggande och boende åren 1983 och 1984. Jag har i 

direktiven strukit under att jag inte uteslucer att ytterligare temporära 

åtgärder inom bostadspolitikens område kan bli nödvändiga under utred

ningsarbetets gång. Jag utesluter således inte att åtgärder i en eller annan 

form kan bli nödvändiga också nästa höst. Mot denna bakgrund och med 
hänsyn till det statsfinansiclla läget har minaförslag i budgetpropositionen 

präglats av stor återhållsamhet när det gäller nya ekonomiska åtaganden 

från statens sida. 

B 1. Bostadsstyrelsen 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

35135000 
43 100000 
45436000 

Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att främ

ja bostadsförsörjningen. Den är också chefsmyndighet för länsbostads
nämnderna. Därutöver åligger det styrelsen att handlägga ärenden om 
statligt stöd till samlingslokaler. 

Bostadsstyrelsen leds av en styrelse med sju ledamöter. Chef för bo

stadsstyrelsen är en generaldirektör, som tillika är styrelsens ordförande. 

Inom styrelsen finns fyra byråer: boendebyrån. byggnadsekonomibyrån. 
rättsbyrån och administrativa byrån samt ett personalkontor. Vidare finns 

till styrelsen knutna en samlingslokaldelegation, ett råd för belånings- och 

värderingsmetoder och ett bostadssocialt råd. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader. 
förslagsvis 

Blanketter. 
förslagsvis 

Revisionskontor, 
särkostnader 

Ersättning till kommu-
nerna för deras medverkan 
i arbetet med åtgärder 
mot strålrisker i bygg
nader. förslagsvis 

Inkomster 
Publikationer 

Nettoutgift 

167 

+31136000 
(+22647000) 

+ 5512000 

+ I 070000 

+ 432000 

+ 5000000 

50000 

43100000 

Bostads-
styrelsen 

+ 1294000 
(- 128000) 

- 327000 

+ 562000 

+ 0 

+ 0 

+ 0 

+1529000 

Före-
dragandcn 

4 

+ 740000 
(- 249000 1

) 

- 431 000 

+ 339000 

+ 1694000 

+ 0 

6000 

+2336000 

1 Inkl. kostnader för L-ATF-åtgärder under perioden 1982-07-01-1983-06-30 
(208000 kr.). 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen har fr. o. m. den I juli 1982 en ny organisation. Den 

kunde utformas inom ramen för den tidigare tjänsteorganisationen. Styrel
sen konstaterar att löneanslaget sedan budgetåret 1980/81 har minskat med 
medel motsvarande 6-7 tjänster. Huvudförslaget innebär en ytterligare 
minskning med 3-4 tjänster per år. Bostadsstyrelscn anser att en sådan 
utveckling inte står i samklang med ambitionerna inom bostadspolitiken. 

Antalet besvär över länsbostadsnämndernas beslut ökade något under 
budgetåret 198 J /82 jämfört med budgetåret 1980/81 - från 2 283 till 2 381. 
Ökningen är relativt sett högst vad beträffar bostadsanpassningsbidragen. 

Sedvanliga besvär avseende bostadslån har minskat något. Minskningen 
har dock uppvägts av ett stort antal ärenden, ca 100 st.. som avser besvär 

över länsbostadsnämndernas beslut i fråga om återkrav av felaktigt utbe
talda räntebidrag. 

Under budgetåret 1981/82 har bostadsstyrelsen inventerat värde- och 

säkerhetshandlingar vid sex länsbostadsnämnder. Föregående budgetår 

inventerades fem nämnder. Styrelsen har vidare inspekterat sju länsbo

stadsnämnder som ett led i styrelsens stöd till nämnderna i deras arbete 

med granskning av förmedlingsorganens handhavande av bostadsbidra
gen. Under budgetåret 1980/81 inspekterades åtta nämnder. 

Bostadsstyrelsen anför vidare bl. a. följande. 

I. Pris- och löncomräkning m. m. + I 330000 kr. 
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2. Styrelsen är endast beredd att avvara en befattning som expeditions

vakt (- 128000 kr). 

3. Styrelsen anser att 6000 kr. av förvaltningskostnadsposten bör få 
användas för representation. 

4. Medel för tryckning av blanketter bör beräknas utifrån den faktiska 

medelsförbrukningen under budgetåret 1981/82 (+ 562000 kr.). 

5. Anslagsposten för lokalkostnader bör tas upp enligt byggnadsstyrel

sens beräkningar ( + 358 000 kr). 

6. Posten Ersättning till kommunerna för medverkan i arbetet med 

åtgärder mot strålrisker i byggnader bör tas upp med oförändrat belopp. 

7. Inkomstposten Publikationer bör tas upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Det statsfinansiella läget kräver yttersta sparsamhet med statsmedel. 

Myndigheterna förutsätts fortlöpande göra sådana rationaliseringar och 

omprioriteringar att verksamheten under ett budgetår kan bedrivas med i 

huvudsak oförändrad ambitionsnivå men med lägre reala resurser. 

För bostadsverket i sin helhet har jag beräknat medel med utgångspunkt 

i huvudalternativet. Jag är medveten om att den minskade resurstilldel

ningen kan medföra svårigheter innan verket hunnit anpassa verksamheten 

till de nya förutsättningarna. På flera länsbostadsnämnder är personalen 

hårt ansträngd. Enligt min bedömning är det motiverat att länsbostads

nämndernas löneanslag tillförs 460000 kr. utöver vad som skulle följa 

enligt huvudalternativet. Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört måste 

dock detta ske genom en minskning av anslaget B I. Bostadsstyrelsen med 

motsvarande belopp. 

Bostadslånekommitten (Bo 1980: 04) har i betänkandet <SOU 1981: 104) 

Statliga lån eller kreditgarantier redovisat sina överväganden i frågan om 

hur betalningen och förvaltningen av de statliga bostadslånen skall skötas. 

Remissinstansernas inställning till kommittens förslag och slutsatser är 

splittrad. Många har pekat på behovet av ytterligare analyser och utred

ningar. Frågan om finansieringen av de statliga lånen bör enligt min mening 

övervägas från delvis nya utgångspunkter. Överväganden behövs i flera 

frågor innan slutlig ställning kan tas. Delegationen för bostadsfinansiering 

kommer att utarbeta underlag för sådana ställningstaganden. 

Den närmare utformningen av ett framtida ADB-system inom bostads

verket påverkas i viss mån också av beslutet om hur finansieringen av de 

statliga bostadslånen skall skötas. Medelstilldelning under budgetåret 

1983/84 för att utveckla ett kommande ADB-system kan därför inte bedö

mas i dagsläget utan får prövas i ett senare sammanhang. 

Bostadsstyrelsen har det samlade ansvaret för vård av lokaler som 

används gemensamt av bl. a. styrelsen och statens planverk. Från anslaget 

C 1. Statens planverk har för ändamålet överförts 394 000 kr. 
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Arbetsmarknadsstyrelsens och bostadsstyrelsens revisionskontor skall 
den I juli 1983 slås samman till ett revisionskontor . Jag har beräknat medel 

för det nya revisionskontoret utifrån denna förutsättning. 
Jag har dessutom räknat 5000000 kr. till kommunerna för deras medver

kan i arbetet med åtgärder mot strålrisker i byggnader. 

Med hänsyn till vad jag har anfört och med hänvisning till sammanställ

ningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 45 436 000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämnderna 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

52277000 

34170000 

20998000 

I varje län utom Gotlands län finns en länsbostadsnämnd. Nämnden är 

länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörj

ningen. I Gotlands län fullgörs motsvarande uppgifter av länsstyrelsen. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader, 
förslagsvis 

Inkomster 
Administrationsavgifter 
Aviseringsavgifter 

Nettoutgift 

1982/83 

505 

+67222000 
( +63 639000 1

) 

+ 11448000 

-28000000 
-16500000 

34170000 

1 Varav I 937 000 kr. i tillfällig resursförstärkning. 

Beräknad ändring 1983/84 

Hostads
styrelsen 

+ 16 

+3692000 
(+I 087000) 

+ 349000 

-4000000 
-1650000 

-1609000 

+ 
(-

+ 

Före
draganden 

9 

1440000 
1890002

) 

113 000 

- 4000000 
-10725000 

-13172000 

2 Inkl. kostnaden för L-ATF-åtgärder under perioden 1982-07-01-1983-06-30 
(637 000). I posten ingår I 949 000 kr. i tillfällig resursförstärkning. 

Bostadsstyrelsen 

Ökningen av antalet stödformer, införandet av tillfälliga lån och bidrag 
samt täta regeländringar som kräver omfattande utbildnings- och informa

tionsinsatser från nämndernas sida försvårar arbetet för den tekniska per

sonalen. Antalet omprövningar har också ökat kraftigt. På den administra-
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tiva sidan har ärendenas svårighetsgrad ökat. Även arbetsmängden har 

ökat. eftersom lånestocken tillväxer stadigt. 

Styrelsen aviserar att man i rationaliseringsarbetet inom nämnderna 

kommer att nödgas vara öppen också för radikala förslag till förenklingar. 

där hävdvunna hänsyn och ståndpunkter måste kunna sättas i fråga. Man 

pekar på servicen till allmänheten, den interna kontrollen och bevakningen 

samt uppföljningen av ärenden. dvs. arbetsmoment som ofta kan vara 

realekonomiskt välmotiverade. Sådana viktiga inslag i verksamheten anses 

nu reellt hotade. Detta har uppmärksammats av styrelsens revisionskontor 

som har påtalat risker för effektiviteten och säkerheten i låneförvaltnings

arbetet med nuvarande resurstilldelning till nämnderna. 

Efter att ha avvägt länsbostadsnämndernas anspråk och arbetssitua

tionen hos nämnderna mot vad det statsfinansiella läget kräver av spar

samhet med statsmedel framhåller styrelsen följande. 

För att kunna ge service till allmänheten och upprätthålla en acceptabel 

ambitionsnivå på handläggningsarbetet måste länsbostadsnämnderna få 

sin tjänsteorganisation återställd till 1981/82 års nivå. 

En tillämpning av huvudförslaget för budgetåret 1983/84 skulle innebära 

en minskning med tretton tjänster. Detta skulle enligt styrelsen leda till en 

försvagning av den sociala bostadspolitiken och en ambitionssänkning med 

avseende på ett flertal av länsbostadsnämndernas arbetsuppgifter~ 

Bostadsstyrelsen anför vidare bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning + 2 315 000 kr. 

2. Vid bedömningen av personalbehovet har styrelsen utgått från att 

länsbostadsnämnderna får behålla den tillfälliga personalförstärkning som 

har tillförts dem under senare budgetår. Medlen för den tillfälliga personal

förstärkningen skulle framgent utgöra en del av det ordinarie myndighets

anslaget ( + I 949 000 kr. J. 
3. Styrelsen anser att länsbostadsnämnderna behöver förstärkas med de 

sexton tjänster som personalstaten minskades med under budgetåret 

1982/83 I+ 1 087 000 kr. J. 
4. Förvaltningsposten i övrigt måste beräknas med utgångspunkt i den 

av bostadsstyrelsen beslutade budgeten för länsbostadsnämnderna för 

budgetåret 1982/83 uppräknad med avseende på prisökningar och utan 

någon minskning med 2 %. Även denna nivå anses vara otillräcklig för 

erforderlig reseverksamhet och personalutbildning I+ I 236 000 kr.). 

5. Anslagsposten för lokalkostnader bör tas upp enligt byggnadsstyrel

sens och bostadsstyrelsens beräkningar ( + I 742 000 kr.). 

6. Bostadsstyrelsen föreslår att administrationsavgiften för vissa stat

liga lån höjs till 200 kr. fr. o. m. den I juli 1983. Styrelsen gör dock förbehåll 

att en mindre resurstilldelning än den bostadsstyrelsen har föreslagit leder 

till en sådan försämring av servicen att det inte finns en rimlig grund för att 

höja avgiften(+ 4000000 kr.). 
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Föredragandens överväganden 

Under anslaget B I. Bostadsstyrelsen har jag strukit under att det 

statsfinansiella läget kräver yttersta sparsamhet med statsmedel. Länsbo

stadsnämndernas verksamhet bör därför i stort beräknas med utgångs

punkt i huvudalternativet. 

Jag är emellertid samtidigt medveten om att många nämnder f. n. är hårt 

ansträngda. Jag har därför även för budgetåret 1983/84 räknat med den 

tillfälliga resursförstärkning som länsbostadsnämndema har tillförts under 
senare år. Länsbostadsnämndernas löneanslag tillförs även 460000 kr. 

utöver vad som skulle följa enligt huvudalternativet. Medlen under ansla

get BI. Bostadsstyrclsen minskas i motsvarande grad. 
Innan ställning har tagits till frågan hur finansieringen av de statliga 

bostadslånen skall skötas är jag inte beredd att överväga länsbostadsnämn
dernas långsiktiga behov av personalresurser. 

Den 1 januari 1978 infördes en särskild administrationsavgift om 150 kr. 

för vissa statliga lån <prop. 1976/77: 150 bil. 6, FiU 1976/77: 30, rskr 

1976/77: 341). Avgiften höjdes den I juli 1981till175 kr. för varje bostads

lån och energisparlån som beviljas eller övertas. Samtidigt infördes också 
en aviseringsavgift om 10 kr. per lån och aviseringstillfälle (prop. 

1980/81: 100 bil. 16, CU 1980/81: 29, rskr 1980/81: 244). 
För riksdagens information vill jag meddela att jag avser att föreslå 

regeringen att administrationsavgiften höjs från 175 kr. till 200 kr. och 

aviseringsavgiften från 10 kr. till 15 kr. 
Om avgifterna höjs på detta sätt tillförs statsverket 59,2 milj.kr. under 

budgetåret 1983/84. Inkomsterna redovisas under detta anslag. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Länshostad.rnämnderna för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 20 998 000 kr. 

B 3. Lån till bostadsbyggande 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7309190420 

6250000000 

8100000000 

Behållning 28243 396 

Från anslaget betalas ut bostadslån, räntelån. räntebärande förbättrings

lån. lån för byggnadstekniska åtgärder, lån för förvärv från staten av vissa 
bostadsfastigheter samt lån till grundavgift vid förvärv av bostadsrätt i 

vissa fall. Från anslaget betalas också ut återstående tomträttslån, hyres

förlustlån och underhållslån. 
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Bestämmelserna om hostadsltln finns i hl. a. bostadsfinansicringsförord

ningen (1974: 946, omtryckt 1980: 329, ändrad senast 1982: 641 ). Bostads

lån lämnas i huvudsak till ny- och ombyggnad av bostadshus. Lånets 

storlek bestäms så att det utgör en andel av ett i särskild ordning li.1stställt 

låneunderlag. Låneunderlaget hestäms enligt förordningen (1978: 384) om 

heräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån (omtryckt 

1980: 772, ändrad senast 1982: 426). Låneunderlaget vid nybyggnad är an

tingen de sammanlagda beräknade kostnaderna för mark och byggande 

eller kostnaderna enligt antaget anbud med skäligt tillägg för sådana kost

nader som inte omfattas av anbudet. Vid ombyggnad av flerbostadshus 

kan i vissa fall även kostnader för mark räknas in i låneunderlaget. För 

bostadslån skall erläggas ränta efter en räntesats som fastställs av regering

en för ett kalenderår i sänder. Bostadslån och underliggande lån inom 

låneunderlaget är förenade med räntesubventioner enligt regler som redo

visas under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Amorteringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om lånet avser ett 

småhus som skall bebos av låntagaren. Med visst undantag är amorterings

tiden för lån till nybyggnad i övriga fall beroende av förhållandet mellan 

garanterad ränta och faktisk räntekostnad under lånetiden. För lån till 

ombyggnad är amorteringstiden högst 30 år, i vissa fall dock högst 20 år. 

Bestämmelserna om ränte/ån finns i räntclånekungörelsen ( 1967: 553, 

omtryckt 1976: 790, ändrad senast 1982: 43 Il. Räntelån lämnas dels för 

bostadshus som har uppförts eller byggts om med stöd av statligt lån som 

har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före den I januari 1968. 
dock inte för hus som har färdigställts före år 1958, dels för bostadshus 

som har uppförts utan statligt lån om räntebidrag förut har beviljats för 

huset. Sedan den I januari 1975 lämnas räntesubventioner också i samband 

med räntelån enligt regler som redovisas under anslaget B 4. Räntebidrag 

m.m. 
En redogörelse för bestämmelserna om fiirhättringslån i förbättrings lå

neförordningen ( 1980: 261. ändrad senast 1982: 430) ges under anslaget B 8. 
Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

Lån fiir byggnads tekniska åtgärder i bostadshus lämnas f. n. enligt 

förordningen ( 1982: 644) med samma namn. Långivningen avser åtgärder 

som behövs för att undanröja mögel-, röt-, fukt- eller korrosionsskador 

eller andra byggnadstekniska brister i bostadshus. Långivningen är tem

porär och omfattar endast åtgärder som påbörjas efter den 31 juli 1982 och i 

huvudsak avslutas senast den 30 juni 1983. 

Bestämmelser om lån för JVrvärl'från staten al' bostadsfastigheter finns 

i förordningen ( 1976: 257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa 

fall (ändrad senast 1980: 575) och förordningen ( 1981: 1123) om lån för 

förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk. Långivning

en omfattar förvärv av dels sådana egnahemsfastighetcr som har inlösts 

enligt 56 a § arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368) eller som har avstyc-
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kats i samband med jordbruksrationalisering. dels sådana bostadsfastighe

ter för permanent bruk som säljs av statlig myndighet enligt förordningen 

(1971: 727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m. m. Lånen 

beviljas med viss andel av köpeskillingen, olika stor beroende på låntagar

kategori. Lånevillkoren är snarlika dem som gäller i fråga om bostadslån 

för nybyggnad. Lånen är dock inte förenade med direkta räntesubven

tioner. 

Bestämmelser om lån till grunda1·g{ft finns i förordningen ( 1982: 541) om 

lån till grundavgift vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Lånen är 

behovsprövade och lämnas till den grundavgift som skall betalas när hyres

gäster genom en bostadsrättsförening förvärvar hyreshus för ombildning 

av hyresrätt till bostadsrätt. Lånen beviljas med viss andel a·v grundavgif

ten och amorteringstiden är tio år. Ränta och amortering betalas i form av 

annuiteter. 

Beträffande tomträtts/ån finns bestämmeiser i tomträttslånekungörelsen 

( 1965:905, omtryckt 1976: 793, upphävd 1981: 1054). Långivningen upphör

de i och med utgången av år 1981. 

Hyresförlustlån enligt förordningen (1976: 260) om hyresförlustlån (änd

rad senast 1982: 540) har kunnat lämnas för utebliven hyra under åren 

1971- 1980 på grund av att lägenheterna inte har kunnat hyras ut. 

Underhtlllslån enligt förordningen ( 1978: 992) om lån för underhåll av 

vissa bostadshus (ändrad senast 1982: 538) har kunnat lämnas för åren 

1979- 1981 till ägare av tlerbostadshyreshus byggda under åren 1965-

1975 med stöd av bostadslån. 

Omfattningen ar bostadslångirningen m. m. 

Under budgetåret 1981/82 meddelades preliminära beslut om bostadslån 

samt beslut om bostadslån i ettbeslutsärcnden till ett sammanlagt belopp 
av 7 030 milj. kr. Därav avsåg 5 683 milj. kr. nybyggnadsföretag och 1 347 

milj. kr. ombyggnadsföretag. Jämfört med budgetåret 1980/81 ökade det 

totalt beviljade lånebeloppet med ca 700 milj. kr. Slutliga beslut om bo

stadslån meddelades under budgetåret 1981/82 till ett belopp av 4454 milj. 

kr. 
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Beslut om bostadslån budgetåren 1979180-1981182 

Beslut om Beviljat lånebelopp, 
bostadslån, mi\j. kr. kr ./lägenhet 

Budgetår Budgetår 

1979/80 1980/81 1981182 1979/80 1980/81 1981/82 

Preliminära hes/ut 
Nybyggnad 

Flerbostadshus 1747 2339 2 752 105100 135900 133 000 
Smahus 1464 1383 1282 91000 106000 124300 

Ombyggnad 
Flerbostadshus 474 649 977 39600 54300 58000 

Endabeslut (småhus) 
Nybyggnad 1727 1555 1649 103 000 113100 120000 
Ombyggnad 460 404 370 38200 40900 41000 

SlutliKt1 he.1/111 
Nybyggnad 

Flerbostadshus 974 1346 2 135 83300 100 500 126400 
Smahus 15!0 1821 1761 75400 86600 101700 

Ombyggnad 
Flerbostadshus 266 313 558 27900 31800 47600 

Lånebeloppet per lägenhet i preliminära beslut avseende nybyggda tler
bostadshus har minskat något mellan budgetåren 1980/81och1981/82. Till 

följd av besluten om retroaktiv tillämpning av reglerna om produktions
kostnadsanpassad belåning kom beloppet för budgetåret 1980/81 att bli 

högre än det annars skulle ha varit. 
Genomsnittsbeloppet i fråga om lån för ombyggnad har inte ökat i 

samma utsträckning mellan budgetåren 1980/81 och 1981/82 som mellan 

budgetåren 1979/80 och 1980/81. För tlerbostadshusen hänger detta sam
man med att beloppet för budgetåret 1981/82 har påverkats av att det 
särskilda ombyggnadsbidraget har beaktats redan vid det preliminära be
slutet och därmed reducerat låneunderlaget. I fråga om småhusombygg
nader torde det oförändrade genomsnittsbeloppet bero på de nya reglerna 
om att arbetskostnader bara får ingå i låneunderlaget om arbetet har utförts 
av någon annan än lånesökanden. 

Skillnaden i genomsnittsbelopp mellan de olika hustyperna beror i övrigt 

bl. a. på olikheter i lånevillkor. lägenhetsstorlekar och - beträffande om

byggnadsföretagen - ombyggnadsåtgärdernas omfattning. För tlerbo

stadshusen gäller dessutom att den del av lånen som avser lokaler har 

slagits ut på bostadslägenheterna. 
Att lånebeloppen per lägenhet i de slutliga besluten i allmänhet ligger på 

en lägre nivå än lånebeloppen i de preliminära beslut som meddelas under 

samma tid återspeglar de höjningar av belåningsnivån som följer av änd
ringar av tidskoefficienter och av tomt- och grundberedningsbelopp. Även 

införandet av produktionskostnadsanpassad belåning inverkar här. 
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Fördjupning av bostadslån, dvs. utökning av bostadslånet som ersätt

ning för uteblivna bottenlån upp till bostadslånets normala undre gräns, 

förekommer praktiskt taget endast i fråga om nybyggda styckebyggda 

småhus och ombyggnad av småhus. Under budgetåret 1981/82 utgjorde 

fördjupningen ca 6 resp. 12 % av de totala lånebeloppen för dessa två typer 

av låneärenden. Jämfört med budgetåret 1980/81 innebär det en något 

minskad fördjupningsandel. 

Hyresfiirlustlån har under budgetåret 1981/82 beviljats med sammanlagt 

drygt 59 milj. kr. Det är ett avsevärt lägre belopp än för de närmast 

föregående budgetåren. Minskningen beror på att det inte beviljas lån för 

andra hyresförluster än sådana som har uppkommit före den 1 januari 

1981. 

Beslut om hyre.1förlustlån budgetåren 1979180-1981182 

Budgetår Antal beslut Beviljade lån, 
milj. kr. 

1979/80 128 93.0 
1980/81 187 212,5 
1981/82 111 59,2 

Beslut om underhålls/ån har under budgetåret 1980/81 meddelats till ett 

belopp av 175 milj.kr. Beloppet avser kalenderåret .1981 som är det sista år 

för vilket underhåll slån enligt förordningen ( 1978: 992) om lån för underhåll 

av vissa bostadshus kan beviljas. Totalt för åren 1979-1981 har det bevil
jats I 373 milj. kr. i underhållslån. 

Lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus, reparationslån, har 

under budgetåret 1981/82 beviljats med totalt 86,4 milj. kr. Långivningen 

omfattade 47 300 lägenheter i flerbostadshus och 54(l lägenheter i småhus. 

Utbetalningar av lån under budgetäret 1981182 . 

Utbetalningar av: 
bostadslån till ny- och 
ombyggnad samt 
förbättrings lån 
underhåll slån 
räntelån 
tomträtt slån 
hyresförlustlån 
reparation slån 1 

Förskott. netto 

Summa utbetalningar 

Utbetalningar, milj. kr. 

Beräknade 

6160 
190 
210 
175 
100 
25 

0 

6860 

Faktiska 

6631 
219 
220 

59 
177 

+12 

7 318 

1 Faktisk utbetalning ingår i posten "bostadslån till ny- och ombyggnad samt för
bättringslån". 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementet 29 

Den beloppmässigt största avvikelsen mellan beräknade och faktiska 
utbetalningar gäller bostadslånen. Avvikelsen har medfört att ans lagsre
servationen vid utgången av budgetåret 1981 /82 blev ca 300 milj. kr. lägre 

än vad som beräknades i förra årets budgetproposition. 

Bostadsstyrelsens anslagsframställning 

Produktionskostnadsprövning och köpeskillingskontroll 

I fråga om bostadslån för ny- eller ombyggnad gäller bl. a. som låneförut

sättning att den beräknade kostnaden för byggnadsprojektet inte får vä
sentligt överstiga det för fastigheten beräknade pantvärdet. I fråga om 

småhus, både sådana som byggs för försäljning (gruppbyggda småhus) och 
sådana som lånesökanden själv skall bo i (styckebyggda småhus), gäller 
dessutom att lånet kan sägas upp vid överlåtelse av huset inom tre år från 

lånets utbetalning, om det pris till vilket fastigheten överlåts inte är godtag
bart (den s. k. köpeskillingskontrollen). Närmare bestämmelser härom 

finns i 15 §resp. 45 § bostadsfinansieringsförordningen (1974: 946). 

Enligt bostadsstyrelsen har länsbostadsnämnderna begränsade möjlig
heter att bedöma skäligheten av den av sökanden uppgivna produktions

kostnaden vid belåning av styckebyggda småhus. Detta beror bl. a. på att 

metoden för beräkning av låneunderlag och pantvärde är schabloniserad. 
Sålunda saknas t. ex. uppgifter om vilken utrustningsstandard huset har. 

Den uppgivna kostnaden kan vidare väsentligt avvika från den som sökan
den anser trolig. En sökande med kännedom om länsbostadsnämndernas 

praxis vid bedömning av "överkostnadens" storlek torde inte uppge en så 
hög produktionskostnad att han riskerar avslag. Skulle å andra sidan den 

troliga kostnaden vara lägre än vad nämnden normalt kan godta. medför 
sannolikt en strävan efter ett fördelaktigt utgångsläge vid en köpeskillings
kontroll att en högre kostnad än den troliga i många fall uppges av sökan
den. Inget tyder heller på att underlaget för produktionskostnadsprövning
en har förbättrats sedan köpeskillingskontrollen infördes i fråga om dessa 
småhus, såsom förutsattes i prop. 1978/79: 55 om förlängd köpeskillings
kontroll m. m. vid överlåtelser av vissa statsbelånade småhus. Osäkerhe
ten i de uppgivna kostnaderna är således stor, vare sig det är fråga om 
medvetet oriktiga uppgifter eller om bedömningsfel. Styrelsen anser att en 

produktionskostnadsprövning i fråga om styckebyggda småhus under de 

förutsättningar som nu gäller inte har något större värde. Bestämmelser 
som inte går att tillämpa på ett trovärdigt sätt bör enligt styrelsen inte få 
förekomma. De skapar bara olust och en otillfredsställande arbetssituation 

för nämndernas personal. 
Beträffande köpeskillingskontrollen vid överlåtelse av statsbelånade 

småhus har bostadsstyrelsen under våren 1982 gjort den utvärdering som 

styrelsen förutskickade i förra årets anslagsframställning. Utvärderingen 
omfattar samtliga överlåtelser av statsbelånade småhus under åren 1980-
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1981 samt första kvartalet 1982 som blev föremål för köpeskillingskontroll. 
Styrelsen konstaterar att aQtalet avslag på ansökningar om övertagande av 

lån var mycket litet under denna period. Styrelsen har vidare gjort vissa 

jämförelser mellan köpeskillingen och den kostnad som har kunnat godtas i 

de fall övertagande av lån har medgivits. Jämförelsen visar bl. a. att köpe

skillingarna i genomsnitt har legat under den godtagbara kostnaden men att 
skillnaderna under den period som undersökningen avser var små. 

Bostadsstyrelsen har också undersökt eventuella skillnader mellan olika 

län när det gäller relationen köpeskilling - godtagbar kostnad. Dessa 
skillnader var något större, vilket enligt styrelsen beror delvis på att antalet 
fall är litet, delvis på olikheter i marknadsläget. 

Enligt bostadsstyrelsen medför köpeskillingskontrollen flera problem i 
hanteringen. Dels är själva utgångspunkten för kontrollen - den fastställda 

produktionskostnaden - mycket osäker. Dels är det svårt att fastställa 

godkänt överlåtelsepris bl. a. därför att prisökningar på grund av standard
förbättringar fram till överlåtelsen inte kan bedömas. Möjligheterna att på 

olika sätt kringgå bestämmelserna är stora. Styrelsen anser inte - mot 

bakgrund av de i det föregående redovisade uppgifterna - att det finns ett 
sådant behov av en köpeskillingskontroll av styckebyggda småhus att det 
uppväger de administrativa problemen. Sedan köpeskillingskontrollen för 

styckebyggda småhus infördes har dessutom reglerna för realisationsvinst
beskattning skärpts, och de statliga räntesubventionerna har minskat avse

värt genom en snabbare uppräkning av den garanterade räntan. De ändra
de reglerna för återbetalning av lån vid överlåtelse av småhus torde även 

de ha en prisdämpande effekt, liksom skattereformen. Styrelsen föreslår 
att såväl produktionskostnadsprövningen som köpeskillingskontrollen för 
styckebyggda småhus avskaffas. 

Det kommunala Jör/ustan.1Taret i fråga om bostadslån för småhus 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 föreslog bostadsstyrcl
sen att lånebestämmelserna skulle ändras så att det kommunala ansvaret 
vid förlust på statliga lån för småhus som bebos av låntagaren skulle ökas 
från 40 till 50% av låneskulden vid förlusttillfällct samt att ansvaret även 

skulle omfatta eventuellt fördjupad lånedel. Till stöd för förslaget åberopa

de styrelsen i huvudsak följande omständigheter. Under de senaste åren 

har efterfrågan på både nya och äldre småhus varit vikande. Även om den 
minskade efterfrågan delvis kan vara av tillfällig natur bedömer styrelsen 

mot bakgrund av bl. a. ökade energipriser och en stark strukturomvandling 

i vissa orter att statens risker som kreditgivare till småhus har ökat väsent
ligt och kan väntas öka ytterligare i framtiden. Inte minst gäller detta 

sådant byggande som sker utanför detaljplanelagda områden där ökade 
energipriser har den största betydelsen och där kommunernas kostnader 

för service och kommunikationer är störst. Kommunernas ansträngda 
ekoriomiska situation kan således leda till en sänkning av servicenivån 
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inom kommunerna, vilket i sin tur minskar efterfrågan på småhus utanför 

kommunernas centrala delar. Styrelsens erfarenheter från exekutiva auk

tioner bekräftar såväl den allmänna trenden som de speciella förhållandena 

i glesbygden. 
Utan att närmare beröra styrelsens huvudförslag om en hälftendelning 

av ansvaret mellan staten och kommunen åberopade föredragande statsrå

det (prop. 1981/82: 100 bil. 16) syftet bakom den ändring av kommunernas 

förlustansvar som gjordes den I juli 1977. Således ansågs styrelsens förslag 

kunna motverka syftet att åstadkomma en önskvärd bebyggefseutveckling 

på landsbygden och i övrigt i glest bebyggda områden av landet. Förslaget 

skulle kunna försvåra tillkomsten av sådan bebyggelse som kommunen 

anser angelägen att få till stånd, t. ex. för att förstärka underlaget för viss 

service i en mindre ort utanför centralorten. 

Bostadsstyrelsen har som utgångspunkt för att på nytt framföra försla

gen om en ändring av det kommunala ansvaret hänvisat till föregående års 

anslagsframställning. De principer för fördelning av ansvaret som där har 

åberopats och den beskrivning av utvecklingen som där har lämnats gäller 

enligt styrelsen fortfarande och har med avseende på kreditrisksituationen 

ytterligare förstärkts. 

Enligt svaren på en enkät till länsbostadsnämnderna våren 1982 ansåg 

huvuddelen av nämnderna att riskerna för förlust på lån till egnahem hade 

blivit något eller mycket större jämfört med budgetåret innan. 

Under budgetåret 1981/82 uppgick kapitalmedelsförlusterna i bostads

verk.ets långivning till sammanlagt 4,6 milj. kr., varav 1,8 milj. kr. var 

förluster på lån till småhus. De totala förlusterna under de två närmast 

föregående budgetåren uppgick till 0.2 resp. 0.6 milj. kr. Budgetåret 

1981/82 har således inneburit en kraftig ökning av förlusterna på lån till 

småhus. 
För att skydda statens fordringar har länsbostadsnämnderna i ökad 

utsträckning tvingats köpa in småhus för att söka åstadkomma en försälj

ning som till någon del kan minska statens förluster. Svårigheterna härvid
lag belyses enligt styrelsen av att nämnderna vid utgången av budgetåret 

1981182 stod som ägare till 13 småhus. medan motsvarande tal vid utgång

en av budgetåret 1980/81 var 6. 

Bostadsstyrelsen framhåller särskilt att dess förslag om en hälftendel

ning av ansvaret inte tar sikte enbart på bebyggelseutvecklingen i glesbygd 

utan är av generell karaktär. Enligt styrelsens mening är den generellt 

ökande risksituationen ett självständigt motiv för att staten och ·kommu

nerna delar lika på eventuellt uppkommande förluster. Syftet med en 

sådan ordning skulle vara att markera kommunens ansvar för bedömning

en av det varaktiga behovet av fastigheten som en del av prövningen av 

bebyggelsens lämplighet. Förslaget bör enligt styrelsen också ses mot 

bakgrund av kommunens samlade ställningstaganden till bostadsförsörj

ningen, dvs. med beaktande av befintlig bebyggelse i hyres- och bostads-
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rättslägenheter där statliga lån har utbetalats utan motsvarande kommunalt 

ansvar för det statliga lånet. Det kan således i vissa fall hävdas att ett 
kommunalt ställningstagande till byggande av egnahem indirekt utlöser 

förlustrisker för staten i annan bebyggelse. 

Vad särskilt gäller frågan om kommunernas ansvar för fördjupningar 

framhåller styrelsen bl. a. att en positiv bedömning av bebyggelsens lämp
lighet från allmän synpunkt i planärendet enligt styrelsens mening inte 

innebär att kommunen bör kunna påtvinga staten ett risktagande utan att 
först ha tagit ställning till det varaktiga behovet av den tilltänkta fastighe

ten vid ansökningstillfället. Om kommunen anser det angeläget att få en 
bebyggelse till stånd som en del i planeringen inom kommunens dlika 

delar, finner styrelsen det rimligt att kommunen är beredd att ta sin del av 
ansvaret för de medel som staten ställer till förfogande i form av lån. Detta 

gäller inte minst i fördjupningsfallet, eftersom fördjupningen oftast beror 

på att bottenlåneinstituten har bedömt kreditvärdet på fastigheten som 

mindre godtagbart. Ett annat synsätt innebär enligt styrelsens mening en 
omotiverad övervältring av ekonomiskt ansvar från kommunerna till sta

ten vid varje ställningstagande till ärenden av ifrågavarande art. 
Bostadsstyrelsen föreslår att reglerna om det kommunala förlustansva

ret ändras den I juli 1983 så att ansvaret omfattar 50 %· av låneskulden vid 
förlusttillfället samt att det även omfattar fördjupad lånedel. 

Fördjupning m· bostadslån 

Enligt reglerna i 30 !i bostadsfinansieringsförordningen får bostadslån i 
vissa fall fördjupas automatiskt. dvs. utan prövning av möjligheterna att 
uppta underliggande kredit. Således får bl. a. bostadslån för ombyggnad av 

småhus fördjupas automatiskt om låneunderlaget är högst 25 000 kr. Belop
pet har varit detsamma sedan år 1973. Bostadsstyrelsen upprepar sitt 
förslag från föregående års anslagsframställning att ifrågavarande belopps
gräns skall höjas till 50000 kr. Fasta belopp i kronor, som vid en viss 

tidpunkt har fastställts med utgångspunkt i då rådande kostnadsläge och 
för att tillgodose vissa syften, måste kunna ändras i takt med kostnadsut

vecklingen så att de blir realt oförändrade. Att en höjning enligt förslaget 
leder till ökade statsutgiftcr får enligt styrelsen inte vara ett avgörande skäl 

mot förslaget. 
Styrelsen har beräknat att förslaget ökar statens utgifter för lån med ca 

200 milj. kr., varav ca 50 milj. kr. avser ombyggnadslån och ca 150 milj. kr. 

energilån. Eftersom bostadslåneinstituten är intresserade av en sådan änd
ring för att minska antalet små bottenlån, anser styrelsen det dock möjligt 

att efter förhandling med instituten samtidigt minska antalet fall av fördjup
ning vid större ombyggnader. Enligt styrelsen bör detta förslag också ses i 

samband med förslagen i det följande om vissa ändringar av lånevillkoren 
vid ombyggnad som leder till minskade statsutgifter. 
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Ändrade lånel'il/kor m. m. l'id omhygwwd 

~~ __ , 

Det har i många sammanhang påtalats att det nuvarande lånesystemet är 

svårförståeligt för låntagarna och administrativt svårhanterligt. Sålunda 

har bl. a. civilutskottet i sitt betänkande 1980/81: 29 i anslutning till redovi

sade olikheter i lånesystemet. främst beträffande reglerna för ombyggnad, 

uttalat att "det bör ... i det fortsatta löpande arbetet prövas om inte en del 

av dessa skillnader kunde avstås för att lånesystemet skall bli enklare att 

hantera.'' 
Bostadsstyrelsen har mot denna bakgrund prövat olika regler i bostads

finansieringsförordningen som avser bostadslån för ombyggnad av olika 

slag och för energibesparande åtgärder. I syfte att förenkla reglerna för 

ombyggnadslån lägger styrelsen bl. a. fram förslag med avseende på lägsta 

belåningsbara omhyggnadskostnad samt i fråga om storleken på låneande

lar när bostadslånet avser vissa typer av ombyggnadsåtgärder. Förslagen 

har tillkommit efter en sammanvägning av dels effekterna för låntagarna. 

såväl negativa som positiva, dels de administrativa effekterna för bostads

verket i form av förenklad hantering, dels de finansiella effekterna för 

staten. 
Lägsta helånin1:shara omhyggnadskostnad. Som allmän förutsättning 

för bostadslån för ombyggnad gäller att ombyggnaden inte är av endast 

ringa omfattning. Från denna förutsättning undantas bara sådana miljöför

bättrande åtgärder som har beviljats bidrag enligt förordningen (1975: 129) 

om bidrag av statsmedel för förbättring av boendemiljöer samt sådan 

standardhöjande handikappanpassning för vilken bidrag har beviljats enligt 

förordningen (1982: 639) om bostadsanpassningsbidrag. 

Kravet på en minsta omfattning på ombyggnaden har för olika åtgärdsty

per preciserats genom olika nedre kostnadsgränser. För bostadslån till 

energibesparande åtgärder har regeringen genom bestämmelser i förord
ningen (I 981: 589) med särskilda bestämmelser om bostadslån till energibe

sparande åtgärder i bostadshus m. m. föreskrivit två nedre beloppsgränser 
för lånen, en på 3 000 kr., som tillämpas när åtgärden avser installation av 

el patroner m. m. eller när sökanden utför åtgärden själv, och en på 5 000 

kr. som tillämpas i övriga fall. För bostadslån till åtgärder för att minska 

radondotterhalten i bostäder och för att förbättra avfallshanteringen i 
bostadshus har bostadsstyrelsen föreskrivit en lägsta kostnadsgräns om 

7000 kr. För övriga typer av ombyggnader har styrelsen fastställt en lägsta 

kostnadsgräns om 25 000 kr. när ombyggnaden avser flerbostadshus och 

10000 kr. när den avser småhus. 

Bostadsstyrelsen har övervägt om det skulle vara möjligt att för alla 

typer av låneberättigade ombyggnadsåtgärder införa gränserna 25 000 kr. 

för flerbostadshus och 10000 kr. för småhus. Eftersom en sådan höjning 

f. n. sannolikt skulle medföra att många energibesparande åtgärder i små

hus inte skulle komma till stånd. är styrelsen emellertid inte beredd att nu 

föreslå en sådan höjning för denna typ av åtgärder. Samtidigt anser styrel-

3 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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sen att lånereglerna för sistnämnda typ av ombyggnadsåtgärder utan olä
genheter kan ändras så att en enhetlig nedre beloppsgräns för lån på 5 000 
kr. införs. En sådan ändring innebär att installationer av elpatroner och 
andra smärre elinstallationer inte längre skulle bli belåningsbara som se
parata åtgärder. liksom att sökande som utför arbetena själv i realiteten får 
en högre kostnadsgräns än andra. Sökandena utför i dessa fall dock nor
malt så stora arbeten att de enligt styrelsen inte berörs av den föreslagna 
ändringen. 

Om vad bostadsstyrelsen nu har föreslagit genomförs, avser styrelsen 
att även i övrigt införa mera enhetliga gränser i fråga om den lägsta 
godkända kostnaden, så att lån för ombyggnad av tlerbostadshus generellt 
bara lämnas om den godkända kostnaden är 25 000 kr. eller mer. För 
småhus sätts motsvarande gräns till IOOOO kr. Detta skulle bl. a. innebära 
att den nedre beloppsgränsen för lån till åtgärder för att minska radondot
terhalten och till åtgärder för att förbättra avfallshanteringen höjs. Den 
allmänna effekten för låntagarna av en sådan höjning i fråga om lån för 
radonåtgärder bedömer styrelsen som ringa. eftersom kostnaderna i dessa 
ärenden regelmässigt är. högre än den föreslagna högre gränsen. Beträffan
de lån för förbättrad avfallshantering anför styrelsen att dess statistik visar 
att endast ett mindre antal ärenden bortfaller. 

Även lån för sådana miljöförbättrande åtgärder som har beviljats statsbi
drag bör omfattas av ändringen i fråga om lägsta beloppsgräns. Även här 
blir den allmänna effekten för låntagarna ringa enligt styrelsen. eftersom 
kostnaderna i dessa ärenden regelmässigt är högre än den föreslagna 
gränsen. 

Som en följd av förslaget om en enhetlig nedre beloppsgräns i fråga om 
bostadslån till energibesparande åtgärder anser styrelsen att den nuvaran
de nedre gränsen för när säkerhet skall lämnas för sådana lån kan utgå. I 
princip bör således säkerhet i form av pantbrev alltid krävas även vid 
sådan långivning. Enligt styrelsen är de omedelbara effekterna av en sådan 
ändring begränsade. Styrelsen påpekar dock att erfarenheterna säger att 
lån utan säkerhet i form av pantbrev i fastigheten orsakar administrativa 
svårigheter både i samband med betalningsförsummelser och vid överlå

telse av fastigheter. 
Låneandelar. Bostadslånets storlek bestäms som en viss andel av låne

underlaget för bostadslån. Andelens storlek är normalt beroende på lånta
garkategori. Hur stor andelen är har bl. a. betydelse för storleken på 

låntagarens egen insats. 
För bostadslån till energibesparande åtgärder, boendemiljöåtgärder 

samt standardhöjande handikappanpassning gäller en låneandel som är 
densamma oavsett låntagarkategori. För energibesparande åtgärder är lå
neandelen 30% av låneunderlaget och för övriga två åtgärdstyper 100%. 
För samtliga tre fall innebär det att det inte ställs något krav på egen insats 
och för de båda senare fallen inte heller något krav på underliggande 

kredit. 
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Bostadsstyrelsen anser att ifrågavarande särregler om låneandelar bör 
avskaffas. Den försämring i finansieringen som härigenom uppstår för de 
låntagarkategorier som inte eljest får lån motsvarande 30% av låneunderla
get - i princip alla låntagare utom kommuner och allmännyttiga bostads
företag - bör dock såvitt gäller energisparåtgärder och standardhöjande 

handikappanpassning kompenseras genom ändrade räntebidragsregler 

resp. höjt bostadsanpassningsbidrag. Styrelsens förslag i dessa delar redo
visas senare under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. resp. B 8. Viss bo

stadsförbättringsverksamhet m. m. 

Ramar för långiw1ingen 

I fråga om bostadslån finns det f. n. endast fastställt ramar för beslut om 
lån till sådana boendemiljöåtgärder för vilka boendemiljöbidrag inte läm

nas. Bostadsstyrclsen förutsätter att det inte heller för de närmaste budget
åren skall fastställas några ramar för långivningen i allmänhet. 

Beträffande bostadslån till sådana boendemiljöåtgärder för vilka bidrag 

inte lämnas anför bostadsstyrelsen att länsbostadsnärimderna bedömer 
utlåningsbehovet till sammanlagt 17 milj. kr. under budgetåret 1983/84. 

Med hänsyn till vissa förslag om förbättrade villkor vid denna typ av 

långivning. som redovisas senare under anslaget B 4. Räntebidrag m. m .. 

föreslår styrelsen att ramen för beslut om sådana lån fastställs till oföränd
rat 35 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Anslagsheräkning 

Anslagsbelastningen för budgetåren 1982/83 och 1983/84 beräknar bo
stadsstyrelsen enligt följande. 

Beräknad anslagshelastning för hudgetåren 1982183 och 1983184 

Utbetalning av: 
lån till nybyggnad av flcrbostadshus 
lån till nybyggnad av småhus 
ombyggnads- och förbättringslån 
lån till miljöförbättrande åtgärder 
reparationslån 
räntelån 
förvärvslån 
lån till grunda vgift 

Förskott. netto 

Anslagsbelastning 

Milj. kr. 
1982/83 

2234 
3 136 
I 225 

75 
100 
220 

10 
10 
0 

7040 

Milj.kr. 
1983/84 

2500 
3100 
1460 

100 
100 
215 

JO 
25 
0 

7510 

Vid utgången av budgetåret 1981/82 fanns en reservation på anslaget om 

28 milj. kr. För budgetåret 1982/83 har anvisats ett anslag om 6 250 milj. kr. 

Eftersom det inte kommer att finnas någon reservation på anslaget vid 

innevarande budgetårs utgång. kommer det för budgetåret 1983/84 att 
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behövas ett anslag motsvarande den för det budgetåret beräknade anslags

belastningen. eller avrundat 7 500 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Köpeskillingskontrol/ m.m. 

Reglerna om bostadslån för småhus skiljer bl. a. mellan småhus som 

lånesökanden uppför för försäljning till dem som skall bebo huset (s. k. 

gruppbyggda småhus) och småhus som lånesökanden själv skall bebo (s. k. 

styckebyggda småhus). 

Regler om köpeskillingskontroll av statsbelånade gruppbyggda småhus 

fanns på 1960-talet fram till år 1968 och återinfördes i samband med 1974 

års bostadspolitiska reformer (prop. 1974: 150, CU 1974: 36. rskr 

1974: 372L Reglerna om köpeskillingskontroll av statsbelånade stycke

byggda småhus infördes däremot så sent som år 1979 (prop. 1978/79: 55, 

CU 1978/79: 7, rskr 1978/79: 119). Detta gjordes samtidigt med att reglerna 

för köpeskillingskontrollen skärptes. 

Bostadsstyrelsen föreslår mot bakgrund av en inom styrelsen gjord 

utvärdering av köpeskillingskontrollen och dess tillämpning under åren 

1980 och 1981 samt första kvartalet 1982 att denna kontroll slopas såvitt 

gäller styckebyggda småhus. 

Tre ledamöter av bostadsstyrelsens styrelse har reserverat sig mot för
slaget. Reservanterna hänvisar till att systemet endast har prövats i tre år. 

Under denna tid har det dessutom enligt reservanterna rått speciella för
hållanden på bostadsmarknaden som inte kan läggas till grund för slutsat

ser om den framtida prisutvecklingen. 

Jag anser att frågan behöver övervägas ytterligare. Ställning bör inte tas 

förrän man bättre kan överblicka bl. a. effekterna på prisutvecklingen för 

småhus av de nyligen genomförda ändringarna i låneregler m. m. samt den 

pågående skattereformen. Jag avser att återkomma till frågan när förutsätt

ningar för en mer samlad bedömning föreligger. 

Fördjupning av hostads/ån 

Bostadslån beviljas normalt med 22-30 % av låneunderlaget beroende 

på vilken kategori låntagaren tillhör. Bostadslån kan dock beviljas med en 

högre andel (fördjupas), om sökanden inte kan få underliggande kredit som 

motsvarar 70 % av låneunderlaget eller om låneunderlaget är litet. Fördjup

ning i sistnämnda fall. s. k. automatisk fördjupning, får i fråga om bostads

lån för småhus ske om låneunderlaget är högst 25 000 kr. Bostadsstyrelsen 

har föreslagit att denna gräns skall höjas till 50000 kr. För egen del anser 

jag att statens roll som direkt kreditförmedlare inte bör öka. Med hänsyn 

härtill och till att ett genomförande av styrelsens förslag skulle medföra 

ökade anspråk på statsmedel är jag inte beredd att biträda förslaget. 
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Det kommunala förlustanswiret i fråga om bostadslån för småhus 

Bostadslån för sådana småhus som skall bebos av låntagaren (egnahem) 

beviljas endast om kommunen har åtagit sig att, om förlust uppkommer på 

lånet, svara för förlusten intill ett belopp som motsvarar 40%. av låneskul

den vid förlusttillfället. exkl. eventuell fördjupningsdel. Vid ombyggnad 

gäller bestämmelsen endast om låneunderlaget överstiger 25 000 kr. 

Ordningen med ett kommunalt förlustansvar under hela lånets löptid 

tillkom år 1975 i samband med att kreditriskprövningen flyttades över till 

kommunerna. Fram till år 1977 gällde att förlustansvaret skulle omfatta 

även en eventuell fördjupad del av bostadslånet. Efter förslag i prop. 

1976177: 122 beslutade riksdagen (CU 1976177: 35, rskr 1976177: 310) dock 

att avskaffa kommunens ansvar för den fördjupade delen. 

Bostadsstyrelsen föreslår att kommunens förlustansvar för egnahem 

skall ökas från 40 till 50 % av låneskulden vid förlusttillfället och att 

ansvaret skall omfatta också eventuell fördjupad del av bostadslånet. 

För egen del vill jag anföra följande. En fördjupning aktualiseras när 

bottenlånegivaren med ledning av fastighetens kreditvärde har bedömt att 

bottenlån inte kan beviljas med ett belopp som motsvarar 70% av låneun

derlaget. Enligt min mening är det rimligt att kommunerna tar ett ansvar 

även för den fördjupade delen av bostadslånet. Den år 1975 beslutade 

ordningen i denna del anser jag vara lämpligt avvägd. Jag förordar därför 

att kommunernas ansvar för förlust på bostadslånet återinförs för den 

fördjupade delen av lånet. Även beträffande det kommunala ansvaret för 

det normala bostadslånet anser jag att den år 1975 beslutade ansvarsfördel

ningen mellan stat och kommun är lämpligt avvägd. Vad bostadsstyrelsen 

har anfört i sammanhanget utgör enligt min mening inte tillräckliga skäl för 

att nu ändra ansvarsförhållandena i denna del. Jag är således inte beredd 
att biträda bostadsstyrelsens förslag att generellt öka kommunens förlust

ansvar för bostadslån till småhus från 40 till 50%. Jag utesluter dock inte 

en förnyad prövning av frågan om den av styrelsen påtalade utvecklingen 

skulle förstärkas ytterligare. Det ankommer på styrelsen att i så fall åter

komma i frågan. 

Ändrade låne1•il/kor m. m. vid omby1:gnad 

Bostadsstyrelsen har i förenklingssyfte föreslagit en rad ändringar av 

reglerna om bostadslån för ombyggnad. Förslagen syftar till· att något 

minska det stora antalet särregler som gäller vid olika typer av ombygg

nadsåtgärder. Bostadsstyrelsen erinrar i sammanhanget om att civilutskot

tet år 1981 (CU 1980/81:29) bl.a. framhöll det önskvärda i att en del av 

dessa särregler kunde avstås för att lånesystemet skall bli enklare att 

hantera. Vad utskottet anförde har riksdagen givit regeringen till känna 

(rskr 1980/81: 244). 

Även jag anser att det är angeläget att förenklingar görs i lånereglerna. 

Inom bostadsdepartementet pågår f. n. en översyn av bostadslånereglema 
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i syfte att förenkla dessa och göra reglerna mer lättillgängliga. Bostadssty

relsens förslag har ett sådant samband med de frågor som behandlas i 
översynen att slutlig ställning till styrelsens förslag inte bör tas förrän 

resultatet av översynen föreligger. Översynen beräknas kunna vara klar till 
sommaren 1983. Till frågan om lägsta belåningsbara kostnad i fråga om 

energisparåtgärder återkommer jag senare vid min anmälan av anslaget B 

17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

Konsumentskydd vid nybyggnad av småhus som uppläts med iigande

eller bostadsrätt 

På grundval av bl. a. ett förslag i prop. 1977/78: 93 om riktlinjer för 

ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m. m. beslöt riksdagen (CU 
1977178: 28. rskr 1977178: 265) att kostnader för särskild kontroll och be
siktning samt garanti och försäkring får ingå i låneunderlaget för bostads

lån avseende småhus som upplåts med ägande- eller bostadsrätt. 

Civilutskottet förordade i sitt betänkande 1981/82: 24 ett garanti- och 

försäkrings skydd som villkor för bostadslån vid nybyggnad av småhus som 
upplåts med ägande- eller bostadsrätt. Utskottet anförde att det bör an

komma på regeringen att utforma de närmare reglerna för skyddet och att 
en utgångspunkt härvid kan vara i dag existerande garanti- och försäk

ringsformer. Ett villkor skall dock enligt utskottet vara att seriöst arbe

tande byggnadsföretag inte utestängs från möjligheten att bygga statligt 
finansierade småhus. Riksdagen gav regeringen till känna vad utskottet 

hade anfört (rskr 1981/82: 238). 
Inom bostadsdepartementet utreds f. n. formerna för det garanti- och 

försäkringsskydd som utskottet har förordat. Jag räknar med att kunna 
redovisa resultatet av detta arbete och mina ställningstaganden i frågan 
under våren 1983. 

Ramar .for långivningen 

Det finns f. n. inte några ramar fastställda för bostadsbyggandet eller för 

beslut om bostadslån med undantag för beslut om bostadslån för sådana 
förbättringar av boendemiljön som inte berättigar till bidrag enligt förord
ningen (1975: 129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemil

jöer. För sådana lån gäller en ram om 35 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 (prop. 1981/82: 100 bil. 16. CU 1981/82: 24, 

rskr 1981/82: 238). 
Bostadsstyrelsen förutsätter att det inte heller för de närmastt: budget

åren skall fastställas några ramar för långivningen i allmänhet. För boendc

miljölåncn förslår dock styrelsen en ram på 35 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1983/84 och 1984/85. 
I likhet med styrelsen anser jag att det inte finns anledning att fastställa 

några ramar för bostadsbyggandet. Detta gäller såväl för statligt belånade 
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ny- och ombyggnader som för nybyggnad av bostäder som inte finansieras 

statligt. 
Beträffande frågan om ram för beslut om bostadslån för miljöförbättran

de åtgärder vill jag hänvisa till vad jag senare kommer att anföra vid min 
anmälan av anslaget B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön. 

AnslaRsheriikning 

Vid tidpunkten för anslagsframställningen beräknade bostadsstyrelsen 

anslagsbelastningen för budgetåret 1982/83 till 7 040 milj. kr. och för bud

getåret 1983/84 till 7 510 milj. kr. Därefter har inom styrelsen utförts vissa 

undersökningar om bl. a. hur lång tid i genomsnitt som förflyter från det att 

preliminärt lånebeslut meddelas till dess lånet betalas ut och hur mycket 

som lånebeloppet i slutligt beslut överstiger lånebeloppet i det preliminära 

beslutet. Med hänsyn till resultatet av dessa undersökningar kan utgifterna 

för budgetåren 1982/83 och 1983/84 numera beräknas enligt följande. 

Milj. kr. Milj. kr. 
1982/83 1983/84 

Utbetalning av: 
- lån till hus med hyres- och 

bostadsrättslägenheter och lokaler 
nybyggnad 3000 3440 
ombyggnad 770 1220 

- lån till egnahem 
nybyggnad 2430 2 ~60 
ombyggnad 400 360 

- förbättringslån 25 25 
- lån för boendemiljöåtgärder 75 100 
- reparationslån 100 100 
- räntelån 220 215 
- förvärvslån 10 10 
- insatslån 1 10 

Anslagsbclastning 7040 8055 

1 För budgetåret 1983/84 beräknas medel för insatslån under anslaget B 13. Lån till 
förvärv av bostadsrätt. 

Utgifterna för lån under innevarande budgetår beräknas således komma 

att uppgå till totalt 7 040 milj. kr.. vilket är 760 milj. kr. mer än vad tidigare 

beräknirigar utvisade. Det ökade medelsbehovet beror enligt vad jag har 

erfarit främst på att bostadslån för hus med hyres- och bostadsrättslägen

heter har blivit större än vad de ursprungligen beräknades bli. För att inte 

utbetalningarna av lån under innevarande budgetår skall försenas kommer 

jag senare denna dag att föreslå att de ökade utgifterna täcks genom att det 

på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för innevarande budgetår anvisas 

ytterligare 760 milj. kr. 

Under budgetåret 1983/84 beräknas utgifterna för lån under detta anslag 

uppgå till sammanlagt 8055 milj. kr. Anslagsbelastningen beräknas således 

bli 545 milj. kr. högre än vad styrelsen har beräknat. Skillnaden förklaras i 

första hand av att den senast gjorda beräkningen utgår från högre genom

snittliga belopp för bostadslån. Dessutom har vissa justeringar gjorts i de 
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antaganden om den tid som förflyter från det att preliminärt beslut har 

meddelats till dess lånet betalas ut. 
Av vad jag har anfört i det föregående om behovet av ytterligare medel 

för utbetalningar under innevarande budgetår framgår att någon reserva

tion på anslaget inte torde föreligga vid ingången till budgetåret 1983/84. 

Med hänsyn härtill kommer det att för budgetåret 1983/84 behövas ett 

anslag motsvarande beräknade utbetalningar under det budgetåret. Med 

hänsyn till den osäkerhet som råder vid utgiftsberäkning av detta slag 

förordar jag emellertid att anslaget för budgetåret 1983/84 bestäms till 8 100 

milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om kommunalt förlustan

svar på fördjupad del av bostadslån till småhus, 

2. till Lån till hostadshyggande för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 8 100000000 kr. 

B 4. Räntebidrag m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7214 787831 

9000000000 

I 0 300 000 000 

Från anslaget bekostas utgifter för räntebidrag enligt bostadsfinansie

ringsförordningen ( 1974: 946. omtryckt 1980: 329. ändrad senast 1982: 641 l. 

bostadslånekungörelsen (1967: 552. omtryckt 1973: 534, ändrad senast 

1982: 640). förordningen ( 1977: 332) om statligt stöd till energibesparande 

åtgärder i bostadshus m. m. (upphävd 1980: 334) samt för eftergift av 

räntelån m. m. enligt räntelånekungörelsen (1967: 553. omtryckt 1976: 790, 

ändrad senast 1982: 431 ). Från anslaget bekostas även utgifter för ersätt

ning till kommunerna enligt 33 ~ bostadslånekungörelsen ( 1962: 537. upp

hävd 1967: 552). Vidare bekostas från anslaget utgifter för räntebidrag för 

vissa lån. som har beviljats för att anordna studentbostäder. enligt bestäm

melser meddelade den 24 april 1975. 

Räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen lämnas normalt 

med belopp som motsvarar skillnaden mellan den verkliga räntekostnaden 

för underliggande kredit och bostadslån inom låneunderlaget för bostäder 

och en garanterad ränta beräknad på det ursprungliga beloppet av samma 

lånedelar. I vissa fall lämnas dessutom räntebidrag till låntagarens egen 

insats med ett belopp som motsvarar 3 % av låneunderlaget för bostäder. 

Vid ombyggnad av flerbostadshus kan räntebidrag lämnas för markkost-
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nader. även om de inte ingår i låneunderlaget. Den garanterade räntesatsen 

för det första året av lånetiden varierar fr. o. m. år 1981 mella11 3.0 och 

5.5 % beroende på låntagarkategori och tidpunkt för arbetenas påbörjande. 

Den garanterade räntan skall årligen höjas på visst sätt. 

För hyres- och bostadsrättshus och för gruppbyggda småhus lämnas 

räntebidrag även för tiden mellan färdigställandet och lånets utbetalning. 

Räntebidrag lämnas även för hus med paritetslån eller nominellt lån 

enligt 1967 års bostadslånekungörelse. 

Vidare lämnas räntebidrag för hus färdigställda efter år 1957 med statligt 

lån enligt 1962. 1957 eller. i fråga om tlerbostadshus. 1948 års kungörelse. 

om låntagaren inte har räntelån. 

Räntelån som avser tiden efter utgången av år 1974 efterges med undan

tag av sådana belopp som motsvarar amorteringar på det statliga bostads

lånet eller motsvarande lån. 

Enligt 33 s i 1962 års bostadslånekungörelse eller motsvarande äldre 

bestämmelser har en kommun rätt att under vissa förutsättningar få ersätt

ning av statsmedel med fyra femtedelar av vad kommunen har erlagt för att 

täcka sådan förlust som har uppstått vid förvaltning av ett allmännyttigt 

företag tillhörigt hus. vilket har uppförts, byggts om eller förvärvats med 

stöd av bostadslån. 

Räntebidrag för lån till energibesparande åtgärder lämnas i vissa fall med 

belopp som beräknas efter grunder liknande dem som gäller för räntebi

drag enligt bostadsfinansieringsförordningen. 

Räntebidrag för vissa lån som har beviljats för studentbostäder medges 

med belopp som motsvarar skillnaden mellan fastställda annuiteter och 

den verkliga räntekostnaden. 

Bostadsstyrelsen 

Ändrade räntebidragsregler vid ombyggnad 

Bostadsstyrelsen konstaterar att räntebidrag vid ombyggnad lämnas en

ligt följande fyra olika principer. 

I. För lån till sedvanlig ombyggnad av flerfamiljshus. energilån för 

flerfamiljshus och bostadsanpassningslån lämnas räntebidrag för hela låne

kostnaden oavsett lånens storlek. 

2. För småhus som upplåts med bostadsrätt eller hyrs ut på visst sätt 

lämnas räntebidrag för hela lånekostnaden, om låneunderlaget överstiger 

25000 kr. 

3. För småhus som bebos av låntagaren (egnahem) och radonlån lämnas 

räntebidrag för den del av lånekostnaden som avser lån som överstiger 

25 000 kr. 

4. För energilån för egnahem och miljölån för småhus lämnas inte 

räntebidrag. 
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Bostadsstyrelsen anser att detta medför att lånesökandena. framför allt 
vad gäller småhus, ofta är osäkra om vilka finansieringsvillkor som gäller. 
Olikheterna i regelsystemet medför också avsevärda administrativa svårig
heter för myndigheterna. Som exempel redovisar styrelsen att man vid en 
ombyggnad av småhus som omfattar både sedvanliga ombyggnads- och 
energibesparingsåtgärder är tvungen att hantera de båda lånetyperna sepa
rat. Detta medför dubbelt administrativt arbete. samtidigt som blankettma
terialet och instruktionerna blir onödigt omfattande. Lånesökanden er
håller två lånebeslut och aviseras för två olika lån. trots att han/hon 
uppfattar åtgärderna som en enhet. 

Bostadsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund att räntebidragsreglerna i 
möjligaste mån görs enhetliga. 

Styrelsen föreslår därför att räntebidrag lämnas för hela låneko5tnaden 
för samtliga lånetyper vad gäller flerfamiljshus samt hyres- och bostads
rättslägenheter i småhus. Vidare föreslås att räntebidrag lämnas för kost
nader för lån som överstiger 25 000 kr. vad gäller småhus som ägs och 
bebos av låntagaren (egnahem).· 

Förslagen innebär följande: 
För sedvanlig ombyggnad av småhus som inte skall bebos av sökanden 

lämnas räntebidrag även om låneunderlaget understiger 25 000 kr. 
För energilån för egnahem införs räntebidrag för den del av lånet som 

överstiger 25 000 kr. 
För radonlån för flerfamiljshus införs räntebidrag även för de första 

25000 kr. 
För miljöbidragslån för småhus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt 

införs räntebidrag. Styrelsen är dock tveksam till om det kan förekomma 
några ärenden av detta slag. 

För miljölån till flerfamiljshus och till småhus som upplåts med hyres
eller bostadsrätt införs räntebidrag för hela lånekostnaden. 

För bostadsanpassningslån till egnahem bortfaller räntebidraget för de 
första 25 000 kr. 

Styrelsen beräknar att de föreslagna ändringarna medför ökade budget
belastningar på ca 20 milj. kr. för en årgång under första året av lånens 
löptid. Styrelsen framhåller att de statsfinansiella effekterna av förslagen 
är svårbedömda vad gäller miljölånen. På grund av de nuvarande lår:evill
koren utnyttjas låneformen i ringa utsträckning. Under budgetåret 1981/82 
utnyttjades endast 8,2 milj. kr. av ramen om 35 milj. kr., trots att åtskilliga 
projekt är aktuella. Om den föreslagna förbättringen av räntebidragsreg
lerna får till följd att hela ramen för långivningen, f. n. 35 milj. kr.. utnytt
jas. medför detta ca 12 milj. kr. i utökad räntebidragsgivning. 

Retroaktivt räntebidrag 

Enligt nuvarande regler lämnas också räntebidrag för tiden från det att 
ett projekt färdigställs till det att bostadsiånet betalas ut, s. k. retroaktivt 
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räntebidrag, vid ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättslägenheter 

och vid nybyggnad av gruppbyggda småhus som skall säljas till dem som 

skall bebo husen. Det retroaktiva räntebidraget beräknas med utgångs
punkt i det schablonmässigt beräknade låneunderlaget även i de fall där 
huset är produktionskostnadsbelånat. Vidare beräknas räntebidraget på 
hela låneunderlaget oavsett låntagarkategori och därmed låneandel. 

I båda dessa fall är detta en avvikelse från de regler som gäller för 
räntebidraget från tiden då bostadslånet har betalats ut. Styrelsen anser att 

detta medför ett avsevärt merarbete hos länsbostadsnämnderna. 
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att retroaktivt räntebidrag skall 

beräknas på lånen inom det faktiska låneunderlaget och lämnas till ränte

kostnader för lån upp till den övre lånegräns som gäller för resp. låntagar

kategori. 
Effekterna av de föreslagna ändringarna för låntagaren varierar givetvis 

dels beroende på om produktionskostnadsbelåning kan tillämpas i ärendet, 
vilket generellt inte är fallet i ombyggnadsärenden, dels beroende på lånta

garkategori. Styrelsen anser att förslaget får störst effekt vid nybyggnad av 
produktionskostnadsbelånade hyres- och bostadsrättslägenheter. 

Ans lag sbe riikn ing 

Utgifterna under anslaget uppgick under budgetåret 1981/82 till 7215 
milj. kr., vilket innebar en ökning med 2 188 milj. kr. i förhållande till 

budgetåret 1980/81. Utgifterna för de båda budgetåren fördelas på följande 

sätt. 

Räntebidrag 
Eftergift av räntelån 
Ersättning till kommuner 

för förvaltningsförluster 

Totalt 

Milj. kr. 
1980/81 

4093 
931 

3 

5027 

Milj. kr. 
1981/82 

6182 
I 022 

Il 

7215 

Av den totala anslagsbelastningen, 7215 milj. kr., utgjorde 810 milj. kr. 
retroaktivt räntebidrag avseende ränteutgifter under tiden från det att ett 
flerbostadshus färdigställs och till det att bostadslånet betalas ut. 

Utgifterna för budgetåret 1982/83 beräknar styrelsen till 9080 milj. kr., 

jämfört med budgeterade 9000 milj. kr. 

Styrelsen beräknar anslagsbelastningen för budgetåret 1983/84 till 10695 

milj. kr., dvs. en ökning med 1695 milj. kr. jämfört med anslaget för år 

1982/83. Vid beräkningarna har styrelsen tagit hänsyn till ökad anslagsbe

lastning till följd av att en ny årgång lägenheter kommer in i räntebidrags
systemet och till förändringar i räntebidragsvolymerna för äldre lägenheter 
i systemet. De senare utgörs av ökade bidrag på grund av konverteringar 

av bottenlån och av minskade bidrag på grund av normala och extra 
upptrappningar av de garanterade räntorna. 
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Föredragandens överväganden 

Ändrade riintehidragsregler m. m. rid ombyggnad 

Bostadsstyrelsen föreslår vissa ändringar av nuvarande räntebidrags
rcgler, främst i syfte att göra reglerna vid ombyggnad mer enhetliga. 

Styrelsen föreslår att. vid sedvanlig ombyggnad av småhus som inte skall 

bebos av låntagaren, räntebidrag lämnas även om låneunderlaget inte 

uppgår till 25 000 kr. Vidare föreslås att för radonlån till flerfamiljshus 

räntebidrag införs även för de första 25 000 kr. För bostadsanpassningslån 
till egnahem föreslås räntebidraget bortfalla för de första 25 000 kr. Beträf

fande energilån för egnahem föreslås räntebidrag för den del av lånet som 
överstiger 25 000 kr. 

En förutsättning för att ett regelsystem skall vara lätt tillgängligt för 

allmänheten och lätt att tillämpa för myndigheterna är givetvis att reglerna 
görs så enhetliga som möjligt. 

Mot bl. a. denna bakgrund pågår som jag tidigare har nämnt vid min 

behandling av anslaget B 3. Lån till bostadsbyggande inom bostadsdepar
tementct en översyn av bostadsfinansieringsförordningen. Styrelsens för

slag vad gäller räntebidrag för sedvanlig ombyggnad av småhus som inte 
skall bebos av låntagaren. räntebidrag för radonlån för flerfamiljshus och 

räntebidrag för bostadsanpassningslån bör enligt min mening behandlas i 

anslutning till denna översyn. Till frågan om räntebidrag för bostadsan

passningslån återkommer jag vid min behandling av anslaget B 8. Viss 
bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

Även om ett rcgclsystem skall vara så enhetligt som möjligt, finns det 
dock områden där sakliga olikheter kan vara motiverade. Jag tänker då 
närmast på räntebidragsreglerna för lån till sedvanlig ombyggnad av små
hus och för energilån till egnahem. Skillnaden beror främst på att de ökade 
kapitalkostnader som uppstår till följd av energilån väl kan förräntas ge
nom den energibesparing som erhålls. Jag är således inte beredd att biträda 
styrelsens förslag att införa räntebidrag för den del av energilånen till 
egnahem som överstiger 25 000 kr. 

Beträffande bostadslån fö,r sådana förbättringar av boendemiljön som 
berättigar till bidrag enligt förordningen (1975: 129) om bidrag av statsme

del till förbättring av boendemiljöer, miljöbidragslån, föreslår styrelsen att 

räntebidrag införs även för projekt som innehåller småhus som upplåts 

med hyres- eller bostadsrätt. Styrelsen föreslår vidare att räntebidrag 

införs för hela lånekostnaden även för bostadslån för sådana förbättringar 
av boendemiljön som inte berättigar till statliga bidrag. 

Jag är inte beredd att biträda styrelsens förslag på dessa punkter och 

återkommer till dessa frågor vid min behandling av anslaget B 9. Bidrag till 

förbättring av boendemiljön. 
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Retroaktiva räntebidrag 

Bostadsstyrelsen har också föreslagit ändringar av reglerna för det rän

tebidrag som i vissa fall lämnas för tiden från det att ett projekt färdigställs 

till det att bostadslånet betalas'ut. s. k. retroaktivt räntebidrag. Styrelsens 

förslag innebär att reglerna för det retroaktiva räntebidraget i stort sett 

jämställs med de regler som gäller för det normala räntebidraget. Effekter

na av förslaget varierar beroende dels på ägarkategori. dels på om produk

tionskostnadsbelåning kan tillämpas för projektet eller inte. 

Styrelsens förslag kan medföra ändringar i kostnadsneutraliteten mellan 

de olika låntagarkategorierna. Förslaget bör enligt min mening ses i ett 

större sammanhang och bör därför vila i avvaktan på bostadspolitiska 

utredningens <Bo 1982: 02) arbete. 

Anslaget.för hudgetllret 1983184 

Belastningen .på räntebidragsanslaget har ökat relativt kraftigt under 

senare år. Detta beror dels på den historiskt sett högre räntenivån under 

senare år, dels på att varje ny årgång bostäder, som kommer in i systemet, 

medför betydligt ökade räntebidragsutgifter. En ny årgång bostäder av 

nuvarande storlek medför vid nuvarande räntenivå en utgiftsökning om ca 

2,4 miljarder kr. Av detta belopp är ca 0,5 miljarder kr. ett engångsbelopp 

som avser retroaktiva räntebidrag för tiden mellan husets färdigställande 

och bostadslånets utbetalning. Samtidigt medför konverteringar av äldre 

bottenlån en ytterligare utgiftsökning på ca 210 milj. kr. under budgetåret 

1983/84. 

De normala årliga upptrappningarna av de garanterade räntorna medför 

under budgetåret 1983/84 minskade utgifter på anslaget om totalt ca 520 

milj. kr., medan de beslutade extra upptrappningarna medför minskade 

utgifter på anslaget med totalt ca 930 milj. kr. under budgetåret. 
Räntebidragsanslaget påverkas av ändringar i det allmänna ränteläget. 

En ändring av räntenivån med I%· per den I januari 1983 skulle medföra en 
ändring av anslagsbelastningen under budgetåret 1983/84 med ca 800 milj. 

kr. 
Totalt omfattar räntebidragssystemet ca I 800000 lägenheter som upp

låts med hyres- eller bostadsrätt. Av dessa har ca 300000 beviljats lån 

enligt bostadsfinansieringsförordningen. 

Antalet lägenheter i egnahem som omfattas av räntebidragssystemet 

uppgår till ca 600000. Av dessa har ca 300000 beviljats lån enligt bostads

finansieringsförordningen, dvs. tillkommit efter år 1975. Riksdagen har 

fattat be!;.lut om att räntesubventionerna till egnahem byggda före år 1975 

skall upphöra år 1984. 

Som jag tidigare har anfört vid min behandling av anslaget B 3. Lån till 

bostadsbyggande har bostadsstyrelsen genomfört en undersökning i fråga 

om tiden mellan lånebeslut samt låneutbetalning och i fråga om ändringar 
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av lånebelopp mellan preliminärt och slutligt beslut i låneärenden. Denna 

undersökning har resulterat i att bostadsstyrelsen numera beräknar an

slagsbehovet för budgetåren 1982/83 och 1983/84 enligt följande. 

Milj. kr. Milj. kr. 
Låneform 1982/83 1983/84 

Hyres- eller Egna- Totalt Hyres- eller 
bostadsrätt hem bostadsrätt 

Bostadstinansierings-
förordningen (inkl. 
energisparlån) 
- utgift 1981/82 

resp. 1982/83 2300 2 335 4645 3800 
- ny årgång 1550 1020 2570 1510 
- konverteringar 10 10 20 25 
- normala upptrappningar - 60 - 95 -150 - 70 
- extra upptrappningar 
- hyrcsrabatter 35 

Summa räntebidrag 3800 3270 7070 5300 

Äldre låneformer1 

- utgift 1981/82 
resp. 1982/83 2340 220 2560 2055 

- konverteringar 45 30 75 45 
- normala upptrappningar -130 - 65 -195 -135 
- extra upptrappningar -200 -1102 -310 -5.'iO 

Summa räntebidrag 2055 75 2130 1415 

Total anslagsbelastning 5855 3345 9200 6715 

1 Inkl. ersättning till kommuner för förvaltningsförluster. 
2 De extra upptrappningarna resulterar också i ökade amorteringar. 

Jag delar styrelsens bedömning av anslagsbelastningen för budgetåren 

1982/83 och 1983/84. Med hänsyn till den osäkerhet som råder vid anslags

beräkningen bör anslaget för budgetåret 1983/84 avrundas till I 0 300 milj. 

kr. 
Under budgetåret 1983/84 beräknar jag således att 85 % av de totala 

räntesubventionerna kommer att lämnas till hus med lägenheter med lån 

enligt bostadsfinansieringsförordningen. Hyres- och bostadsriittshusens 

andel av de totala räntesubventionerna beräknas uppgå till ca 65 %. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riintebidrag 111. 111. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 10 300000000 kr. 

Egna- Totalt 
hem 

3270 7070 
825 2 335 
100 125 

-295 -365 
-300 -300 

35 

3600 8900 

75 2 130 
40 85 

- 20 -155 
- 802 -630 

15 1430 

3615 10330 
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B 5. Eftergift av hyresförlustlån 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

123803176 

100000000 

100000000 
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Från anslaget bekostas utgifter för eftergift av hyresförlustlån enligt 

förordningen (1976: 260) om hyresförlustlån (ändrad senast 1982: 540). 

Ansökningar om eftergift m. m. prövas av länsbostadsnämnden. Rege

ringen beslutar i de fall då låntagaren gör anspråk på avvikelser från 

normalvillkoren. I vissa fall kan vidare regeringen, efter ansökan av kom

munen. medge att det lånebelopp som inte efterges får övertas av kom

munen som ett särskilt hyresförlustlån. 

Bostadsstyrelsen 

Under budgetåret 1981/82 beviljades ansökningar om eftergift av hyres

förlustiån till ett belopp av 124 milj. kr. Totalt har intill utgången av 

nämnda budgetår beviljats 576 milj. kr. i sådana eftergifter. 

Beslut om hyresförlustlån hart. o. m. budgetåret 1981/82 meddelats till 

ett totalt belopp av 1645 milj. kr. S.k. särskilda hyresförlustlån har bevil

jats till ett belopp av 72 milj. kr.. varav 9 milj. kr. under budgetåret 

1981/82. 

Vid utgången av budgetåret 1981 /82 utestod ett belopp i hyresförlustlån 

på 640 milj. kr. 

En omständighet som gör beräkningen av utgifterna osäker är att det är 

svårt att bedöma i vilken utsträckning låntagarna kommer att t.v. föredra 

ränte- och amorteringsfrihet därför att eftergift är förknippad med en 

inlösen av återstoden av lånet. 

Styrelsen uppskattar utgifterna till 100 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: IOO bil. 16. CU 1979/80: 22. rskr 

1979/80: 240) upphörde långivningen till hyresförlustcr i och med utgången 

av år 1980. Bestämmelserna om eftergift av hyresförlustlån gäller emeller

tid fortfarande. Medel för eftergifter kommer därför att behövas under 

ytterligare några år. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att 100 milj.kr. anvisas för detta ändamål 

under budgetåret 1983/84. Jag biträder förslaget. 

Jag hemstälicr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Eftergift av hyre~förlustlån för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 100000000 kr. 
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B 6. Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7911000 

15000000 

15000000 

Reservation 9827000 

Från anslaget betalas ut lån enligt bestämmelserna i kungörelsen 
(1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (om

tryckt 1982: 428). Riksdagen· fastställer årligen en gemensam ram för de 

antikvariska myndigheternas tillstyrkan av ombyggnader som bör komma i 

fråga för förhöjt låneunderlag och/eller tilläggslån. Ramen för år 1982 och 

preliminärt för år 1983 fastställdes till 30 milj. kr. efter förslag i föregående 
års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 16. CU 1981/82:24. rskr 
1981/82: 238). Ramen för år 1982 vidgades sedermera med 20 milj. kr. till 50 

milj. kr. efter förslag i kompletteringspropositioncn (prop. 1981/82: 150 

bil. 5, CU 1981/82: 42. rskr 1981/82: 395). Med anledning av en framställ
ning från bostadsstyrelsen beslöt regeringen den 16 december 1982 att 
vidga ramen med ytterligare lu milj. kr. till 60 milj. kr. Vidare gäller att 

beslut om förhöjt låneunderlag och tilläggslån avseende projekt som har 

fått preliminärt beslut om bostadslån före år 1978 får tas utanför ramarna. 
Den I juli 1982 decentraliserades prövningen av frågor om tilläggslån 

från bostadsstyrelsen till länsbostadsnämnderna. vilket innebär att beslut 

både om förhöjt låneunderlag och om tilläggslån numera meddelas av 

nämnderna. 

Bostadsstyrelsen 

Långil'ningens omfattning 

Under första halvåret 1982 har mot ramen avräknats 34 milj. kr., varav 
23.6 milj. kr. i förhöjt låneunderlag och 10.4 milj. kr. i til!äggslån. Riksanti
kvarieämbetet har för andra halvåret 1982 med stöd av uppgifter från 
länsantikvarierna uppskattat behovet av stöd för kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse till 20- 25 milj. kr. 
Av de 34 milj. kr. som har tillstyrkts under första halvåret 1982 avser 

18,6 milj. kr. företag i Stockholms län och 7,3 milj. kr. företag i Göteborgs 

och Bohus län. 

Rambehol' 

Bostadsstyrelsen bedömer att lånebehovet kommer att öka för den när
maste framtiden. I den produktionsplan som Stockholms kommuns bolag 

AB Stadsholmen har upprättat för åren 1983- 1987 har behovet av förhöjt 
låneunderlag och tilläggslån upptagits till 112 milj.kr. Göteborgs kommun 

har för samma tidsperiod angivit ett behov av tilläggslån för stadsdelen 
Haga på 60 milj.kr. I övriga landet har det enligt bostadsstyrelsen märkts 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementet 49 

ett ökat intresse för ombyggnad av äldre hus och kä_nnedomen om stödet 

till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har blivit bättre. Dessutom ökar 

kostnaderna för ombyggnader i allmänhet. 

Mot bakgrund av lämnade uppgifter anser bostadsstyrelsen att ramen för 

vart och ett av åren 1983 och 1984 bör fastställas till 60 milj. kr. 

Ans/agsbehov 

Behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret 1981/82 var 9 .8 

milj.kr. Ett ·anslag på 15,0 milj. kr. har anvisats för budgetåret 1982/83 och 

det finns sålunda 24,8 milj. kr. disponibelt för utbetalning. 

T. o. m. budgetåret 1981/82 har drygt 60 milj. kr. beslutats i tilläggslån 

och under samma tid har 30.6 milj. kr. betalats ut. 

Bostadsstyrelsen bedömer att det för budgetåret 1982/83 disponibla be

loppet inte i sin helhet kommer att tas i anspråk och föreslår med hänsyn 

till redan fastställda resp. föreslagna ramar för åren 1982 och 1983 att 

anslaget för budgetåret 1983/84 anvisas med 15 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Bostadsstyrelsen föreslår att ramen för de antikvariska myndigheternas 

tillstyrkan av ombyggnader som bör komma i fråga för förhöjt låneunder
lag och/eller tilläggslån fastställs till 60 milj. kr. för vart och ett av· åren 

1983 och 1984. Enligt min bedömning bör tillstyrkanderamen fastställas till 

30 milj. kr. för år 1983 och preliminärt till samma belopp år 1984. Regering

en har sedan år 1978 haft riksdagens bemyndigande att överskrida besluta

de ramar om det behövs av sysselsättningsskäl. En vidgning av ramen får 

således aktualiseras när behov därav uppkommer. Jag tänker nu både på 

sysselsättningsläget i allmänhet och på att ramarna inte får utgöra en 
begränsning av angelägna ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull be
byggelse i Stockholm och Göteborg. Regeringen bör nu utverka riksdagens 
bemyndigande att utvidga tillstyrkanderamen av båda dessa skäl. 

Totalt har tilläggslån beviljats med ett belopp på ca 60 milj. kr. sedan . 

låneformen infördes år 1974. Av detta har ca 30.6 milj. kr. betalats ut. Den 

tidsrymd som förflyter mellan beslut och utbetalning kan genomsnittligt 
anges till mellan ett år och ett och ett halvt år. 

För innevarande budgetår finns ett belopp av 24,8 milj. kr. disponibelt 

för utbetalning av tilläggslån. Enligt bostadsstyrelsen kommer anslaget 

inte att tas i anspråk i sin helhet. Jag delar styrelsens bedömning att 

anslaget för budgetåret 1983/84 bör vara 15 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkan

den av sådana ombyggnader som bör komma i fråga för förhöjt 

låneunderlag och till äggslån bestäms till 30 000 000 kr. för år 1983 
och preliminärt till samma belopp för år 1984, 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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2. medge att den under I. angivna ramen får överskridas om det 

behövs av de skäl som jag har redovisat, 

3. till Tillägg.slån till kulturhistoriskt viirdefi1/l bebyggelse för bud

getåret 1983/84 anvisa ett rcservationsanslag av 15000000 kr. 

B 7. Bostadsbidrag m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 101 501 972 

I 250000000 

1347000000 

Från anslaget bekosws statliga bostadshidrag till barnfamiljer samt stats

bidrag till statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan 

barn. Dessutom disponeras anslaget av riksförsäkringsverket för de bo

stadsbidrag till vissa folkpensionärer, som kunde medges t. o. m. år 1981. 

Bidragsbestämmelscrna finns i förordningen ( 1976: 263) om statliga bo

stadsbidrag till barnfamiljer (ändrad senast 1982: 671), förordningen 

( 1976: 262) om statsbidrag till statskommunala bostadsbidrag (ändrad se

nast 1982: 672) samt förordningen ( 1977: 392) om statskommunala bostads

bidrag till vissa folkpensionärer m. fl. (upphävd 1981: 1053). 

Bostadsstyrelsen 

Bidragsgi1·ningen.1· omfattning 

Det totala antalet hushåll med bostadsbidrag uppgick i maj 1982 till 

374 000. Som framgår av följande tablå har antalet hushåll med bostads bi

drag under de senaste åren minskat när det gäller grupperna makar med 

barn och hushåll utan barn. För gruppen ensamstående med barn har 

antalet varit i stort sett oförändrat. 

Makar med barn 
Ensamstih:ndc med barn 
Hushåll utan b<trn 

Samtliga 

Hushåll med bostadsbidrag 
för maj månad 

1980 1981 

258000 209000 
136000 132000 
74000 56000 

468000 397000 

1982. 

198000 
132000 
44000 

374000 

Ungefär en tredjedel av samtliga barnhushåll har bostadsbidrag. Det 

relativa antalet hushåll med bidrag ökar med barnantalet i hushållet. Av 

familjer med ett barn har således drygt 20 % bostadsbidrag, av tvåbarnsfa-
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miljcrna omkring 35 % och av familjer med tre eller flera barn omkring 

55%. 

Bidragen till hushåll utan barn går främst till yngre ensamstående. U ngc

fär 60 % var under 30 år. Endast omkring 5 000. eller 11 %, av mottagarna 

var gifta eller samboende. 

Ändrin1:.~förslag 

Bostadsstyrelsen förutsätter att förslagen från den av regeringen tillkal

lade bostadsbidragskommitten kommer att leda till en allmän översyn av 

bostadsbidragen. Styrelsen föreslår därför endast ändringar inom ramen 

för det nuvarande regel systemet. 

Styrelsen anser att en anpassning till inflationen bör göras genom att 

såväl de nedre som de övre inkomst- och hyresgränserna räknas upp för 

alla hushållsgrupper. Det statliga bostadsbidraget bör höjas av samma 

skäl. Därutöver bör en real ökning av bostadsbidragen ske för att kompen

sera minskningar av de generella subventionerna. 

Styrelsen föreslår att beloppet per barn räknas upp med 240 kr. per år till 

3 120 kr. 
Beträffande inkomst1:riinserna föreslår bostadsstyrelsen följande änd

ringar. Den nedre inkomstgränsen för makar med barn höjs med 3 000 kr. 

till 44 000 kr. och för ensamstående med barn med 2 000 kr. till 35 000 kr. 

För hushåll utan barn föreslås också en höjning med 2 000 kr. till 31 000 kr. 

för m~kar och till 28000 kr. för ensamstående. Den övre gränsen, där 

inkomsterna fr. o. m. år 1983 reduceras med 22 %, höjs med 5 000 kr. för 

samtliga grupper. De föreslagna höjningarna motiveras av inflationen un

der år 1982. 
Bostadsstyrelsen konstaterar att andelen barnfamiljer med bostadsut

gifter som översteg gällande övre hyresgriinser ökade från 57 % till 64 % 
mellan maj 1981 och 1982. Andelen var högst eller 76% för hushåll med två 

barn. Även om man tar hänsyn till de övre hyresgränser. som gäller från 

den I januari 1983. kommer enligt styrelsen det relativa antalet hushåll 

med högre bostadsutgift än den övre hyresgränsen inte att minska. i varje 
fall inte bland hushåll med ett eller två barn. Av hushållen utan barn hade 

76% bostadsutgiftcr som översteg gällande övre hyrcsgränser i maj 1982. 
Ca 12 % av barnfamiljerna eller 41 000 är trångbodda enligt definitionen 

"mer än två boende per rum utöver kök och vardagsrum". 

Styrelsen anser att de övre hyresgränserna bör höjas så att bostadsbidra

gens syfte att ge stimulans till förbättring av utrymmesstandarden och 

trygghet vid hyreshöjningar kan främjas. Vidare upprepar styrelsen sitt 

förslag från tidigare anslagsframställningar om en differentiering av de 

övre hyresgränserna för varje barn i familjen. Höjningen bör vara särskilt 

stor för familjer med två barn. Styrelsen föreslår att följande hyresgränser 

skall gälla fr. o. m. den I januari 1984. 
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Nedrt' hyresgräns 

Öl're hyresgriiiz.1 

Ensamstående uran barn 
Makar utan barn 
Hushåll med I barn 
Hushåll med 2 barn 
Hushåll med 3 barn 
Hushäll med 4 barn 
Hush{11l med 5 eller flera barn 

H yresgräns kr. per månad 

Ar 1983 

650 

800 
950 

1550 
I 550 
2000 
2000 
2400 

Förslag 

700 

850 
I 000 
1650 
1850 
2100 
2 250 
2600 

52 

Bostadsstyrelsen beräknar. mot bakgrund av sina förslag till regcländ

ringar, all de totala kostnaderna för bostads bidragen år 1984 kommer att 

öka med 360 milj. kr. jämfört med år 1983. Kostnad sökningarna till följd av 

de föreslagna höjningarna av det statliga bostadsbidraget och de övre 

hyresgränserna beräknas därvid motverkas av höjningen av den nedre 

hyresgriinsen. Den reala förbättringen av bidragen blir ca 200 milj. kr. 

Enligt styrelsen bör denna kostnad helt bäras av staten. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade vid 1981 /82 års riksmöte om vissa reformer inom 

bostadsbidragssystemet (prop. 1981/82: 124 bil. I. CU 1981/82: 26, rskr 

1981/82: 350). De ändrade reglerna träder i kraft den I januari 1983. 

Ändringarna innebär att bostadsbidragen för år 1983 höjs mer än vad en 

. anpassning till pcnningvärdcförändringcn motiverar. Det statliga bostads

bidraget höjs med 720 kr. till 2 880 kr. per barn och år. Vidare höjs de 

hyresgränser inom vilka statsbidrag till statskommunala bostadsbidrag 

lämnas. Den nedre hyresgränsen höjs med 100 kr. till 650 kr./mån. Samti

digt höjs de övre hyresgränserna för barnfamiljerna, för hushåll med 1-2 

barn med 150 kr. till I 550 kr./mån, för hushåll med 3-4 barn med 250 kr. 

till 2 000 kr./mån och för hushåll med 5 eller flera barn med 300 kr. till 2 400 

kr./mån. Inkomstgränserna behålls oförändrade. men den högre reduk

tionsfaktorn. som används vid reducering av bidragen med den del av 

inkomsten som överstiger 62 000 kr.. sänks från 24 % till 22 %. 
Fr. o. m. den I januari 1983 uppgår de maximaia bostadsbidragen för 

olika hushåll till följande belopp. 

Ensamstående utan barn 
Makar·utan barn 
Hushäll med I barn 
Hushåll med 2 barn 
Hush<'11l med 3 barn 
Hushåll med 4 barn 
Hushåll med 5 barn 

, För varje barn ytterligare 

Kr. per år 

1440 
2880 

11520 
14400 
21600 
24480 
31200 
2880 
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En översyn av bostadsbidragen till barnfamiljer och hushåll utan barn 

har gjorts av bostadsbidragskommitten. som nyligen har lämnat sitt betän

kande (SOV 1982: 58) Bostadsbidragen. Utredningen har bl. a. hafl i upp

drag att se över fördelningspolitiska brister i det nuvarande systemet. 

regler för inkomstprövning och sammanläggning av inkomster. samboen
debegreppet samt åldersgränser. Betänkandet skall remissbehandlas. 

Enligt min mening bör systemet för bostadsbidrag vara utformat på ett 

sådant sätt att bidragen i första hand styrs till hushåll med stor försörj

ningsbörda och/eller låga inkomster. Målet måste vara att dessa hushåll 

skall kunna behålla sin nuvarande bostadsstandard och om möjligt också få 

förutsättningar att efterfråga ett bättre boende. Mot bakgrund av bl. a. 

bostadsbidragskommittens förslag bör det göras en genomgripande pröv

ning av bostadsbidragssystemets inriktning. 

Som jag tidigare har redovisat kommer jag inom kort att tillkalla en 

kommitte (Bo 1982: 02) med uppdrag att göra en översyn av bostadspoliti

ken. En av kommittens uppgifter blir att överväga stödet till boendet. När 

det gäller bostadsbidragen blir det i första hand en fråga om att belysa 

avvägningen mellan bostadsbidragen och övriga subventionsformer. 

Med hänsyn till detta utredningsarbete liksom till att remissbehandling

en av bostadsbidragskommittens förslag pågår finner jag att det f. n. inte 

bör göras några ändringar i bostadsbidragssystemet. Detta mitt ställnings

tagande grundas också på att betydande höjningar av bostadsbidragen har 

genomförts för år 1983 liksom på att en återhållsamhet med nya utgifter är 

nödvändig på grund av det statsfinansiella läget. 

En särskild utredare har haft uppdrag att utreda frågan om ändrat admi

nistrativt organ för bostadsbidragen. I betänkandet ( Ds Bo 1982: 05) Admi

nistration av bostadsbidragen till barnfamiljer m. tl. föreslås att administra

tionen förs över från kommunerna till försäkringskassorna. Den tidigast 
möjliga tidpunkten för en överföring är den I januari 1985. Också detta 

betänkande kommer att remisshchandlas. 

Anslags behovet under budgetåret 1983/84 beräknar jag till I 347 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsbidrag m. m. för budgetåret 1983/84.anvisa ett för

slagsanslag av I 347 000 000 kr. 

B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

83407896 

120000000 

270000000 

I föregående års budgetproposition bröts detta anslag ut. Anslaget be

handlades i stället i prop. 1981/82: 126 om vissa ändringar i reglerna om 

stöd för individuell handikappanpassning av bostäder m. m. 
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Från anslaget bekostas utgifter för förbättringslån i den mån de är ränte

och amorteringsfria. bostadsanpassningsbidrag, temporära bidrag till om

byggnad av 11erbostadshus samt - övergångsvis - vinterbidrag och äldre 

bidrag till ombyggnad av bostadslägenheter. det s. k. initialstödet. 

Bestämmelserna omförbättringslån finns i förbättringslåneförordningen 

( 1980: 261. ändrad senast 1982:430). Lånen är behovsprövade och lämnas 

för förbättringar av sådana småhus som bebos av personer som har folk

pension. som har fyllt 60 år eller som är handikappade. Lånen får vara 

räntefria och stående intill ett belopp av 20000 kr. per lägenhet. 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas t. o. m. utgången av år 1982 enligt 

bestämmelserna i kungörelsen (1973: 327) om bostadsanpassningsbidrag 

(ändrad senast 1979: 255) samt fr. o. m. år 1983 enligt förordningen 

( 1982: 639) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas enligt båda för

fattningarna för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en 

bostadslägenhct som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som 

bostad för den handikappade. Genom förordningen om bostadsanpass

ningsbidrag har kretsen av bidragsberättigande åtgärder utvidgats i vissa 

avseenden. Vidare har en särskild möjlighet införts att bevilja bostadslån · 

som komplement till bidrag för mera omfattande åtgärder som är standard

höjande. Är 1984 kommer besluten om bidrag att decentraliseras från 

länsbostadsnämnderna till kommunerna. Beslut i s. k. kombinationsären

den och ärenden i vilka kommunen är sökande kommer dock att fattas av 

länsbostadsnämnden också i fortsättningen. 

Bestämmelserna om bidrag till ombn?gtllid av jlerbostadshus finns i 
förordningen (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av 

bostadshus (ändrad senast 1982: 643) samt förordningen ( 1982: 642) om 

statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus. Bidrag enligt båda 

förordningarna lämnas till ägare av 11erbostadshus som byggs om med stöd 
av bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen ( 1974: 946). Bidrag 

enligt förordningen 1981: 474 lämnas under förutsättning att preliminärt 
beslut om bostadslån har meddelats efter utgången av juni 1981, och att 

ombyggnaden påbörjas under tiden den 1 augusti 1981 - den 31 januari 

1982 och i huvudsak avslutas senast den 31 augusti 1982. Bidragsbe\oppct 

utgör 20% av den godkända ombyggnadskostnaden. dock högst 15 000 kr. 

för varje lägenhet. Bidrag enligt förordningen 1982: 642 lämnas om prelimi

närt beslut om bostadslån meddelas efter utgången av juni 1982 och om

byggnaden påbörjas efter den 3 I juli 1982 och i huvudsak avslutas senast 

den 30 juni l 983. Bidrags beloppet enligt sistnämnda förordning är 15 % av 

den godkända kostnaden, dock högst 20000 kr. för varje lägenhet. 

Med anledning av förslag i prop. 1982/83: 50 (bil. 5) om Vissa ekono

misk-politiska åtgärder m. m. beslöt riksdagen (CU 1982/83: 8. rskr 

1982/83: 112) att införa ett system med hyresrabatter vid ny- och ombygg
nad av lägenheter i hyres- och bostadsrättshus om arbetena påbörjas under 

åren 1983 och 1984. Hyresrabatt kan även lämnas om arbetena påbörjas 
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under år 1982. om preliminärt beslut om lån - eller beslut om dispens för 

påbörjande - har lämnats efter den 19 september 1982. Fastighetsägare får 

välja mellan ombyggnadsbidrag och hyresrabatt i fråga om hus som enligt 

angivna tidsregler kan få del av båda-stödsystemen. 

Vinterhidrag beviljas enligt bestämmelserna i bostadsfinansieringsför

ordningen (1974:946, omtryckt 1980:329. ändrad senast 1982:641) i sam

band med bostadslån i de fall beslut om lån har meddelats före den I juli 

1977. Bidraget är avsett för den särskilda kostnad som beräknas uppstå 

genom att byggnadsföretaget utförs vintertid. 

lnitialstöd beviljades i samband med bostadslån enligt bestämmelserna i 

kungörelsen ( 1973: 538) om bidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadslä

genhet (ändrad senast 1975: 484). Stödet lämnades för sådana ombygg

nader av hus med mer än två lägenheter som hade påbörjats under tiden 

den I juli 1973 - den 31 december 1975. dock under förutsättning att 

ansökan hade kommit in till förmedlingsorganet senast den 30juni 1975. 

För beslut om riintefria förbiittringsltln fastställer riksdagen årligen en 

ram för det löpande kalenderåret och en preliminär ram för det närmast 

följande. Riksdagen har medgett att sådana lån får beviljas med högst 30 

milj. kr. under år 1982 och preliminärt med högst 25 milj. kr. under år _1983 

(prop. 1981/82: 126, CU 1981/82: 29, rskr 1981/82: 305). 

Bostadsstyrelsen 

Lån och bidragsgivningens omfilllning 

Fii~biittri11gs/ä11givninge11 har under. flera år minskat. Så har skett även 

under budgetåret 1981/82. Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet 

har dock fortsatt att öka. 

Förhiittringslångivningen under hudgetårcn 1979180-1981182 

Antal Antal Antal Beviljat belopp. Genomsnittligt 
inkomna beslut lägen- milj. kr. lånebelopp per 
ansök- heter i lägenhet. kr. 
ningar besluten Totalt varav 

ränte- Totalt varav 
fria lån ränte-

fria Ian 

1979/80 2094 1926 2194 63,8 :!8,8 29078 l3 140 
1980/81 1705 1443 1467 46,7 18,4 31809 1:!538 
1981/82 I 153 I 045 1055 38,Z 13.7 36176 12966 

Under budgetåret 1981/82 beviljades hostadsanpässningshidrag i något 

större omfattning än under närmast föregående budgetår. Även genom

snittsbeloppet per lägenhet ökade. 
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Beslut om bostadsanpassningsbidrag 1111der budgetåren !979/80-198li82 

Antal Beviljat 
lägenheter belopp. 
med bidrag milj. kr. 

1979/80 8945 75.6 
1980/81 8 745 76.9 
1981/82 9442 84,6 

Ändrade inkomstf?riinser för förbiittrings/ån 

Genomsnittligt 
bidrags belopp 
per lägenhet, kr. 

8452 
8 791 
8964 

Bostadsstyrelsen föreslår att inkomstgränserna för förbättringslån höjs i 

samma takt som folkpensionen med hänsyn till den anknytning som finns 

mellan inkomstgränserna för förbättrings!ån och folkpensionens storlek. 

Ramar för riintefria förhiittringslån 

Beträffande ramen för beslut om räntefria förbättringslån anför bostads

styrelsen att länsbostadsnämnderna har beräknat antalet beslut om förbätt

ringslån till ca 1200 under vart och ett av åren 1982 och 1983. Detta innebär 

en något lägre nivå än under budgetåret 1981/82. Besluten beräknas avse 

belopp för räntefria lån på 24. resp. 21 milj. kr. För år 1982 gäller redan en 

av riksdagen fastställd ram på 30 milj. kr. och för år 1983 preliminärt en 

ram på 25 milj. kr. Ramen för år 1984 bör likaså fastställas till 25 milj. kr. 

A11slugsbehm· 

Utbetalningarna av räntefria förbättringslån beräknas till högst 20 milj. 

kr. under vart och ett av budgetåren 1982/83 och 1983/84. 
Utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag kommer enligt länsbostads

nämndernas beräkningar under budgetåret 1982/83 att avse ca 9 700 lägen

heter och ett belopp av ca 85 milj. kr. samt under budgetåret 1983/84 ca 

10 200 lägenheter och ett belopp av ca 95 milj. kr. 

Ombyggnadsbidrag enligt förordningen ( 1981: 474) om statsbidrag i vissa 

fall till ombyggnad av bostadshus kan antas bli utbetalda under budgetåret 

1982/83. Under sexmånadersperioden juli-december 1981 beviljades to

talt. exkl. Stockholms län. lån till företag med drygt 7 000 lägenheter. Med 

hänsyn till att en del företag torde ha påbörjats på dispens förutsätts här att 

även lånebeslut i januari 1982 avser företag som kan bli berättigade till 

bidrag. Totalt blir då antalet lägenheter 8 800. Styrelsen antar att företag 

med ca 8 000 lägenheter får bidrag med hänsyn till färdigställandetidpunkt 

och arbetskraftskravet. Beloppet per lägenhet antas bli det maximala, dvs. 

15000 kr. Detta ger en utbetalning på 120 milj. kr. 

Ombyggnadsbidrag enligt förordningen ( 1982: 642) om statsbidrag i vissa 

fall till ombyggnad av bostadshus antas bli utbetalda under budgetåret 

1983/84. Styrelsen antar att bidragsgivningen enligt denna förordning blir 

av samma omfattning som enligt den föregående. Med hänsyn till att bidrag 

nu kan beviljas även företag i Stockholms län bör dock lägenhetsantalet 
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räknas upp till 9250. Bidrags beloppet per lägenhet antas bli 18000 kr., dvs. 

något under det.maximala (20000 kr.). Med dessa antaganden kan utbetal

ningen beräknas till 165 milj. kr. 
De här gjorda bedömningarna innebär att anslagsbelastningen skulle 

komma att uppgå till 215 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och till 270 milj. 

kr. för budgetåret 1983/84. 

Bostadsanpassningsbidrt1R för standardlziijande åtgärder 

Enligt förordningen ( 1982: 639) om bostadsanpassningsbidrag lämnas 

fr. o. m. år 1983 bidrag för standardhöjande anpassningsåtgärder. med 

högst 20000 kr. För överskjutande kostnad kan bostadslån beviljas. Ränte

bidrag beviljas för hela lånet. 
Som en konsekvens av vissa förenklingsförslag beträffande bostadslån 

för standardhöjande anpassningsåtgärder, som behandlas under anslagen 

B 3. Lån till bostadsbyggande och B 4. Räntebidrag m. m., föreslår styrel

sen två ändringar i fråga om bidrag för sådana åtgärder. För det första 

föreslås att bidrag för standardhöjande åtgärder skall kunna beviljas med 

ytterligare 10000 kr. som kompensation för förslaget att räntebidrag bara 

skall lämnas för den del av låneunderlaget som överstiger 25 000 kr. För 

det andra föreslår styrelsen - som en följd av att krav på egen insats 

föreslås infört för bostadslån för standardhöjande anpassningsåtgärder -

att bidrag skall kunna beviljas med ett belopp som motsvarar egen insats 

på bostadslånet, dock högst 5 000 kr. Styrelsen föreslår vidare av admini

strativa skäl att sådana bostadslån för standardhöjande anpassningsåt

gärder som är mindre än 5 000 kr. skall ersättas med bostadsanpassningsbi

drag. 

Föredragandens överväganden 

F örbiittringslån 

Jnkomstgränserna för förbättringslån höjdes den 1 juli 1982. För ogifta 

höjdes gränsen från 33 000 kr. till 35 000 kr. och för gifta från 49000 kr. till 

53000 kr. 
Bostadsstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning att inkomstgrän

serna liksom hittills höjs i samma takt som folkpensionerna. 

Med hänsyn till de höjningar av folkpensionerna som har skett sedan 

frågan om inkomstgränserna senast prövade~. förordar jag att gränsen för 

ogifta fastställs till 37 000 kr. och för gifta till 56 000 kr. Ändringen bör ske 

den 1 juli 1983. 

Den för år 1983 preliminärt fastställda ramen för förbättringslån är 25 

milj. kr. Jag förordar att ramen för 1983 fastställs till samma belopp. Även 

ramen för år 1984 bör fastställas till preliminärt 25 milj. kr. Liksom tidigare 

bör regeringen utverka riksdagens bemyndigande att vidga ramen för det 

första av de två åren, om det behövs av sysselsättningsskäl. 
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Bostadsanpas.rningshidrag 

Med anledning av förslag i prop. 1981/82: 126 om vissa ändringar i 

reglerna om stöd för individuell handikappanpassning av bostäder m. m. 

beslöt riksdagen (CU 1981/82: 29, rskr 1981/82: 305) i huvudsak följande 

ändringar av bidragssystemet. 

Möjligheten att bevilja bidrag för individuell handikappanpassning av 

bostäder utvidgas i några avseenden. Aven åtgärder av större omfattning 

som har samband med rehabilitering. funktionsträning och sjukvård blir 

bidragsberättigande. Vidare skall s. k. avlastningsfamiljer och icke sam

manboende föräldrar som har gemensam vårdnad om ett handikappat barn 

kunna beviljas bidrag i vissa fall. Aven åtgärder. som har samband med 

handikappade barns och ungdomars utveckling mot ett självständigt liv 

och åtgärder som har samband med liobbyverksamhet. blir i vissa fall 

bidragsberättigande. För handikappbetingade standardhöjande åtgärder 

som inte kostar mer än 20000 kr. skall bidrag beviljas. För dyrare åtgärder 

lämnas stöd dels som ett bidrag på 20000 kr., dels som ett bostadslån 

(bostadsanpassningslån) för den överskjutande kostnaden. Räntebidrag 

lämnas för hela bostadsanpassningslånet. 

Beslutanderätten decentraliseras i flertalet ärenden från länsbostads

nämnderna till kommunerna. 

Ändringarna i stödsystemet skall träda i kraft den I januari 1983. Beslu

tanderätten skall decentraliseras den l januari 1984. 

Regeringen har tidigare beviljat bostadsstyrelsen medel för informa

tions- och utbildningsinsatser avseende det nya bidragssystemet. Enligt 

vad jag har erfarit har bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna genom
fört sådana insatser riktade till handläggare och andra yrkeskategorier som 
kommer i kontakt med personer som kan behöva få bostaden anpassad. 

Enligt uppgift från bostadsstyrelscn planeras ännu en. informations- och 
utbildningsomgång under hösten 1983 inför decentraliseringen av beslutan

derätten i flertalet ärenden från länsbostadsnämnderna till kommunerna. 

Sistnämnda omgång kommer även att omfatta nya administrativa rutiner 
som föranleds av den kommande decentraliseringen. 

Som jag nämnde under anslagen B 3. Lån till bostadsbyggandc och B 4. 

Räntebidrag m. m. föreslår bostadsstyrelsen vissa ändringar för att göra 

bl. a. villkoren i fråga om bostadslån för ombyggnad mer enhetliga. Styrel

sens förslag kommer att behandlas inom ramen för den pågående över

synen av bostadslånereglerna. Som en följd av förenklingsförslagen beträf

fande bostadslånereglerna föreslår styrelsen vissa ändringar i reglerna för 

bostadsanpassningsbidrag i syfte att kompensera för de försämringar som 

bl. a. förslagen om ändrade räntebidragsregler för lån till standardhöjande 

handikappanpassning leder till. Jag förordar emellertid att resultatet av den 

pågående översynen av bostadslånereglerna avvaktas innan slutlig ställ

ning tas till styrelsens förslag om ändring av reglerna om bostadsanpass
ningsbidrag. 
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Anslagsbehv1• 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 270 milj. kr. Av detta 

faller 10 milj. kr. på räntefria förbättringslån. 95 milj. kr. på bostadsanpass

ningsbidrag samt 165 milj. kr. på ombyggnadsbidrag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de ändringar i fråga om inkomstgränserna för förbätt

ringslån som jag har förordat. 

2. medge att räntefria förbättringslån beviljas inom en ram av högst 

25 000 000 kr. under år 1983 och preliminärt inom en ram av högst 

25 000 000 kr. under år 1984. 
3. bemyndiga regeringen att besluta om ändringar av den under 2. 

upptagna ramen för långivningen under år 1983, om det behövs 
av sysselsättningsskäl, 

4. till \/iss bvstadsförbiittringsrerksamhet m. m. för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 270000000 kr. 

B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

74453 558 

13000000 

60000000 

Reservation 36796703 

Från anslaget utbetalas bidrag till förbättring av boendemiljön enligt 

förordningen (1975: 129) om bidrag av statsmcdel till förbättring av boen
demiljöer (ändrad senast 1980: 332). 

Bidrag kan lämnas för åtgärder som förbättrar boendemiljön i flerbo
stadshusområden. som har färdigställts före år 1975. Ytterligare förutsätt
ningar för bidrag är att åtgärderna behövs på grund av de sociala förhållan
dena i området eller avser ett bostadsområde där det finns betydande 
svårigheter att få avsättning för lägenheterna. Bidrag lämnas med högst 
75 % av den godkända kostnaden för åtgärden, dock högst med 3 000 kr. 

per lägenhet. Bostadslån och räntebidrag kan lämnas för de bidragsgrun

dande kostnader som inte täcks av bidraget. 

Bostadslån för åtgärder som förbättrar boendemiljön kan lämnas i vissa 

fall. om lånesökanden inte kan få bidrag för åtgärden. l sådana fall får 
låntagaren dock inget räntebidrag. 

Från anslaget kan regeringen också anslå medel till tävlingar och annat 
utvecklingsarbete. 

Ramen för beslut om bidrag är 60 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och har 
preliminärt fastställts till samma belopp för budgetåret 1983/84. 
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Bostadsstyrelsen 

Under budgetåret 1981/82 lämnades bidrag till förbättring av boemlemil

jön i 60 områden med sammanlagt 2 l 000 lägenheter. Föregående budgetår 

omfattades 72 områden med 35 000 lägenheter av bidragsgivningen. Bo

stadslån till förbättring av boendemiljön i områden, som inte fick bidrag, 

lämnades till 18 områden med sammanlagt 4600 lägenheter. 

Bidragen fördelades på 35 kommuner, varav 25 hade mer än I% outhyr

da lägenheter. I samtliga dessa senare kommuner har bidragsgivningen 

avsett omr~iden med outhyrda lägenheter. Nära 90 % av bidrags besluten 

har gällt allmännyttiga bostadsföretag eller kommuner. Miljöförbättrings

åtgärderna har i första hand avsett utemiljön men också fritidslokaler, 

trafiksäkerhet och tvättstugor. 

Det genomsnittliga bidrags beloppet var 2 625 kr. per lägenhet, en ökning 

från 1480 kr. föregående budgetår. 

Sedan budgetåret 1978/79 har det högsta bidrags beloppet varit 3 000 kr. 

per lägenhet. Bostadsstyrelsen föreslår att beloppet höjs till 4 500 kr. för att 

bidragets reala värde skall återställas. 

Bostadsstyrelsen föreslår att ramen för beslut om bidrag fastställs till 60 

milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Under budgetåret 1983/84 skall styrelsen utbetala 56.4 milj. kr. i bidrag 

beviljade under budgetåret 1981 /82. Med hänsyn till detta och till utbetal

ningar av förskott och av bidrag beviljade efter 1981/82 föreslår styrelsen 

att 60 milj. kr. anvisas anslaget för budgetåret 1983/84. 

}'öredragandens överväganden 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 1982/83: 8. 

rskr 1982/83: 112) om ändrade regler för boendemiljöbidrag. Det högsta 
bidragsbeloppet per lägenhet har höjts från 3 000 kr. till 4 500 kr. För hyres

husområden kan bidrag lämnas även för att hindra att det uppstår sociala 
·problem eller uthyrningssvårigheter, om bidragsansökan inlämnas före den 

I juli 1983. Vidare har ramen för beslut om bidrag vidgats från 60 milj. kr. 

till 85 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

I samband med förslagen om dessa åtgärder anmälde jag att övervägan

den pågick om hur det samlade stödet för förbättringar av boendemiljön 

borde utformas fr. o. m. budgetåret 1983/84. En utgångspunkt var därvid 

att skapa ytterligare garantier för att boendemiljöbidragen blir en del av ett 

långsiktigt program för social och fysisk förbättring av bostadsområden. 

F. n. finns det två stödformer för förbättring av boendemiljön. Boende

miljöbidrag i förening med bostadslån med räntebidrag lämnas i princip till 

de områden som har de största förbättringsbehoven. Bostadslån utan 

räntebidrag lämnas i övriga fall. 

Enligt min mening bör boendemiljöbidragen även framdeles lämnas till 
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de förbättringar av boendemiljön som är mest angelägna ur samhällets 

synpunkt. Åtgärder som behövs på grund av de sociala förhållandena och 

uthyrningssituationen tillhör de mest angelägna. Även andra faktorer kan 

dock behöva påverka prioriteringen av bidragen i fråga om hyreshus. De 
hidragssökandes förutsättningar att använda boendemiljöbidragen för att 

åstadkomma en bestående social och fysisk förbättring av bostadsområdet 

är en sådan faktor. 
Enligt min mening kan hyresgästinflytandet i det berörda området ha 

stor betydelse för de långsiktiga effekterna av åtgärder för att förbättra 

boendemiljön. Jag avser då inte bara ett inflytande över åtgärderna som 
sådana utan ett ekonomiskt inflytande över områdesförvaltningen som 

helhet på grundval av ett särskilt avtal som preciserar parternas rättigheter 
och skyldigheter i ett flerårigt perspektiv. På grundval av ett sådant avtal 

har hyresgästerna möjligheter att göra rimliga avvägningar mellan förbätt

ringsåtgärder och åtgärder i den löpande förvaltningen. De blir också 

delaktiga i områdesförvaltningen i ett långsiktigt perspektiv. 

En annan fråga av vikt för de långsiktiga effekterna av förbättringsåtgär

der är hur fastighetsförvaltningen i området är organiserad. Om förvalt

ningen sker i begränsade förvaltningsenheter kan den bidragssökande hålla 

en fortlöpande överblick över bostadsområdet och fatta de beslut som 
krävs i den löpande förvaltningen i samverkan med hyresgästerna. Även 

bostadsförvaltningens organisation har alltså stor betydelse för möjlighe

terna att genomföra åtgärder med en lämplig inriktning och att få bestående 
effekter av dessa åtgärder. De organisatoriska krav som bör ställas i dessa 

sammanhang är emellertid svåra att uttrycka på ett entydigt sätt. Enligt 

min mening bör de huvudsakliga kraven vara att det finns ett geografiskt 

ansvar i förvaltningsorganisationen och att detta ansvar omfattar ekono

miska och tekniska frågor samt hyresgästkontakter. 
Jag förordar därför i fråga om hyreshus att bidrag till förbättring av 

!.Joendemiljön skall kunna lämnas under förutsättning att hyresgästerna i 
det berörda området har ett ekonomiskt inflytande över förvaltningen och 
att förvaltningen sker i begränsade förvaltningsenheter. I dessa fall bör det 
alltså inte ställas några krav på att åtgärderna skall behövas på grund av de 
sociala förhållandena i bostadsområdet eller på grund av att andelen tom
ma lägenheter är hög. Däremot bör det ju självfallet finnas behov av 

förbättringsåtgärderna. 

Vad jag nu har förordat innebär en fortsatt vidgning av tillämpningsom

rådet för boendemiljöbidrag även efter budgetåret 1982/83. Samtidigt ställs 

dock nya krav på hyresgästinflytande och begränsade förvaltningsenheter 

som villkor för det vidgade tillämpningsområdet. På längre sikt finns det 

enligt min mening anledning att ställa samma villkor också i de fall där 
boendemiljöbidrag lämnas för områden med sociala problem och uthyr

ningssvårigheter. Jag avser senare att återkomma till dessa frågor. 
Det vidgade tillämpningsområde som jag har förordat för boendemiljöbi-
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drag innebär att bidragsgivningen bör utökas. Jag förordar därför att ramen 

för beslut om bidrag bestäms till 85 milj. kr. för budgetåret 1983/84. För 

budgetåret 1984/85 kan ramen preliminärt bestämmas till 60 milj. kr. 

Beslut om bostadslån för åtgärder som förbättrar boendemiljön men inte 

stöds med boendemiljöbidrag får under inneva~ande budgetår meddelas 

intill ett belopp av 35 milj. kr. Under föregående budgetår utnyttjades 

endast en mindre del av ramen. Jag förordar att ramen fastställs till oför

ändrat 35 milj. kr. också under budgetåret 1983/84. 

Anslagshehovet för boendemiljöbidrag beräknar jag till 60 milj. kr. för 

nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om tillämpningsområdet för 

boendemiljöbidrag, 

2. medge att beslut om bidrag till förbättring av boendemiljön får 

meddelas intill ett belopp av 85 000 000 kr. under budgetåret 

1983/84 och preliminärt intill ett belopp av 60000000 kr. under 

budgetåret 1984/85, 

3. medge att beslut om bostadslån till förbättring av boendemiljön 

utan samband med boendemiljöbidrag får meddelas intill ett be

lopp av 35000000 kr. under budgetåret 1983/84, 

4. till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 60000000 kr. 

B 10. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

28373 300 

17000000 

24000000 

Reservation 6975730 

Från anslaget betalas ut dels anordnings- och inventariebidrag till all

männa samlingslokaler enligt bestämmelserna i kungörelsen ( 1973: 400) om 

statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794, ändrad se

nast 1980: 336), dels bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler. 

För anordnande av allmänna samlingslokaler utbetalas även lån från ansla

get B 11. Lån till allmänna samlingslokaler. 

Bestämmelserna om anordningshidrag och lån för allmänna samlingslo

kaler innebär i korthet att bidrag och lån beviljas kommuner, aktiebolag, 

föreningar eller stiftelser för nybyggnad. ombyggnad eller köp av byggna

der i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. Anordnings

bidrag beviljas med högst 30% eller, när särskilda skäl föreligger, med 

högst 35 %· av låneunderlaget. Lån beviljas med högst det belopp som 

. tillsammans med anordningsbidraget motsvarar 50% av låneunderlaget. 
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Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag beviljas 

för att anskaffa inventarier till allmänna samlingslokaler. Inventariebidrag 

kan medges med högst 10% av låneunderlaget till den del detta inte 

överstiger 500 000 kr. och 5 % av överskjutande belopp. Bidraget får dock 

inte överstiga 400000 kr. 

För beslut om bidrag och lån fastställer riksdagen för varje budgetår en 

gemensam ram, av vilken en viss angiven del får ta.si anspråk för bidrag. 

Ärenden om bidrag och lån handläggs inom bostadsstyrelsen av en 

samlingslokaldelegation. 

Bostadsstyrelsen 

Ramen för beslut om lån och bidrag under budgetåret 1981/82 fast

ställdcs,ursprungligen till 30 milj. kr., varav högst 20 milj. kr. för bidrag. 

Genom beslut av regeringen den 13 maj 1982 vidgades ramen av sysselsätt

ningsskäl med 15 milj. kr., varav högst 10 milj. kr. för bidrag, för åtgärder i 

vissa län och med igångsättning under viss tid. Ramarna är helt utnyttjade. 

Ramen för budgetåret 1982/83 har fastställts till 30 milj. kr .. varav högst 

20 milj. kr. för bidrag. Bostadsstyrelsen har i särskild skrivelse hemställt 

att ramen vidgas med 30 milj: kr. Samlingslokaldelegationen hade i augusti 

månad 1982 ansökningar om stöd på sammanlagt ca 212 milj. kr. Av dessa 

har delegationen förhandsgranskat och lämnat positiva besked om stöd på 

sammanlagt ca 61 milj. kr. Delegationen har med hänvisning till det otill

räckliga resursutrymmet tills vidare bordlagt ansökningar om förhands

granskningar av vissa större projekt på sammanlagt ca 112 milj. kr. Med 

hänvisning till efterfrågan på stöd föreslår bostadsstyrelsen att ramen för 

budgetåret 1983/84 fastställs till 60 milj. kr., varav högst 40 milj. kr. för 
bidrag. 

Bostadsstyrelsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag 

under budgetåret 1982/83 till 24 milj. kr., vilket täcks av en reservation på 7 

milj. kr. och ett anslag på 17 milj. kr. Utbetalningarna av bidrag under 

budgetåret 1983/84 beräknas till 26 milj. kr. 
I fråga om bidraget till riksorganisationerna understryker bostadsstyrel

scn liksom tidigare år betydelsen av att de ~amlingslokalägande riksorgani

sationcrna tillförs nödvändiga medel för att bedriva den rådgivnings- och 

konsultverksamhet som har anknytning till lån- och bidragsgivningen. 

Styrelsen föreslår i enlighet med förslag från samlingslokaldclcgationen att 

bidraget till organisationerna räknas upp till 2,2 milj. kr. för att kompense

ra sedvanliga kostnadsökningar. Av detta bör 200000 kr. avse sådant 

tekniskt/ekonomiskt utrednings- och projekteringsarbetc som bedrivs 

inom riksorganisationerna. 
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Föredragandens överväganden 

År 1979 tillkallades en parlamentarisk kommitte med uppgift att utreda 

principerna för det statliga stödet till allmänna samlingslokaler. Kommit

ten, som antog namnet samlingslokalkommitten, överlämnade hösten 1981 

sitt betänkande (SO U 1981: 63 J Samhället och samlingslokalerna. Betän

kandet har remissbehandlats. 

Kommitten understryker de allmänna samlingslokalernas stora betydel

se för föreningslivet och därigenom också för en bred samverkan mellan 

människor bl. a. i fråga om kultur- och fritidsfrågor. Kommitten anser att 

stödet till allmänna samlingslokaler i princip bör behållas oförändrat men 

föreslår, liksom bostadsstyrclsen i sin anslagsframställning och riksorgani

sationerna för samlingslokaler i en skrivelse. en kraftig uppräkning av 

ramarna för stödet. Kommitten föreslår vidare, att anordningsbidragen till 

kommunerna skall upphöra och att amorteringsfrihet skall medges under 

det första året för lån till allmänna samlingslokaler. Kommittens förslag om 

upprustningsbidrag till handikappanpassning och energibesparande åtgär

der har behandlats tidigare lprop. 1981/82: 100 bil. 16, CU 1981/82: 15, rskr 

1981/82: 171 ). 

Jag ansluter mig helt till samlingslokalkommittcns värdering av de all

männa samlingslokalernas roll i samhället och noterar att kommitten inte 

har förordat några principiella förändringar av stödet till de allmänna 

samlingslokalerna. När det gäller avvägningen av samhällets insatser för 

att främja investeringarna inom samlingslokalsektoril anser jag dock att 

'den måste bli beroende av de samhällsekonomiska resurserna och sysscl
sättningsläget på byggarbetsmarknaden. Den långsiktiga investeringsnivå i 

fråga om nybyggnad som dagens ramar ger uttryck fö; bör enligt min 
mening kunna frångås när det behövs av sysselsättningsskäl. Sådana ställ

ningstaganden bör göras i ett samlat sysselsättningspolitiskt perspektiv. 

Jag förordar därför att ramen för beslut om anordningsbidrag m. m. och lån 
till allmänna samlingslokaler under budgetåret 1983/84 fastställs till 30 milj. 

kr. varav högst 20 milj. kr. för bidrag. Regeringen bör begära riksdagens 

bemyndigande att få överskrida ramen om det behövs av sysselsättnings

skäl. 

I likhet med bl. a. Svenska kommunförbundet anser jag att anordningsbi

drag även i fortsättningen bör kunna lämnas till kommunerna. Jag är inte 

heller beredd att tillstyrka kommittens förslag om amortedngsfrihct. 

Folkparkernas Centralorganisation har hemställt bl. a. om att folkpar

kernas lokaler skall betraktas som allmänna samlingslokaler och att organi

sationen skall få bidrag som riksorganisation för samlingslokaler. För egen 

del vill jag i huvudsak ansluta mig till de bedömningar av frågan som har 

gjorts vid flera tidigare tillfällen. I de fall folkparkernas lokaler uppfyller de 

krav som ställs på allmänna samlingslokaler lämnas samlingslokalstöd 

även till folkparkerna. Med en samhällsekonomisk resursknapphet och 
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stora, dokumenterade investeringsbehov i samlingslokalsektorn är det en

ligt min mening inte lämpligt att vidga tillämpningsområdet för stödet till 

allmänna samlingslokaler. 

Jag beräknar behovet av medel för -utbetalning av anordningsbidrag 

m. m. till 24 milj. kr. under nästa budgetår. Jag har därvid beräknat medel 

även för bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler med samman

lagt 2060000kr. Av beloppet hör 200000 kr. användas för sådant gemen

samt tekniskt/ekonomiskt utrednings- och projekteringsarbete som utförs 

av riksorganisationerna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt lån 

för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1983/84 får med

delas inom en ram av 30000000 kr.. varav högst 20000000 kr. får 

tas i anspråk för bidrag, 

2. medge att den under 1. angivna ramen får överskridas om det 

behövs av sysselsättningsskäl. 

3. till Annrdningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 24000000 kr. 

B 11. Lån till allmänna samlingslokaler 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

14463 900 

13000000 

13 000000 

Reservation 404812 

Från anslaget betalas ut lån till nybyggnad. ombyggnad eller köp av 

samlingslokaler enligt kungörelsen ( 1973: 400J om statligt stöd till allmänna 

samlingslokaler (omtryckt 1976: 794. ändrad senast 1980: 336). En redogö
relse för lånebestämmelserna har lämnats under anslaget B 10. Anord
ningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler. 

För varje budgetår fastställs en ram för långivningen. Denna ram omfat

tar också bidragsgivningen som har redovisats under anslaget B 10. Ram
frågan har behandlats där. 

Bostadsstyrelsen 

Under budgetåret 1980/81 beviljades lån till ett belopp av 11,2 milj. kr. 

medan 16,2 milj. kr. beviljades under budgetåret 1981/82. Med ledning av 

detta beräknar bostadsstyrelsen utbetalningarna under budgetåret 1982/83 
till ca 13 milj. kr. 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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Utbetalningarna för budgetåret 1983/84 kan beräknas till ca 13 milj. kr. 

Med hänsyn till oregelbundenheter i utbetalningarna bör enligt styrelsens 

uppfattning anslaget ge utrymme för utbetalning av ett större belopp, 

förslagsvis 15 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar behovet av medel för utbetalningar av lån till allmänna 

samlingslo~aler till 13 milj. kr. under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till allmänna samlingslokaler för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 13000000 kr: 

B 12. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 
m.m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

17794296 

35000000 

33000000 

Reservation 34884 

Från anslaget betalas ut upprustningsbidrag och medel för s. k. särskild 

eftergift till allmänna samlingslokaler samt energisparbidrag för vissa lo

kaler m. m. 
Bestämmelserna om upprustningsbidrag och s. k. särskild eftergift finns 

i kungörelsen 0973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 

(omtryckt 1976: 794, ändrad senast 1980: 336). Bestämmelserna innebär i 

korthet att bidrag kan medges med högst 50% av kostnaderna för upprust

ningar av allmänna samlingslokaler, inkl. utbyten eller kompletteringar av 

inventarier i sådana lokaler och betalning av skulder. För lokalanpassning

ar och inventarieanskaffningar som avser handikappades sårskilda behov 

beviljas upprustningsbidrag med ett belopp som motsvarar utgiften för 

åtgärderna intill i regel lOO 000 kr. För överskjutande utgifter medges 

bidrag med högst 50%. Enligt kungörelsen kan vidare statligt lån enligt 

äldre bestämmelser under vissa förutsättningar efterges, s. k. särskild ef

tergift. 

Bestämmelserna om energisparbidrag för vissa lokaler m. m. finns i 

förordningen ( 1982: 264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i 

byggnader_m. m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser. Bidrag kan 

medges med högst 35 % av kostnaderna för energibesparande åtgärder i 

byggnader m. m. som tillhör organisationer eller stiftelser som inte bedri

ver näringsverksamhet och som inte har landstingskommun, kommun eller 

svenska kyrkan som huvudman. Bidrag lämnas inte orri åtgärderna avser 
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bostäder eller lokaler som kan ingå i låneunderlag för bostadslån eller om 

stöd kan lämnas enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna 

samlingslokaler. 
För varje budgetår fastställer riksdagen ramar för beslut om stöd. Ra

men för upprustningsbidrag och s. k. särskild eftergift har för budgetåret 

1982/83 fastställts till 14 milj. kr. och ramen för energisparbidrag för vissa 

lokaler m. m. till 4.2 milj. kr. Regeringen beslöt den 16 september 1982 med 

stöd av riksdagens bemyndigande att vidga ramen för upprustningsbidrag 

med 10 milj. kr. Upprustningsbidrag för handikappanpassning lämnas utan 

rambegränsning. 
Ärenden om bidrag och särskilda eftergifter handläggs inom bostadssty

relsen av en samlingslokaldelegation. 

Bostadsstyrelsen 

Ramen för beslut om upprustningsbidrag m. m. fastställdes ursprungli

gen till 12 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Genom beslut av regeringen den 

13 maj 1982 vidgades ramen av sysselsättningsskäl med 15 milj. kr. för 

åtgärder i vissa län och med igångsättning under viss tid. Ramarna har 

utnyttjats helt. 

Samlingslokaldelegationen hade i augusti månad 1982 ansökningar om 

sammanlagt ca 81 milj. kr. Det innebär att väntetiden för bidrag f. n. är ca 

fem år. 
Med hänvisning till efterfrågan på bidrag föreslår bostadsstyrelsen att 

ramen för budgetåret 1983/84 fastställs till 29 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag 

under budgetåret 1982/83 till 35 milj. kr. vilket täcks av årets anslag. 

Reservationen är obetydlig. Om styrelsens förslag till vidgad ram för 
budgetåret 1982/83 bifalls, kan utbetalningarna för budgetåret 1983/84 be

räknas till 35 milj. kr. och anslaget behöver därför anvisas detta belopp. 
Bostadsstyrelsen föreslår vidare att ramen för beslut om energisparbi

drag till vissa lokaler m. m. fastställs till 4,2 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Enligt min mening är väntetiderna för upprustningsbidrag oroväckande 

långa. Samtidigt är upprustningsverksamheten särskilt angelägen, bl. a. 

därför att den kan begränsa kostnaderna för lokalernas fortsatta drift. 

Jag förordar därför att ramen för beslut om upprustningsbidrag m. m. till 

allmänna samlingslokaler under budgetåret 1983/84 vidgas med 10 milj. kr. 

och således fastställs till 24 milj. kr. Liksom innevarande budgetår bör 

bidrag till handikappanpassning av allmänna samlingslokaler få medges 

utan rambegränsning. Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att 

få överskrida ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. 
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Vidare förordar jag. i likhet med bostadsstyrelsen. att ramen för beslut 

om cncrgisparbidrag för vissa lokaler m. m .. under budgetåret 1983/84 

fastställs till 4,2 milj. kr. 

Jag beräknar anslagsbehovet under nästa budgetår till 33 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna sam

lingslokaler får meddelas inom en ram av 24000000 kr. under 

budgetåret 1983/84. 

2. medge att den under 1 angivna ramen får överskridas om det 

behövs av syssclsättningsskäl. 

3. medge att beslut om energisparbidrag för vissa lokaler m. m. får 

meddelas inom en ram av 4 200000 kr. under budgetåret 1983/84. 

4. till Upprustningshidrag m .m. till allmänna samlingslokaler 

m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett rcservationsanslag av 

33 000 000 kr. 

B 13. Lån till förvärv av bostadsrätt 

Nytt anslag (förslag) 25 000 000 

Riksdagen beslutade vid 1981/82 riksmöte (prop. 1981/82: 169. CU 

1981/82: 41, rskr 1981/82: 364) att underlätta för hyresgäster att genom en 

bostadsrättsförening förvärva hyrcsfastigheter för ombildning av hyresrätt 

till bostadsrätt. Ett statligt behovsprövat lånestöd infördes för dem som av 
ekonomiska skäl annars kunde tvingas.att avstå från att delta i en över

gång. 

Bestämmelserna om lån till insats vid forvärv av bostadsrätt finns i 

förordningen ( 1982: 541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyres

rätt till bostadsrätt. 

lnsatslåncn är behovsprövade. De lämnas med ett belopp som motsva

rar 80% av grundavgiften. Lånet får dock inte överstiga 20t;>c av lägenhe

tens andel av anskaffningskostnaden för fastigheten eller tomträtten. Lå

nebeloppet måste också uppgå till minst 5 000 kr. För insatslån skall 

betalas ränta efter en räntesats som fastställs av regeringen för ett kalen

derår i sänder. Amortering betalas enligt de villkor som gäller för annui

tetslån med I 0 % ränta. Eftergift av hela eller en del av lånet kan medges 

om det finns synnerliga skäl med hänsyn till låntagarens inkomst- och 

förmögenhetsförhållanden på längre sikt. 

Utbetalningarna av insatslån belastar under budgetåret 1982/83 reserva

tionsanslaget B 3. Lån till bostadsbyggande. 
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Bostadsstyrelsen 

Långivningens omfattning är svår an beräkna. Bostadsstyrelsen hänvi

sar till den uppskattning som gjordes i prop. 1981/82: 169 med förslag till 

åtgiirder för att främja övergång från hyresrätt till bostadsrätt .m. m. Därvid 

antogs att vid en omvandling av 5 000 lägenheter per år antalet ansökningar 

om lån inte torde komma att överstiga I 000. Detta motsvarar en lånevolym 

på ca 25 milj. kr. per år i 1980 års prisnivå. 

Enligt styrelsens uppfattning torde ca 10 milj. kr. bli utbetalat under . 

budgetåret 1982/83 och 25 milj. kr. under budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden. 

Lån till insatsen vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt belastar 

under innevarande budgetår reservationsanslaget B 3. Lån till bostadsbyg

gande. Jag finner det rimligt att de hushållskategorier som har svårigheter 

att ta upp lån på den allmänna kreditmarknaden även fortsättningsvis ges 

möjlighet att erhålla ett statligt lånestöd så att de inte av ekonomiska skäl 

tvingas att avstå från att delta i en övergång till bostadsrätt. Ett särskilt 

reservationsanslag bör skapas för utbetalning av lån för detta ändamål. 

Bostadsstyrelsen har uppskattat medelsbehovet till 25 milj. kr. under 

budgetåret l 983/84. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringeri 

föreslår riksdagen 
att till Lån till förvärv av bostadsrätt för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 25 000000 kr. 

Byggnadsforskning, energihushållning m. m. 

B yggnadsforskning 

Statens räd för bygg11adsj(1rsk11ing har som uppgift att initiera och stödja 

forskning. utveckling och rationalisering inom byggsektorn. Ansvarsområ

det omfattar stora delar av samhällsbyggandet. 

Rådet skall fördela tillgängliga medel till dels verksamheten vid statens 

institut för byggnadsforskning, dels andra forskriingsinstitutioner. företag 

och enskilda forskare. Dessutom skall rådets kanslikostnader och övriga 

programverksamhet betalas med dessa medel. 
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Rådet svarar inom sina program Samhällsplanering, Byggnadsplanering 

och Byggnadsteknik för det allmänna forsknings- och utvecklingsarbetet 

inom bebyggelseplanei-ingens och byggnadsteknikens område. Med pro

grammen Byggnadsplanering och Byggnadsteknik samordnas stöd till 

forskningsinriktat experimentbyggande inom bostadsförsörjningen. 

Rådet ansvarar vidare för program 3 Energianvändning för bebyggelse 

inom _det av riksdagen beslutade huvudprogrammet Energiforskning (prop. 

1980/81: 90. NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381 samt prop. 1980/81: 133, CU 

1980/81: 37. rskr 1980/81: 384). I den programstruktur som tillämpas av 

rådet motsvaras detta verksamhetsområde av programmet Lokala energi

källor. Rådet svarar slutligen för forsknings-, utvecklings- och demonstra

tions verksamhet m. m. som rör energihushållning i ny och befintlig bebyg

gelse och installationsteknik som är anpassad till nya värmetillförselsätt. 

Detta verksamhetsområde motsvaras av programmet Energihushållning. 

Med dessa båda program samordnas stöd till forskningsinriktat experi

mentbyggande inom energiområdet. 

Rådets verksamhet finansieras under innevarande budgetår över föl

jande anslag på statsbudgeten. 

Under bostadsdepartementets huvudtitel: 

B 14. Byggnadsforskning 

B 15. Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen. 

B 16. Lån till experimentbyggande inom energiområdet m. m. 

B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

Under industridepartementets huvudtitel: 
F 13. Energiforskning, Program 3 Energianvändning för bebyggelse. 

I följande sammanställning redovisas det totala beslutsutrymmet under 

budgetåret 1982/83 inom rådets ansvarsområde. Beslutsramarna är förde

lade på program och anslag. 

Program/ Anslag B 14. B 15. B 16. B 17. Totalt F 13. 
Beslutsramar milj. kr. bostads- industri-

dep. dep. 

I. Samhällsplanering 16.4 16.4 0.5 
2. B yggnadsplanering 37.4 2.5 39,9 
3. Byggnadstcknik 65,3 2.6 67.9 
4_ Lokala energikällor 44.6 44.6 54,5 
5. Energihushållning 3.4 34,8 38.2 
6. Information 7.6 3,9 11.5 3.7 
7. Internationellt 

samarbete 0,9 0.6 1,5 1,5 
8. Kansli 7.9 3,5 11.4 7.8 

Summa 135,5 5, 1 48,0 42,8 231,4 68,1! 
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Det åligger r~det att löpande upprätta verksamhetsplaner. I anslagsfram

ställni~gen för budgetåret 1981/82 lämnade rådet en sådan plan för verk

samheten under budgetåren 1981/82-1983/84. Budgetåret 1983/84 är såle

des det sista året i det nu pågående treårsprogrammet. 
Verksamheten under den innevarande planeringsperioden har inom om

rådena energianvändning och energihushållning sin utgångspunkt i riksda

gens beslut i anslutning till den energipolitiska propositionen våren 1981 

(prop. 1980/81:90. NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381) och propositionen 

angående riktlinjer för energisparverksamheten i byggnader m. m. (prop. 

1980/81: 133. CU 1980/81: 37, rskr 1980/81: 384). 

När det gäller verksamheten i övrigt gav statsmakterna i samband med 

1981 års budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 16, CU 1980/81: 29, rskr 

1980/81: 244) vissa riktlinjer för forsknings- och utvecklingsverksamheten 

under treårsperioden. Statsmakternas ställningstaganden med anledning 

av 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 16, ev 1981/82: 24, 

rskr 1981/82: 238) innebar att de mål och riktlinjer som riksdagen tidigare 

beslutat om ytterligare underströks. 

Statsmakterna har också fr. o. m. budgetåret 1978/79 angett en plane

ringsnivå för den allmänna byggnadsforskningen. Enligt riksdagens beslut 

skall rådet planera den icke energiinriktade verksamheten på ett sådant 

sätt att omfattningen budgetåret 1984/85 inte överstiger 117 milj. kr. i det 

penningvärde som rådde budgetåret 1981/82. 

I 1981 års budgetproposition framhöll föredraganden att det behövdes en 

samlad utvärdering och analys av den forsknings- och utvecklingsverk

samhet som rådet hittills har bedrivit. Denna översyn är nu avslutad och 

resultatet har redovisats till regeringen. Samtidigt har rådet på uppdrag av 

regeringen redovisat sin uppfattning om behovet av forskning och utveck

ling inom byggsektorn under 1980-talet. 

Statens råd för byggnadsforskni.ng 

Statens råd för byggnadsforskning lämnar i sin anslagsframställning en 
redovisning av den planerade verksamheten inom de olika programmen i 

huvudsak enligt följande. 

Rådet koncentrerar sedan länge sina insatser till områdena energihus

hållning, värmepumpsteknik samt ombyggnad och underhåll. Den nyligen 

inledda satsningen på tung anläggningsteknik fortsätter. Rådets anslags

framställning för budgetåret 1983/84 innebär i huvudsak ett fullföljande av 

redan fattade beslut. Mellan rådets huvudprogram sker emellertid en viss 

omförddning till förmån för det byggnadstekniska området speciellt vad 

gäller material- och konstruktionsfrågor, produktionsfrågor och frågor om 
ekonomi i byggandet. 
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Inom program I. Samhällsplanering - kommunal planering, prioriterar 

rådet forsknings- och utvecklingsinsatser som kan medverka till en bättre 

kostnadsstyrning av bebyggelseplaneringen och en bättre samordning av 

fysisk och ekonomisk planering. Särskild vikt läggs vid sambandet mellan 

den fysiska planeringen och energiplaneringen i kommunerna samt vid 

utvecklingen av metoder för samhällsekonomiska bedömningar. Verksam

heten avgränsas till områden som kan väntas bli strategiskt viktiga i kom

munernas planering under 1980-talet. 

Inom program 2. Byggnadsplanering. prioriterar.rådet insatser som syf

tar till att begränsa kostnadsutvecklingen i byggande och förvaltning och 

att kartlägga angelägna bostadsbehov samt insatser inom bostads- och 

stadsförnyelseområdet. I sammanhanget kan nämnas den tävling om "den 

goda bostaden i 80-talets ekonomi'" som rådet har utlyst under våren 1982. 

Syftet med tävlingen är att stimulera utvecklings- och experimentverksam

het samt att belysa byggnormernas betydelse för bostadsbyggandets k vali

tet. Tävlingen väntas resultera i olika experimentbyggnadsprojekt under år 

1984. 

Program 3. Byggnadsteknik. omfattar forsknings- och utvecklingsverk

samhet om material och konstruktioner inom byggnads- och anläggnings

området samt frågor om produktion. drift och underhåll av byggnader och 

anläggningar. Bakomliggande teori- och metodutveckling samt branschge

mensamma frågor om standardisering och egenskapsredovisning ingår 

också i programmet. Programmet Byggnadsteknik prioriteras i förhållande 

till den övriga icke energiinriktade byggnadsforskningen. 

Rådet har möjlighet att lämna lån till experimentbyggande inom pro
grammen Byggnadsplanering och Byggnadsteknik. I en skrivelse den 27 
september 1982 har rådet hemställt att· den beslutsram som bestämmer 

utrymmet för verksamheten vidgas samt att de bestämmelser som reglerar 

långivningen i vissa avseenden ändras för att underlätta en planerad ökning 

av experimentbyggnadsverksamheten. Av skrivelsen framgår bl. a. föl
jande. 

Experimentbyggnadsverksamhet har inletts i begränsad omfattning. Hit

tills har stöd främst lämnats till hissinstallationer. Det tillgängliga utrym

met har av rådet bedömts vara så begränsat att en vidare information 

omkring verksamheten inte har ansetts befogad. Trots detta har olika 

kategorier av beställare. entreprenörer och materialtillverkare presenterat 

en rad uppslag fÖr rådet. Det har då kommit fram att en utvidgning av 

verksamheten lättare kan åstadkommas med vissa ändringar i de nuvaran

de bestämmelserna för experimentbyggnadslån. Rådet anser därför att 

stödet bör kunna lämnas som bidrag eller kombinationer av bidrag och lån. 

Rådet planerar nu en ökad experiment- och demonstrationsverksamhet 

inom ombyggnads- och stadsförnyelseområdet. Rådets planering för verk

samheten ansluter nära till de tankegångar som stadsförnyelsekommitten 

har lagt fram i sitt betänkande Stadsförnyelse och bostadsförbättring (SOU 
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1981: 99). En ökad satsning på experiment- och demonstrationsverksamhe

ten bör enligt rådet i ett inledningsskede riktas in på ytterligare försök med 

handikappanpassning. Vidare bör några geografiskt och byggnadstypolo

giskt väl valda objekt tas fram för att demonstrera varsam ombyggnad. 

Därefter kan verksamheten successivt riktas in på metoder för förnyelse 

av bostadsområden samt på byggprocessen. 
Rådet anser· vidare att en utbildningsverksamhet som riktar sig till alla 

parter som medverkar i ombyggnads- och förnyclseverksamheten behöver 

byggas upp. För detta syfte behöver den omfattande kunskap som redan 

finns sammanställas och föras ut. Väsentliga kvalitativa förbättringar och 

bättre ekonomi vid ombyggnad skulle enligt rådet kunna vinnas om kun

skapsnivån hos dem som medverkar i ombyggnadsprocessen höjs. 

Enligt rådets uppfattning måste en koncentrerad utbildningsaktivitet 

knyta an till de forskningsresultat som tas fram men också utnyttja de 

kunskaper som redan i dag finns inom ombyggnadssektorn. Experiment

och demonstrationsverksamhetcn bör dessutom kunna utnyttjas i skilda 

utbildningsmoment. 

När det gäller program 4, Lokala energikällor. följer verksamheten det 

treårsprogram för energiforskning som riksdagen beslutat om. Verksamhe

ten inriktas i huvudsak mot utvärderingen inom det s. k. Sol 85-program

met, som behandlar förutsättningarna för att ta i anspråk lokala energikäl

lor. I förhållande till treårsprogrammet föreslås emellertid vissa mindre 

förändringar i strukturen för delprogrammen. Förändringarna syftar bl. a. 

till att ge utrymme för att bättre beakta frågor om införande av ny ~nergi
teknik på kommunal nivå och att bättre anpassa verksamheten till utvär

deringsskedet inom Sol 85-programmet. Delprogrammet Värmepumpar 

följer i huvudsak verksamhetsplanen. Rådet konstaterar att kunskaperna 

om hur värmepumptekniken kan utnyttjas fortfarande är otillräckliga och 
utgör ett allvarligt hinder för införande av värmepumpar i stor skala. Ett 
utbildningsprogram som riktar sig till alla inblandade kategorier är därför 

nödvändigt. Det industriella samarbetet fördjupas ytterligare. Delprogram

met Värmeutvinning ur mark och vatten inriktas på utvärdering av driftser

farenheter och miljöaspekter. Endast begränsade insatser bedöms erfor

derliga för stöd till förstudier och projektering, eftersom intresset för 

värmeutvinning ur mark och vatten i dag är betydligt större än vad som 

tidigare förväntades. Detta motiverar att rådets initiering av nya projekt i 

stort sett kan upphöra. Däremot fordras medel för sådan forskning och 

teknikutveckling som aktualiseras av resultat från pågående verksamhet -

speciellt för utveckling av storskaliga tillämpningar. Delprogrammet Vär

melagring i mark och vatten möter ett ökat intresse. Verksamheten följer 

verksamhetsplanen. Även delprogrammen Termokemisk energilagring 

resp. Värmedistribution genomförs i enlighet med verksamhetsplanen och 

inriktas främst på kompetensuppbyggnad. 
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Inom energiområdet går forsknings- och utvecklingsverksamheten mot 

ett ~kede av systeminriktade projekt med inslag av värmepumpar, sol- och 

värmeupptagande system, energilager och hetvattendistribution för låga 

temperaturnivåer. Betydelsen av ett systeminriktat utveeklingsarbete som 

även engagerar bygg-, komponent- och materialindustrin kommer enligt 

rådet att öka i detta skede av energiforskningsprogrammet. 

Mot bakgrund av förestående forsknings- och utvecklingsarbete be

dömer rådet att de resurser som f. n. står till rådets förfogande för bidrag 

till forsknings- och utvecklings verksamheten - bl. a. förstudier. projekte

ring och utvärdering - inom programmet Lokala energikällor är otillräck

liga. 

Beträffande program 5. Energihushållning. innebär rådets förslag att 

verksamhetsplanen i stort följs. Det innebär en prioritering av utvecklings

arbetc som syftar till att ge ett bättre underlag för beslut om genomförande 

av energihushållningsåtgärder och ny teknik. Insatserna koncentreras på 

ett målinriktat utvecklingsarbete och på att föra ut kunskaperna i praktisk 

tillämpning. Rådet avser att genomföra ett antal större projekt som syftar 

till att demonstrera genomförandet av sådan teknik som kan leda till 

kostnadsbesparingar i kommunerna främst inom områdena energitillförsel 

och energianvändning samt tätortsteknik. 

Rådet har möjlighet att lämna lån till experimentbyggande inom pro

grammen Lokala energikällor och Energihushållning. 

Under senare år har ett flertal solvärme-. la.grings- och värmepumpsys

tem utvecklats. Dessa system bedöms av rådet bli ekonomiskt jämförbara 

med framför allt oljeuppvärmning. Det är därvid angeläget att i praktisk 

tillämpning verifiera såväl ekonomi som energiegenskaper. Rådet avser 

därför att göra mätningar och annan utvärdering även vid anläggningar där 

rådet inte medverkar med lån eller bidrag. 

Utvecklingen på energiområdet går enligt rådet mot stora och medel

stora system eftersom stora enheter visar en mer gynnsam ekonomi. Det 

gäller såväl värmepumpar som anläggningar för fasta bränslen och lokala 

energikällor. Behovet av medel för den fortsatta experimentbyggnadsverk

samheten kommer att bli avsevärt om flera stora anläggningar skall byg

gas. Anläggningarna fordrar ofta investeringar upp mot ca 30 milj. kr. per 

enhet. Därför avser rådet att även fortsättningsvis samarbeta med oljeer

sättningsfonden, kraftföretagen m. fl. En sådan samverkan bör enligt rådet 

medverka till att antalet experimentbyggnadsprojekt kan hållas nere. Av 

kommersiella skäl blir projekten emellertid storskaliga. Det krävs därför 

att de medel som ställs till förfogande för experimenthyggnadslån hålls på 

ungefär samma nivå som under innevarande budgetår. 

Experimentbyggnadsverksamhet som berör värmedistribution väntas få 

ökad omfattning mot mitten av l 980-talet. Vattenburna värmedistribu

tionssystem utvecklas snabbt och anpassas till mer energisnåla byggnader, 

nya bränslen, energilager, nya styrsystem och lokala energikällor. 
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Regeringen har den 8 juli 1982 uppdragit åt statens råd för byggnads
forskning att närmare analysera stödformerna för experimentbyggande 

och försöksanläggningar samt lämna förslag till förändringar av gällande 
bestämmelser i syfte att effektivisera stödet utan att statens kostnader 

ökas. Med anledning av regeringens uppdrag har rådet i en skrivelse den 20 
september 1982 redovisat bl. a. följande. 

Experiment som bedrivs med byggnader som är bebodda eller i lokaler 
som används för annan verksamhet leder inte sällan till onödigt stora 

investeringar. Tiden mellan planering och färdigställande blir lång. Därut

över innebär normala krav på driftsäkerhet och tillgänglighet att rådet ofta 

finansierar en alternativ konventionell uppvärmningsanläggning eller på 
annat sätt säkerställer erforderlig värmeförsörjning. 

Kravet på säkerhet för lån har såvitt avser den privata sektorn enligt 

rådet starkt begränsat möjligheterna att genomföra experiment i framför 

allt småhus. Enskilda husägare vill som regel inte ikläda sig ett låneansvar 

med säkerhet i det egna huset om systemet uppfattas som komplicerat eller 

osäkert med risk för plötsliga stora underhållskostnader. 
För flera teknikområden finns .ett behov av att prova en prototyp innan 

en eventuell experimentanläggning byggs i full skala. De tekniker som är 
aktuella för experimentbyggande fordrar emellertid ofta en relativt stor 

skala för att ge kunskaper om systemet som är relevanta för kommersiella 
tillämpningar. Exempelvis fordrar anläggningar för värmelagring i mark 

lagervolymer upp mot I 00 000 m3 för att ha utsikt att bli kommersiella. 

Experiment kan då av tekniska skäl inte genomföras i tiondelsskala. 
Rådet har uppfattningen att prototyper i första hand skall ägas av statlig 

huvudman eller av kommun eller landsting. Men även industriföretag, 
byggnadsförvaltare, kraftföretag, m. fl. bör kunna vara huvudmän för pro

totyper. 
Inom program 6, Information, följer rådet verksamhetsplanen. Det inne

bär en fortsatt omorientering mot informationsformer av översiktligt och 
sammanfattande slag och en prioritering av byggsektorns informationsllö
den. 

Program 7, Internationellt samarbete, är iitet till omfattningen men av 

strategisk betydelse. Värdefull kunskap förs hem och synsätt och metoder 
vidareutvecklas. Det internationella samarbetet ger också möjligheter. till 

ett bättre utnyttjande av knappa forskningsresurser. Verksamheten följer 

planen. 
Program 8, Kansli, är ett administrativt internprogram för sådana ge

mensamma resurser som svarar mot rådets förvaltningskostnader. 

Den statliga byggnadsforskningen finansierades fram till utgången av år 

1981 delvis genom en särskild byggnadsforskningsavgift, beräknad på 
lönesumman inom byggnadsindustrin. Genom riksdagens beslut (prop. 

1980/81: 178, Stu 1980/81: 28, rskr 1980/81: 406) avskaffades byggnads

forskningsavgiftcn i och med utgången av år 1981. En konsekvens av 
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beslutet är att byggnadsforskningen fr. o. m. den I januari 1982 finansieras 

med statsmedel. 
Verksamhetens omfattning enligt rådets plan för budgetåret 1983/84 

framgår av följande sammanställning av rådets förslag till beslutsramar . 

(milj. kr.). Beslutsramarna är fördelade på program och anslag. 

Program/ Anslag 
Bcslutsramar 
milj. kr. 

I. Samhällsplanering 
, Byggnadsplanering 
3. Byggnadsteknik 
4. Lokala 

energikällor 
5. Energihushållning 
6. Information 
7. Internationellt 

samarbete 
8. Kansli 

Summa 

Motsvarande 
beslutsramar för 
1982/83 

B 14. B 15. 

16.7 
38.4 2.5 
70,0 3,0 

8,0 

0.9 
8,0 

142,0 5,5 

135.5 5.1 

1 Under industridepartementets huvudtitel. 

B 16. B 17. F 13. 1 

0.5 

48.9 71.5 
3,7 37,5 

4,0 4.0 

0,6 1.6 
3,6 7,9 

52,6 45,7 85,5 

To-
talt 

17.2 
40.9 
73.0 

120.4 
41.2 
16.0 

3,1 
19.5 

331,3 

Därav 
låne
medel 

2.5 
3.0 

48.9 
3.7 

58,1 

48.0 42.8 68,3 299.4 53, l 

I den tidigare nämnda skrivelsen den 27 september 1982 har rådet 
hemställt att beslutsramen under anslaget B 14. Byggnadsforskning för 

budgetåret 1983/84 höjs med ytterligare 3,5 milj.kr. för att medge en utökad 
experiment-, demonstrations- och utbildningsverksamhet inom ombygg

nads- och stadsförnyelseområdet. Rådet föreslår vidare att anslaget B 14. 

får överskridas med en motsvarande minskning av anslaget B 15. Lån till 
· experimentbyggande inom bostadsförsörjningen i syfte att öka utrymmet 

för bidrag till demonstrations- och experimentverksamheten inom om
byggnads- och stadsfömyelseområdet. 

Föredragandens ö~·ervägariden 

I anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 lämnade 
statens råd för byggnadsforskning en verksamhetsplan för hela sin verk

samhet under treårsperioden 1981/82-1983/84. Vissa justeringar av verk
samhets planen har därefter skett med anledning av de mål och riktlinjer 

som till följd av statsmakternas beslut skall gälla för verksamheten under 
de budgetår som programperioden omfattar. Enligt dessa bör verksamhe

ten riktas in bl. a. på att minska kostnaderna för byggandet och boendet 

samt att höja den tekniska utvecklingsnivån inom byggnadssektorn och att 

därigenom också främja exporten. Budgetåret 1983/84 är det sista året i det 

nu pågående treårsprogrammet. Jag noterar att rådet i sin anslagsfram-
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ställning för budgetåret 1983/84 lägger stor vikt vid frågor om bostadsför

sörjningen och frågor om byggnads- och materialteknik. Statsmakternas 

intentioner kommer enligt min uppfattning väl till uttryck i rådets anslags
framställning för nästa budgetår. 

Jag vill erinra om att riksdagens forskningspolitiska beslut våren 1982 

(prop. 1981/82: 106, UbU 1981/82: 37. rskr 198l/82:397) i en del avseenden 

ger nya förutsättningar även för den allmänna byggnadsforskningen. 

Forsknings- och utvecl;lingsverksamheten inom byggsektorn skall enligt · 

beslutet inordnas i den samlade forskningsplaneringen samt ingå i det 

program som riksdagen vart tredje år skall besluta om. Det innebär att 

rådet dels får ett direkt ansvar för den långsiktiga forskningsplaneringen 

inom bostadsdepartementets ansvarsområde, dels också skall ansvara för 

grundforskningens utveckling och resursförsörjning på detta område. 

En utvärdering och översyn har gjorts av forsknings- och utvecklings

verksamheten vid statens råd för byggnadsforskning och statens institut 

för byggnadsforskning. Arbetet har redovisats i det nyligen överlämnade 

betänkandet (Ds Bo 1982:2) Byggnadsforskningen - en översyn och utvär

dering. Vidare har rådet redovisat behovet av forskning och utveckling 

inom byggsektorn under 1980-talet. Jag avser att under våren 1983 föreslå 

regeringen att för riksdagen redovisa vissa utgångspunkter för rådets arbe

te med nästa treårsplan. I det sammanhanget kommer jag också att ta upp 

vissa organisatoriska frågor. Betänkandet och rådets långtidsbedömning 

remissbehandlas f. n. 

Jag övergår nu till att behandla experimentbyggnadsi•erksamheten. Sta

tens stöd till forsknings- och utvecklingsverksamheten inom byggsektorn 

består av bidrag till forskning och utveckling samt lån till experimentbyg

gande. Lån och bidrag kan kombineras i ett och samma projekt. Experi

mentverksamheten har på senare tid bedrivits i allt större omfattning, 
framför allt i syfte att utveckla och pröva ny teknik inom energiområdet. 
Jag anser att experimentbyggande är ett mycket vik_tigt instrument när man 

söker överföra forskningsresultat till praktisk användning. Det är enligt 

min uppfattning också i många fall önskvärt att ny teknik kan utvärderas i 

prototypstadiet innan tekniken böi:jar tillämpas. 
Lån till fördyrade byggnadskostnader i samband med experimentbyg

gande syftar till att täcka de extra kostnader som inte kan finansieras via de 

vanliga finansieringskanalerna. t. ex .. med bostadslån. Experimentbygg

nadslån syftar således inte till att täcka kostnader för projektering. drift 

och utvärdering av experimentbyggande eller försöksanläggningar och 

som inte ingår i de egentliga byggkostnaderna. 

Rådet har i årets anslagsframställning samt i skrivelser den 20 och 27 

september 1982 till regeringen föreslagit att stödet till experimentbyggande 

i större omfattning bör kunna lämnas som bidrag eller i form av till objektet 

anpassade kombinationer av bidrag och lån. En sådanordning skulle enligt 

rådet medverka till att stödet totalt sett skulle kunna användas på ett mer 

effektivt sätt. 
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Efter samråd med statsrådet Dahl vill jag anföra följande. Jag delar 
rådets bedömning att det är angeläget att snabbt nå resultat som leder till 
att ny energiteknik och nya energisystem kan tas i bruk. Det är också 

viktigt att få fram resultat som kan medverka till en effektivare energian

vändning och ett minskat oljeberoende. Det finns därför anledning att 
överväga mer flexibla stödformer för experimentbyggande och försöksan

läggningar. Jag är emellertid inte nu beredd att ta ställning till mer genom
gripande (örändringar av de nuvarande stödformerna. Sådana förändringar 

bör ske i samband med att de energipolitiska målen och forskningspro

grammen omprövas. Omfattningen och inriktningen av den statliga energi

forskningen efter den 1 juli 1984 kommer under år 1983 att bli föremål för 

en genomgripande översyn. 

Vissa av de ändamål som rådet vill tillgodose med ändrade regler för 

låneanslagen avser sådan verksamhet som de nuvarande bidragsmedlen är 
avsedda att användas till. Behovet av ökade medel för prototyper och 

försöksanläggningar gäller i första hand verksamheten inom program 4 
Lokala energikällor. Statsrådet Dahl kommer därför senare denna dag att 

föreslå att detta behov täcks inom ramen för beslut om bidragsstöd inom 
programmet. Det medför samtidigt att behovet av medel under låneansla
gen minskar i förhållande till vad rådet har beräknat. Jag återkommer till 

detta vid anslagsberäkningen i det följande. 

Även i vissa andra fall kan emellertid lån behöva ersättas av bidrag. Jag 

förordar därför i fråga om experimentbyggande att regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande att medge att stödet till angelägna experiment

byggnadsprojekt i vissa fall ges i form av bidrag. Förutsättningen för ett 
sådant medgivande att vidga ramarna för bidrag bör vara att, i likhet med 
vad som f. n. gäller i fråga om byggnader med statligt huvudmannaskap, 
beslutsramarna under låneanslagen minskas. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört om eventuella förändring
ar i energiforskningens inriktning bör viss återhållsamhet iakttagas när det 

gäller att utnyttja bcslutsramarna för experimentbyggnadslån för andra 
ändamål. Regeringen bör därför kunna ställa upp särskilda villkor för en 

sådan omvandling av lånemedel till bidn~gsmedel. Jag vill i det samman

hanget erinra om att teknik som har passerat forsknings- och utvccklings

stadiet men som fortfarande är förknippad med vissa tekniska eller ekono

miska risker kan få stöd från oljeersättningsfonden. Jag räknar därför med 

att rådet samverkar med oljeersättningsfonden i sådana fall. 
Jag övergår nu till att behandla vissa anslagsövergripande frågor om 

verksamhetens omfattning under det kommande budgetåret och om rådets 
åtaganden under de därpå följande budgetåren. 

Rådets huvudalternativ ligger på en i stort sett oförändrad ambitions
nivå. Eftersom det f. n. inte finns anledning att frångå de riktlinjer som 

riksdagen tidigare har beslutat om förordar jag att rådets huvudalternativ i 

huvudsak skall gälla för budgetåret 1983/84. Det innebär att programverk-
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samheten under nästa budgetår till sin inriktning bör svara mot den fördel

ning av beslutsramar som anges i följande sammanställning, såvitt avser 

anslagen under bostadsdepartementets huvudtitel. Som jag återkommer 

till i det följande bör anslagsstrukturen inom detta område förenklas. Jag 

föreslår därför att alla bidragsmedel förs samman till ett anslag. B 14. 

Byggnadsforskning. På motsvarande sätt bör lånemedlen föras samman 

under ett anslag, B 15. Lån till experimentbyggande. Härutöver kan vissa 

medel komma att disponeras från anslaget J;J 16. Information och utbild

ning m. m. i energifrågor. 

Program/ Anslag 
Beslutsramar i 
milj. kr. 

I. Samhällsplanering 
2. Byggnadsplanering 
3. Byggnadsteknik 
4. Lokala energikällor 
5. Energihushållning 
6. Information 
7. Internationellt samarbete 
8. Kansli 

Summa 

B 14. 

15,8 
36.4 
66.5 

35,3 
10,2 
1.3 

I 1.5 

177 

B 15. 

1.8 
2.2 

39,0 
3,0 

46 

Totalt 
bostadsde
partementet 

15,8 
38.2 
68,7 
39,0 
38.3 
10.2 
1.3 

I 1.5 

223 

Forskningen spänner som regel över flera budgetår. Preliminära beslut 

bör därför kunna fattas för ytterligare två budgetår. I avvaktan på stats

makternas kommande forskningspolitiska beslut förordar jag doi:;k att de 

preliminära beslutsramarna för budgetåret 1984/85 och 1985/86 får en lägre 

nivå än vad som har varit fallet under senare år. 

Till de frågor som gäller ramar och anslag i övrigt återkommer jag i det 

följande vid min anmälan av de särskilda anslagen. 

Energihushållning m. m. 

Energihushållningen i befintlig bebyggelse följer de riktlinjer som stats

makterna lade fast på våren 1981(prop.1980/81:133. CU 1980/81:37, rskr 

1980/81: 384). Det innebär bl. a. att verksamheten riktas in på att minska 
den årliga energianvändningen i byggnadsbeståndet med ca 48 TWh brutto 

fram t. o. m. år 1988. Till följd av samordning med andra ombyggnadsåt

gärder beräknas dock en mindre del av besparingen komma att falla på 

tiden efter år 1988. Vidare främjas inom ramen för det s. k. konverterings

programmet en övergång från olja till andra energislag. Energihushållning

en i byggnader ingår som en del i det samlade energihushållningsprogram 

som riksdagen beslutade om år 1981 (prop. 1980/81:90. NU 1980/81:60, 

rskr 1980/81: 381 ). En omprövning av programmet avses ske omkring år 

1985. Arbetet förbereds f. n. av energisparkommitten (I 1974: 05). Rege

ringen kommer dock att under perioden fram till omprövningen vidta 

åtgärder för att effektivisera energihushållningen. 
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Den totala energitillförseln i landet uppgick år 1981 till ca393 TWh. 

Härav svarade oljeprodukter för ca 243 TWh eller 62 %. Elkraftens andel 
var ca 25 % medan återstoden utgjordes av kol, koks och andra fasta 

bränslen. 
Enligt gällande indelningar fördelas energianvändningen på sektorerna 

industri, samfärdsel samt bostäder. service m. m. Sektorn bostäder, ser
vice m. m. omfattar bostäder, offentlig service, handel, byggnadsverksam

het. jordbruk samt fiske. Den totala energianvändningen inom denna sek

tor var år 1981 ca 159TWh. Den helt dominerande delen av användningen 
hänförde sig till uppvärmning av byggnader och tappvarmvattten. 

De uppgifter som f. 11. finns om byggnadsbeståndets energianvändning är 

förenade med stor osäkerhet. Energisparkommitten, som har haft i upp

drag att fortlöpande följa energikonsumtionens utveckling, har i en rapport 

i juni 1982 redovisat en bedömning som tyder på att den genomsnittliga 

årliga energibesparingen i den befintliga bebyggelsen under perioden 

1978-81 har varit omkring 1.6 % per år. Statens industriverk har redovisat 
material som tyder på att den årliga energibesparingen under samma peri

.od har varit mellan 2,7 och 3,4% per år. De båda undersökningarna är 

dock inte helt jämförbara. 
Arbete pågår med att få fram en bättre statistik över energisparandets 

omfattning. Bl. a. genomför statens institut för byggnadsforskning en un

dersökning av energiförbrukningens utveckling i det befintliga byggnads

beståndet: 

Effektiviteten i energisparandet behöver ökas. En samordnad planering 
måste utgöra grunden för kommunernas insatser inom energiområdet. De 
regler som gäller för kommunernas ansvar och befogenheter inom detta 
område kommer därför att ses över. Även det statliga energisparstödet 
kommer att prövas, i syfte att öka möjligheterna att styra s.tödet till den 
bebyggelse där det får bäst effekt. 

Statens insatser för energihushållning i befintlig bebyggelse omfattar 
bl. a. stöd till energibesparande åtgärder. stöd till kommunernas besikt

nings- och rådgivnings verksamhet samt stöd till information och utbildning 

i energifrågor. Det statliga stödet till forsknings-, utvecklings- och demon

strationsverksamhet inom energiområdet har redovisats i det föregående. 

Stöd till energibesparande åtgärder 

För energibesparande åtgärder i befintliga statliga byggnader disponerar 

byggnadsstyrelsen sedan budgetåret 1973174 särskilda medel. Fram till år 
1978 användes dessa medel enbart för energibesparande åtgärder i styrel

sens eget fastighetsbestånd. Under tiden därefter har med dessa medel 
finansierats energibesparande åtgärder även i andra statliga byggnader 

utanför affärsverkens område. 
De byggnader som omfattas av det stöd som byggnadsstyrelsen fördelar. 

utgör ungefär 5 % av landets totala byggnadsbestånd. Betydande sparmöj-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementet 81 

ligheter finns i de statliga byggnaderna. Enligt min mening är det viktigt att 
dessa sparmöjligheter tillvaratas. Utöver den positiva effekt på statsbudge

ten som minskade driftskostnader innebär vill jag poängtera det demon

strationsvärde som ligger i att statens egna byggnader har en låg energiför

brukning. Mot denna bakgrund kommer jag i det följande att förorda att 

nuvarande stödvolym bibehålls. 

Utöver medlen för statliga byggnader lämnas stöd också till åtgärder i 

bostadshus och i allmänna samlingslokaler. Sedan stödet infördes år 1974 

och t. o. m. den 30 september J 982 har stöd beslutats för åtgärder i bostads

hus, kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. samt all

männa samlingslokaler till ett belopp av nära 7,4 miljarder kr. Sedan 

utgången av år I 981 lämnas inte stöd till kommunala och landstingskom

munala byggnader. Stödet till allmänna samlingslokaler belastar fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 anslaget B 12. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna 

samlingslokaler. 
När det gäller energisparstödet till åtgärder i hostadshu.f har under de 

senaste budgetåren efterfrågan på stöd varit mindre än de tillgängliga 

ramarna. För budgetåret 1981/82 var den anvisade ramen för detta ändamål 

I 850 milj. kr., medan det beslutade stödet endast uppgick till ca I 240 milj. 

kr. För innevarande budgetår är ramen I 900 milj. kr. Bostadsstyrelsen 

bedömer att det stöd som beslutas under budgetåret 1982/83 kommer att 

uppgå till ca I 065 milj. kr. 
Riksdagen har nyligen beslutat (prop.1982/83: 50 bil. 5, CU I 982/83: 8, 

rskr 1982/83: 112) om vissa tillfälliga åtgärder som förväntas :öka efterfrå

gan på energisparstödet till bostäder under innevarande och nästa budget

år. Stödet till förbättring av isolering i bjälklag och ytterväggar samt för 

byte och komplettering av treglasfönster har utökats. Bidrag lämnas med 

15 % av den godkända kostnaden, dock inte till den del av kostnaden som 
avser utbyte av fasadskikt. 

Riksdagen har samtidigt beslutat om ett investeringsbidrag till sådana 

rörledningar för fjärrvärme som bestäils under kalenderåret 1983 (prop. 
1982/83: 50 bil. 6, NU 1982/83: 18, rskr 1982/83: 111 ). I samband med över

gång till tjärrvärme lämnas sedan tidigare lån för energibesparande åtgär

der till kostnader för abonnentcentraler och värmeväxlare samt för anslut

ningsavgifter m. m. Genom den tidigareläggning av planerad fjärrvär

meanslutning som väntas ske på grund av det tillfälliga bidraget ökar också 

belastningen på ramen för beslut om lån för dessa ändamål. 

Genom de nämnda åtgärderna räknar jag med att efterfrågan på energi

sparstöd till bostäder kommer att höjas avsevärt. Jag kommer därför i det 

följande att föreslå att beslutsramen för detta ändamål förblir lika stor som 

under innevarande budgetår. 

Regeringen har tidigare i år fått riksdagens bemyndigande att inleda en 

försöksverksamhet med en decentralisering till kommunerna av beslutan

derätten i ärenden som rör statligt stöd till energibesparande åtgärder 

6 Riksdal(en 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga IJ 
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(prop.1981/82: 150 bil. 5, CU 1981/82:42, rskr 1981/82:395). Jag avser att 
inom kort föreslå regeringen att en sådan verksamhet skall inledas i några 
av våra största kommuner. Genom en sådan decentralisering ges möjlighe
ter till en bättre samordning med energiplaneringen i kommunen. liksom 
möjligheter att förkorta handläggningstiden för denna typ av ärenden. 

En viktig förutsättning för att det statliga energisparstödet skall få av
sedd effekt är att de produkter som erhåller stöd har tillräckligt hög 
kvalitet. Redan i dag ställs i många fall krav på att produkter för vilka 
statligt stöd lämnas skall vara typgodkända. För att det skall vara möjligt 
att utvidga typgodkännandeverksamheten krävs att lämpliga provningsme
toder utvecklas inom energiområdet. Statens provningsanstalt har sedan 
budgetåret 1981/82 fått särskilda medel för att utveckla metoder för prov
ning och kontroll inom energiområdet. Jag kommer i det följande att 
förorda att medel för detta ändamål ställs till provningsanstaltens förfogan

de även under budgetåret 1983/84. 

Kommunal rådgivning och besiktning 

Den kommunala rådgivnings- och besiktningsverksamheten spelar en 
central roll för energisparandet i byggnader. Genom att varje fastighetsäga
re kan få vägledning om vilka energisparåtgärder som är mest lämpliga att 
vidta i hans eget hus skapas goda förutsättningar för ett effektivt energi

sparande. 
Statligt stöd för verksamheten har lämnats sedan budgetåret 1977178. 

Riksdagen beslöt år 1981 (prop. 1980/81: 133, CU 1980/81: 37, rskr 1980/81: 
384) att under en femårsperiod från och med budgetåret 1981/82 bevilja 
bidrag för verksamheten med minst 130milj. kr. per år. 

För budgetåret 1982/83 har medlen disponerats på följande sätt. 

Besiktning, rådgivning m. m. 
Energistatistik 
Särskilda aktiviteter inom energisparområdet 
Besiktningsverksamhet av de stora fastighets
förvaltarna 

125 milj. kr. 
5 milj. kr. 
6 milj. kr. 

10 milj. kr. 

Jag anser att verksamheten nu har fått en tillfredsställande inriktning och 
omfattning. Jag kommer därför i det följande att föreslå ett oförändrat stöd 

för detta ändamål. 
En förutsättning för att det intresse som många fastighetsägare i dag har 

för energisparande skall resultera i att energisparåtgärder vidtas, är att den 

information som fastighetsägarna får från olika myndigheter m. m. är sam
stämmig och konsekvent. Informations-, utbildnings- och demonstrations
verksamhet i energifrågor bedrivs i dag av ett flertal myndigheter och 
organisationer. Jag kommer i det följande att lägga fram förslag som syftar 
till en bättre samordning av dessa insatser. 
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Sedan riksdagens beslut om en energisparplan för befintlig bebyggel

se lprop. 1977 /78: 76, CU 1977 /78: 31, rskr 1977 /78: 345) har energihushåll

ningsdelcgationen (Bo 1978: 03) haft till uppgift följa, samordna och effekti

visera energispararbetet och utvärderingen av detta arbete. Dessa upp

gifter kommer i fortsättningen att utföras inom regeringskansliet. Härvid 

kommer myndigheter, konsulter m. fl. att ges i uppdrag att genomföra 

vissa undersökningar. Denna omorganisation innebär inte att ambitionsni

vån sänks utan har till syfte att effektivisera verksamheten. 

Bostadsstyrelsen har inom sitt område i uppdrag att fortlöpande följa 

effekterna av energisparstödet. Styrelsen har tidigare redovisat vissa pro

blem med det datorbaserade system som används för att följa stödets 

effekter. Enligt styrelsen har dock dessa problem i stort sett lösts och 

fortlöpande statistik kan nu lämnas. Jag finner det tillfredsställande att en 

löpande erfarenhetsåterföring nu kan ges. Därigenom skapas ett bättre 

underlag för beslut om utformningen av det ekonomiska stödet och de 

övriga styrmedel som behövs för att energisparverksamheten skall få en 

lämplig inriktning och en tillräcklig omfattning. 

Krav på nytillkommande bebyggelse 

Genom en ändring i 44a§ byggnadsstadgan (1959:612, omtryckt 

1981:873) infördes våren 1981 nya bestämmelser om uppvärmning av 

byggnader lprop.1980/81: 133, eu 1980/81: 37, rskr 1980/81: 384). Bestäm

melserna innehåller krav som syftar till att skilda energislag skall kunna 

utnyttjas för uppvärmning utan omfattande ändringar i byggnaden eller 

dess uppvärmningssystem. Bestämmelserna skulle enligt riksdagens beslut 

träda i kraft den I januari 1983. De nya kraven kommer i vissa fall att 

påtagligt förändra förutsättningarna för hur byggnader skall utföras. Indu

strin måste i sådana fall göra betydande omställningar av sin produktion. 
Riksdagen har därför på regeringens förslag (prop. 1982/83: 45, eu 
1982/83: 9. rskr 1982/83: 79) beslutat att ikraftträdandet av de nya bestäm

melserna skall skjutas upp ett år. dvs. till den 1 januari 1984. 

Byggskador 

Under de senaste åren har byggskador i bostadsbeståndet påträffats. 

Särskild uppmärksamhet har riktats mot fukt och mögelproblem i småhus 

samt mot rötskadade fönster och söndervittrade balkonger. Till byggska

dor kan i princip också räknas hälsofarliga material. Det finns ingen enty

dig orsak till att byggskador uppträder. Inte sällan saknas dock tillräcklig 

kunskap om alla effekter av ett visst utförande eller om nya materials 

egenskaper. Många gånger har inte heller den kunskap som finns trängt ut 

till byggarbetsplatserna. 
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Behovet av åtgärder mot byggskador och eftersatt underhåll inom bo

stadsbeståndet har av statens institut för byggnadsforskning uppskattats 
till ca I miljard kr. per år utöver vad fastighetsförvaltarna i dag lägger ned 

på reparationer och underhåll. Det finns nu förhållandevis goda kunskaper 

om hur skadorna bör åtgärdas och hur man kan förebygga skador. Ytterli
gare kunskaper behövs dock för att oväntade och kostsamma underhållsin

satser skall kunna undvikas i framtiden. 

Från samhällets sida har under en lång tid åtgärder vidtagits för att 
förebygga skador. I Svensk byggnorm (SBN) ställs krav som syftar till att 

förhindra byggskador. Som komplement till byggnormen har statens plan

verk gett ut informationsmaterial bl. a. om fuktskydd. Med medel från 

byggforskningsrådet bedrivs i dag inom bl. a. byggforskningsinstitutet och 

provningsanstalten forskning som syftar till att öka kunskaperna om mate

rialegenskaper och byggnadsutföranden. Enligt min uppfattning bör denna 
forskning ges hög prioritet under de närmaste åren. Fortsatta satsningar på 

dessa områden samt en utökad information om resultatet av detta arbete är 

enligt min mening en förutsättning för att byggskador skall kunna begrän
sas. Samhället har här tillsammans med byggnads- och byggmaterialindus

trin en angelägen uppgift. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bör 
också kunna leda till kostnadsbesparingar i arbetet med att avhjälpa redan 

inträffade byggskador. 

När det gäller utförandet på byggarbetsplatsen finns det behov av bättre 

kvalitetsstyrning och kontroll. Ansvaret för detta ligger i första hand hos 
de byggande själva. I arbetet med förslag till ny plan- och bygglag övervägs 
skärpta krav på de byggandes egenkontroll. 

Det är emellertid enligt min uppfattning inte rimligt att räkna med att 
byggskador helt kan undvikas i bostadsbeståndet. Det innebär inte att man 
kan acceptera situationen som den är i dag, med de påfrestningar som 
byggskador medför för den enskilde. Jag vill här erinra om vad jag har 
anfört i det föregående (sid. 38) om ett garanti- och försäkringsskydd för 
sådana statligt finansierade småhus som upplåts med ägande- eller bo

stadsrätt. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har förordat om kostnader för experimentbyg
gande och försöksanläggningar. 
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B 14. Byggnadsforskning 

1981/82 Utgift 1 

1982/83 Anslag 1.
2 

1983/84 Förslag 

8501000 

128000000 
114000000 

Reservation 

85 

69767 115 

1Avser anslaget B 15. Byggnadsforskning samt rescrvationsanslaget B 19. Bygg
nadsforskning. 
2Byggnadsforskningsverksamheten finansierades fram till utgången av år 1981 till 
övervägande delen genom en särskild byggnadsforskningsavgift. Fr. o. m. den I 
janua1i 1982 finansieras verksamheten med statsmedel. 

Från anslaget betalas bidrag till forsknings- och utvecklingsverksamhe

ten inom byggnads- och anläggningsområdet. 

Statens råd för byggnadsforskning 

Medel från anslaget Byggnadsforskning kommer till användning inom 

fyra av rådets program, nämligen program 1, Samhällsplanering. program 

2, Byggnadsplanering, program 3, Byggnadsteknik och program 5, Energi

hushållning. 
Omfattningen av den icke energiinriktade verksamheten följer statsmak

ternas beslut, som innebär en årlig minskning med ca 4,5 procent fram 

t. o. m. budgetåret 1984/85. Mellan rådets huvudprogram sker, i enlig

het med den reviderade plan som redo.visades i anslagsframställningen 

för budgetåret 1982/83, en viss omfördelning till förmån för program 3, 

Byggnadsteknik. 

För den icke energiinriktade verksamheten anger rådet för budgetåret 

1983/84 under förevarande anslag ett medelsbehov om 142milj.kr. Rådet 

hemställer vidare om medgivande att meddela beslut om stöd till forskning 
och utveckling under budgetåren 1984/85, 1985/86 och 1986/87 intill ett 
preliminärt belopp av l 14milj.kr., 71 milj.kr. resp. 43 milj. kr. 

I en skrivelse den 27 september 1982 har rådet hemställt att beslutsra

men under reservationsanslaget B 14. Byggnadsforskning för budgetåret 

1983/84 ökas med 3,5 milj.kr. Ökningen avser experiment-. demonstra

tions- och utbildningsverksamheten inom ombyggnads- och stadförnycl

seområdet. 

Rådet hemställer också att för budgetåret 1983/84 få meddela beslut om 

bidrag till forsknings- och utvecklingsverksamhet samt planering, uppfölj

ning och utvärdering av forskningsinriktat experimentbyggande inom ener

gihushållningsområdet inom en ram om 43.7 milj.kr. Rådet hemställer 

vidare om medgivande att få meddela beslut om stöd till forsknings- och 

utvecklings verksamhet inom energihushållningsområdet under budgetåren 

1984/85 och 1985/86 intill ett belopp av 35 milj.kr. resp. 22 milj.kr. 

Rådet beräknar för budgetåret 1983/84 att ett anslag om 154.2 milj.kr. 

behöver anvisas under förevarande anslag. 
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F örcdragandens överväganden 

Under innevarande budgetår kommer den allmänna byggnadsforskning

en att bli föremål för vissa överväganden rörande inriktningen av forsk

nings- och utvecklingsverksamheten under de kommande åren. Som jag 

tidigare har nämnt avser jag att föreslå regeringen att förelägga riksdagen 
en proposition i ämnet under våren 1983. Avsikten är att de bedömningar 

som görs i propositionen bl. a. skall kunna ligga till grund för rådets arbete 

med sin verksamhets plan för treårsperioden 1984/85- 1986/87. 

Jag delar rådets bedömning av behovet av ökade insatser inom ombygg
nads- och stadsförnyelseområdet. Det finns ett behov av utbildnings- och 
demonstrationsverksamhet, särskilt när det gäller ombyggnadsfri'tgor. F. n. 

finns det emellertid inte underlag för att frångå riksdagens tidigare beslut i 

fråga om omfattningen av den allmänna byggnadsforskningen. Frågor om 

förnyelse av det befintliga bostadsbeståndet kommer att behandlas dels 
inom ramen för den översyn av bostadspolitiken (Dir 1982: 94) som skall 

göras. dels i särskild ordning inom regeringskansliet. Enligt regeringsför

klaringen skall ett särskilt program för den s. k. ROT-sektorn utarbetas. 

Enligt min uppfattning är det önskvärt att rådet inom ramen för tillgängliga 
resurser även i fortsättningen lägger stor vikt vid ombyggnadsfrågorna och 
sambandet med bl. a. energihushållning i befintlig bebyggelse. 

Rådet svarar inom ramen för sitt program Energihushållning för merpar

ten av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som är avsedd att stödja 
genomförandet av energisparåtgärder i ny och befintli_g bebyggelse. Rådets 

verksamhe:. i denna del finansieras under innevarande budgetår med medel 
från anslagc B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbestån
det. Fr. o. m. nästa budgetår kommer denna verksamhet att betalas med 
medel från förevarande anslag. 

Verksamheten inom energihushållningsprogrammet fortsätter i överens
stämmelse med de riktlinjer som statsmakterna drog upp våren 1981. Jag 
förordar att beslutsramen för detta ändamål förblir på samma nivå som 
under innevarande budgetår. Medel för informationsverksamhetcn i an
slutning till den energiinriktade prototyp- och demonstrationsverksamhe

ten tas upp under anslaget B 16. Information och utbildning m. m. i energi

frågor. 
Jag vill samtidigt betona att det inte föreligger några klara gränser mellan 

den forsknings- och utvecklingsverksamhet som avser energihushållning 

på den ena sidan och den allmänna byggnadsforskningen på den andra. Det 
står rådet fritt att, inom ramen för de mål som statsmakterna har angett för 
verksamheten, fördela tillgängliga medel på ett ändamålsenligt sätt. De 

verksamheter som jag nu har berört hänförs i fortsättningen till byggnads

forskning. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört förordar jag en heslutsram för 

byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande, av 177milj.kr. för 
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budgetåret 1983/84. För de påföljande budgetåren beräknar jag en prelimi

när ram av 105 milj.kr. under budgetåret 1984/85 och 65 milj.kr. under 

budgetåret 1985/86. 
Anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknar jag med hänsyn till 

behållningen och de tidigare anvisade medlen under anslaget till 

114milj.kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till 

experimentbyggande, får meddelas inom en ram av 

177 000 000 kr. under budgetåret 1983/84, . 

2. medge att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till 

experimentbyggande, under budgetåren 1984/85 och 1985/86 pre

liminärt får meddelas inom en ram av 105 000 000 kr. resp. 

65 000000 kr., 
3. till Byggnad.1forskning för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 114 000 000 kr. 

B 15. Lån till experimentbyggande 

Nytt anslag (Förslag) 34000000 

Under detta reservationsanslag bör medel tas upp för lån till fördyrade 

byggnadskostnader i samband med forskningsinriktat experimentbyg

gamle inom bostadsförsörjningen och inom energiområdet. 

Kostnaderna för dessa ändamål har tidigare belastat reservationsansla

gen B 15. Lån till experimentbyggnade inom bostadsförsörjningen och B 16. 

Lån till experimentbyggande inom energiområdet m. m. Behållningen på 
dessa anslag, som vid utgången av budgetåret 1981/82 var sammanlagt 

31,5 milj. kr., bör tillföras det nya anslaget. 
Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen kan beviljas till 

alla typer a:v hus och är avsedda att göra det möjligt att genomföra experi

ment- och utvecklingsprojekt som syftar till lösningar som kan ha god 

möjlighet att få en mer allmän tillämpning inom den närmaste tioårsperio

den. 
Lån till experimenbyggande inom energiområdet syftar till att nya ener

gikällor samt ny byggnads- och installationsteknik systematiskt skall kun

na prövas i full skala. Ett antal experimentbyggnader avses dessutom 

också kunna utnyttjas som demonstrationsanläggningar då ny teknik skall 
introduceras för mer allmän tillämpning. Forskningsinsatser i anslut

ning till experimentbyggandet ingår i programmet Energianvändning 

för bebyggelse inom det samlade energiforskningsprogrammet. Riksda

gen har beslutat om forskningsprogrammets inriktning och omfattning 

under treårsperioden 1981182-1983/84 (prop. 1980/81:90, NU 1980/81:60, 
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rskr 1980/81:381 samt prop. 1981182: 100 bil. 17, NU 1981/82:30. rskr 

1981182: 356). Riksdagen har vidare beslutat om det forskningsinriktade 

experimentbyggandet och om forskningsinsatsernas omfattning och inrikt

ning inom energihushållningsverksamheten under samma period (prop. 

1980/81: 133, CU 1980/81:37. rskr 1980/81:384). 

Medlen betalas ut av bostadsstyrelsen efter beslut av statens råd för 

byggnadsforskning. Föreskrifter för långivningen finns i regleringsbrev 

den 17 juni 1982 avseende anslag till byggnadsforskning m. m. för budget

året 1982/83. 

Föreskrifterna innebär i korthet följande. Statens råd för byggnads

forskning får bevilja lån till sådant experimentbyggande som ingår som ett 

led i rådets forsknings- och utvccklingsverksamhet och högst med det 

belopp som motsvarar den av rådet godkända kostnaden för byggföretaget 

till den del kostnaden är motiverad från experimentsynpunkt. Lånet skall 

vara räntefritt och stående under den tid som rådet bestämmer när lånet 

beviljas, dock högst under tio år. Vid den tidpunkt som rådet beslutar skall 

villkoren för lånet prövas om mot bakgrund av det fastighetsekonomiska 

utfallet och en bedömning av de framtida ekonomiska konsekvenserna av 

vidtagna åtgärder. Finner rådet att förutsättningar härför föreligger skall 

lånet eller viss del därav efter beslut av rådet löpa med ränta och amorteras 

enligt de regler som gäller för vanliga krediter för samma ändamål. Om 

lånet eller en del därav inte kan förräntas och amorteras kan regeringen 

efter förslag från rådet besluta om förlängning av löptiden eller om eftergift 

av lånet. 

Statens råd för byggnadsforskning 

Rådet framhåller att experimentbyggande är en viktig del av forsknings

och utvecklingsverksamheten och att experiment verksamheten i framtiden 
bör få en allt större roll. 

Lån till experimentbyggande inom bostad.1jörsörjningen kommer till 

användning i forsknings- och utvecklingsarbetet inom två av rådets pro

gram. nämligen program 2, Byggnadsplanering och program 3, Byggnads

teknik. Rådet har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 redovi

sat en plan för experimentbyggande som även omfattar budgetåret 1983/84. 

Inom de nämnda programmen har experimentverksamhet påbörjats, 

men i mycket begränsad omfattning. Intresset från byggherrar, entrepre

nörer och materialleverantörer är emellertid mycket stort med beaktande 

av den begränsade information omkring verksamheten som har skett. 

Hittillsvarande verksamhet visar dock på svårigheter att finna låntagare 

med de regler som nu finns. Rådet anser därför att stödet till experiment

verksamheten i större omfattning bör kunna lämnas som bidrag. 
Rådet hemställer att för budgetåret 1983/84 få meddela beslut om lån för 

forskningsinriktat experimentbyggande inom bostadsförsörjningen inom 
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en ram om 5,5 milj. kr. samt att ett anslag om 4.4 milj. kr. anvisas. Rådet 

hemställer vidare om medgivande att meddela beslut om lån till experi

mentbyggande under budgetåren 1984/85. 1985/86 och 1986/87 intill ett 

belopp av 4,4 milj. kr., 3.3 milj. kr. resp. 2.2 milj. kr. 

I en skrivelse den 27 september 1982 hemsUiller rådet. med hänvisning 

till en planerad ökning av insatserna rörande experiment-, demonstrations

och utbildningsverksamheten inom ombyggnads- och stadsförnyelseområ

det. att för budgetåret 1983/84 få meddela beslut om lån inom en ram om 

7,5 milj. kr. samt att ett anslag om 6 milj. kr. anvisas. Rådet hemställer 

vidare om medgivande att meddela beslut om lån till experimentbyggande 

under budgetåren 1984/85 och 1985/86 intill ett belopp av 6.8 milj. kr. resp. 

5.6 milj. kr. 

Lån till experimentbyggande inom energiomrädet m. m. kommer till 

användning inom två av rådets program, nämligen program 4, Lokala 

energikällor och program 5, Energihushållning. Större delen eller drygt 90 

procent. tillfaller program 4, Lokala energikällor. · 

Erfarenheterna av stödet till experimentbyggande inom energiområdet 

är enligt rådet goda och visar att tillämpningen av ny teknik har påskyndats 

genom en planmässig integration mellan forsknings- och utvecklingsverk

samheten och praktisk prövning av dess resultat. 

. Rådet har i stort sett kunnat följa uppgjorda planer. I förhållande till 

treårsprogrammet görs, på grundval av vunna erfarenheter, vissa mindre 

justeringar. Förändringarna syftar bl. a. till att dels bättre kunna beakta 

frågor om genomförandet av ny energiteknik på kommunal nivå. dels till 

att anpassa verksamheten till utvärderingsskedet inom Sol 85-programmet 

som främst behandlar systemfrågor. 

Efterfrågan på lån har ökat kraftigt. Verksamheten befinner sig f. n. i ett 

skede med byggande av relativt stora anläggningar. systeminriktade pro
jekt, samt utvärderingar av nya forskningsresultat. Efterfrågan på låneme

del väntas ligga kvar på en fortsatt hög nivå. En mer avvaktande hållning 

hos de intressenter som skall medverka i projekten kan dock märkas. Det 

ställs numera större krav på bidragsmedel. Enligt rådet torde denna ut
veckling bero på att risktagandet har ökat. 

Rådet hemställer för budgetåret 1983/84 att beslut om lån till experiment
byggande inom energiområdet får meddelas inom en ram av 52,6 milj. kr. 

samt att ett anslag om 42 milj. kr. anvisas för detta ändamål. Rådet h~m
ställer vidare om medgivande att meddela beslut om lån till experiment

byggande under budgetåren 1984/85. 1985/86 och 1986/87 intill preliminära 

belopp av 42 milj. kr., 26 milj. kr. resp. 16 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Experimentverksamheten inom bostad.1försörjningen inleddes under 

budgetåret 1981/82. Verksamheten skall ses som ett komplement till den 
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bedrivna forsknings- och utvecklingsverksamhetcn på området. Dessa ex

periment kan ske vid både nybyggnad och ombyggnad. Jag vill särskilt 

erinra om behovet av insatser som syftar till utveckling och förnyelse av 

boendet och som samtidigt kan ge goda bostadskvaliteter till lägre kostna

der. 
Rådet föreslår ökade insatser inom ombyggnads- och stadsförnyelseom

rådet. Som jag tidigare har nämnt kommer frågor om ombyggnads- och 

förnyelseverksamheten att beredas inom regeringskansliet. Jag delar rå

dets uppfattning att det är angeläget att snabbt inleda den planerade experi

ment- och demonstrationsverksamheten i syfte att få fram resultat som kan 

ligga till grund för en mer varsam och resurshushållande stadsförnyelsepo

litik. 
Resultaten av experiment/Jyggnadsi·erksamheten inom energiområdet 

väntas kunna utnyttjas som underlag för beslut om att införa solvärme och 

värmepumpar i olika systemkombinationer. Det är särskilt väsentligt att 

resultat som leder till att inhemska energikällor som kan ersätta olja och 

oljeprodukter komm~r fram och kan prövas i praktisk tillämpning. Enligt 

min mening har kunskapsspridningen en avgörande betydelse för om stats

makternas mål i fråga om energisparande och oljeersättning skall kunna 

uppnås. Det är därför väsentligt att lån till experimentbyggande inom 

energiområdet m. m. också utnyttjas som ett aktivt medel i utvecklings

och demonstrations verksamheten i anslutning till encrgisparverksamheten 

i befintlig bebyggelse. 

Verksamheten befinner sig f. n. i ett intensivt skede. Mot bakgrund av 

energiforskningens betydelse för att få fram underlag för statsmakternas 
energipolitiska ställningstaganden förordar jag att en i stort sett oförändrad 

ambitionsnivå bör gälla för verksamheten under budgetåret 1983/84. 

Som jag har nämnt i det föregående har rådet lämnat förslag till föränd

ringar av gällande bestämmelser för stödet till experimentbyggande. Syftet 

med dessa förändringar skulle vara bl. a. att experimentbyggnadslån kan 
lämnas till prototyper av försöksanläggningar. Med hänvisning till vad jag 

har anfört i det föregående är jag inte nu beredd att föreslå ändringar i 

stödsystemet. Efter samråd med statsrådet Dahl bedömer jag emellertid 

det som väsentligt att ett ökat stöd kan ges till byggande av prototyper av 

försöksanläggningar. Statsrådet Dahl kommer senare denna dag att föreslå 

att de bidragsmedel som ånvisas under anslaget F 13. Energiforskning 

under industridepartementets huvudtitel ökas för detta ändamål. 

För Iångivningen under budgetåret 1983/84 beräknar jag mot bakgrund 

av vad jag nu har anfört en ram för beslut om 46 milj. kr. För budgetåren 

1984/85 och 1985/86 beräknar jag preliminära ramar om 33 milj. kr. resp. 17 

milj. kr. 
Jag beräknar att reservationsanslaget för budgetåret 1983/84 behöver 

föras upp med ett belopp av 34 milj. kr. Jag har då tagit hänsyn till 

behållningen på de tidigare anslagen Lån till experimentbyggande inom 
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bostadsförsörjningen resp. Lån till experimentbyggande inom energiområ

det m.m. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om lån till experimentbyggande får meddelas 
intill ett belopp av 46 000 000 kr. under budgetåret 1983/84 och att 

outnyttjad del av denna ram får utnyttjas även under budgetåret 

1984/85. 

2. medge att beslut om lån till experimentbyggande under budget

åren 1984/85 och 1985/86 preliminärt får meddelas intill ett be

lopp av 33 000 000 kr. resp. 17 000 000 kr.. 

3. till Lån till experimentbyggande för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 34 000 000 kr. 

B 16. Information och utbildning m. m. i energifrågor 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

22700000 

17575000 

Från detta reservationsanslag bekostas utgifter för information och ut

bildning som riktar sig till dem som är engagerade i genomförandet av 

energisparprogrammet inom bostadsdepartementets ansvarsområde. Den

na utbildnings- och informationsverksamhet handhas av bostadsstyrelsen 

och statens planverk samt av Svenska kommunförbundet. Planverket läm

nar bidrag till vissa utbildnings- och informationsaktiviteter. Föreskrifter 

för bidragsgivningen finns i regleringsbrev den 17 juni 1982 avseende 

anslag för budgetåret 1982/83. Vidare bekostas utgifter för sådant utred
nings- och utvecklingsarbete med avseende på energisparverksamheten 

som inte är inordnat i verksamhet för vilken medel anvisas i annan ord

ning. Anslaget fördes upp första gången för budgetåret 1982/83. 

Anslagsframställningar 

Bostadsstyrelsen redovisar i huvudsak följande beträffande sin informa

tionsverksamhet i energifrågor. Under budgetåret 1981 /82 togs 2,6 milj. kr. 

i anspråk för verksamheten. Den största delen av beloppet användes för en 

kampanj under våren och sommaren 1982 riktad till småhusägare. Syftet 

var att öka intresset för att gå över från oljeeldning till uppvärmning med 

annat energislag. 

Länsbostadsnämnderna har engagerats för att informera handläggare vid 

de kommunala förmedlingsorgancn samt de kommunala rådgivarna m. fl. 

om bl. a. bestämmelser för lån till energibesparande åtgärder. Den 1 juli 

1982 har från energisparkommitten (I 1974: 05) till bostadsstyrelsen förts 
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över ansvaret för information om energihushållning i bostäder samt i 

kommunala och landstingskommunala byggnader. Bostadsstyrelsens akti

viteter vänder sig till länsbostadsnämnderna. kommunala förmcdlingsor

gan. energirådgivare, banker· och branschorganisationer. fastighetsägare 

och bostadsförvaltare. bostadsrättsföreningar, hyresgäster och småhus

ägare. För dessa ändamål disponerar bostadsstyrelsen innevarande bud

getår sammanlagt 7750 000 kr. 

I avvaktan på egna erfarenheter av de nya uppgifterna räknar styrelsen 

upp medelsbehovet med hänsyn till prishöjningar och bedömer behovet till 

8 335 000 kr. under budgetåret 1983/84. 
Statens planl'erk redovisar att målen för verkets aktiviteter främst har 

varit att främja och effektivisera energibesiktningar. energihushållnings

verksamheten i !lerbostadshus. energihushållningsutbildningen inom skol

väsendet och fortbildning inriktad på energihushållning för yrkesverk

samma samt att höja kompetensen i energifrågor hos kommunala tjänste

män. Stöd har därvid lämnats för kurser och framtagning av kursmaterial 

och läromedel m. m. samt till informationsmaterial och viss utställnings

verksamhet. 
För det fortsatta arbetet ser planverket det som angeläget att utveckla 

kompetensen hos den personal som arbetar med energibesiktning i bo

stadsbeståndet till att omfatta även lokaler i anslutning till bostadsbebyg

gelse utanför statens industriverks ansvarsområde. Avsikten är vidare att 

aktualisera en_ publikation som kan vara ett hjälpmedel för kommunal 

energibesiktning. För att utveckla kompetensen hos yrkesverksamma 

avses stöd lämnas till kostnader för utveckling av kurser och kursmaterial 
för fortbildning som bedrivs av etablerade kJrsarrangörer. Planverket 

kommer att fortsätta att stödja framtagning av material av handbokskarak

tär för yrkesverksamma. Avsikten är att inom en treårsperiod upprätta 

handböcker för värme- och ventilationsteknik samt energiinriktad installa

tionsteknik. 
Planverket, som innevarande budgetår disponerar 4 375 000 kr. för dessa 

ändamål. beräknar med hänsyn till prisökningar behovet av medel till 

4975000kr. under budgetåret 1983/84. 

Statens prol'nin1:sanstalt. som har tilldelats särskilda medel för utveck

ling av metoder för provning och kontroll inom energihushållningsområ

det, redovisar att arbetet under budgetåret 1982/83 i huvudsak kommer att 

följa de tidigare fastlagda projektplanerna. Bland de projekt som skall 

genomföras kan särskilt nämnas utveckling av enkla fältmätningsmetoder 

för klimatskärm. uppvärmnings- och ventilationssystem. utveckling av 

laboratorie- och fältprovningsmetoder för utvärdering av kombinerade 

uppvärmningssystem, metoder och utrustning för provning av eldningsut

rustning för fasta bränslen, utveckling av laboratoriemetoder för provning 

av täthet hos byggnadsdelar efter påverkan av naturligt klimat samt ut

veckling av besiktningsmetodik, mätteknik och beräkningsmodeller vad 

gäller fuktskador, mögel och lukt. 
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Projekten är i många fall avsedda att ligga till grund för statens planverks 

typgodkännandeverksamhet inom energiområdet. Under budgetåret 

1983/84 kommer metodutvecklingsarbetet främst att riktas in mot de behov 

av nya verifikationsmetoder som föreligger i anslutning till planverkets· 

arbete med energihushållnings- och installationsavsnitten i Svensk bygg

norm. 
Provningsanstalten hemställer att 1 300 000 kr. anvisas för dessa ändamål 

under budgetåret 1983/84. 
Den närmare planeringen av de olika metodutvecklingsprojekten avser 

provningsanstalten att göra i samråd med statens planverk och statens råd 

för byggnadsforskning. 

Föredragandens överväganden 

Informations- och utbildningsverksamhet i energifrågor bedrivs inom 

. bostadsdepartementets ansvarsområde av bostadsstyrelsen och statens 

planverk samt av Svenska kommunförbundet. Statens råd för byggnads

forskning fullgör inom ramen för sin allmänna informationsverksamhet 

vissa uppgifter som har nära anknytning till dem som nu bekostas från 

detta anslag. Även medel för dessa ändamål bör därför i fortsättningen tas 

upp under förevarande anslag. 

Ansvarsfördelningen mellan de myndigheter m. fl. som är engagerade i 

informations- och utbildningsfrågor på energiområdet har övervägande 

praktiska grunder och behöver fortlöpande kunna anpassas till hur mål

grupperna och verksamhetens innehåll förändras. Det är enligt min upp

fattning väsentligt att planeringen av de olika informations- och utbild

ningsinsatserna samordnas. Jag avser därför att i annat sammanhang före

slå regeringen att uppdra åt myndigheterna att redovisa ett gemensamt 
fö1 slag om den närmare uppläggningen av detta arbete. 

Jag beräknar att sammanlagt 15 275 000 kr. behöver disponeras för sådan 

information och utbildning under budgetåret 1983/84. Jag har därvid även 

beaktat behovet av medel för administration av verksamheten. Fördelning
en av dessa medel bör, mot bakgrund av vad jag nu har redovisat, ske 

senare när planeringen har samordnats i likhet med vad som har skett 

under innevarande budgetår. Jag avser att då på nytt återkomma till 

regeringen i frågan. 
Statens provningsanstalt har. i enlighet med vad som redovisades i prop. 

1980/81: 133. erhållit medel under budgetåren 1981 /82 och 1982/83 för att 

utveckla metoder för provning och kontroll inom energiområdet. Flera av 

de projekt som bedrivs inom ramen för denna verksamhet är avsedda att 

ligga till grund för statens planverks typgodkännandcverksamhet inom 

energiområdet. Jag anser att detta arbete har stor betydelse för möjlighe

terna att införa ny teknik och beräknar därför I 300 000 kr. för detta ända

mål för budgetåret 1983/84. 
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Särskilda medel behövs också för informations- och utbildningsinsatser 

inom energihushållningsområdet samt för vissa unders<Jkninr.:ar avseende 

den fortlöpande omprövningen och effektiviseringen av energisparplanen. 

Jag beräknar att ytterligare I milj. kr. behöver tillföras anslaget för budget

året 1983/84, utöver reserverade medel. Det bör ankomma på regeringen 

att meddela bestämmelser om dispositionen av dessa medel. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Information och utbildning m. m. i ener1-:ifrågor för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 17 575 000 kr. 

B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostads beståndet 
m.m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1 181914987 

1100000000 

I 350000000 

Reservation 955445925 

Från anslaget betalas under innevarande budgetår utgifter för statens 

ekonomiska stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus och statliga 

byggnader. Vidare belastas anslaget övergångsvis alltjämt med utbetal

ningar som avser tidigare beslutat stöd till åtgärder i allmänna samlingslo

kaler samt kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. Från 

anslaget betalas också sådana utgifter vid statens råd för byggnadsforsk
ning som hänger samman med forskning, utveckling och demonstrations

vcrksamhet inom programmet Energihushållning. Slutligen betalas bidrag 

till kommuner för besiktnings- och rådgivningsverksamhet m. m. i energi

sparfrågor. 
Byggnadsstyrelsen handhar medlen till energibesparande åtgärder som 

rör statliga byggnader. 
Bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna handhar stödet till energi

besparande åtgärder i bostäder. _Bestämmelserna om bostadslån för energi

besparande åtgärder i bostadshus finns i bostadsfinansieringsförordningen 

(1974: 946. omtryckt 1980: 329, ändrad senast 1982: 641) och i förordningen 

(1981: 589, ändrad senast 1982: 159) med särskilda bestämmelser om bo

stadslån till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. (energilåneför

ordningen). 

Enligt dessa bestämmelser lämnas bostadslån (energilån) för ombyggnad 

som avser åtgärder för en bättre hushållning med energi eller användning 

av i första hand andra energislag än olja. Lån lämnas med 30%· av ett på 

grundval av schablonbelopp beräknat låneunderlag. Låneandelen är den

samma oavsett låntagarkategori. Det förutsätts att underliggande lån tas 

upp i öppna marknaden. I fråga om fördjupning, ränta m. m. gäller samma 

regler som för vanliga bostadslån för ombyggnad. 
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Räntebidrag lämnas inte för energilån som avser småhus som skall bebos 

av låntagaren. men däremot för flerfamiljshus och småhus som upplåts 

med bostadsrätt eller hyrs ut yrkesmässigt. Bestämmelserna om garantera

de räntor m. m. i de fail räntebidrag lämnas återfinns i bostadsfinan
sieringsförordningen. 

Amorteringstiden för energilån skall bestämmas med hänsyn till husets 

återstående användningstid samt den tid som åtgärderna kan nyttiggöras 

och får inte överstiga 30 år. Lånet bör dock normalt vara återbetalat inom 

20år. 

För energilån som avser nya och förnybara lokala energikällor får ränte

frihet medges under viss tid för småhus som bebos av låntagaren. Som 

exempel på sådana energikällor kan nämnas solvärmesystem, värmepump

system samt kollektiva anordningar för eldning med ved, träflis eller andra 

likartade bränslen. 

Lån för energibesparande åtgärder kan även lämnas enligt bestämmel

serna i förbättringslåneförordningen (1980: 126, ändrad senast 1982: 430). 

Därvid gäller i huvudsak de villkor som jag har redovisat i det föregående 

vid min anmälan av anslaget B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet 

m. m. Ränte- och amorteringsfrihet kan -dock inte medges för lån till 

energibesparande åtgärder. 
För dispositionen av innevarande budgetårs anslag gäller följande av 

riksdagen fastställda ramar för beslut om lån och bidrag m. m.: 

Lån för energibesparande åtgärder inom 
bostads beståndet 
Bidrag för energibesparande åtgärder i statliga 
byggnader 
Stöd till forskning, utveckling och demonstra
tionsverksamhet inom cnergihushållningsområdet 
Bidrag till kommuner för rådgivnings~ och 
besiktningsverksamhet m. m. 

Anslagsframställningar m. m 

1 900 milj. kr. 

90 milj. kr. 

42,84 milj. kr. 

148 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen lämnar en redovisning i huvudsak enligt följande. 

Besluten om lån och bidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus 
under budgetåret 1981/82 avsåg 62 500 projekt, vilket innebar en svag 

ökning jämfört med föregående budgetår. Antalet lägenheter som berördes 

av besluten uppgick till ca 480000, vilket innebar en ökning med nära 40% 

jämfört med föregående budgetår. Ökningen avsåg helt och hållet lägen

heter i flerbostadshus. Antalet berörda lägenheter i småhus minskade 

något jämfört med budgetåret 1980/81. 

Besluten avsåg ett totalt låne- och bidragsbeiopp om l 237milj. kr. Den 

godkända kostnaden i dessa beslut var totalt 2001 milj. kr. Mot ramen för 

budgetåret 1981/82 på 1 850 milj. kr. avräknades ett belopp av I 204 milj. kr. 

Vid ingången av budgetåret 1981/82 fanns hos länsbostadsnämnderna 
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14000 ansökningar i balans. Vid utgången av budgetåret 1981/82 hade 

balansen minskats till 6400 ärenden. 

Styrelsen redovisar också vissa uppgifter om den godkända kostnadens 

fördelning på olika typer av energibesparande åtgärder för budgetåren 

1979/80 och 1981 /82. Den stora förändringen i fördelningen på olika energi

besparande åtgärder under denna tvåårsperiod utgörs av den ökade ande

len åtgärder avseende isolering och tätning i flerbostadshus och den mins

kade andelen sådana åtgärder i småhus. Under andra halvåret av budget

året 1981/82 har vidare andelen åtgärder som avser övergång till elvärme 

och installation av värmepump ökat kraftigt. 

För budgetåret 1982/83 gäller en beslutsram för lån till bostadshus om 

I 900 milj. kr. Bostadsstyrelsen föreslår en oförändrad beslutram för bud

getåret 1983/84. Anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 bedömer styrelsen 

till totalt I 175 milj. kr., vari ingår ännu ej utbetalda medel till kommunala 

och landstingskommunala byggnader m. m. Styrelsen har därvid inte kun

nat beakta effekterna av de stimulansåtgärder som har beslutats i anled

ning av prop. 1982/83: 50. 

Byggnad.utyrelsen anför att verket fortlöpande genomför åtgärder som 

kan minska förbrukningen av energi. Bland dessa ingår ändrings- och 

ombyggnadsarbeten i befintliga byggnader, i huvudsak av värme- och 

ventilationsteknisk art. 

Föreskrifterna i förordningen (1976: 757) om vissa åtgärder inom stats

förvaltningen för att minska förbrukningen av energi följs upp med energi

sparkampanjer och insatser för energisnål drift av byggnader och anlägg

ningar. Till följd av ökade energipriser och inför eventuella energiransone
ringar lägger verket i det fortsatta arbetet ökad vikt vid ett utökat sparpro

gram och vi<l beredskapsplanering och därvid -erforderliga besparingsin

satser. 

Byggnadsstyrelsen har hittills beslutat om åtgärder för en sammanlagd 

kostnad om 285 milj. kr. varav 44,2 milj. kr. ännu inte hade betalats ut den 
30juni 1982. Vid utgången av budgetåret 1982/83 beräknas verket ha fattat 

besiut om energisparåtgärder för sammanlagt 375 milj. kr. vilket är lika 

med de sammanlagda medel som har anvisats för ändamålet t. o. m. bud

getåret 1982/83. 

Byggnadsstyrelscn räknar med att behöva lägga ut beställningar under 

1983/84 för ytterligare 90 milj. kr. och föreslår att verket ges ett beställ

ningsbemyndigande på detta belopp. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående re<lovisat de allmänna riktlinjer som bör gälla för 

energisparverksamheten i befintlig bebyggelse. I det följande tar jag upp 

vissa speciella frågor samt frågor om ramar och anslag för budgetåret 

1983/84. 
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Ramen för beslut om stöd till energibesparande åtgärder i statliga bygg
nader är för innevarande budgetår 90 milj. kr. Jag förordar, efter samråd 

med chefen för budget- och ekonomidepartementen. att ramen fastställs 
till samma belopp för budgetåret 1983/84. 

Den sammanlagda ramen för beslut om stöd till energibesparande åtgär
der i bostadshus för budgetåret 1983/84 hör fastställas till I 900 milj. kr. 

Den lägsta godkända kostnad som berättigar till energisparstöd är f. n. 

5 000 kr. när arbetet utförs av entreprenör och 3 000 kr. när fastighetsä

garen själv utför arbetet, eller när åtgärden innebär installation av elpa

tron. elkassett eller varmvattenberedare. Bostadsstyrelsen har föreslagit 
att dessa beloppsgränser höjs. För egen del anser jag att det finns skäl som 

talar för en uppräkning av den lägsta godkända kostnaden. Exemp~lvis 

skulle fastighetsägare därigenom i större utsträckning än i dag motiveras 
att kombinera flera energisparåtgärder med varandra. vilket i de flesta fall 

innebär en större energibesparing än om åtgärderna utförs var för sig. 
Enligt min uppfattning bör det fortsättningsvis ankomma på regeringen att 
besluta om den lägsta godkända kostnad till vilken lån kan lämnas. Därmed 

nås en större överensstämmelse med vad som gäller för bostadslån till 
andra ändamål. Vid bifall till vad jag nu har förordat avser jag att föreslå 

regeringen att den lägsta godkända kostnaden i normalfallet höjs till 
7 000 kr. när arbetet utförs av entreprenör och till 5 000 kr. när fastighets

ägaren själv utför arbetet. 
Bostadsstyrelsen har även föreslagit vissa andra ändringar i bestämmel

serna för bostadslån till energibesparande åtgärder. Dessa förslag har 

redovisats i det föregående vid min anmälan av anslagen B 3. Lån till 
bostadsbyggande och B4. Räntebidrag m. m. 

I fråga om den kommunala besiktnings- och rådgivningsverksamheten 

anser jag att det är nödvändigt att ge förutsättningar för en verksamhet som 
har minst samma omfattning som i dag. I likhet med vad som gäller f. n. bör 
medlen kunna användas både till den besiktnings- och rådgivningsverk
samhet som bedrivs av kommunerna och till motsvarande verksamhet som · 

de större bostadsorganisationerna eller de större fastighetsförvaltarna ge
nomför i egen regi. Jag förordar en sammanlagd beslutsram om 158milj. 
kr. för stöd till kommunerna m. fl. för besiktning och rådgivning under 

budgetåret 1983/84. 

Jag övergår så till ans/agsberiikningen. 

Bostadsstyrelsen bedömer att utbetalning av energisparstöd till bostads
hus och allmänna samlingslokaler samt till kommunala och landstingskom

munala byggnader sker i genomsnitt ett halvt år efter det att beslut har 
fattats. Med hänsyn till de angivna ramarna för beslut om energisparstöd 

under budgetåret 1983/84 samt de beslut som kan antas meddelas under 

budgetåret 1982/83 beräknar jag utbetalningarna under budgetåret 1983/84 

till ca l 530 milj. kr. I detta belopp ingår medel för utbetalningar av stöd till 
allmänna samlingslokaler för beslut avseende budgetåret 1981/82 och tidi-

7 Riksdagen 1982183. I saml. Nr /00. Bilaga 13 
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gare budgetår samt för utbetalning av tidigare beslutade bidrag och lån till 

kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. 

Med hänsyn till den nu förordade ramen för beslut om stöd till statliga 

byggnader beräknar jag utbetalningarna för detta ändamål till 90 milj. kr. 

Under anslaget bör slutligen tas upp medel som svarar mot ramen för 

bidrag till kommunerna för rådgivnings- och besiktnings verksamhet m. m. 

Sammantaget bedömer jag sålunda att utbetalningarna för dessa verk

samheter kommer att uppgå till ca I 780 milj. kr. Vid utgången av budget

året 1982/83 beräknas behållningen på anslaget uppgå till ca 430milj. kr. 

Anslaget bör därför avrundat föras upp med I 350 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. 
Jag hemställer att regeri~gen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om den lägsta godkända 

kostnaåen för lån till energibesparande åtgärder i bostadshus 

m.m .. 
., medge att beslut om lån till energibesparande åtgärder i bostads

hus m. m. får meddelas inom en ram av I 900000000 kr. under 

budgetåret 1983/84. 

3. medge att beslut om bidrag till energibesparande åtgärder i stat

liga byggnader får meddelas inom en ram av 90000000kr. under 

budgetåret 1983/84. 
4. medge att bcsiut om bidrag till kommunerna m. n. för rådgiv

nings- och besiktningsverksamhet m. m. får meddelas inom en 

ram av 158000000kr. under budgetåret 1983/84. 

5. till Vissa enerr:ihespamnde ät1:iirder inom hostadsheståndet 

111. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

I 350000000kr. 
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C. PLANVÄSENDET 

Arbetet med en ny plan- och bygglag m. m. 

Sedan flera år tillbaka pågår inom bostadsdepartementet ett arbete med 

ett förslag till en plan- och bygglag. Detta arbete skall fortsätta och bedri

vas med den inriktningen att en proposition skall läggas fram för riksdagen 

under år 1984. 

Parallellt med arbetet på en plan- och bygglag har under senare år 

bedrivits ett arbete med delreformer inom den gällande byggnadslagstift

ningens ram. Detta arbete resulterade bl. a. i att den föregående regeringen 

lade fram dels en proposition (prop. 1981/82: 221) med förslag till lag om 

exploateringssamverkan m. m., dels en remiss till lagrådet med förslag till 

lag om hushållning med mark- och vattenområden av riksintresse. Genom 

beslut den 21 oktober resp. den 4 november 1982 har regeringen återkallat 

både propositionen och lagrådsremissen med hänsyn bl. a. till att samban

den mellan de frågor som avhandlas i dessa förslag och arbetet med en 

plan- och bygglag behöver övervägas närmare. Regeringen kommer senare 

att ta ställning till frågan om lagreglering i dessa avseenden. 

Den fysiska riksplaneringen 

Det arbete som har utförts i den kommunala planeringen och regionalt 

sedan år 1977 för att fullfölja de beslutade riktlinjerna för hushållning med 

mark och vatten redovisas nu av länsstyrelserna till regeringen. Redovis

ningarna remissbehandlas under våren 1983. Därefter fattar regeringen 
erforderliga beslut. En redovisning kan komma att föreläggas riksdagen 

under 1983/84 års riksmöte. 

I enlighet med proposition 1980/81: 183 om fortsatt fysisk riksplanering 

vidtas åtgärder som syftar till att i planerings- och beslutsprocessen på 

olika nivåer förankra de markhushållningsfrågor som har behandlats i den 

fysiska riksplaneringen. Statens planverk redovisar inom kort ett förslag 
till hur kunskapsförsörjningen för hushållning med mark och vatten bör 

byggas upp centralt och regionalt. Förslaget kommer all remissbehandlas 

under våren 1983. 

Överväganden pågår om hur utnyttjandet av olika energiresurser och 

havsresurser skall behandlas i den fysiska planeringen. När det gäller 

energifrågorna har planverket på regeringens uppdrag redovisat ett förslag 

som visar hur torv. energiskog och vindkraft kan behandlas i den fysiska 

planeringen. Studien har remissbehandlats. Länsstyrelserna har under 

hösten 1982 till bostadsdepartementet redovisat hur kommunerna har be

handlat olika energifrågor i den fysiska planeringen, främst de som rör 
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inhemska energiresurser. Dessa redovisningar bereds f. n. inom bostads

departementct. 
De energipolitiska riktlinjerna ställer krav på aktiva åtgärder över hela 

energiområdet. Stora förändringar kommer att bli nödvändiga. Denna frå

ga kommer senare att behandlas av statsrådet Dahl. Förändringarna kom

mer i ne~a avseenden att få stor betydelse för mark- och vattenanvändning

en. Överväganden om lokalisering och mark.behov för stora anläggningar 

och distributionsledningar liksom beträffande användningen av inhemska 

energislag behöver göras även utifrån mark- och vattenhushållnings

aspekter. Dessa frågor övervägs f. n. inom bostadsdepartementet. 

C 1. Statens planverk 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

34609000 

330000GO 

33670000 

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om plan

och byggnadsväsendet. Det åligger verket särskilt att insamla och bearbeta 

kunskaper och erfarenheter inom dess verksamhetsområde, att i anslut

ning till den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet ge råd 

och vägledning för planväsendet samt meddela föreskrifter och allmänna 
råd för byggnadsväsendet. Verket skall vidare verka för samordning mel

lan sina och andra myndigheters regler som rör plan- eller byggnadsväsen

det. D.cssutom skall planverket verka för samordning mellan verket och 

andra myndigheter när det gäller dels insamling och bearbetning av kun

skaper och erfarenheter som rör hushållning med rriark och vatten. dels råd 
och vägledning beträffande fullföljandet av de riktlinjer som har uppställts 

för hushållningen med mark och vatten. 

Verket utfärdar typgodkännande av konstruktion eller utförande i övrigt 

av byggnader eller andra anordningar, om vilka bestämmelser ges i bygg

nadsstadgan samt biträder även i övrigt utomstående med utlåtande, un

dersökning eller annat arbete, om det är av allmänt intresse för· byggnads

väsendet. 
Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är. en generaldirek

tör. Verket är organiserat på två avdelningar, planavdelningen och bygg

nadsavdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns 

vidare en fristående enhet, administrativa byrån, samt ett vcrkssekretariat 

knutet direkt till verkschefen. Till planverket har knutits fyra rådgivande 

organ. rådet för samhällsplanering, tekniska rådet, rådet för energihushåll

ning och rådet för stål- och betongnormer. 
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Till statens planverk har sedan den I juli 1970 i administrativt hänseende 

förts statens va-nämnd. Nämnden handlägger med hela landet som verk

samhetsområde mål enligt lagen ( 1970: 244) om allmänna vatten- och av

loppsanläggningar samt - sedan den I januari 1977 - mål enligt lagen 

( 1976: 838) om allmänna fjärrvärmeanläggningar. 

Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 

budgetår framgår av följande sammanställning. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Statens Före-
planverk draganden 

Personal 147 + 0 + 0 

Anslag 

Förvaltningskostn. +26166000 + 215000 -266000 
!därav lönekostn.J !+23782000) (- 271 0001 (-221 OOOJ 
Lokalko~tnader + 3804000 + 705000 +797000 
Särskild sam-
hällsinformation + 916000 + 62000 + 0 
Va-nämnden + 2113000 + 409000 + 139000 
(därav lönekostn. l (+ 1510000) (+ 222000) (+ 58000) 
Typgodkännande-
verksamheten + I 000 + 0 + 0 

33000000 +1391000 +670000 

Avgifter för statens planverks trycksaker, som redovisas på statsbudge

tens inkomstsida under rubriken 2533 Avgifter vid statens planverk, beräk

nas till 550000 kr. för budgetåret 1983/84. 

Statens planverk 

De grundläggande utgångspunkterna för planverkets verksamhet finns i 

byggnadslagstiflningen samt i vissa riksdags- och regeringsbeslut. Planver

ket får på sätt som närmare anges i 76 § byggnadsstadgan () 959: 612 om

tryckt 1981: 873! meddela föreskrifter och ge allmänna råd som behövs för 

tillämpningen av byggnadsstadgan. 

Planverkets verksamhet påverkas i stor utsträckning av utformningen av 

den plan- och bygglag soin f. n. bereds inom bostadsdepartementet. Detta. 

gäller såväl planverkets roll i samband med information. rådgivning och 

utbildning i anslutning till att lagen skall träda i kraft som verkets formella 

uppgifter sedan lagen har trätt i kraft. Planverket har under våren 1982 

utarbetat ett program för arbetet i samband med introduktionen av en ny 

plan- och bygglag. Arbetet kommer till största delen att rymmas inom 

planverkets myndighetsanslag. Vissa uppgifter kan emellertid komma att 

ställa krav på särskilda resurser utöver myndighetsanslaget. 

Planverket bedömer att en nedskärning av verkets resurser med 2 % för 

8 Riksdagen /9{12183. I sam/. Nr I/JO. Bilaga 13 
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budgetåret 1983/84 får större konsekvenser för verksamheten än tidigare 
års nedskärningar. beroende på att utrymme för konsultinsatser ytterligare 
begränsas. En mycket restriktiv prövning inför återbesättning av vakanser 

blir nödvändig. Verket bedömer dock att nedskärningen skall kunna ge
nomföras utan att mera omfattande ingrepp i verksamheten behöver göras. 

Problem som uppstår vid ständigt minskade resurser kan emellertid inte 

döljas i längden. Verksamhetens karaktär av specialstudier avseende 
många olika fackområden innebär en förhållandevis stor sårbarhet. 

Statens planverk föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 
I. Huvudförslaget 906000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. I 569000 kr. 

3. De besparingar som planverket har redovisat enligt huvudförslaget 

innebär att anslags posten Förvaltningskostnader minskas med 535 000 kr.. 
varav 486000 kr. avser lönemedel. Huvuddelen av besparingarna kommer 
att genomföras på så sätt att tjänster eller delar av tjänster hålls vakanta. 

Planerade ekonomiskt administrativa och personaladministrativa åtgärder 

väntas också få en åtstramande effekt på kostnaderna. För verket som 

helhet kommer en omsorgsfull planering att ske för utnyttjandet av medel 

för resor och expenser. 
4. Planverket har beräknat medelsbehovet med utgångspunkt i kända 

kostnader under budgetåret 1981/82. Flyttningen till kvarteret Lysbomben 

innebär emellertid att vissa kostnader blir väsentligt högre. Detta gäller i 
första hand externa transporter och reprografi. Huvudmannaskapet för 

restaurangen medför kostnader för förbrukningsmateriel, städmateriel. er

sättning av servisdelar och för avfallstransporter. För dessa ändamål har 
verket beräknat extra kostnader för 150000 kr. som begärs utöver huvud
förslaget. 

5. För typgodkännandeverksamheten disponeras fr. o. m. budgetåret 
1981/82 en rörlig kredit hos riksgäldskontoret på högst 500000 kr. Den är 
avsedd att tas i anspråk i den mån löpande utgifter inte kan bestridas med 
löpande inkomster. Planverket hemställer att en rörlig kredit till samma 
belopp ställs till förfogande även under budgetåret 1983/84. 

6. Planverket hemställer att anslagspostcn Förvaltningskostnader även 
för budgetåret 1983/84 får överskridas för utgifter inom stål- och betong

verksamheten med högst det belopp som motsvarar nettoinkomsterna från 

försäljning av normer utgivna av statens stål- och betongkommitteer efter 

avdrag för övriga berörda myndigheters kostnader. 
7. Mot bakgrund av en ökad tillströmning av mål, ca 50%, nödgas 

statens va-nämnd, trots gällande anvisningar, begära medelstilldelning ut

över vad som skulle följa vid en strikt tillämpning av huvudförslaget. 

Förhoppningsvis skall emellertid arbetsmängden i huvudsak kunna be

mästras genom ökat utnyttjande av den reservstyrka som ordförandeersät

tarna utgör. Detta innebär ett tillskott för löner och arvoden med 208 000 
kr .. för resor med 111 000 kr. och för övriga förvaltningskostnader med 

16000 kr. Totalt hemställs om 335 000 kr. utöver huvudförslaget. 
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Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för planverkets verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Jag beräknar därutöver 106000 kr. för 

bevakning och 90000 kr. för drift av personalrestaurangen (4). Från ansla

get har till anslaget B I. Bostadsstyrelsen överförts 394 000 kr. på grund av 

ändrat huvudmannaskap för lokalvården i kvarteret Lysbomben. För sta- . 

tens va-nämnd har jag engångs vis beräknat 75 000 kr. för att möta den 

ökade tillströmningen av mål (7). Jag är inte nu beredd att ta ställning till 

behovet av särskilda resurser i anslutning till en kommande ny plan- och 

bygglag. 

I likhet med föregående budgetår har jag räknat med att kostnaderna för 

typgodkännandcverksamheten helt skall finansieras med avgifter. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stutens planverk för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 33670000 kr. 
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D. LANTMÄTERIET 

Organisation, uppgifter m. m. 

Det statliga lantmäteriet omfattar statens lantmäteriverk, en överlantmä

tarmyndighet i varje län och lokala fastighetsbildningsmyndigheter. 

Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastig

hetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering. fastighetssamver

kan och fastighetsregistrering samt för frågor om mätningsverksamhet och 

allmän kartläggning. I den sist nämnda uppgiften ingår att varje år upprätta 

förslag till plan för de allmänna kartarbetena och att utföra grundläggande 

kartläggning och ge ut kartor i skalor. serier och versioner som svarar mot 

samhällets grundläggande och kontinuerliga behov. 

Verket skall leda och ha tillsyn över den verksamhet som ankommer på 

fastighetsbildningsmyndigheterna och över fastighetsregistreringen. 

Verket leds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande och 

högst sex andra ledamöter, som regeringen utser. Generaldirektören är 

chef för verket. Inom verket finns fyra avdelningar. administrativa avdel

ningen, fastighetsavdelningen. kartavdelningen och produktionsavdel

ningen samt från den I januari 1983 ett planeringssekretariat. 

För samråd i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna 

kartarbetena finns ett till verket knutet kart råd. I kartrådet ingår företräda

re för niirmast berörda statliga myndigheter och Svenska kommunförbun
det. Generaldirektören i verket är ordförande i kartrådet. 

Över/antmiitarmyndiglzeten har länet som verksamhetsområde. Chef för 

myndigheten är överlantmätaren. som dessutom är tjänsteman vid länssty

relsen och chef för dess lantmäterienhet. Överlantmätarmyndigheten skall 

inom länet främst leda och ha tillsyn över verksamheten vid de statliga 

fastighetsbildningsmyndigheterna. ha tillsyn över mätningsverksamheten 

samt verka för samordning av grundläggande mätning och kartläggning. 

Fastighetsbildningsmyndigheten har hand om lantmäteri- och kartverk

samheten på den lokala nivån. Lantmäteridistriktet är verksamhetsområde 
för en fastighetsbildningsmyndighet. Landet är indelat i 86 lantmäteri

distrikt. För särskilda fastighetsbildningsuppgifter finns ytterligare 24 stat

liga fastighetsbildningsmyndigheter, s. k. specialenheter. 23 av dessa utför 

fastighetsbildningsuppgifter som hänger samman med främst jordbrukets 

och skogsbrukets rationalisering. Den återstående har uppgifter som rör 

utvecklingen av tätbebyggelse. Chef för fastighetsbildningsmyndighet med 

lantmäteridistrikt som verksamhetsområde är en distriktslantmätare och 

för annan statlig fastighetsbildningsmyndighet en länslantmätare. 

Lantmäteriet bedriver en omfattande uppdragsverksamhet. Denna ut

förs säväl centralt som regionalt och lokalt i organisationen. För att man 
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bättre skall kunna utnyttja de tekniska resurser som lantmäteriet förfogar 

över har bildats åtta regionala s. k. samverkansområden. 

Det statliga lantmäteriet sysselsatte den I juli 1982 något mer än 2 900 

personer varav ca 850 vid lantmäteriverket. 

Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad den

na i tillsyrtshänseende finns dels 42 komm1111a/a fastiglzetshild11i11gsmy11-

diglzeter för utveckling av tätbebyggelse, dels 24 statliga och 32 komm11na

la fastiglzetsregistermy11diglzeter. Statliga fastighetsregistermyndigheter är 

länsstyrelserna, inom vilka ärenden om fastighetsregistrering handläggs av 

lantmäterienheterna. 

Lantmäteriets verksamhet delas in i följande fyra program. 

I. Uppdragsverksamhet 

2. Plangenomförande 

3. Landskapsinformation 

4. Försvarsberedskap 

Medel tas upp under följande anslag. 

D 1 . Lantmäteriet 

D 2. Lantmäteriet: Plangenomförande 

D 3. Lantmäteriet: Landskapsinformation 

D 4. Lantmäteriet: Försvarsberedskap 

D 5. Lantmäteriet: Utrustning m. m. 

Anslaget D I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas in- och utbetalningar för lantmäteriets 

hela verksamhet. 

Anslaget D 2 är ett förslagsanslag som i huvudsak skall finansiera ut

vecklings- och rådgivningverksamhet samt arbete med fastighetsregistre

ring inom program 2. Verksamheten med fastighetsbildning m. m. inom 

samma program finansieras genom avgifter utom beträffande skiftesverk

samheten i Kopparbergs län och i fråga om de fall då nedsatt lantmäteri

taxa tillämpas på vissa ärenden m. m. eller då statsbidrag lämnas till 

kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. 

Anslagen D 3 och D 4 är reservationsanslag som skall finansiera verk

samheten inom program 3 och 4. 

Anslaget D 5 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäteriets 

behov av s. k. strategisk utrustning. Anslaget fungerar som ett lån· som 

amorteras till en inkomsttitel på statsbudgeten i takt med att utrustningen 

skrivs av. Från anslaget finansieras vid behov också tillskott av statskapi

tal. 
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D 1. Lantmäteriet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anvisat 

1983/84 Förslag 

0 

I 000 

I 000 

106 

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets 

olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får 

normalt inte belastas. 

Verksamheterna inom olika program beskrivs i det följande under de 

anslag varifrån medel beräknas på statsbudgeten. Lantmäteriets uppdrags

verksamhet (program I) finansieras emellertid helt genom avgifter. Denna 

verksamhet behandlas därför under förevarande anslag. 

Program I. Uppdragsverksamhet 

Programmet består av två delprogram: 

I a. Inrikes uppdrag 

1 b. Utlandsuppdrag 

Uppdragsverksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. Rörelsen 

budgetåren 1981/82-1983/84 framgår av följande tabell (I 000-tal kr.). I 

kostnaderna ingår beräknat behov av avsättningar för osäkra fordringar. 

för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att värde

säkra statskapitalet. Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet 
av utförda men ännu inte fakturerade uppdrag. 

Intäkter 
Kostnader 
Resultat 
Balanserat resultat 

Lantmäteriverket 

1981182 
Utfall 

117778 
121 658 
- 3880 
-5842 

1982/83 
Beräknat 

137059 
133064 
+ 3995 
- 1847 

1983/84 
Beräknat 

131 338 
129970 
+ 1368 
- 479 

Delprogrammet Inrikes uppdrag omfattar uppdrag inom landet beträf

fande bl. a. framställning av kartor och annan landskapsinformation, tek

niska och fastighetsrättsliga frågor samt fastighetsvärdering. 

Delprogrammet Utlandsuppdrag omfattar alla uppdrag i utlandet. Verk

samheten marknadsförs under namnet Swedsurvey. En ledningsgrupp vid 

lantmäteriverket ansvarar för att marknadsföra, planera och samordna 

verksamheten. Personal och utrustning hyrs i viss utsträckning in från 

konsultföretag. 

Underskottet budgetåret 1981/82 (ca 3,9 milj. kr.) hänför sig till de 

inrikes uppdragen. Exkl. extraordinära kostnader och intäkter är under-
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skottet ca 3.2milj. kr., varav ca 2,4milj. kr. hänförs till verksamheten på 

lokal och regional nivå och ca 0,8 milj. kr. till verksamheten vid lantmäteri

verket. 
Genom att minska personalen och övriga resursinsatser under budget

åren 1982/83 och 1983/84 beräknar lantmäteriverket att nå balans mellan 

tillgängliga resurser och efterfrågan på de inrikes uppdragen och inom fem 

år ha återhämtat tidigare förluster. 
Utlandsverksamheten har under senare år expanderat. Omsättningen 

budgetåret 1981/82 var ca 5,8 milj. kr. Under innevarande budgetår beräk

nas den bli ca 11 milj. kr. Expansionen väntas fortsätta budgetåret 1983/84. 
Lantmäteriverket redovisar resultatet av en intern översyn av riktlinjer

na för uppdragsverksamheten inom landet och hemställer att regeringen 

godkänner den föreslagna inriktningen av verksamheten. Verket hem

ställer vidare att regeringen godkänner förslag till utgångspunkter för att 

hålla isär uppdrag och annan verksamhet inom lantmäteriet, för marknads

föringen av uppdragen och för prissättningen av dem. 

Riksrevisionsverket 

Lantmäteriverkets förslag till riktlinjer för uppdragsverksamheten inom 
landet har r·~mitterats till riksrevisionsverket. Verket anser i likhet med 

lantmäteriverket att över- och underskott vid olika enheter inom lantmä
teriet i första hand skall balanseras inom de enskilda enheterna. Sålunda 

bör endast verksledningen vid lantmäteriverket kunna göra avsteg från 

denna huvudprincip. I fråga om prissättningen understryker riksrevisions

verket att eventuella avsteg från självkostriadsprincipen bör ske restrik

tivt. 

Föredragandens överväganden 

Som framgår av lantmäteriverkets redogörelse har uppdrags verksamhe
ten budgetåret 1981/82 lämnat ett underskott. Underskottet är av samma 
storleksordning som för budgetåret 1980/81 . Verket vidtar nu åtgärder för 
att nå balans inom verksamheten. Jag förutsätter att verket vidtar tillräck
ligt omfattande åtgärder för att på några års sikt ta igen det balanserade 

underskottet i dess helhet. 

Lantmäteriverkets förslag till riktlinjer för uppdragsverksamheten inom 
landet innebär att de regler som statsmakterna har ställt upp för verksam

heten förtydligas utan att ändras. Något särskilt ställningstagande från 

statsmakterna krävs således inte. Under senare år har verksamheten kriti

serats från konkurrenssynpunkt, bl. a. i riksdagsmotioner. Jag ser därför 

positivt på de förtydliganden som lantmäteriverket redovisar och som 
bl. a. innebär att ökade krav ställs på att organisationens olika delar var för 

sig skall uppnå ekonomisk balans i verksamheten. 
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Jag noterar också med tillfredsställelse den väntade expansionen av 

lantmäteriets utlandsverksamhet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av I OOOkr. 

D 2. Lantmäteriet: Plangenomförande 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

41142365 

35 233000 

37335000 

Uppgifterna för budgetåret 1981/82 grundas på schablonmässiga omför

delningar från tidigare till nu gällande anslagsindclning. Under anslaget 

redovisas kostnader för program 2 Plangenomförande till de delar verk

samheten finansieras över statsbudgeten. 

Program 2. Plangenomförande 

Programmet består av fyra delprogram: 

2 a. Fastighctsbildning m. m. 
2 b. Fastighetsregisterreformen 

2 c. Utveckling 
2 d. Rådgivning 
Delprogram 2 a finansieras i huvudsak genom avgifter. Ersättning tas ut 

enligt lantmäteritaxan (1971: 1101. ändrad senast 1982: 1075). Ersättningen 

skall i princip täcka lantmäteriets kostnader för verksamheten. Till en liten 

del finansieras fastighetsbildningen genom bidrag från anslag. Rörelsen 

budgetåren 1981/82-1983/84 framgår av följande tabell (I 000-tal kr.). I 

kostnaderna ingår beräknade avsättningar för osäkra fordringar, för reali

serade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att värdesäkra stats

kapitalet. Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda 

men inte fakturerade ärenden.· 

Intäkter 
Varav bidrag från anslag 
Kostnader 
Resultat 
Balanserat resultat 

1981/82 
Utfall 

210135 
11668 

208705 
+ 1430 
+9717 

1982/83 
Beräknat 

216135 
6835 

217135 
- I 000 
+ 8717 

1983/84 
Beräknat 

204653 
8597 

204653 
0 

+ 8717 
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Bidragen tas upp i tre delposter under anslaget D 2. nämligen kostnader 

för nedsättningsbelopp enligt lantmäteritaxan. för den särskilda skiftes

verksamheten i Kopparbergs län och för socialt betingade statsbidrag till 

sakägare. Av följande sammanställning framgår bl. a. den beräknade ut

vecklingen av bidragen (l 000-tal kr.). 

Anslagspost 1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Anvisat Förslag 

Kostnader för nedsättningsbelopp 
enligt lantmäteritaxan 7865 3900 7700 
Den särskilda skiftesverksamheten i 
Kopparbergs län 3306 2492 454 
Statsbidrag till sakägare 497 443 443 

Summa 11668 6835 8597 

Övriga delprogram finansieras helt under anslaget. Till en del kan ut

veckling och rådgivning finansieras genom avgifter, men verksamheten 

redovisas då under program 1 eller delprogram 2 a. 

Lantmäteriverket 

FastiRhetshildning m. m. 

Under budgetåret 1981/82 har efterfrågan på fastighetsbildningsåtgärder 

minskat med något mer än 1 %. Fastighetsbildningsverksamheten har gett 

full kostnadstäckning. De mål som lantmäteriverket har ställt upp för 

verksamheten har inte helt nåtts. Lantmäteriet har nämligen inte avslutat 

eller slutfört så många åtgärder som var planerat. Äldre ärenden har inte 

arbetats av i beräknad omfattning. Däremot har den inneliggande balansen 

av ärenden minskat. 
Arbetet med att slutföra de återstående laga skiftena i Kopparbergs län 

har i huvudsaj( framskridit enligt den avvecklingsplan som lantmäteriver

ket presenterade i anslagsframställningen för budgetåret 1980/81. 
Medelsbehovet för laga skiftesverksamheten bedöms under budgetåret 

1983/84 till 454 000 kr., vilket är en minskning med ca 2 milj. kr. jämfört 

med budgetåret 1982/83. Beloppet ligger väl inom ramen för huvudförsla

get. Skiftena bedöms kunna vara avslutade vid utgången av budgetåret 

1983/84. Lantmäteriverket reserverar sig dock för merarbete till följd av 

återförvisning eller föreskrifter om ändring i domstolsutslag vid eventuella 

överprövningar av beslut i förrättningarna. 

Verket framhåller att reglerna för nedsättning i lantmäteritaxan är utfor

made så att de i huvudsak verkar automatiskt. För budgetåret 1983/84 

bedömer lantmäteriverket att behovet av nedsättningsmedel kommer att 

uppgå till 7700000 kr. För statsbidrag till sakägare beräknar verket ett 

oförändrat belopp. 

9 Riksdagen 1082183. I sam/. Nr J(JO. BilaRa 13 
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Övriga de/program 

Under budgetåren 1977 /78 ~ 1981 /82 har arbetet med att genomföra fas

tighetsdatareformen löpt i enlighet med det beslut som statsmakterna 

fattade vid periodens början. Anslaget för lantmäteriets uppgifter i reform

arbetet har under de senaste tre budgetåren minskats med 2 % årligen. 

Detsamma gäller för budgetåret 1982/83. Omläggningstakten har trots detta 

successivt kunnat ökas genom rationaliseringar. De tillgängliga medlen 

förslår dock inte längre i alla avseenden för lantmäteriets insatser vid 

nuvarande genomförandetakt. En ytterligare nedskärning av anslaget skul

le innebära att lantmäteriverket inte klarar sina åligganden inom totalpro

jektets ram. Omläggningstakten minskar då. 
Riksdagen har beslutat (prop. 1981/82: 123. CU 1981/82: 37. rskr 1981/ 

82: 318) om den fortsatta fastighetsdatareformen under budgetåren 

1982/83-1986/87. Beslutet innebär bl. a. att för femårsperioden beräknas 

en ekonomisk ram som utgår från oförändrade resurser för överföringsor

ganisationen. Lantmäteriverket anser mot denna bakgrund att delprogram

met Fastighetsregisterreformen budgetåret 1983/84 skall tilldelas oföränd

rade resurser. 

1 fråga om delprogrammet Utveckling och den del av verksamheten 

inom delprogrammet Rådgivning som bedrivs centralt vid lantmäteriverket 

föreslår verket att anslaget minskas med ytterligare en procentenhet ut

över huvudförslaget. De på så vis frigjorda medlen (112000 kr.) skall 

användas för att öka resurserna inom delprogrammet Utveckling under 

anslaget D 3 Landskapsinformation. 

F astighetsbeteckningsreformen 

Riksdagen beslutade om en fastighetsregisterreform år 1968 (prop. 

1968: 1 bil. 4. 3 LU 5, rskr 80). Beslutet innebar bl. a. att fastighetsbeteck

ningarna skulle reformeras. De riktlinjer för beteckningsreformen som nu 

gäller beslutades dock år 1974 (prop. 1974: 48, CU 1974: 30. rskr 1974: 252). 

Med anledning av riksdagsmotioner har civilutskottet efter år 1974 behand

lat beteckningsfrågorna i betänkandena CU 1975/76: 13, 1978/79: 21 och 

1980/81: 25. 1974 års riktlinjer har därvid inte ändrats. 

I föregående års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 16, s. 120-

122) övervägdes ändringar i fastighetsbeteckningsreformen i besparings

syfte. Dåvarande bostadsministern ansåg därvid att det utredningsmaterial 

som lantmäteriverket hade redovisat i frågan inte gav tillräckligt underlag 

för ett ställningstagande. Frågan borde därför beredas vidare. Så har nu 

skett bl. a. genom att remissynpunkter på lantmäteriverkets utredningar 

har hämtats in från ett 70-tal instanser - statliga myndigheter. kommuner, 

organisationer och intresseföreningar. 
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Bakgrund och regler för reformen 

Före beteckningsreformen finns två skilda fastighetsregister. nämligen 

jordregister och stadsregister. Fastigheternas beteckningar i dessa register 
är uppbyggda på olika sätt. Fastighetsdatareformen innebär bl. a. att det 
nya ADB-lagrade fastighetsregistret innehåller enhetligt utformade fastig
hetsbeteckningar. Det nya beteckningssystemet är uppbyggt med indel

ningen i kommuner som grund. 
Bestämmelser till grund för beteckningsreformen finns i kungörelsen 

(1968: 379) om uppläggande av nytt fastighetsregister. m. m. (omtryckt 
1974: 1060) och i fastighetsregisterkungörelsen (1974: 1059. omtryckt 

1979: 11). Beteckningsreformen kan delas in i följande fyra huvudmoment. 

Namninventeringen som innefattar att inventera och hantera de i jord

och stadsregistren befintliga fastighetsbeteckningarna. 
Regi.l'terområdesreformen som avser att förebygga beteckningskolli

sioner vid övergång från socken och stadsregisterområde till kommun som 

registerområde. Arbetet berör främst likalydande jordregisternamn i flera 

socknar inom samma kommun. Sådana namn görs unika huvudsakligen 
genom att de kombineras med sockennamnet. 

Tätorts ref ormen som avser fastighetsbeteckningar inom tätortsområ

den. 
Namnöversynen vilken innefattar beteckningsändringar som inte är nöd

vändiga med hänsyn till gällande författningsbestämmelser men som från 

främst kulturhistoriska och namnvårdande utgångspunkter har befunnits 

lämpliga att få till stånd i samband med fastighetsdatareformen. 

Lantmäteriverkets utredningar 

Kostnader för reformen 

Lantmäteriverket delar upp reformens kostnader i direkta och indirekta. 
De direkta kostnaderna uppstår hos de myndigheter som genomför refor
men. De indirekta kostnaderna uppstår till följd av uppföljande arbete. 
främst inom kommunerna. Lantmäteriverkets kostnadsbedömningar grun
das på erfarenheter från arbetet med fastighetsdatareformen i Stockholms 

och Gävleborgs län. 
Direkta kostnader uppstår i huvudsak för länsstyrelser och kommunala 

fastighetsregistermyndigheter, för lantmäteriverket, centralnämnden för 

fastighetsdata. ortnamnsarkivet i Uppsala och riksantikvarieämbetet. 
De direkta kostnaderna bedöms komma att variera inom olika landsdelar 

beroende på lokala förutsättningar såsom ortnamnsskick och antalet sock

nar inom varje kommun. Dessutom inverkar möjligheterna att anpassa 

traktindelningen till stadsdelsindelningen inom stora jordregistertätorter, 

att använda kvartersnamn inom stadsplanelagda områden och att införa 
kvartersnamn utanför stadsplane!agda områden. 

Arbetet med att införa beteckningsändringarna på registerkartan medför 
betydande kostnader. Ändringarna gäller traktnamn, gränser och register

nummer. 
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Lantmäteriverket har försökt att bedöma de återstående direkta kostna

derna för beteckningsreformen genom att beräkna vad reformen kostar per 

fastighet som förs över till det nya registret. Verket bedömer att en realis

tisk kostnad är 10 kr. per fastighet efter det att reformen har genomförts i 

Malmöhus län. vilket innebär en totalsumma om ca 30 milj. kr. för de ca 3 

milj. fastigheter som berörs. 

Lantmäteriverket kan inte med säkerhet fördela kostnaderna på beteck

ningsreformens huvudmoment men bedömer att de direkta kostnaderna 

fördelas med ca 10% på namninventeringen. 15 % på registerområdesre

formen. 40% på tätortsreformen och 35 % på namnöversynen. 

Indirekta kostnader uppstår i huvudsak i sådana fall då fastighetsbeteck

ningarna används som sorteringsgrund i register och arkiv eller finns på 

kartor. Lantmäteriverket framhåller att det är mycket svårt att beräkna de 

indirekta kostnaderna för den fortsatta reformen med utgångspunkt från 

tillgängligt underlag. l en uppskattning med karaktär av räkneexempel 

anges de totala indirekta kostnaderna till 25 milj. kr.. för att slutföra 

reformen i resten av landet sedan den har genomförts i Stockholms. 

Uppsala, Malmöhus och Gävleborgs län. Huvuddelen av kommunernas 

arbete bedöms kunna bedrivas med redan anställd personal. Lantmäteri

verket bedömer att de indirekta kostnaderna fördelas med 20% på register

områdesreformen, 70% på tätortsreformen och 10% på namnöversynen. 

Besparingsalternativ 

Lantmäteriverkets alternatfr I innebär att namninventeringen. register

områdesreformen och tätortsreformen genomförs som nu medan man upp

hör med namnöversynen. Verket bedömer att de direkta kostnaderna för 
reformen minskar med 11 milj. kr. i alternativet. De indirekta kostnaderna 

beräknas minska med 2.5 milj. kr. 
I alternativ 2 åstadkoms ytterligare besparingar jämfört med alternativ 1 

genom att de kommuner som så vill ges möjlighet att behålla stadsägobe

teckningarna vilka förekommer inom stadsregisterområdena. I kommuner 

där beteckningsreformen har genomförts görs inga ändringar. De ytterliga

re besparingarna utöver alternativ 1 varierar beträffande de direkta kostna

derna mellan 0 och 9 milj. kr. beroende på kommunernas ställningstagande 

till att ändra stadsägobeteckningarna. Samtidigt kommer till kostnader om 

ca 4 milj. kr. Merparten av kostnaderna uppstår till följd av att ADB-syste

met för fastighetsdatareformen måste byggas om. Besparingarna i de kom

munala indirekta kostnaderna uppskattas öka med mellan 0 och 12,5 milj. 

kr. 
Alternativ 3 motsvarar ett förslag från Svenska kommunförbundet. För

slaget innebär i stort sett att beteckningssystemet i jord- och stadsregistren 

behålls. Socken och stad skall utgöra registerområden. Kommuner som så 

önskar får ändra stadsägobeteckningarna. Ingen namnöversyn sker. I re

dan beteckningsändrade områden sker en återgång till socken och stad 
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som registerområde och de vid beteckningsreformen tillkomna dubbcl
namnen löses upp. I alternativet minskar de direkta kostnaderna med 

13.5-22.5 milj. kr. beroende på hur kommunerna väljer att behandla 
stadsägobeteckningarna. Samtidigt uppstår merkostnader för ombyggnad 
av ADB-system m. m. om ca 5 milj. kr. Lantmäteriverket bedömer dessut

om att alternativet innebär att fastighetsdatareformen måste stoppas under 
1.5-2 år. vilket ger direkta kostnader om ca 4 milj. kr. och förskjutna 

rationaliseringseffekter om 3-4 milj. kr. Vidare tillkommer kostnader om 
ca 2 milj. kr. i områden där beteckningarna redan har ändrats. Sammanlagt 

uppgår merkostnaderna i alternativet till ca 14 milj. kr. Besparingarna kan 
sålunda uppgå till mellan 0 och_8,5 milj. kr. vad gäller de direkta kostna

derna. De kommunala indirekta kostnaderna kan minska med mellan 6 och 

19 milj. kr. 
Alternativ 4 innebär att de nuvarande beteckningarna i jord- och stadsre

gistren behålls i största möjliga utsträckning. Endast sådana beteckningar 
ändras som skulle orsaka omfattande ombyggnader av datasystemet. 

Kommunerna får inte genomföra tätortsreformen. Namnöversynen ge
nomförs inte. I de redan beteckningsreformerade områdena vidtas inga 
åtgärder. De direkta kostnaderna beräknas minska med 22.5 milj. kr. 
medan merkostnaderna för systemombyggnad m. m. uppgår till ca 4.5 milj. 

kr. Besparingen i kommunernas indirekta kostnader uppgår till ca 19 milj. 

kr. 

Lantmäteriverkets synpunkter och slutsatser 

Fastighetsregistret är ett basregister för all fastighetsredovisning. Man 

får bl. a. underlag för att redovisa äganderätten till marken. fastighetsom
sättningen. överlåtelser och lagfarter, fastighetskredit, beskattning och 

folkbokföring. Fastighetsregisterreformen bör därför ses som en grundläg
gande insats med långsiktigt perspektiv. Fastighets beteckningar används 
och skrivs dagligen av många statliga och kommunala organ. institutioner 

och enskilda. 
Med hänsyn till den breda och frekventa användningen och med tanke 

på rättssäkerheten är det av stor betydelse att beteckningarna är standardi
serade. Det är lämpligt att anpassa fastigheternas beteckningar till en ny 
standard i samband med den övriga fastighetsdatareformen eftersom man 

under alla förhållanden ändå måste inventera fastighetsnamnen i samman

hanget. 
I ett manuellt fört register söker man information genom att bläddra och 

läsa. När man använder det nya ADB-registret måste man däremot skriva 

ut informationen. Det är därför angeläget med enhetliga regler och enkla 

beteckningar. 
Lantmäteriverket anser att flera krav bör ställas på fastighetsbeteck

ningarna. De bör ur teknisk och administrativ synvinkel vara identifieran
de, enhetliga, lokaliserande, korta, allmänt vedertagna, stabila, lämpliga 
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att redovisa och läsa på kartor. ge en lämplig sorteringsordning och innebä

ra små ingrepp i bestående beteckningssystem. Dessutom bör beaktas 

språkliga och kulturhistoriska synpunkter. De olika kraven är delvis mot

stridiga. 

1968 års regler för beteckningsreformen bedömdes ge en på lång sikt 

ändamålsenlig lösning främst ur teknisk, administrativ och ekonomisk 

synvinkel. 1974 års beslut kan ses som en kompromiss mellan tekniska och 

administrativa rationaliseringsaspekter å ena sidan och kulturhistoriska 

och kommunalekonomiska aspekter å den andra. 

Under 1900-talet har kommunerna vuxit i storlek och socknarnas admi

nistrativa funktion upphört med undantag av funktionen som jordregister

socken. Kommuntillhörighet framgår inte direkt av sockentillhörigheten, 

som fallet var före kommunreformerna. Uppgift om kommuntillhörighet 

krävs dock i samband med fastighetsidentifiering. En anpassning till ut

vecklingen är därför att registrera kommunvis. Därmed upphör också 

åtskillnaden i fråga om registrering av fastigheter i stad och på landsbygd. 

Kraven på korta, enhetliga och enkla beteckningar ökar i vikt därför att 

det nya registret betjänas \'.ia terminal och utnyttjas av andra än experter. 

Det nya fastighetsregistrets standardiserade beteckningstyper har använts 

sedan år 1968. I en standardiserings natur ligger, att reglerna skall ändras 

så sällan som möjligt och helst inte alls. 

Mot den angivna bakgrunden är det lantmäteriverkets uppfattning att 

beteckningsreformen enligt gällande regler är lönsam och väsentligt bidrar 

till att skapa ett långsiktigt fungerande och rationellt fastighetsregister. Om 

besparingar krävs i fråga om beteckningsreformen förordar verket alterna

tiv I. 

Remissbehandlingen 

Remissinstanserna 

Lantmäteriverkets utredningar har remissbehandlats. Yttranden har av

getts av domstolsverket, centralnämnden för fastighetsdata, datainspek

tionen, fortifikationsförvaltningen, bankinspektionen, kammarkollegiet. 

statskontoret. riksrevisionsverket, riksskatteverket, riksantikvarieämbe

tet och statens historiska museer, dialekt- och ortnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, fiskeristyrelsen, bo

stadsstyrelsen, statens industriverk, statens vattenfallsverk, domänverket, 

hovrätten för Nedre Norrland. länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, 

Kalmar, Gotlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Gävle

borgs och Jämtlands län, överlantmätarmyndigheterna i Stockholms och 

Malmöhus län, fastighetsbildningsutredningen (Ju 1979: 11), utredningen 

(U 1980: 02) om ortnamnsverksamheten i riket m. m .. Ekerö, Huddinge, 

Norrtälje, Sollentuna, Stockholms, Enköpings, Uppsala, Östhammars, 

Linköpings, Jönköpings, Kristianstads, Höganäs, Malmö, Halmstads, Gö

teborgs, Karlstads, Västerås, Gävle, Nordanstigs, Söderhamns, Öster-
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sunds och Örnsköldsviks kommuner, Svenska kommunförbundet, Sveri
ges föreningsbankers förbund. Svenska sparbanksföreningen, Sveriges all

männa hypoteksbank. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Riks
förbundet för hembygdsvård. Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges skogs
ägareföreningars Riksförbund. Svenska kommunal-tekniska föreningen. 

Sveriges lantmätareförening och Sveriges domareförbund. 
Domstolsverket har bifogat yttranden från tingsrätterna i Uppsala. Kal

mar. Ystad. Göteborg. Ljusdal och Östersund. Lantbruksstyrclsen har 

bifogat yttranden från lantbruksnämnderna i Stockholms. Uppsala. Skara

borgs och Gävleborgs län. Länsstyrelsen i Kalmar län har bifogat yttran

den från Kalmar och Vimmerby kommuner och länsstyrelsen i Gotlands 

län från Gotlands kommun. Överlantmätarmyndigheten i Stockholms län 

har bifogat yttranden från fastighetsbildningsmyndigheten i Norrtälje lant
mäteridistrikt och överlantmätarmyndigheten i Malmöhus län från fastig

hetsbildningsmyndigheten. specialenheten för tätortsutveckling. Härut

över har stadsingenjören i Skövde kommun och Bohusläns hembygdsför

bund yttrat sig. 

Val av alternativ 

Av de 30 statliga myndigheter som yttrat sig har huvuddelen förordat att 
fastighetsbeteckningsreformen fortsätter som hittills. 

Flertalet av de kommuner och organisationer etc. som yttrat sig förordar 

ändringar i beteckningsreformen men ställer sig inte bakom något av 

besparingsalternativen. Sju kommuner förordar emellertid alternativ 3 me
dan fem kommuner anser att reformen bör fortsätta som hittills. Där 

reformen redan genomförts. avstyrker berörda kommuner en återgång till 
tidigare ordning utom i ett fall. 

Val av registerområde 

Ett betydande antal remissinstanser förordar att socken skall utgöra 
registerområde, däribland flertalet kommuner.. Som skäl för socken som 
registerområde anges bl. a. kulturhistoriska aspekter och bättre möjlighe
ter att inom en kommun lokalisera fastigheterna. Dessutom undviks pro
blem med s. k. kollissionsnamn. Övergång till kommun som registerom
råde innebär enligt flera remissinstanser onödiga kostnader för samhället. 

En majoritet av de centrala statliga myndigheterna. oavsett om de deltar 

i genomförandet av fastighetsdatareformen eller inte, förordar kommun 
som registerområde. Några få kommuner gör detsamma. De huvudsakliga 

skäl som förs fram är att ändringar i beteckningsreformen kan försena hela 

fastighetsdatareformen. att socken 1 motsats till kommun inte längre är ett 
levande begrepp och att det är viktigt att ett enhetligt beteckningssystem 

tillämpas i hela landet. 

Några remissinstanser anser att valet av registerområde bör vara fritt för 
kommunen. Det man förlorar i enhetlighet anser man vägs upp av de 
besparingar som bedöms kunna uppnås. 
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Tätortsreformen 

De flesta statliga myndigheter som har tagit ställning i fråga om stads

ägobeteckningarna anser att dessa skall ändras. Kommunerna och organi

sationerna förespråkar i de flesta fall att kommunerna själva skall få välja 

om stadsägobeteckningarna skall få vara kvar eller inte. Några skäl för att 

behålla stadsägobeteckningarna förs inte fram, annat än det minskade 

arbetet under sjäiva beteckningsreformen. Tvärtom framhåller flera kom

muner fördelarna med att ändra stadsägobeteckningarna. 

Namnöversynen 

De flesta remissinstanserna instämmer i lantmäteriverkets bedömning 

att en besparing på kort sikt kan åstadkommas genom att nu upphöra med 

namnöversynen. Remissinstanserna anser emellertid att namnöversynen 

bör genomföras på längre sikt. 

Kostnadsbedömningar 

Svenska kommunförbundet anser att lantmäteriverket bedömt de kom

munala följdkostnaderna för lågt. Förbundet bedömer för sin del att dessa 

kostnader. sedan fastighetsdatareformen har genomförts i Stockholms, 

Uppsala, Malmöhus och Gävleborgs län, uppgår till ca 90 milj. kr. Enligt 

kommunförbundet har kostnaderna i t. ex. Söderhamns och Nordanstigs 

kommuner visat sig vara högre än vad lantmäteriverket har utgått från i 

sina beräkningar. 

Flera remissinstanser påpekar att lantmäteriverket grundar sina bedöm
ningar på i vissa avseenden mer än fem år gamla kostnadsuppgifter utan att 

räkna om dem till ett aktuellt kostnadsläge. Några remissinstanser ifråga

sätter verkets bedömning av kostnadernas fördelning mellan de olika de
larna i beteckningsreformen. 

Föredragandens överväganden 

Den utredning (Bo 1980:03) som har haft till uppgift att se över lantmä

teritaxan har nyligen avlämnat sitt betänkande (Ds Bo 1982: 4) Ny lantmä

teritaxa. Jag bedömer att eventuella förslag med anledning av betänkandet 

kan påverka lantmäteriet tidigast budgetåret 1984/85. 

Utredningen (Bo 1980:02) med uppgift att kartlägga den lokala lantmä

teriverksamheten väntas slutföra sitt arbete under sommaren 1983. 

I fråga om fastighetsbeteckningsreformen har lantmäteriverkets utred

ningsmaterial och remissbehandlingen av detta enligt min mening visat att 

reformen i sin nuvarande form är i stort sett rationell. När reformen 

bedöms långsiktigt går meningarna bland remissinstanserna isär i huvud

sak endast i delfrågan som gäller om registerområdet skall utgöras av 

kommun eller socken. Jag anser för min del att stor vikt bör fästas vid det 

som lantmäteriverket anför om att beteckningarna bör .vara enhetliga och 

standardiserade. Detta kan inte uppnås vid en återgång till socken som 
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registerområde med mindre än att beteckningarna ändras de län där 

reformen redan har genomförts. En sådan åtgärd skulle vålla onödiga 
kostnader och av allmänheten uppfattas som krånglig och onödig. En 
återgång till socken som registerområde kräver också att datasystemet hos 
centralnämnden för fastighetsdata inledningsvis byggs om för ca 5 milj. kr. 
Även om kostnaderna för reformen därefter minskar jämfört med dagens 

kostnader, skulle ändringen totalt sett medföra en merutgift för staten. När 

det gäller de kulturhistoriska intressena av att gå tillbaka till socken som 
registerområde vill jag erinra om att fastigheternas sockentillhörighet en

ligt gällande regler förs in i det nya fastighetsregistret och att socknarna 

även framgent skall återges på kartor. Mot den angivna bakgrunden är jag 

inte beredd att föreslå några ändrade regler för fastighetsbeteckningsrefor
men. 

Riksdagen behandlade våren 1982 (CU 1981/82: 21. rskr 1981/82: 235) en 

motion vari hemställdes att riksdagen skulle besluta att hos regeringen 
begära initiativ för att tillgodose behovet av kartkonservering. Civilutskot

tet ansåg det angeläget att åtgärder vidtas av regeringen för att skapa de 
organisatoriska förutsättningarna för en sådan verksamhet inom lantmäte~ 

riets ram och hemställde att motionen skulle bifallas. Riksdagen beslutade 

i enlighet med utskottets hemställan. 

Frågan om en central för kartlagning har beretts i regeringskansliet. De 
organisatoriska förutsättningarna för verksamheten är förhållandevis lätta 

att skapa. Mot bakgrund av budgetläget kan jag dock inte förorda att medel 

nu beräknas för att inrätta den föreslagna kartlagningscentralen. 
För nästa budgetår bör medel för program 2 beräknas med utgångspunkt 

i huvudförslaget utom beträffande delprogrammet Fastighetsregisterrefor

men där jag räknar med realt oförändrad nivå. Vidare beräknar jag ett ökat 

behov av nedsättningsmedel med 3 800000 kr. Jag beräknar också ett 
minskat behov av medel för den särskilda skiftesverksamheten i Koppar
bergs län med 2042000 kr. Slutligen beräknar jag, i enlighet med lantmä

teriverkets förslag, en minskning med 112000 kr .. vilket belopp förs över 
till anslaget D 3. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Plangenomförande för budgetåret 1983/84 an
visa ett förslagsanslag av 37 335 000 kr. 

D 3. Lantmäteriet: Landskapsinformation 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

89399597 

90640000 

93031000 

Reservation 871019 

Uppgifterna för budgetåret 1981/82 grundas på schablonmässiga omför

delningar från tidigare till nu gällande anslagsindelning. 
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Under anslaget redovisas kostnader för program 3 Landskapsinforma

tion. 

Program 3. Landskapsinformation 

Programmet består av åtta delprogram: 

3 a. Geodetisk verksamhet 

3 b. Ekonomiska kartor (skala större än I :25 000) 

3 c. Topografiska kartor (skala I :25 000 och mindre) 

3 d. Flygfoto och ortofotokartor 

3 e. Försäljning av allmänna kartor 

3 f. Medgivanden till följdproduktion 

3 g. Utveckling 

3 h. Rådgivning 

Programmet omfattar framställning av grundläggande landskapsinforma

tion som skall täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudproduk

terna utgörs av de allmänna kartorna och grundmaterial till dessa. Verk

samheten inom programmet omspänner hela kartläggningsproceduren, 

dvs. geodetiska. fotogrammetriska och kartografiska arbeten. samt ut

vecklings- och. rådgivnings verksamhet. I verksamheten ingår flygfotogra

fering och bildframställning såväl för den allmänna kartläggningens behov 

som för att tillgodose en bredare efterfrågan på flygbilder i samhället. 

Vidare ingår s. k. geodetiska riksnätsarbeten och särskilda geodetiska pro

jekt, bl. a. internationella. Inom ramen för de geodetiska arbetena utförs en 

översyn av Sveriges riksgräns. Vidare ingår i programmet försäljning av de 
allmänna kartorna och den verksamhet som hänger samman med att lant

mäteriverket skall lämna medgivanden till följdproduktion från det all
männa kartmaterialet. 

Lantmäteriverket 

Långsiktsp/an 

Lantmäteriverket har som komplement till sitt yttrande över betänkan

det (SOU 1981: 73) Landskapsinformation under 1980-talet överlämnat en 

stomme till plan för de närmaste tio årens verksamhet med kartor och 

annan landskapsinformation. Lantmäteriverket föreslår att verket får upp

drag att fullfölja och i nästa års anslagsframställning redovisa denna strate

giska planering. 

Lantmäteriverkets stomme till långsiktig plan har remitterats till de 

myndigheter och organ som är ·representerade i verkets kartråd. nämligen 

överbefälhavaren, statens vägverk. lantbruksstyrelsen. statens natur

vårdsverk. skogsstyrelsen. statens planverk, Sveriges geologiska under

sökning och Svenska kommunförbundet. Kommunförbundet har avstått 

från att yttra sig. De statliga myndigheterna stöder kravet på en förbättrad 
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försörjning med landskapsinformation och är i huvudsak positiva till de 

förslag som lantmäteriverket redovisar. 

Ansfagsfrågor m. m. 

Under budgetåret 1981/82 har utgetts något fler ekonomiska och topo

grafiska kartor än planerat. Eftersom fler blad tillkommer utan att anslaget 

ökar, har ambitionsnivån fått minska när det gäller att hålla utgivna ekono

miska kartor ajour. Till följd av att lantmäteriverket har beslutat att ändra 

bladindelningen för översiktskartan i skala I :250 000 har inga nya sådana 

kartor kunnat ges ut. 

Under budgetåret 1981182 såldes ca 50% fler allmänna kartor än vad som 

genomsnittligt har sålts under senare år. Program 3 e lämnade därför ett 

överskott. Verksamheten med att lämna medgivanden till följdproduktion 

(program 3 f) gav ett sådant överskott att det balanserade underskottet från 

budgetåret 1980/81 täcktes väl. 

Lantmäteriverket konstaterar att en nedskärning av anslaget enligt hu

vudförslaget med 2 % budgetåret 1983/84 betyder att ambitionerna i likhet 

med närmast föregående budgetår måste minska inom de flesta delpro

grammen. Verket planerar dock att genom omfördelningar inom anslaget 

behålla oförändrad anslagsnivå för verksamheten med flygfoto och orto

foto. för ajourhållning av ekonomiska kartan och för att framställa en ny 

allmän kart serie i skala I: I 00 000. Verket föreslår en liten omfördelning av 

medel från anslaget D 2 till anslaget D 3. Härigenom kan utvecklingsverk

samheten under anslaget D 3 (delprogram 3 g) något litet förstärkas. 

Verket framför som sin bestämda uppfattning att en långsiktig kartpoli

tik måste läggas fast och att erforderliga medel måste tilldelas så att 

samhällets gemensamma försörjning med landskapsinformation kan nöjak

tigt säkerställas. Verket anför att gällande anslagsnivå bl. a. hänger sam
man med att felbedömningar gjordes i fråga om kostnader och möjligheter 

att utgå från de ursprungligen framställda kartorna vid övergången i slutet 
av 1970-talet från förstagångsutgivning till revidering av de ekonomiska 

och topografiska kartorna. Den på flera sätt nya kartsituationen under 

senare år ställer också stöITe krav på utvecklingsinsatser och flexibel 

planering än vad som varit fallet under tidigare decenniers mera statiska 

produktion. Kartproduktionen har ändrat karaktär och blivit både mer 

flexibel och inriktad på aktualitet. Den tekniska utvecklingen har ökat 

möjligheterna att tillgodose önskemål om nya och ändrade produkter. 

Automatiseringen med hjälp av ADB ökar kraven på exakthet i produk

tionen. Kartanvändarnas krav har ökat. 

Lantmäteriverket utgår i sin strategiska planering från att statsmakter

nas ställningstagande till landskapsinformationsutredningen och remissut

fallet kommer att grundas på en förutsättningslös prövning. obunden av de 

nuvarande anslagsnivåerna. Verket har också utgått från att ställningsta

ganden kan föreligga i sådan tid att de påverkar anslagen för budgetåret 
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1983/84. Lantmäteriverket lämnar därför förslag till åtgärder för en förbätt
rad landskapsinformation, vilka enligt stommen till verkets strategiska 

plan kan beslutas redan nu. Förslagen innehåller följande äskanden. 

I. 3 000000 kr. för snabbare produktion av höjddata. En förutsättning 

för att kunna framställa skalriktiga flygbilder. s. k. ortofoton, är tillgång till 

höjddata. Vidare behövs höjddata dels inom försvaret och dels för att öka 

möjligheterna att använda satellitbilder som Iandskapsinformation. Försla

get innebär att en databas med höjddata för Sverige kan bli helt klar till år 

1990. 
2. 2000000 kr. för att täcka landet med ortofoton, vilket är angeläget 

bl. a. för att skogsbruket skall ha nytta av flygfoton i sina inventeringar 

m.m. 
3. 2000000 kr. för att fortsätta ajourhållningen av ekonomiska kartan. 

Genom tillskottet kan denna verksamhet fortsätta med oförändrad imikt

ning också med beaktande av att nya blad <iv ekonomiska kartan tillkom

mer och har tillkommit under de senaste åren. 

4. 2 000000 kr. för att påskynda arbetet med att göra om fastighetsregis

terkartorna till den noggranna skalriktiga geometri som uppnås i ortofoton. 

En dylik anpassning uppnås fortlöpande vid revidering av ekonomiska 

kartan. Genom medelstillskottet kan sådant arbete utföras också vid sidan 

om denna revidering. Verksamheten bör bedrivas i de områden i landet där 

fastighetsinformationen krävs som grund för översiktliga skogsinvente

ringar. 
Verket anför att insatser krävs för att brister i informationsförsörjningen 

inte skall komma att utgöra allvarliga hinder för att genomföra prioriterade 
ekonomisk-politiska åtgärder. Främst pekar verket på önskemål om ökade 

råvaruuttag ur skogen och ett bättre utnyttjande av inhemska energikällor. 
I det fall statsmakterna inte i samband med behandlingen av anslagen för 

budgetåret 1983/84 tar ställning till lantmäteriverkets förslag till förbätt

ringar av landskapsinformationen föreslår verket i andra hand att program 

3 tilldelas oförändrade resurser. 

Föredragandens övervägande·n 

Betänkandet (SOU 1981: 73) Landskapsinformation under 1980-talet har 

remissbehandlats. Utredningens förslag bereds f. n. inom regeringskansli

et. Ett viktigt kompletterande underlag för beredningsarbetet är den stom

me till plan för verksamheten med kartor och annan landskapsinformation 

som lantmäteriverket har lämnat. Jag delar verkets uppfattning att 

det är av stort värde för många avnämare att vi har en god försörjning med 

kartor och annan landskapsinformation och att försörjningen bör grundas 

på en långsiktig plan för verksamheten. Jag har därför för avsikt att ge 

lantmäteriverket uppdrag att utarbeta ett konkret förslag till en sådan plan. 

En utgångspunkt bör därvid vara att de statliga insatserna totalt sett inte 
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kan ökas. En plan bör därför också redovisa vilka besparingar som kan 

göras inom lantmäteriverkets och andra myndigheters områden som ett 

resultat av att planen genomförs. 
En plan för verksamheten med kartor och annan landskapsinformation 

kan få effekter för lantmäteriverket först budgetåret 1984/85. För nästa 

budgetår bör medlen för program 3 beräknas med utgångspunkt i huvud

förslaget. Jag har vid anslagsberäkningen beaktat ett ökat medelsbehov om 

650000 kr. för översyn av riksgränsen mot Norge. Vidare har jag räknat 

upp anslaget med 112000 kr. som förs över från anslaget D 2. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Landskapsinformation för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 93 031 000 kr. 

D 4. Lantmäteriet: Försvarsberedskap 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2227491 

2631000 

2652000 

Program 4. Försvarsberedskap 

Programmet består av två delprogram: 

4 a. Säkerhetsskydd 

4 b. Beredskapsplanläggning 

Reservation 19509 

Programmet omfattar sekretessåtgärder i form av granskning av kartor 

och flygbilder samt vissa administrativa åtgärder i övrigt. Programmet 

omfattar dessutom sådana uppgifter som åligger lantmäteriet för att trygga 
totalförsvarets behov av landskapsinformation. Uppgifterna rör främst 

beredskapsplanering och förberedelser för tryckning av kartor för total

försvaret under beredskap och krig. 

Lantmäteriverket 

Under budgetåret 1981/82 användes 150000 kr. för att täcka ett överskri

dande från budgetåret 1980/81. Verksamheten inom delprogrammet Säker

hetsskydd har varit prioriterad och har därför kunnat genomföras på ett i 

huvudsak tillfredsställande sätt. Verksamheten inom delprogrammet Be

redskapsplanläggning har däremot bedrivits på en otillfredsställande låg 

nivå. 

Lantmäteriverket föreslår mot bakgrund av det försvarspolitiska beslu

tet våren 1982 att anslaget tas upp på en realt oförändrad nivå. Trots en 

sådan nivå bedömer verket att viss angelägen verksamhet inom delpro

grammet Beredskapsplanläggning inte kan genomföras i full utsträckning. 
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Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår hör medel för program 4 beräknas med utgångspunkt 
i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Försvarsberedskap för budgetåret 1983/84 an
visa ett reservationsanslag av 2 652 000 kr. 

D S. Lantmäteriet: Utrustning m. m. 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

Beräknad 
utgift 

1983/84 Förslag 

4294569 

3500000 

5295000 

3500000 

Reservation 1 795963 

Från anslaget finansieras anskaffning av kvalificerad utrustning för lant

mäteriet. s. k. strategisk utrustning. Anskaffning av annan utrustning fi
nansieras med avskrivningsmedel och driftmedel. Från anslaget finansi

eras vid behov också tillskott av statskapital för lantmäteriet. 

Lantmäteriverket 

Lantmäteriverket begär i sitt huvudförslag ett anslag för investeringar i 
strategisk utrustning om 4 700000 kr. Investeringarna avser geodetisk ut
rustning för bl. a. precisionsavvägning. utrustning för tlygfotografering och 
för verkets fotografiska laboratorium samt fotogrammetrisk och kartogra
fisk utrustning. Verket föreslår att 1800000 kr. av de begärda medlen skall 
få användas för att delfinansiera viss tekniskt avancerad utrustning för 

kartproduktion utan att statsmakterna ställer sedvanligt villkor att medlen 

återbetalas genom avskrivning och ränta. Motiven härför är att utrustning
en till viss del skall användas för sådan utvecklingsverksamhet som verket 

bedömer inte kan finansieras av produktionen. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Utrustning för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 3 500000 kr. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

A. Bostadsdepartementet m. m. 
5 1. Bostadsdepartementet,jors/agsanslag 
6 2. Kommitteer m.m., resen·ationsanslag 
6 3. E:xtra utgifter. reservationsanslag 
6 4. Bidrag till vissa internationella organisationer 

m. m., reservationsanslag 

B. Bostadsförsörjning m. m. 
7 Bo.1·tad.1:fiir.1·örjning 

19 I. Bostadsstyrclsen. förslagscms/ag 
22 2. Liinsbostad s näm ndcrna. förs /agsa ns I ag 
24 3. Lån till bostadsbyggande, resen·ationsans/ag 
40 4. Riintebidrag m. m .. förslag.rnnslag 
47 'i Eftergift av hyrcsförlustlån,ji"frs/agsanslag 
48 6. Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull 

bostadsbebyggclsc, resen·ationsans/ag 
50 7. Bostadsbidrag m. m., jvrslagsanslag 
53 8. Viss bostadsförbättringsverksamhct m. m., 

fiirslagsanslag 
59 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön, 

reservationsanslag 
62 10. Anordningsbidrag m._m., till allmänna 

samlingslokaler, resen·ationsanslag 
65 11. Um till allmänna samlingslokaler. 

resen·ationsanslag 
66 12. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna 

samlingslokaler m. m., reservationsanslag 
68 13. Lån till förvärv av bostadsrätt, 

reserva tionsans/ag 
69 Byggnad.1forskning, ene1J:ih11slulllning m. m. 
85 14. Byggnadsforskning, resen·ationsanslag 
87 15. Lån till experimentbyggande, reservations-

anslag 
91 16. Information och utbildning m. m. i energi-

frågor, reservationsanslag 
94 17. Vissa energibesparande åtgärder inom 

bostads beståndet m. m .. resermtionsanslag 

c. Planväsendet 
100 I. Statens planverk. fiirs/agsanslag 

123 

Anslag kr. 

19743000 
8000000 

300000 

706000 

28 749000 

45 436000 
20998000 

8100000000 
10300000000 

100000000 

15 000000 
1347000000 

270000000 

60000000 

24000000 

13 000000 

33 000000 

25000000 

114000000 

34000000 

17575000 

1350000000 

21869009000 

33670000 

33670000 
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Sid. 
D. 

106 I. 

108 2. 
117 3. 
121 4. 
122 5. 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet, förslagsanslag 
Lantmäteriet: 

Plangenomförande, Jörslagsanslag 
Landskapsinformation. resen·ationsanslag 
Försvarsberedskap. reser\'ationsanslag 
Utrustning, reservationsanslag 

Totalt för bostadsdepartementet 

124 

I 000 

37 335 000 
93031000 

2652000 
3 500000 

136519000 

22 067 947 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Bilaga 14 

Industridepartementet 

ÖVERSIKT 

Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden rörande 

den allmänna näringspolitiken, industri och hantverk, regional utveck

lingsplanering och regionalpolitiskt stöd, mineralförsörjning. energi, tek

nisk forskning och industriellt utvecklingsarbetc, officiell provning och 

kontrollverksamhet samt flertalet statsägda företag. Den I januari 1983 

utökas verksamhetsområdet med vissa frågor som tidigare hört till han

delsdepartementet. nämligen patent- och registreringsverksamhet, inrikes 

handel såvitt avser strukturfrågor och näringspolitiska frågor, försörjning

en med energiprodukter samt ekonomiskt försvar såvitt avser bränslen och 

drivmedel. Därmed samlas ansvaret för alla frågor om energitillförsel inom 

industridepartementet, som också får ansvaret för samordning och vissa 

övergripande uppgifter vad gäller energihushållning. 

Del budgetförslag som nu läggs fram präglas starkt av kraven på att 

begränsa utgifterna på statsbudgeten. Myndighetsanslagen har genomgå

ende beräknats enligt huvudförslaget eller till lägre belopp. Kostnaderna 

för organisatoriska förändringar bland myndigheterna måste rymmas inom 

ramen för oförändrade eller minskade resurser. Översyn av organisationen 

för flera myndigheter inom departementets område pågår eller planeras. 

Den svenska industrins produktionsvolym minskade under år 1982. Det

ta innebär att den svenska industriproduktionen, med undantag för år 1979 

och början av år 1980, minskat varje år sedan höjdpunkten år 1974. Till

bakagången har varit kraftig. Produktionsvolymen är nu tillbaka på 1972 

års nivå. Sverige intar därmed en bottenplats vad gäller industriell tillväxt 

under 1970-talet och de första åren på 1980-talet vid en jämförelse med 

övriga OECD-länder. Övriga nordiska länder har kunnat uppvisa en betyd

ligt högre genomsnittlig tillväxt i industriproduktionen under samma tid. 

Den förklaring som ibland framförts att den svenska ekonomin gradvis 

övergår till att producera tjänster i stället för varor är otillräcklig. Som en 

jämförelse kan nämnas att Förenta staterna har haft en ungefär tredubbel 

industriell tillväxttakt under samma period. 

Den sjunkande produktionsvolymen återspeglas i ett lågt kapacitetsut

nyttjande. Det faktiska kapacitetsutnyttjandet var, för industrin som hel

het, under det tredje kvartalet 1982 knappt 78% enligt statistiska central

byråns preliminära beräkningar. 

I Riksdagt•n 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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Den outnyttjade kapaciteten inom industrin har hämmat investerings

benägenheten. Enligt de kalkyler som nu görs förutses industriinvestering

arna minska med hela 16% under år 1982. 

Sysselsättningen inom industrin har fortsatt att sjunka. Mellan åren 1970 

och 1980 minskade antalet årsverken med ca 74000 inom tillverkningsindu

strin. Om hänsyn därvid tas till deltidsarbete etc. innebär det att än fler 

personer berörts. Under de därpå två följande åren (I :a kvartalet 1980-3:e 

kvartalet 1982) har ytterligare 78 000 arbetsplatser försvunnit. Antalet per

soner som varslats om uppsägning till följd av planerade driftsinskränk

ningar var 8 000 vid halv årsskiftet 1982. Ytterligare nära I 0 000 personer 

var vid samma tidpunkt varslade om permittering eller korttidsvecka. 

Delvis är tillbakag::ngen i sysselsättning inom industrin en följd av en 

långsiktig förskjutning av sysselsättningen mot servicenäringarna. Framför 

allt är dock den snabba sysselsättningsminskningen en konsekvens av 

grundläggande ekonomiska obalanser i samhället. 

Den industriella tillbakagången har inte varit jämnt fördelad mellan olika 

branscher och företagsgrupper. Speciellt hårt utsatt har gruv- och stålin

dustrin varit under de senaste åren. Betydande omstruktureringsinsatser 

behövs inom basindustrin innan denna åter kan bli lönsam. De statliga 

företagens koncentration till olika basindustrier samt varv har medfört att 

företagsgruppcn drabbats av omfattande ekonomiska problem. Problemen 

inom vissa branscher och förctagsgrupper har blivit desto mer kännbara 

för den svenska ekonomin då några expansiva segment inom tillverknings

industrin av motsvarande storlek f. n. inte kan urskiljas. Även den som 

tillväxtbransch betraktade verkstadsindustrin uppvisar en stagnerande ut

veckling under år 1982. 

Den långsiktigt nedåtgående kurva som präglat svensk tillverkningsindu

stri inkl. gruvor redovisas i form av vissa nyckeltal i följande tablå. 

1970 1975 1979 1980 1981 1982 
(prel) 

Antal industrisysselsatta 
I I 000-talJ I 055 I 049 982 981 951 914 
Andel av total syssel-
sättning(%) 27.0 25,7 23.2 23.2 22.6 21.9 
Industrins produktions-
volym (index 1970 = 100) 100 I 13 110 111 107 106 
Industrins arbetsproduk-
tivitet lförädlingsvärde per 
tim .. kr., 1975 års priser) 40 48 54 54 54 55 
Industrins andel av totala 
produktionen(%, fasta 
priser) 27,8 27.4 25.6 25.0 24.3 24.0 
Verkstadsindustrins andel 
av totala industriproduk-
tionen 1%. fasta priser) 37.2 43,9 41.0 42.6 42,8 43;3 
Industrins investeringar 
(index 1970= 1001 100 130 87 103 95 81 
Verkstadsindustrins andel 
av totala industriinveste-
ringarna(%, fasta priser) 29.0 34,6 30.2 29,9 32.3 34,0 

Källa: Statistiska centralbyrån och statens industriverk. 
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Prognoserna för år 1983 visar på en fortsatt svag väi-ldshandel och 

överlag stagnerande produktion. Den internationella konjunkturuppgång 

som väntades under år 1982 kom aldrig till stånd. De tendenser tiil om

svängning i positiv riktning i vissa ledande industriländer som noterades i 

början av år 1982 ersattes senare under samma år med förnyad stagnation. 

Tidigare mycket framgångsrika länder såsom Förbundsrepubliken Tysk

land och Japan kommer för år 1982 att uppvisa ett sämre ekonomiskt utfall 

än på mycket länge. 

Trots att den internationella konjunkturuppgången låter vänta på sig 

finns vissa utsikter att den nedåtgående kurvan för svensk industri skall 

kunna brytas under år 1983. De olönsamma delarna av näringslivet har 

överlag lyckats reducera sina förluster. Den kraftiga utslagningen av före

tag under senare år bör därmed kunna stoppas upp. 

Genom nedskrivningen av den svenska kronans värde med 16%· i okto

ber 1982 har det svenska näringslivets konkurrenskraft avsevärt förbätt

rats. Devalveringens positiva effekter gäller därvid inte bara exportindu

strin. Även den s. k. importkonkurrerande industrins läge förstärks. Inte 

minst viktigt torde vara att devalveringen verksamt bidrar till att öka 

utnyttjandet av inhemska insatsvaror. Devalveringen har skapat förutsätt

ningar för en offensiv industripolitik genom att underlätta strukturella 

omställningar inom industrisektorn. 

Det investeringsprogram som regeringen har lagt fram inom områdena 

transporter, byggande och energi bör på sikt också ha en märkbart positiv 

effekt på industrin. 

Industri m. m. 

Industripolitikens uppgift är att aktivt bidra till rationell produktion och 
industriell expansion samt att medverka till att omställningsprocessen 

genomförs smidigt och utan orimliga påfrestningar. För att effektivisera 

den centrala industripolitiska organisationen kommer regeringen under 

våren 1983 att förelägga riksdagen förslag om statens industriverks framti

da verksamhet och organisation. Vidare kommer regeringen att påbörja ett 

programarbete i syfte att utveckla de statliga insatserna riktade till de små 
och medelstora företagen. Våren 1983 kommer också representanter för 

alla grenar av kooperationen att inbjudas till överläggningar angående bl. a. 

de förslag som kooperationsutredningen (I 1977: 01) lagt fram. 

Åtgärder har vidtagits inom den svenska stå/industrin för att anpassa 

kapaciteten till efterfrågesituationen. Trots detta uppvisar stålindustrin 

f. n. mycket låg lönsamhet. För att utarbeta förslag om strukturföränd

ringar inom specialstålindustrin, främst vad gäller sektorn för rostfritt stål, 

tillkallade regeringen i november 1982 en specialstålkommission. Kommis

sionen har avlämnat en lägesrapport i december 1982. 

Den svaga avsättningssituationen för stora delar av skogsindustrin har 
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medfört svåra finansiella påfrestningår för flera företag i branschen. I den 

nyligen framlagda prop. 1982/83: 68 om rekonstruktion av Statsföretags

gruppen m. m. har föreslagits en finansiell rekonstruktion av AB Statens 

skogsindustrier (ASSil. Skogsindustrins virkesförsörjning har under sena

re år varit otillfredsställande. Regeringen kommer därför att.inom en snar 

framtid förelägga riksdagen förslag om åtgärder syftande till att underlätta 

skogsindustrins virkesförsörjning. 

Fr. o. m. budgetåret 1983/84 införlivas sågl'erksindustrin i industriver

kets branschprogram för den träbearbetande industrin. 

Utvecklingen inom tekoindustrin kännetecknas av fortsatt tillbakagång. 

Regeringens riktlinjer för utformningen av tckopolitiken redovisas i finans

planen (prop. 1982/83: 100 bil. 7). En särskild proposition avseende tekoin

dustrin avses bli förelagd riksdagen våren 1983. 

Ett treårigt åtgärdsprogram för den manuella glasindustrin t. o. m. bud-· 

getåret 1983/84 beslutades av riksdagen år 1981. I enlighet med program

met föreslås en viss ökning av insatserna under nästa budgetår. 

Förhållandena inom livsmedelsindustrin avses bli belysta inom ramen 

för den utredning avseende livsmedelssektorn som chefen för jordbruksde

partementet har tillsatt. 

Branschprogrammet för gjuteriindustrin avvecklas i och med utgången 

av innevarande budgetår i enlighet med det beslut som riksdagen fattade 

våren 1982. 

Inom ramen för de branschfrämjande åtgärderna införs fr. o. m. budget

året 1983/84 ett strukturanpassningsprogram för övrig industri. omfattande 

utredningsinsatser. 

De statsstödda exportkrediterna innebär ett kraftfullt stöd till kapital va

ruindustrins exportansträngningar. Stödet. som lämnas via AB Svensk 

Exportkredit. innebär att svenska exportörer av kapital varuutrustning kan 

lämna finansieringserbjudande till köparen redan i samband med offert. 

Stödet går i stor utsträckning till finansiering av nyckelfärdiga anläggningar 

i u-länder. Varvsindustrins produkter (fartyg och riggar) får 25- 30 % av 

stödet. 

Regional utveckling 

Målen för regionalpolitiken är att skapa förutsättningar för en balanserad 

befolkningsutveckling i landets olika delar och ge människor i alla delar av 

landet tillgång till arbete.· service och god miljö. En nära samordning 

behövs med bl. a. industri- och arbetsmarknadspolitiken för att dessa mål 

skall kunna uppnås. 

Riksdagen beslutade om regionalpolitiken i juni 1982 (prop. 1981/82: 113. 

AU 1981/82: 23. rskr 1981/82: 388). Beslutet innebar bl. a. att en ny stödom

rådesindelning infördes fr. o. m. den I juli 1982. Indelningen gav uttryck 

för en kraftig prioritering av de regionalpolitiskt sämst ställda regionerna. 
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Kommuner med svåra strukturproblem utanför stödområdet kan dessutom 

utpekas av regeringen och därigenom i vissa fall ges möjlighet till lokali

seringsstöd under en övergångsperiod. Utanför stödområdet kan ett be

gränsat investeringsbidrag lämnas i samband med mindre investeringar i 

regionalpolitiskt motiverade situationer. 

Regionalpolitiskt stöd till näringslivet kan liksom tidigare lämnas i olika 

bidragsformer eller som lokaliseringslån. Ändamålen har utökats så att 

stöd numera kan lämnas även till fastbränsleframställning. privata industri

lokaler för uthyrning och privata investmentbolag. Det tidigare utbild

ningsstödet har ersatts med offertstöd. 

Nya industricentra är under uppbyggnad i Gällivare och Sveg. 

Från den I januari 1983 sänks arbetsgivaravgifterna i Gällivare. Jokk

mokks. Kiruna och Pajala kommun med tio procentenheter för de llesta 

arbetsgivare. 

Ett särskilt anslag för regionala utvecklingsinsatser finns fr. o. m. inne

varande budgetår. Anslaget. som disponeras av länsstyrelserna efter rege

ringens fördelning mellan länen. inrymmer medel för lokaliserings- eller in

vesteringsbidrag till mindre investeringsprojekt. glesbygdsstöd och regio

nalt utvecklingsarbete. 

Till åtgärder för ökad sysselsättning i Norrbottens län finns ett särskilt 

anslag om 150 milj. kr. för budgetåren 1982/83- 1983/84. 

Regeringen har beslut<il tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommit

te med uppgift att se över det regionalpolitiska stödet till näringslivet. 

Riksdagen har nyligen beslutat om nya regler för det regionalpolitiska 

stödet. Med hänsyn härrill och till att den nyssnämnda kommitten tillkal

lats samt till att en proposition med förslag till särskilda insatser i Norrbot

tens län kommer att läggas fram under våren 1983 föreslås nu endast 

smärre förändringar i det regionalpolitiska stödsystemet. 

Den särskilde utredaren med uppgift att se över industriverkets verk

samhet och organisation avlämnade sitt betänkande (Os I 1982: 14) Organi

sation för industriell förnyelse i november 1982. Han föreslår bl. a. vissa 

förändringar av den handläggningsordning som på central nivå nu gäller för 

den regionalpolitiska verksamheten. Dessa frågor kommer att behandlas i 

den nyss nämnda propositionen om industriverkets verksamhet och orga

nisation. 
Till den regionalpolitiska bidragsverksamhctcn föreslås för budgetåret 

1983/84 ca 383 milj. kr. och till lokaliseringslån 500 milj. kr. För regionala 

utvecklingsinsatser föreslås ca 298 milj. kr. Som ram för kreditgarantier för 

lån vid investeringar i glesbygder föreslås 52 milj. kr. 

Kostnaden för sänkningen av arbetsgivaravgifterna i vissa kommuner i 

Norrbottens län beräknas till 170 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 
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Mineralförsörjning m. m .. 

Ett bättre utnyttjande av Sveriges egna råvaruresurser är angeläget från 

industri-. handels-. regional- och arbetsmarknadspolitiska synpunkter. Ett 

investerings- och utvecklingsprogram avseende gruv- och mineralindustrin 

skall därför utarbetas. Som ett första led i detta program har riksdagen 

nyligen beslutat (prop. 1982/83: 50 bil. 6. NU 1982/83: 18. rskr 1982/83: 111) 

om en utökad prospektering och projektering av nya gruvor i syfte att öka 

livslängden hos befintliga gruvor och mineralföretag samt att lägga grun

den för nya sådana. Detta arbete är avsett att genomföras under en femårs

period för en sammanlagd kostnad av 300 milj. kr. 
En samlad översyn av minerallagstiftningen planeras. En viktig utgångs

punkt för en sådan översyn blir att lagstiftningen skall främja en intensi

fierad undersöknings- och brytningsverksamhet. 

Principförslag rörande havsresursverksamheten kommer att läggas fram 

i en proposition under år 1983. 

Energi 

Energianvändningen år 1981 var 370 TWh. vilket var en minskning i 

förhållande till är 1980 med 4,6%. Energianvändningen år 1982 beräknas 

uppgå till 359 TWh. 

En aktiv energipolitik ställer krav på omfattande investeringar. I enlig

het med riksdagens beslut skall oljeberoendet kraftigt minskas och förut
sättningar skapas för en avveckling av kärnkraften. Omfattande energiin

vesteringar lägger också en väsentlig grund för en långsiktig utveckling 

mot ökad produktion och ökad sysselsättning. 

Regeringen har därför i den ekonomisk-politiska propositionen föreslagit 

åtgärder för att fä till stånd strategiskt betydelsefulla energiinvesteringar. 

Åtgärderna gäller fjärrvärmenät, torvcldade förbränningsanläggningar. 

upphandling inom energiområdet samt vissa energibesparande åtgärder i 

befintliga byggnader. Till stöd för åtgärder vad gäller upphandling har 

anvisats 700 milj. kr. En delegation (l 1982: 07) för att handha frågor om 

upphandling inom energiområdet har tillkallats. 

En effektiv myndighetsorganisation är en förutsättning för att både få 
fram underlag för och verkställa de energipolitiska besluten. Förslag läggs 

nu fram till riktlinjer för organisationen av statens energiverk. Oljeersätt

ningsfonden föreslås inordnad i energiverket. En central myndighet på 

energiområdet kan därmed inrättas den I juli 1983. 

1981 års energikommitte (I 1981: 08) har i uppgift att föreslå åtgärder som 

kan säkra kärnkraftens avveckling och ett fortsatt minskat oljeberoende. 

Flera utredningar har behandlat styrmedel inom energiområdet. Avsik

ten är att i en proposition under våren 1983 behandla frågan om energiskat

tens utformning. 
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Det statliga oljebolaget Svenska Petroleum AB beräknas komma att 

redovisa vinst för år 1982. Frågor om bolagets verksamhet avses komma 

att tas upp i en proposition om vissa oljefrågor hösten 1983. 

I en proposition under våren 1983 kommer vissa naturgasfrågor. bl. a. 

Sydgasprojektet. att behandlas. 

I september 1981 tick statens vattenfallsverk i uppdrag att i samarbete 

med Swedegas AB förprojektera en nord-sydlig rörledning för transport av 

naturgas från Nordnorge till kontinenten. 1 april 1982 utvidgades uppdraget 

till vattenfallsvcrket att omfatta även en anknytande ledning från ·rrönde

lag. Verket väntas i mars 1983 redovisa förslag till huvudsträckning för 

ledningen i Sverige. Den fortsatta tidplanen för projektet är beroende av 

bl. a. utvecklingen i Norge. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd har i ärenden om nya koleldade 

anläggningar ställt långtgående krav på miljöskyddsåtgärder. Riksdagen 

har UoU 1981/82: 35, rskr 1981/82: 321) med anledning av prop. 1981/ 

82: 151 om åtgärder mot försurningen uttalat att denna skärpta praxis bör 

gälla för de anläggningar som nu är aktuella. Förslag läggs nu fram till 

utformning och finansiering av ett statligt stöd till anordningar för att 

minska utsläppen av svavel vid förbränning av kol. 

Oljeersiittningsdelcgationen har i rapporten (Ds I 1982: 6) Uppföljning 

av oljcersättningsprogrammet konstaterat att användningen av inhemska 

bränslen f. n. utvecklas långsamt. Oljeersättningsfonden har därför i den 

ekonomisk-politiska propositionen föreslagits få 200 milj. kr. i ökade re

surser för bidrag på högst 25 % under år 1983 till uppförande av anläggning

ar som byggs för att eldas med främst torv. 

Energiförsörjningen i de tre största tätorterna rymmer särskilda svårig

heter och möjligheter. Hur värmeförsörjningen utformas i dessa regioner 

har stor betydelse för hela landets energisituation. Regeringen avser att 
efter överliiggningar med de berörda kommunerna återkomma i denna 

fråga under år 1983. 

Arbetet med att introducera alternativa drivmedel. främst metanol. på

går enligt den plan som riksdagen antog i samband med det energipolitiska 

beslutet våren 1981. Oljeersättningsdelcgationen har i oktober 1982 i rap

porten <Os I 1982: 12) Strategi för alternativa drivmedel redovisat den 

närmare planeringen och genomförandet av denna introduktionsplan. I 

enlighet med riksdagsbeslutet våren 1981 lämnar regeringen nu en redovis

ning av arbetet inom detta område. 

Under år 1982 uppfördes de två vindkraftprototyperna om ca 3 MW 

resp. 2 MW. En utvärdering av anläggningarna skall redovisas år 1984. 

1 november 1982 tillkallades en parlamentarisk beredning (! 1982: 06) 

med uppgift att föreslå en plan för vattenkraftens utbyggnad. Beredningen 

skall redovisa n:sultatetav sitt arbete senast den I juli 1983. 

Statens vattenfallsverks investeringsbehov gäller f. n. främst överfö

rings- och distributionsnäten. För verkets investeringar i distributionsan-
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läggningar beräknas för nästa budgetår I 702 milj. kr. Genom beslut i 
september 1982 har statens vattenfalls verk erhållit tillstånd att bygga ytter

ligare en 400 kV ledning mellan Skåne och Själland. 
Regeringen har i dcrr ekonomisk-politiska propositionen föreslagit 300 

milj. kr. till stöd under år 1983 till utbyggnad av distributionsanläggningar 

för fjärrvärme. Åtgärden väntas leda till en kraftig ökning av investeringar

na i utbyggnad av fjärrvärmenät. 

I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för att minska oljean

vändningen. Planen skall vara upprättad och beslutad av kommunfullmäk

tige senast den I juli 1982. F. n. analyseras planerna inom oljeersättnings

dclegationen som i nära samarbete med statens industriverk har att redovi

sa förslag till hur arbetet härmed bör drivas vidare i kommunerna. En 
rapport härom skall lämnas till regeringen senast den I februari 1983. 

Atomlagstiftningskommitten (! 1979: 07), som har i uppdrag att bl. a. 

undersöka möjligheterna att samordna den nuvarande lagstiftningen på 

atomenergiområdet samt att lämna förslag till en bättre utformad lagstift

ning, beräknas att redovisa sina förslag inom kort. 

En gemensa~ svensk-dansk kommitte har tillsatts för att sammanställa 

och granska utredningsmaterial som belyser säkerheten vid Barsebäcks

verket med hänsyn till verkets läge nära Danmark och den danska huvud

staden. 

Teknisk utveckling m. m. 

I det av återhållsamhet präglade budgetförslag som nu läggs fram har 
dock vissa insatser gjorts på området tek11isk forsk11i11g och un·eckli11R. 

Dessa insatser är av stor betydelse för industrins långsiktiga möjligheter att 
bibehålla och öka sin internationella konkurrenskraft. Trots att industrins 

egna satsningar på utvecklingsarbete har ökat kraftigt under det senaste 
decenniet så är behovet av statligt utvecklingsstöd stort. främst vad gäller 
stöd till riskfyllda projekt inom tekniskt avancerade områden. 

Inom den av riksdagen fastlagda treårsramen för perioden 1981/82-

1983/84 gör styrelsen för teknisk utveckling (STU) en bred satsning på stöd 

till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Särskilt kraftiga 

insatser görs inom ett begränsat antal. av statsmakterna prioriterade, om
råden. Teknikupphandling har givits en ökad roll som instrument för att 
stimulera utvecklingsarbetet i industrin. Bl. a. på det datatekniska området 

har ett flertal projekt kommit i gång. 

Den av statsmakterna beslutade särskilda satsningen på svensk rymd-

1·erk.rnmhet fortsätter. Genom ett antal internationella samarbetsprojekt 
har värdefull kompetens byggts upp inom svensk industri. vilket har gjort 

det möjligt för Sverige att genomföra egna avam:erade satellitprojekt. 

Sålunda pågår arbete med forskningssatelliten Viking och utveckling av 

telcsatelliten Tele-X. I arbetet på den sistnämnda satelliten deltar sedan 
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hösten 1981 även Norge och Finland. Tillsammans med Frankrike bedrivs 

ett samarbete för kommersiell marknadsföring av bilder från fjärranalys

satellitcn SPOT. 

Sverige deltar i det internationella samarbetet på patent-. mrumiirkes

och mönsterskydd.rnmrcldma bl. a. inom ramen för den europeiska patent

konventionen (EPCJ och samarbetskonventionen (PCTJ. Patent- och regi

strcringsverket (PRVJ har en väsentlig roll i detta samarbete. Sedan år 

1975 har inom världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 

(WIPO) pågått ett arbete pä en revision av den s. k. Paris-konventionen för 

industriellt rättsskydd. En diplomatkönferens för denna revision påbör

jades i början av år 1980 och fortsatte under hösten 1981 och hösten 1982. 

Revisionen är föranledd av u-ländernas intresse av att få bättre tillgång till 

patenterad teknik samt att allmänt göra patenssystemet mer överskådligt 

och tillgängligt. 

Patentpolicykommittcn har Linder hösten 1981 lämnat sitt slutbetän

kande (SOU 1981: 21) Internationellt patentsamarbete III. 1977 års Buda

pestöverenskommelse, i vilket de patenträttsliga problemen vid deposition 

av mikroorganismer i samband med patentansökan tas upp. Regeringen 

har hösten 1982 till riksdagen överlämnat ett förslag om ändringar i patent

lagen m. m. (prop. 1982/83: 67). 

Verksamheten inom ramen för det treåriga energ(fi1rskningsprogrammet 

finansieras fr. o. m. föregående budgetår via en särskild avgift på oljepro

dukter och belastar därmed inte längre statsbudgeten. Energiforskningen 

har koncentrerats till sådana för vår energiförsörjning angelägna och frukt

bara utvecklingslinjer som kan leda till ett kommersiellt utnyttjande och ge 

betydelsefulla bidrag till energiförsörjningcn redan på kort och medellång 

sikt. Samtidigt bibehålls bevakning av den tekniska utvecklingen, natio

nellt och internationellt. så att kompetens vidmakthålls på omräden som 
främst på lång sikt kan få betydelse för vår-energisituation. 

Inom den närmaste fyraårsperioden kommer sammanlagt 150 mij. kr. att 

satsas på modernisering av hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsl'ik 

Energiteknik AH:s anläggningar i Studsvik. 

Statsägda företag m. m. 

Konjunkturen har under år 1982 varit fortsatt svag. Den förlängda låg

konjunkturen har bl. a. för LKAB inneburit ytterligare leveransminskning

ar och successivt försämrade resultatprognoser. Även andra basindustri

företag inom Stat.1företagsgruppen har stora lönsamhetsproblcm. 

Den under år 1982 genomförda devalveringen har kraftigt ökat företags

gruppcns skuldbörda och bidragit till en försämring av resultatet för år 

1982. Resultatet efter finansnetto beräknas till -1800 milj. kr. jämfört med 

-1319 milj. kr. år 1981. Investeringsvolymen i Statsföretagsgruppen har 

under år 1982 kraftigt minskats. Investeringarna uppgick till ca I 060 milj. 

kr. jämfört med 1844 milj. kr. år 1981. 
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En proposition (prop. 1982/83: 68) om rekonstruktion av Stalsföretags

gruppen m. m. har lagts fram för riksdagen. 

Inom S1·enska Varv AB har genomförandet av koncernens strukturplan 

fortsatt. Verksamheten vid Öresundsvarvet i Landskrona kommer vid 

årsskiftet 1982/83 att vara praktiskt taget avslutad. 

Verksamheten vid koncernens olika företag har under år 1982 varit 

föremål för stora rationaliseringsinsatser. Koncernen kommer att uppvisa 

ett resultat för året om ca -900 milj. kr. främst beroende på negativt 

räntesaldo och fartygst:ngagemanget i Zenit Shipping. 

En proposition rörande varvsindustrin avses bli framlagd i mars 1983. 

Utanför de två koncernerna återfinns bl. a. Luxor AB och Norrlands 

Skogsiigares Cellulosa AB I Ncb). Inom båda bolagen har omstrukturering

ar vidtagits. vilket för Ncb:s del innebär att Ncb för år 1982 inte kommer 

att visa förlust före bokslutspositioner. 

Ekonomiskt försvar: Bränslen och drivmedel m. m. 

För att möta störningar i tillförseln av olja i händelse av krig, avspärr

ning och fredskriser har riksdagen beslutat att lager av olja av viss omfatt

ning skall byggas upp. Den övervägande delen har formen av tvångslager 

hos större säljare och förbrukare av olja och utgör en säkerhetspolitiskt 

betingad försörjningsbert:dskap för samhället. Överstyrelsen för ekono

miskt försvar (ÖEF) svarar för tillsynen av efterlevnaden av lagringsskyl

digheten. ÖEF svarar vidare för uppbyggnaden av det statliga fredskrislag

ret av olja enligt oljelagringsprogrammet. 

Riksdagen beslutade våren 1982 att uppbyggnaden av fredskrislagret, 

som skall uppgå till 6,5 milj. m-' råolja. skall vara avslutad senast vid 

utgången av år 1986. 1 budgetpropositionen föreslås ett för budgetåret 

1983/84 minskat oljclagringsprogram med 0,3 milj. m3• F. n. pågår en 

utredning som skall ytterligare se över oljelagringsprogrammet. 

Sammanfattning 

Förändringar inom industridepartementets verksamhetsområde i förhål

lande till motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1982/83 fram

går av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte tagits 

med. Beloppen anges i milj. kr. 

Som framgår av sammanställningen innebär budgetförslaget för nästa 

budgetår för industridepartementets del en ökning med ca l 790 milj. kr. till 

drygt 10.7 miljarder kr. I detta sammanhang kan påpekas att ett antal 

anslag i avvaktan på kommande propositioner tas upp med oförändrade 

eller med nominella belopp. 
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Tolfte huvudtiteln 

A. Industridepartementet m. m. 
H. Industri m. m. 
C Regional utveckling 
D. Mineralförsör:ining 
E. Energi 
F. Teknisk utveckling m, m. 
G. Statsägda företag 
H. Ekonomiskt försvar 

Totalt för industridepartementet 

Anvisat 
1982/83 1 

53.2 
776,4 

I 323.9 
132.3 

3111.7 
1289.0 

328.2 
1937,9 

8952~8 

Förslag 
1983/84 

52.8 
19.5!U! 
I 351.7 

142.5 
3 656.5 
1539.6 

341.7 
1699.9 

!0743,5 

Föränd
ring 

0.5 
+i 182.4 
+ 27.8 
+ 10.2 
+ 544,7 
+ 250.7 
+ 13.4 

238.1 

+1790,6 

Il 

1 I fön:kommande fall ingår medel som anvisats över handelsdepartementets huvud
titel. 
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INDUSTRIDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Petcrson såvitt avser frågorna under littera A-D 

samt littera F punkterna 1-19: statsrådet Dahl såvitt avser frågorna under 

littcra E och H samt littera F punkterna 20-23: statsrådet R. Carlsson 

såvitt avser frågorna under littera G. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser industride

partementets verksamhetsområde 

Tolfte huvudtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A l. Industridepartementet 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 

anvisats ett förslagsanslag av 31247000 kr. 

Efter samråd med statsråden Dahl och R. Carlsson avser jag att föreslå 
regeringen att i en särskild proposition våren 1983 redovisa och begära 

medel för industridepartementets, liksom för statens industriverks, för
valtningskostnader. Till den sistnämnda frågan återkommer jag vid min 

anmälan under punkterna B I. Statens industriverk: Förvaltningskost

nader och B 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. 

Anslaget bör i avvaktan på den nämnda propositionen föras upp med 

oförändrat belopp för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1983/ 

84 beräkna till Industridepartementet ett förslagsanslag av 

31247000 kr. 

A 2. Industriråd/industriattache 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1541 746 

554000 

625000 
1 Anslaget Teknisk attacht. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för en tjänst som industriråd/indu

striattache vid Sveriges delegation hos OECD i Paris. 
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Anslag 
Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Bostadskostnader 
Sjukvård 
Expenser (och reseersättningar inom verk-

samhetsområdena) . 
Ersättning för resor till och från Sverige vid 

tjänsteuppdrag och semester 

1982/83 

293000 
69000 

145 000 
I 000 

22000 

24000 
554000 

13 

Beräknad 
iindring 
1983/84 

+38000 
+ 9000 
+21000 

of. 

0 f. 

+ 3000 
+71000 

Indust1irådet/industriattachen har till huvudsaklig uppgift att följa arbe

tet inom OECD i industri- och energipolitiska frågor samt att vara industri

departementets kontaktman med OECD:s sekretariat. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 625 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lndustrirådlindustriattache för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 625 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

45 368618 
18 800000 
19800000 

Reservation 6530633 

Från detta anslag bestrids f. n. förutom utgifter för industridepartemen

tets kommitteer m. m. även utgifter för följande organ. nämligen närings
politiska rådet, regionalpolitiska rådet, byggbranschrådct. skogsbransch

rådct, stålbranschrådet. varvsrådct, tckobranschrådet, bitbranschrådet. 

tekniska och industriella rådet, delegationen för småföretagsfrågor. dele

gationen för strukturfrågor inom vissa branscher, delegationen för arbets

kooperation. expertgruppen för forskning om regional utvecklng <ERU) 
och centrala gassamrådsgruppen. 

Under år 1982 har gruvdelegationen och den svenska delegation som 

ingår i svensk-norsk kommitte för energi- och industrisamarbete entledi

gats fr. o. m. den I juli resp. den I september 1982. Samarbetet mellan 

Sverige och Norge kommer att fortsätta i andra former. Vidare har delega

tionen för energiforskning upphört de1,1 30 juni 1982. Delegationens upp

gifter har överförts till en nybildad myndighet. energiforskningsnämnden. 

Ytterligare kommitteer och särskilda utredare har tillkallats under år 

1982. nämligen utredningen om översyn av lagstiftningen om officiell prov

ning m. m., utredningen om vissa frågor inom mineralområdet. kommitten 

om det regionalpolitiska stödet till näringslivet. beredningen om en plan för 
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vattenkraftens utbyggnad, delegationen för upphandling inom energiområ

det. utredningen rörande frågor om bercdskapslagring på energiområdet 

och utredningen för prövning av det löpande oljelagringsprogrammct, 

Kostnaderna för de två sistnämnda kommitteerna redovisas innevarande 

budgetår över handelsdepartementets kommittcanslag. 

Vidare bestrids under anslaget utgifter för den av regeringen hösten 1982 

tillsatta svenska delegationen att ingå i en svensk-dansk kommitte med 

syfte att utföra en sammanfattande granskning och belysning av utred

ningsmaterial om Barsebäcks verket samt för den av chefen för industride

partementet i november 1982 tillsatta specialstålkommissionen, 

Efter samråd med statsråden Dahl och R. Carlsson bedömer jag medels

behovet för kommitteverksamheten m. m. under nästa budgetår till 

15 800000 kr. 
Vid min beräkning har jag bl. a. tagit hänsyn till det behov av medel soin · 

föreligger att i industridepartementets verksamhet anlita konsulter och 

utredare för olika uppgifter. 
För ERU:s verksamhet beräknar jag för nästa budgetär 4000000 kr. 

Med hänvisning till det anförda bör alltså anslaget för nästa budgetår 

föras upp med 19,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommittt'er m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 19 800000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

545 563 
447000 

600000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 600000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

47 31 I 

att till Extra utg(fter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations

anslag av 600000 kr. 

A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

628098 

401000 

439000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges bidrag till internatio

nella byrån för mått och vikt samt internationtlla organisationen för legal 

metrologi. 
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Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 439000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

15 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 439000 kr. 

A 6. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 

Nytt anslag (förslag) 50000 

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar skall enligt sin instruk

tion (1971: 1080) bl.a. fatta beslut i fråga huruvida uppfinning skall hållas 

hemlig i enlighet med vad som föreskrivs i lag l 1971: 1078) om försvarsupp

finningar (ändrad senast 1980: 211 ). 

Medel för att täcka kostnaderna för nämndens verksamhet har t. o. m. 

innevarande budgetår anvisats inom handelsdepartementets verksamhets

område under förslagsanslagct C 3. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Granskningsnämnden för försmrsuppjinningar för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 50000 kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

I det följande lämnas först en översiktlig redogörelse för vissa bedöm

ningar rörande industrins utveckling. Därefter redovisas vissa ställningsta

ganden inom ramen för industripolitikens allmänna inriktning. 

Bedömningarna av industrins utveckling bygger på analyser av den 

svenska industrins nuläge som utförts inom industridepartementet. Resul

tatet av arbetet avses att publiceras i en särskild rapport - Industri och 

industripolitik 1982 - under januari 1983. I arbetet med rapporten har ett 

flertal µtomstående experter medverkat. Ett omfattande underlag har där

vid lämnats av bl. a. statens pris- och kartellnämnd, statistiska central

byrån, styrelsen för teknisk utveckling samt statens industriverk. som 

även avlämnat rapporten (SlND 1982: 16) Ökade investeringar - behov 

och möjligheter. 

Den internationella utvecklingen 

I slute.t av år 1981 fanns förhoppningar om en konjunkturuppgång redan 

under första halvåret 1982. Under våren 1982 registrerades också tydliga 

tecken på en uppgång. Dessa tendenser försvagades dock och byttes i en 

ny stagnation. Av särskild vikt i detta sammanhang är att utvecklingen i de 

två, ur svensk och övriga industriländers synvinkel, viktigaste ekonomier

na, Förenta staterna och Västtyskland. blivit sämre än väntat. Även i 

Japan, som kunnat uppvisa en synnerligen kraftig expansion under en lång 

följd av år, har den ekonomiska tillväxten mattats. 

Industriinvesteringarna har överlag sjunkit i industriländerna. Flera in

dustribranscher kännetecknas av betydande överkapacitet i förhållande till 

rådande efterfrågan. 

Även statshandelsländer och utvecklingsländer brottas med betydande 

ekonomiska problem. Möjligheterna att vända utvecklingen i dessa länder i 

expansiv riktning begränsas inte minst av ländernas stora underskott i 

utrikesbetalningarna och finansiellt svaga ställning. 

Några utsikter till en snabb konjunkturförbättring står inte att finna. 

Enligt OECD-sekretariatets senaste prognos kan en konjunkturuppgång 

väntas tidigast under hösten 1983. 

För den svenska industrin innebär den nuvarande situationen stora 

svårigheter att få avsättning för produktionen. Ett speciellt problem i 

detta sammanhang är den svenska industrins kraftiga inriktning på råvaru

export resp. export av investeringsvaror. Av den samlade svenska expor

ten svarar stål- och skogs produkter för ca 30 % medan ungefär 35 % utgörs 

av investeringsvaror (huvudsakligen maskiner). Av flera undersökningar 

har framgått att Sveriges långsiktiga fördelar på råvaruområdet är begrän

sade till i bästa fall vissa mindre segment. 
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Även om den internationella bilden är överlag mörk bör följande positiva 

drag framhållas. Dessa är 

- ett sjunkande ränteläge 

- en avtagande inflation 

- ett stagnerande och t. o. m. fallande rclativpris på olja. 

Under år 1983 bedöms den ekonomiska utvecklingen ändå att bli svag. 

Utsikterna för svensk industri att på ett avgörande sätt vända den nedåtgå

ende trenden genom att basera en expansion på en kraftig internationell 

efterfrågeuppgång måste därför betraktas som små. 

lndustriutvecklingen ·i Sverige 

Produktionsutvecklingen inom den svenska tillverkningsindustrin inkl. 

gruvor har under år 1982 varit negativ. En viss uppgång under början av 

året förbyttes snabbt i en stark tillbakagång. Industriproduktionen beräk

nas totalt sett under år 1982 ha minskat med drygt 1 % (1981: -3.5%). 
Sysselsättningsmässigt har år 19.82 inneburit ökat antal varsel, ökat antal 

industrinedläggningar och en kraftig minskning av antalet sysselsatta. Mel

lan januari och oktober minskade industrisysselsättningen med ca 6000 

personer (säsongrensat). Även inom verkstadindustrin har sysselsättning

en minskat under året. Vidare har orderingången minskat kraftigt för 

industrin som helhet under andra halvåret. Det gäller såväl orderingången 

från utlandet som från hemmamarknaden. 

Bilden av tillverkningsindustrins produktionsnivå kan sammanfattas .i 

följande tablå över industrins kapacitetsutnyttjande under andra kvartalet 

1982 (faktisk utnyttjandegrad med befintlig arbetsstyrka): 

"Gruvor 
därav: Järnmalmsgruvor 

Livsmedelsindustri 
Tekoindustri 
Trävaruindustri 
Massaindustri 
Pappersindustri 
Grafisk industri 
Kemisk industri m. m. 
Jord- och stenvaruindustri 
Järn-. stål- och metallverk 
Verkstadsindustri 

därav: Varvsindustri 
Annan tillverkningsindustri 

Hela industrin 

Källa: Statistiska centralbyrån 

71% 
58% 
8Jq 
80% 
83% 
7C:,% 
89% 
85% 
79% 
75% 
82% 
80% 
67% 
71% 

81% 

Uppgifterna om industrins kapacitetsutnyttjande visar att det finns ett 

betydande utrymme för produktionsökningar innan anläggningarna utnytt

jas till fullo. Därvid skall noteras att korttidspermitteringar av personal, 

2 Riksdagen 1982183. _l sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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avställda produktionslinjer m. m. medför att det redovisade kapacitetsut" 

nyttjandet för flera branscher överskattas. Kapacitetsutnyttjandet har 

sjunkit ytterligare under tredje kvartalet 1982. 

Den bild av industrins utveckling som avspeglas i produktions- och 

sysselsättningsdata är en direkt kontrast mot lönsamhets- och börsutveck

lingen. Tillverkningsindustrins lönsamhet mätt som avkastning på totalt 

arbetande kapital har ökat kraftigt under år 1982. Till följd av ett högt 

ränteläge och en hög skuldsättningsgrad har emellertid avkastningen på 

eget kapital inte ökat. För år 1982 beräknas industrins avkastning på det 

egna kapitalet uppgå till ca 6 % (1981: 6 % ). 

En ny industripolitik 

Svensk ind;istri är beroende av utvecklingen i omvärlden. Sverige har 

traditionellt värnat om en internationellt fri handel och sökt utveckla en på 

världsmarknaden konkurrenskraftig industri. Exportandelen har därmed 

successivt förskjutits uppat. Den svenska industrins gradvis ökade integra

tion i den internationella arbetsfördelningen kan belysas av figur I. Figu

ren utvisar exportens andel av den svenska industriproduktionen resp. 

importens andel av den inhemska förbrukningen för industriprodukter 

under nära två decennier. 

Denna ökning av såväl export- som importandel har skett trots att 

svenska företag har tappat marknadsandelar utomlands. Det bör också 

noteras att en allt större del av den ökande handeln över Sveriges gränser 
sker i form av inom-koncernhandel mellan svenska företag och dotterbolag 

i utlandet. Svenska företags direktinvesteringar utomlands har ökat kraf
tigt under senare år. 

Det relativa kostnadsläget för svensk industri är nu lägre än vad som 

gällde under början av 1970-talet. Detta framgår av fi,:ur 2, som utvisar den 

relativa arbetskraftskostnaden per produceiad enhet (s. k. unit-labour

cost). 

Ett återtagande av förlorade marknadsandelar kan förväntas ske såväl 

på exportmarknaden som på hemmamarknaden. Speciellt bör möjligheter

na för svenska mindre underleverantörer att ta upp konkurrensen med 

utländska leverantörer ha förbättrats avsevärt. Incitamenten för svenska 

industriföretag med utlandsproduktion att ta hem tillverkning till svenska 

enheter har förstärkts. Kombinationen av återtagna exportandelar och en 

förstärkt importkonkurrens förväntas ge ett betydande positivt tillskott till 

handelsbalansen. Till följd av vissa negativa effekter av devalveringen, 

såsom dyrare oljenota, samt en svag världsmarknadsutveckling kan dock 

handels balansen för år 1983 beräknas vara fortsatt negativ. 

De förutsättningar för industriell utveckling som nu har skapats genom 

den generella ekonomisk-politiska åtgärd som devalveringen utgör måste 
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Exportens andel 
av produktion (%) 

30,0 

25,0 

20,0 

20,0 25,0 

81 

30,0 

Importens andel av 
inhemsk förbrukning (%) 

Figur I. Exportens andel av produktionen samt importens andel av inhemsk för
brukning för industriprodukter 1963-1980 (SNI '.!och 3). 
Kiilla: Statistiska centralbyrån och statens industriverk. 

emellertid kompletteras med industri- och regionalpolitiska åtgärder. Det 
gäller åtgärder för att effektivisera det statliga stödet till branschvis ut

veckling och till de små och medelstora företagen. Det regionalpolitiska 

stödet till näringslivet är ett annat område som kommer att ägnas stor 

uppmärksamhet. 
Avsättning till investeringsfonder, utdelningsskatt, höjning av förmö

genhetsskatten m. m. liksom ett omfattande investeringsprogram är andra 

åtgärder som syftar till att vända den negativa utvecklingen. Ett viktigt mål 

för regeringens politik är att fördela bördorna rättvist. Genom denna 

inriktning av fördelningspolitiken skapas förutsättningar för att de gynn

samma effekterna av devalveringen blir bestående. 

Omläggningen av den ekonomiska politiken innebär att förutsättningar

na att bedriva en offensiv industripolitik har förbättrats. 
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Figur 2. Sveriges relativa arbetskostnad per enhet i gemensam resp. nationell valuta 
1970-1982. Den svenska industrin jämförd med 14 andra industriländer. 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Regeringen avser att följa upp hur svensk industri utnyttjar de möjlighe
ter som devalveringen innebär. Statens industriverk fick däii'ör i november 
i uppdrag att göra en utredning om reaktionerna hos såväl säljare som 

köpare. Resultaten av en första etapp av utredningsarbetet skall redovisas 

till industridepartementet senast den 1 februari 1983. 
En huvudi.Jppgift för industripolitiken är att bidra till en effektivare 

industristruktur och till ökade industriinvesteringar. En viktig uppgift är 

att undanröja de eventuella hinder som kan finnas för investeringar. Sta

tens industriverk utreder f. n. på regeringens uppdrag frågan om vilka 

hinder som kan tänkas möta företag som vill investera och bygga ut. Jag 

avser återkomma till regeringen i denna fråga så snart resultatet av indus

triverkets utredning föreligger. 
Ett område där industripolitiken bör kunna bidra till att devalveringens 

effekter tas till vara gäller insatsvaruområdet. Industriverket genomför för 

närvarande i samarbete med de regionala utvecklingsfonderna. Mekanför

bundet och Svenska metallindustriarbetareförbundet en underleverantör

kampanj. Jag avser att ta upp överläggningar med näringslivet om frågor 

som hör till detta område. 

Frågan om en förbättrad virkesförsörjning till skogsindustrin är av stor 

betydelse.vad gäller att framledes utnyttja de fördelar devalveringen inne

bär. Jag bere_der nu denna fråga tillsammans med chefen för jordbruksde-
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partementet. Jag har erfarit att han avser föreslå regeringen att lägga fram 

en proposition i ämnet under våren 1983. 

Det investeringsprogram som beslutats av riksdagen enligt propositio

nen (1982/83: 50) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. syftar till att 

höja aktiviteten i industrin. Frogrammet omfattar områdena energi. kom

munikationer, bostadsbyggande samt forskning och utveckling. Investe

ringsprogrammet beräknas få flera effekter. Den omedelbara effekten blir 

en ökad efterfrågan på industriprodukter. Därmed förbättras kapacitetsut

nyttjandet och lönsamheten i näringslivet vilket ökar förmågan och viljan 

att öka investeringarna. Samhällets ökade efterfrågan på investeringsvaror 

förbättrar konkurrenskraften inte minst på exportområdet. 

Industripolitikens lånt?siktiga inriktning 

Utvecklingen under 70-talet visar att en nyorientering av industripoliti

ken är nödvändig. En grund har nu lagts för expansion inom industrin. Det 

är en central uppgift för industripolitiken att understödja en ut veckling som 

syftar till att åstadkomma en bättre struktur inom industrin. 

Samhälleliga beslut formar i stor utsträckning den miljö företagen arbe

tar i. En huvuduppgift för den ekonomiska politiken och industripolitiken 

är att skapa en ekonomisk miljö som underlättar risktagande och innova

tioner i industriell verksamhet och motverkar spekulation på icke produk

tiva områden. Detta gäller förutom direkt industripolitiska beslut också 

åtgärder inom den ekonomiska politiken och på kreditmarknaden. 

Den offentliga sektorn svarar för en stor del av den efterfrågan som 

riktar sig till industrin. Huvuddelen av denna efterfrågan sker i form av 

löpande upphandling av relativt standardbetonade varor. För mer avance

rade produkter, processer. system eller tjänster finns möjligheter att ut

nyttja s. k. teknikupphandling. Offentlig upphandling i denna form blir då 
en betydelsefull stimulans för utvecklingsarbetet i industrin. Även samhäl

lets normgivning på olika områden får en allt större betydelse för indu

strins utveckling. Följden av detta blir att behovet av samverkan och 
samordning mellan industripolitiska organ och andra offentliga myndighe

ter och organ ökar. 
Industripolitiken bör i ökande omfattning ta till vara den kunskap och 

erfarenhet av industriella problem som i dag finns inom de fackliga organi

sationerna. Arbetsrättsreformerna under 1970-talet, men kanske framför 

allt de många företagskriserna under 1970-talet. har starkt ökat intresset 

och engagemanget för dessa frågor bland de fackliga organisationerna. 

Utifrån bl. a. de förutsättningar jag ovan skisserat och de möjligheter 

som den nya ekonomiska politiken innebär bör industripolitiken enligt min 

mening inriktas på: 

• Att skapa öppenhet och samverkan mellan samhället. företagen och de 

anställda. För att en omdaning och utbyggnad av industrin skall kunna 

genomföras måste den kunskap och initiativförmåga som finns i indu-
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strin tas till vara. Samtidigt kommer omvandlingsprocessen oundvikli

gen att innebära påfrestningar för många människor. För att begränsa 

dessa påfrestningar och lägga grunden för samförståndslösningar måste 

industripolitiken byggas upp i en öppen dialog mellan samhället och dem 

som berörs. Dessutom krävs en nära samordning med regional- och 

arbetsmarknadspolitiken. 

• Att ge de offensiva insatserna inom industripoitiken ett större utrymme 

än hittills. Det är bl. a. mot den bakgrunden som man skall se investe

ringsprogrammet i propositionen 1982/83: 50 om vissa ekonomisk-poli

tiska åtgärder m. m. samt uppdraget åt industriverket att utreda frågor 

om investeringshinder. Men också de immateriella investeringarna mås

te stimuleras. Därför är satsningar på teknisk forskning och utveckling 

samt marknadsföring viktiga inslag i industripolitiken. Arbetet för att 

stimulera industrins utnyttjande av datateknik och elektronik kommer 

att intensifieras. 

• Att ta till vara utvccklingsmöjligheterna inom råvarubranscherna. För

slag beträffande skogsindustrins råvaruförsörjning kommer att läggas 

fram under våren 1983. Ett särskilt program för prospektering och 

projektering av nya gruvor har redan beslutats av riksdagen. Specialstål

industrin kommer eventuellt att bli föremål för vissa åtgärder i samband 

med att specialstålkommissionen slutfört sitt arbete. 
• Att intensifiera strävanden till samordning mellan industri- och regional

politiken. Förslag till organisatoriska åtgärder på verksplanet kommer 

att läggas fram i syfte att förbättra samordningen. En parlamentariskt 

sammansatt kommitte tillsätts med uppgift att utreda det regionalpolitis

ka stödet till näringslivet. 

• Att effektivare utnyttja den offentliga verksamheten och samhällsbyg

gandet över· huvud taget som en aktiv drivkraft i den industriella utveck

lingen. I överläggningar med näringslivet kommer därför särskilt frågor 

kring teknikupphandling att diskuteras. En översyn av det statliga stödet 

till teknikupphandling komm_er att påbörjas samtidigt som samarbetet 

med kommuner och landsting utvecklas vidare. Även teknikupphand

ling inom den privata sektorn bör stimuleras för att stärka den svenska 

industrin. 

• Att utveckla samhällets insatser för att stimulera verksamheten inom de 

mindre och medelstora företagen. Det finns inom småföretagssektorn 

stora potentiella möjligheter som kan.realiseras om det statliga småföre

tagsstödet blir effektivare. 

Statens industriverks framtida verksamhet och organisation m. m. 

Som ett led i strävandena att effektivisera och bättre anpassa den indu

stripolitiska organisationen till de förutsättningar industripolitiken har att 

arbeta utifrån kommer jag att föreslå regeringen att i en särskild proposi

tion. byggd på industriverksutredningens betänkande (Ds I 1982: 14) Orga-
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nisation for industriell förnyelse lägga fram förslag om en ny organisation 

för statens industriverk. Förslaget torde bl. a. komma att innebära vissa 

förändringar i arbetsfördelningen mellan industriverket. industrideparte

mentet och arbetsmarknadsstyrelsen. Syftet är bl. a. att skapa breddad 

kompetens, beredskap och flexibilitet hos samhällsorganen. Därmed kom

mer industridepartementets arbete att kunna koncentreras på långsiktig 

ut veckling av de industri- och regionalpolitiska instrumenten och på andra 

övergripande frågor. För industriverkets del innebär förändringen att ver

ket övertar fler förvaltningsuppgifter samt att handläggningen av industri

och regionalpolitiskt företagsstöd samordnas inom verket. 

Ökade resurser kommer att anslås för utveckling och förbättring av de 

s. k. branschprogrammen. Vidare kommer möjligheterna till en flexiblare 

användning av dessa resurser att förbättras. 

Små och medelstora företag 

Jag avser att senare föreslå regeringen att under år 1984 lägga fram en 

samlad proposition om åtgärder för att stimulera förnyelse och teknisk 

utveckling av små och medelstora företag i svensk industri. Jag har inlett 

överläggningar med företrädare för småföretagen för att fä underlag för 

förslag inom detta område. 

Kooperatirn företagsformer m. m. 

Under våren 1983 kommer jag att inbjuda representanter för alla grenar 

av kooperationen till överläggningar. Dessa kommer att gälla bl. a. de 

förslag som kooperationsutredningen (! 1977: 0 I) har presenterat. 

Branschfrågor 

Den svaga efterfrågeutvecklingen på .1·1älområdet har bestått under det 

gångna året. Inom OECD-ländernas stålindustrier har kapacitetsutnyttjan

det sjunkit till omkring 50 %. För närvarande kan inga tecken skönjas på en 

förbättring inom västvärldens industriländer. Trots att åtgärder vidtagits 

inom den svenska stålindustrin för att anpassa kapaciteten till efterfrågesi

tuationen visar denna .f. n. mycket låg lönsamhet. Detta gäller inte minst på 

området för rostfritt stål. En specialstålkommission tillkallades i november 

1982 för att utarbeta förslag till strukturförändringar inom sektorn för 

rostfritt stål. Kommissionens förslag beräknas föreligga i början av år 

1983. Specialstålindustrin kommer eventuellt att bli föremål för vissa åt

gärder i samband med att kommissionen slutfört sitt arbete. 

Skogsindustrin har under åren 1979-1981 ej till fullo kunnat utnyttja den 

internationella avsättningssituationen på grund av en otillfredsställande 

virkesförsörjning. Trots den f. n. generellt sett svaga avsättningssitua-
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tionen och därmed ett mindre behov av virkesråvara hos företagen har 

fortfarande vissa företag problem med sin virkesanskaffning. Som jag 

tidigare nämnt är avsikten att under våren 1983 föreslå riksdagen åtgärder i 

syfte att lösa dessa problem. Härigenom skapas förutsättningar för att 

skogsindustrin i en förbättrad avsättningssituation skall kunna ta till vara 

föreliggande exportmöjligheter. 

Den svaga avsättningssituationen har medfört svåra finansiella påfrest

ningar för flera företag i branschen. Regeringen har i november 1982 

föreslagit riksdagen (prop. 1982/83: 68) att staten skall medverka i en 

finansiell rekonstruktion av AB Statens Skogsindustrier (ASSI). Samtidigt 

har aviserats att frågan om lämplig samordning av den statliga skogsin

dustrisektorn kommer att aktualiseras. 

Statens industriverk har på regeringens uppdrag utrett frågan om träji

berskiveindustrins kapacitetsproblcm (SIND PM 1982: 13, Träfiberskivein

dustrins kapacitetsproblcm under 1980-talet). Verket har i denna utredning 

pekat på det omedelbara behovet av ytterligare kapacitetsanpassning i 

branschen. 

I enlighet med ett förslag från statens industriverk införs fr. o. m. budget

året 1983/84 branschfrämjande åtgärder för sågverksindustrin. Branschen 

införlivas i nuvarande program för den träbearbetande industrin och be

handlas i det följande under anslaget B 7. Branschfrämjande åtgärder. 

Situationen inom den träbearbctande industrin har påverkats kraftigt av 

det låga nybyggandet - i synnerhet inom bostadssektorn - under år 1982. 

Detta gäller i första hand snickeri- och trähusindustrierna men även i viss 

utsträckning möbelindustrin. Stora ansträngningar görs av den träbearbe
tande industrin för att kompensera den svaga hemmamarknaden med ökad 

export. Hittills har möbelindustrin varit mest framgångsrik i sina exportak

tiviteter. 

Byggbranschen har under senare delen av 1970-talet haft en krympande 

hemmamarknad, vilket negativt påverkat såväl entreprenörer som bygg

materieltillverkare och konsulter. Byggbranschens utveckling sedan mit

ten av 1970-talet har förstärkt behovet av ett förbättrat prognossystem. Av 

denna anledning har regeringen under våren 1981 givit statens industriverk 

i uppdrag att utveckla ett system för femåriga byggprognoser. Uppdraget 

avrapporterades i maj 1982 (SIND 1982: 4. Prognossystem för byggandet. 

- Med prognos för 1985). 

Inom industridepartementet har under år 1982 genomförts en studie av 

utvecklingen under åren 1977-1981 för 23 börsnoterade företag inom 

rerkstadsindustrin med tillsammans ca 280000 ·sysselsatta i Sverige. Stu

dien visar bl. a. att avkastningen ökat under perioden. Avkastningen på det 

egna kapitalet före skatt ökade från i genomsnitt 15 % år 1977 till 21 % år 

I 981. Även avkastningen på det totala kapitalet ökade under perioden 

medan soliditeten visade en sjunkande tendens. Vissa delbranscher inom 

bl. a. verkstadsindustrin studeras f. n. av statens industriverk. lndustriver-
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ket bedriver även ett projekt rörande sambandet mellan den del av indu

strin som vidareförädlar inhemska råvaror. basindustrin, och den del av 

verkstadsindustrin som levererar maskinell utrustning till basindustrin. 

Elektronikindustrin har utretts av statens industriverk och data- och 

clektronikkommitten sedari år 1978. Utredningsarbetet inom industriver

ket" är nu avslutat. Data- och elektronikindustrins.utveckling kommer även , 

i fortsättningen att löpande följas av verket. 

Försrnrsindustrikommitten (I 1979:02) har under år 1982 avlämnat bcc · 

tänkandet <Ds l 1982: I) Civil produktion i försvarsindustrin. Betänkandet 

har remissbchandlats. 

I samråd med mig har chefen för försvarsdepartementet tidigare denna 

dag lprop. 1982/83: IOO bil. 6. titt Al behandlat de av kommitten framlagda· 

förslagen. Kommittens slutrapport beräknas bli avlämnad i början av år 

1983. 

Våren 1982 presenterade industriverket en branschöversikt över kemisk 

industri (SIND PM 1982: 5 Kemisk industri - en förstudie). Utvecklingen 

inom den kemiska industrin kommer även fortsättni.ngsvis att följas av 

verket. 

Riktlinjer för utformningen av \ekopolitiken redovisas i finansplanen 

(prop. 1982/83: 100 bil. 1 ). Förslag avseende tekoindustrin avses bli före

lagda riksdagen våren 1983. 

Ett treårigt åtgärdsprogram t. o. m. budgetåret 1983/84 för den mauella 

glasindustrin beslutades av riksdagen år 1981. I enlighet med programmet 

föreslås i det följande en viss ökning av insatserna under nästa budgetår. 

Förhållandena inom /i\·smedelsindustrin avses· bli belysta inom rainen 

för den utredning avseende jordbruks- och livsmedelsscktorn som chefen 

för jordbruksdepartementet har tillsatt. 

Branschprogrammet för gjuteriindu.min avvecklas i och med utgången 

av budgetåret 1982/83 i enlighet med ett av riksdagen våren 1982 fattat 

beslut. 

Inom ramen för de branschfrämjande åtgärderna påbörjas fr. o. m. bud

getåret 1983/84 ett strukturanpassningsprogram för ö1·rig industri, omfat

tande utredningsinsatser. 

Internationella frågor 

Den blandade kommissionen som upprättats i det svensk-norska avtalet 

från år 1981 om ekonomiskt samarbete, särskilt på industri- och energiom

rådena. har hållit två sammanträden under år 1982. Bl. a. har verksamhe

ten inom den svensk-norska industrifonden och läget rörande importen av 

olja från Norge till Sverige diskuterats. 

Inom ramen för OECD bedrivs arbete på flera områden som är av vikt ur 

industripolitisk synvinkel. bl. a. rörande allmän industripolitik, internatio

nella investeringar, vissa branschfrågor och forskningspolitik. Vid minis-
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terrådsmötet i maj 1982 gjordes ett särskilt uttalande om inriktningen av en 

politik för "positiv anpassning'" till förändrade internationella konkurrens

förhållanden. bl. a. i vad avser industristöd och stöd till teknisk forskning 

och utveckling. 

Ett möte på ministernivå i OECD-kretsen ägde rum i Stockholm i april 

1982 med syfte att utbyta erfarenheter om gemensamma problem inom det 

regionalpolitiska området. 

Sverige spelar en aktiv roll i det pågående arbetet inom FN rörande 

utarbetandet av en uppförandekod för transnationella företag. 

Kontakterna mellan Sverige och EG inom det industripolitiska området 

har vidareutvecklats. bl. a. inom stål- samt pappers- och massaområdena. 

Ett andra samtal med EG-kommissionen om statliga stödåtgärder hölls i 

mars 1982. 
Inom EFT A ägde också under år 1982 ett möte rum rörande statliga 

stödåtgärder. 
Inom UNIDO pågår förhandlingar om omvandling av organisationen till 

självständigt fackorgan. Ett par konferenser om denna fråga är planlagda 

för år 1983. Förberedelserna för en internationell industriutvecklingskon

ferens I UNIDO IV) fortskrider. med sikte på att konferensen skall äga rum 

år 1984. 

Bilaterala kontakter med andra länder har ytterligare utvidgats bl. a. 

inom ramen för avtal om ~konomiskt, industriellt och tekniskt samarbete 

med flertalet statshandelsländer och med vissa oljeexporterande utveck

lingsländer. 
Det internationella samarbetet inom handelspolitiska organ tenderar att i 

allt högre grad beröra frågor inom det industripolitiska fältet. Mot denna 

bakgrund har departementet haft anledning att i ökad utsträckning följa 

arbetet i dessa organ. 

8 1. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

8 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsru

briker anvisats ett förslagsanslag av 23 991 000 kr. resp. ett reservationsan

slag av 3 717 000 kr. 
Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1983 

redovisa förslag till verksamhet och organisation för statens industriverk. 

Anslagen bör i avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändra

de belopp för nästa budgetår. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1983/ 

84 beräkna 

I. till Statens industriverk: Fiirw1/t11ingskostnader ett förslagsan

slag av 23 991 000 kr.. 

2. till Statens industrh·erk: Utredningar m.111. ett reservationsan

slag av 3 717 000 kr. 

B 3. Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

92057624 

95 000000 

97850000 

Från anslaget bekostas 

Reservation 8658537 

- bidrag till de regionala utvecklingsfondernas administration och före

tagsservice, 

- särskilda bidrag till Malmöhus, Göteborgs och Bohus. Kronobergs. 

Södermanlands, Kopparbergs och Norrbottens läns utvecklingsfonder 

för fortbildningsverksamhet, 

- särskilda bidrag till Västerbottens och Norrbottens läns utvecklings

fonder som tillskott till stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i övre 

Norrland OUCJ för att täcka kostnader i den utsträckning det bedöms 

lämpligt för företagsservice som inte avgiftsbeläggs, 

- bidrag till vissa centrala organisationer på hantverkets. småindustrins 

och turistnäringens område, 

- bidrag till Svenska Industrietableringsaktiebolaget tSvetabJ för affärs

ideseminarier i syfte att främja tillkomst för nya företag, 
- försöksverksamhet med stöd till löntagarägda företag. 

- dels information. utbildning, verksamhetsrationalisering och annan cen-
tral service i statens industriverks regi med inriktning på utvecklingsfon

derna, dels rese- och traktamentskostnader samt arvoden för de icke 

auktoriserade revisorer i fonderna som regeringen har förordnat. 
Bidrag som lämnas under budgetåret 1983/84 avser kalenderåret 1984. 

Statens industri1·erk 

Enligt industriverket behöver utvecklingsfonderna förstärka sina insat

ser på de områden som f. n. är prioriterade, främst vad gäller främjande av · 

export. Verket föreslår att sammanlagt 115 milj~ kr. anvisas under anslaget 

för budgetåret 1983/84. 

Förslag om lzant1•erksnämnd 

I skrivelse den 5 oktober 1982 har f. riksdagsledamoten Johan A. Olsson 

föreslagit att staten inrättar en hantverksnämnd med uppgift att initier.a, 
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planera. samordna och själv vidta åtgärder för att främja hantverk. Nämn

den skulle enligt förslaget få ett anslag över statsbudgeten på 4,2 milj. kL 

för budgetåret 1983/84. 

Liknande förslag har inkommit från bl. a. SHIO-Familjeföretagen. 

Föredragandens ö1·erviiganden 

De regionala utvecklingsfonderna fullgör viktiga uppgifter för att främja 

utvecklingen av små och medelstora företag. Avtai'har tecknats mellan 

staten och resp. landsting jämte vissa kommuner om fortsatt verksamhet 
vid utvecklingsfonderna under i första hand verksamhetsperiodcn 1983-

1985. Det är enligt min mening väsentligt att fonderna kan upprätthålla en 

hög nivå på sin företagsservice- och finansieringsverksamhet. Jag beräknar 

anslaget till 97 .85 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Jag är inte beredd att förorda att en statlig hantverksnämnd inrättas. 
Jag har med tillfredsställelse noterat att landstingen även i år överlag har 

lämnat ökade bidrag till fonderna. Jag räknar med att landstingen även i 

framtiden vid behov ökar sina näringspolitiska insatser via fonderna. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att industriverket i sitt förslag till 

anslagsframställning för budgetåret 1983/84 har begärt att 25 milj. kr. 
anvisas som medelstillskott till utvecklingsfondernas kreditgivning. Jag är 

för egen del inte beredd att förorda ett sådant tillskott. 
Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Bidrag till regionala utveckling.~fonder m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 97 850 000 kr. 

B 4. Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos regionala 

utvecklingsfonder 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

Från anslaget betalas bidrag till regionala utvecklingsfonder för att täcka 
vissa förluster i anledning av fondernas garantigivning (prop. 1979/80: 101, 

NU 1979/80: 32. rskr 1979/80: 172). F. n. får varje fond ställa garantier för 

lån på belopp som svarar mot högst 25 % av fondens eget kapital (prop. 
1980/81: I 00 bil. 17, NU 1980/81: 52, rskr 1980/81: 391). 

Föredragandens ö1•er\'äganden 

Mot bakgrund av att verksamheten med fondernas garantigivning ännu 
är av begränsad omfattning och med hänsyn till ·osäkerheten beträffande 

förlusterna bör anslaget tas upp med ett formellt belopp av 1·000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till "Täckande av förluster i anledning a1· garantigivning hos 

regionala utl'ecklingsf ond er för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr. 

B 5. Täckande av förluster i anledning av statliga industrigarantilån m. m. 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

137314843 

100000000 

150000000 

Från detta anslag infrias vid behov statliga garantier enligt förordningen 

(1978: 507) om industrigarantilån m. m. samt före den I juli 1982 beviljade 

statliga garantier för lån till turisthotell enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 

juni 1965. Ramen för beslut om garantier uppgår budgetåret 1982/83 till 300 

milj. kr. 

Anslaget tillförs medel som flyter in genom utdelningar i konkurser o. d. 

avseende infriade garantier. 

Statens industriverk 

Infriande av garantier 

Omfattningen av infriade industrigarantier under de senaste budgetåren 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 

Infriade garantier 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

· Garantier beviljade av 
regeringen 104,6 78.7 142,8 113,3 
statens industriverk 9,6 14,9 20,2 23.8 

Summa 114,2 93.6 163.0 137.l 

Anmärkning: I vissa fall avser ett infriande flera garantier, varav någon 
har beviljats av regeringen och någon har beviljats av industriverket. I 
sådana fall har en approximativ fördelning gjorts mellan regeringen och 
verket. 

Industriverket uppskattar behovet av medel för att infria garantier under 

budgetåret 1983/84 till 75 milj. kr. 

Ram för industrigarantilån 

Omfattningen av beviljade garantier framgår av följande sammanställ

ning (milj. kr.). 
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Beviljade garantier 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

regeringen 221 93 221.4 140.4 
statens industriverk 127 92 64.4 106.7 

Summa 348 185 285,8 247.I 

Anmärkning: Industriverket uppger något annorlunda belopp, eftersom 
verket för visst budgetår inte räknat in de garantier som regeringen har 
beviljat i slutet av varje budgetår men som verket har expedierat efter 
budgetårsskiftet .. 

Industriverket anser mot bakgrund ·av utvecklingen under de senaste 

åren att garantiramen bör ges ett sådant utrymme att den inte behöver 

omprövas under budgetåret. Verket föreslår därför att garantiramen för 

budgetåret 1983/84 fastställs till 500 milj. kr. 

Föredragandens örerväganden 

Förlusterna till följd av infriade garantier för industrigarantilån har under 

de senaste budgetåren legat på en hög nivå. 

Från det på statsbudgeten för innevarande budgetår upptagna anslaget B 

11. Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa företag be

strids kostnader för att infria dels garantier som har lämnats för att få till 

stånd en ökad investeringsaktivitet inom industrin under åren 1977-1979 

Cprop. 1976/77: 95 s. 19, NU 1976/77: 35. rskr 1976/77: 279), dels garantier i 

syfte att underlätta strukturomvandlingen inom specialstålindustrin och. 

stålgjuteriindustrin (prop. 1977/78:47. NU 1977/78:30. rskr 1977/78:84). 

Från det på statsbudgeten för innevarande budgetår upptagna anslaget B 

12. Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin bestrids 

kostnader för inf1iande av garantier för lån till skogsindustrin. Garantier 

lämnades åren 1978 och 1979 efter beslut av regeringen i varje särskilt fall 

(prop. 1977/78: 123, NU 1977/78: 74, rskr 1977/78: 360 och prop. 1978/79: 25 
bil. 11, NU 1978/79: 16. rskr 1978/79: 122). 

De nyss nämnda investerings- resp. lånegarantierna lämnas inte längre. 

Jag förordar att eventuella förluster på grund av tidigare gar~ntiåtaganden i 

fortsättningen täcks från anslaget Täckande av förluster i anledning av 

statliga industrigarantilån m. m. Jag beräknar det totala medelsbehovet 

under anslaget till 150 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Ramen för industrigarantilån under budgetåret 1983/84 bör enligt min 

mening fastställas till 300 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att för budgetåret 1983/84 statlig garanti för lån enligt 

förordningen ( 1978: 507) om industrigarantilån m. m. beviljas 

med sammanlagt högst 300000000 kr .. 

2. till Täckande av förluster i anledning av statliga industrigaranti

/ån m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

150000000 kr. 
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B 6. Sprängämnesinspektionen 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

I 000 

1000 

Sprängämnesinspektionen är sedan den I juli 1981 central förvaltnings

myndighet för ärenden som rör explosiva och brandfarliga varor. Det 

åligger inspektionen särskilt att meddela föreskrifter och anvisningar be

träffande sådana varor samt att utöva tillsyn och handlägga därmed sam

manhängande ärenden. 

Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är sprängämnes

inspektören. Inspektionen är organiserad på fyra sektioner, nämligen en 

sektion för föreskrifter m. m., på vilken sektion även förekommande admi

nistrativa ärenden handläggs, en sektion för civila ärenden rörande explo

siva varor och brandfarliga gaser. en sektion för civila ärenden rörande 

brandfarliga viltskor samt en sektion för militära ärenden. Statens industri

verk är ålagt att svara för sprängämnesinspektionens medelsförvaltning 

och personaladministration samt lämna inspektionen del biträde i övrigt 

som behövs för dess verksamhet. Inspektionens verksamhet är avgiftsfi

nansierad. 

Personal 

Anslag 
VtMifter 
Förvaltningskostnader 
Cdärav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Intäkter 
Tillsvnsverksamhet m. m. 
Särskilt anvisade medel 

Nettoutgift 

Spriingiimnesinspektionen 

1982/83 

25 

4 282000 
(3689000) 

389000 

4671000 

4670000 

I 000 

Beräknad ändring 1983/84 

Sprängämnes
inspektionen 

+I 

+I 058000 
(+ 434000) 
+ 161000 

+1219000 

+ 1069000 
+ 150000 

of. 

Före
draganden 

of. 

+441000 
(+285000) 
+161000 

+602000 

+602000 

of. 

Vid inspektionen pågår ett fortlöpande arbete att genom rationalisering

ar och omprioriteringar effektivisera verksamheten. Särskilt intresse ägnas 

därvidlag åt fältverksamheten och frågan i vilken omfattning olycksfre

kvensen kan minskas resp. säkerhetsgraden ökas genom ytterligare insat

ser från myndighetens sida eller.genom omprioriteringar av verksamheten. 

Studier pågår även beträffande möjligheten att genom förenkling och om

strukturering av regelsystemet göra detta mera lättillgängligt och bättre 
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lämpat för ett effektivare utnyttjande av tillsynsresurserna. Översynsarbe

tet beräknas dock inte hinna ge resultat till budgetåret I 983/84. Inspektio
nen räknar med att tillsynsverksamheten kommer att bedrivas i minst 

samma omfattning som hittills. Inspektionen bedömer att också annan 

verksamhet än tillsynsverksamheten kommer att vara av i huvudsak sam

ma omfattning och ha samma inriktning som hittills. 
I. Pris- och löneomräkning samt förändringar på grund av statsmakter

nas beslut m. m. +671 000 kr. 

2. Bespaljngen enligt huvudförslaget uppgår till I 07 000 kr: Sprängäm

nesinspektionen anför att resurserna redan nu är otillräckliga i förhållande 

till de arbetsuppgifter som åligger inspektionen. Ett genomförande av 

huvudförslaget skulle ytterligare försvaga inspektionen. 

3. Enligt inspektionen är tillsynsverksamheten inom explosivvaruområ

det f. n. otillräcklig. Tillsynen måste i huvudsak begränsas till frågor om 

nybyggnationer och olycksfallsutredningar. Den reguljära. fortlöpande till

synen som i hög grad är olycksförebyggande måste därmed eftersättas. 
Mot denna bakgrund anser inspektionen att det är synnerligen angeläget 

att en ny tjänst för handläggning av frågor rörande explosiva varor inrättas. 

Lönekostnaderna beräknas till 142 000 kr. och övriga omkostnader till 

32000 kr.(+ 174000 kr.). 
4. Till följd av genomförda besparingsåtgärder har en tjänst för hand

läggning av tillsynsfrågor främst rörande hanteringen av brandfarliga varor 

inom mindre och medelstora industrier vakantsatts. Inspektionen anser att 
det från säkerhetssynpunkt är väsentligt att öka tillsynen av det mycket 
stora antalet mindre industrianläggningar och hemställer därför om medel 
för att återbesätta den aktuella tjänsten. Lönekostnaderna beräknas till 
142 000 kr. och övriga omkostnader till 32 000 kr. ( + 174000 kr.). 

5. De medel som anvisats under anslagsposten Förvaltningskostnader 
exkl. lönekostnader tas helt i anspråk för löpande driftkostnader och resor. 
Inspektionen saknar möjligheter att ge ut informationsmaterial eller anlita 
konsulter i samband med olika projekt eller utredningar. Av detta skäl har 
bl. a. ett standardiseringsprojekt avseende plastdunkar försenats. Inspek

tionen föreslår att anslagsposten Förvaltningskostnader ökas med 200000 

kr. för att möjliggöra insatser av angivet slag. 

6. Inspektionen hemställer att 150000 kr. anvisas i särskild ordning för 

att bestrida kostnaderna för en redan befintlig tjänst som handläggare för 
naturgasfrågor. Eftersom naturgas ännu inte framställs eller importeras. 

kan gasen enligt gällande bestämmelser inte avgiftbeläggas. Det ter sig 

enligt inspektionen naturligt och rättvist att dessa kostnader inte skall 
betalas av de företag som i dag är avgiftspliktiga och som kommer att 

konkurrera med de företag som kommer att ta in och distribuera naturgas. 
En arbetsgrupp inom inspektionens styrelse har till uppgift att utarbeta ett 

system som möjliggör avgiftsbeläggning i samband med t. ex. projekte

rings- och anläggningsarbeten. 
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Föredragandens överväg1111den 

För nästa budgetår bör medel för sprängämnesinspektionens verksam
het beräknas med utgångspunkt i det redovisade huvudförslaget. Jag be
räknar därutöver medel för inspektionens arbetsuppgifter inom naturgas

området. 
Regeringen har i november 1982 uppdragit åt inspektionen att utreda hur 

ett utvidgat avgiftssystem skall utformas. Syftet skall vara att även sådan 
verksamhet som tar inspektionens resurser i anspråk i större omfattning 
och som enligt nu gällande bestämmelser inte är möjlig att avgiftsbelägga, 
t. ex. projektering och anläggande av naturgasledningar. skall kunna av
giftsbeläggas. Resultatet av inspektionens arbete skall redovi.sas senast 

den I mars 1983. 
Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört beräk

nar jag kostnaderna för verksamheten vid sprängämnesinspektionen för 

nästa budgetår till 5 273 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Spriingiim11esi11spektionen för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av I 000 kr. 

8 7. Branschfrämjande åtgärder 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

63509835 
54085000 

127740000 

Reservation 

1 Exkl. branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin. 

60031843 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna
derna för branschfrämjande åtgärder för vissa branscher. Åtgärderna om
fattar utbildningsåtgärder, teknisk konsulentverksamhet, omställnings
främjande åtgärder, stöd till marknadsföring på hemmamarknaden och 
exportfrämjande åtgärder enligt av statsmakterna fastställda tidsbegrän
sade program. 

Programmen för textil- och konfektionsindustrierna (tekoindustrin), deri 
träbearbetande industrin och gjuteriindustrin har förlängts till att omfatta 
budgetåret 1982/83 (prop. 1981/82: 100 bil. 17, NU 1981/82: 50 och 59, rskr 
1981/82: 402). Programmet för gjuteriindustrin har trappats av i enlighet 
med av riksdagen fattat beslut (prop. 1980/81: I 00 bil. 17, NU 1980/81: 52, 
rskr 1980/81: 391). För den manuella glasindustrin har riksdagen våren 
1981 beslutat om ett treårigt förstärkt program (prop. 1980/81: 89, NU 
1980/81: 45, rskr 1980/81: 296). 

Verksamheten administreras av statens industriverk. 
Av följande tabell framgår hur anvisade medel för budgetåret 1982/83 

och föreslagna medel för budgetåret 1983/84 fördelar sig på branscher (i 
1000-tal kr.). 
J Rik.l'dagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bi/af?a 14 
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Bransch 

Tekoindustrin 
Träbearbetande industrin 
Gjuteriindustrin 
Manuella glasindustrin 
Övriga industrisektorer 

Summa 

38000 
8000 

585 
7 500 

54085 

Beräknad ändring 1983/84 

Statens 
industriverk 

+42000 
+12000 
+ 9415 
+ I 000 
+31500 

+95915 

Före
draganden 

-38000 1 

+ 62402 

585 
+ 1000 
+ 5000 

-26345 

1 Förslag avses bli framlagt senare i särskild proposition under nytt anslag. 
2 Inkl. sågverksindustrin. 

34 

Beträffande tidigare beslut rörande de olika branschprogrammen hänvi

sas till den redovisning som har lämnats i budgetpropositionen 1978 (prop. 

1977/78: 100 bil. 17 s. 48-49). 

Statens industriverk 

Industriverket konstaterar att utvecklingen inom den svenska industrin 

under 1970-talet utmärkt~ av att kriserna drabbat flera av den svenska 

industrins tunga branscher med stora företagsenheter. Då de strukturella 

problemen åtföljts av en kraftig minskning i den ekonomiska tillväxten har 

möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen som ersättning för dem som 

försvinner i de tillbakagående branscherna begränsats kraftigt. Strukturan

passningsprocessen kan vara utdragen och drabba många människor, orter 

och ibland regioner hårt. Härvid uppstår ofta ett starkt politiskt tryck på 

statsmakterna att vidta åtgärder för att lösa problemen. För att möta denna 

situation har omfattande statliga insatser initierats i syfte att påverka och 

underlätta en strukturanpassning inom olika delar av industrin. Insatserna 
har i allmänhet utformats på ett sent stadium då "krisen" redan kommit in 

i ett akut skede. I regel har dessa inriktats på en specifik industribransch 

eller grupp av företag med utgångspunkt från de problem som upptäckts 

vid ett givet tillfälle. Olika organisatoriska och administrativa lösningar har 
härvid valts. 

Industriverket anser att den tillämpade arbetsmetodiken vid utformning

en av de industripolitiska insatserna dels fördröjt och försvårat anpass

ningen av insatserna till nya situationer, dels lett till att överblicken över 

verksamheten begränsats och en fortlöpande kompetens- och erfarenhets

uppbyggnad omöjliggjorts. Ett bättre utnyttjande av erfarenheter och re

surser förutsätter en fastare organisation av de industripolitiska insatserna 

och en klarare ansvarsfördelning mellan de politiska och verkställande 

grenarna av statsförvaltningen. En sådan arbetsmetodik förutsätter dock 

att förändringstendenser kan förutses i god tid och med rimlig grad av 

säkerhet. Enligt industriverket har erfarenheterna från verksamheten med. 

branschprogram visat att problem av redovisat slag kan hanteras med den 

teknik som tillämpas i detta sammanhang. Härigenom får de industripoli-



..-rop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 35 

tiska insatserna en fastare organisatorisk ram och en erfarenhetsåterföring 

och kunskapsuppbyggnad möjliggörs. Mot denna bakgrund föreslår verket 

att ett sammanhållet strukturanpassningsprogram införs fr. o. m. budget

året 1983/84. 

Det föreslagna programmet skall omfatta samtliga åtgärder som ingår i 

befintliga branschprogram. Förutom ramar för de branscher som f. n. ingår 

i branschprogramverksamheten skall det sammanhållna struktur- och ut

vecklingsprogrammet enligt industriverket ha en ram för insatser inom 

övriga industrisektorer. Industriverket föreslår ett treårigt program enligt 

följande plan (milj. kr.). 

Bransch Anvisat Industriverkets förslag 
1982/83 

1983/84 1984/85 1985/86 

Tekoindustrin 38 80 90 100 
Träbearhetande industrin 8 20 20 20 
Gjuteriindustrin 0,585 10 10 10 
Manuella glasindustrin 7.5 8.5 1 

Övriga industrisektorer 31,5 45 50 

Summa 54,085 150 165 180 

1 Enligt rikdagens beslut våren 1981(prop.1980/81:89, NU 1980/81:45, rskr 1980/ 
RI: 296). 
2 Behov av fortsatt stöd kan bedömas först i samband med anslagsframstä!lningen 
för budgetåret 1984/85. 

I fråga om tekoindustrin räknar industriverket i rapporten (SIND PM 

1982: 11) TEKO 82 med en nedgång i produktion. sysselsättning och in

hemsk andel för både textil-, trikå- och konfektionsindustrin under år 1932. 

Enligt prognosen förutses viss fortsatt nedgång under år 1983. 

I regeringens proposition (prop. 1981/82: 148) om åtgärder för tekoindu
strin. m. m. har regeringen uttalat att den långsiktiga tekopolitiken bör 

inriktas på att nå riktmärket om upprätthållande av 1978 års produktions

volym resp. på målet om att den svenska tckoindustrin skall svara för 30 % 
eller mer av den totala tillförseln av tekovaror i landet. För att uppnå dessa 

mål krävs eniigt industriverket att ramarna för tekoprogrammet i'r: o. m. 

budgetåret 1983/84 åter kommer upp till den nivå som minst motsvarar 
1979/80 års nivå, dvs. ca 60 milj. kr. i 1982 års penningvärde, vartill 

kommer ökade kostnader för aktiviteter på den svenska marknaden. 

Exportstödprogrammen för den träbearbetande industrin har i hög grad 

hämmats av kravet på att exportprojekten skall vara kollektiva för att vara 

stödberättigade. Deltagande i samverkansprojekt förutsätter i regel en 

omställning av företagen - särskilt inom trähusindustrin - som är tids

och kostnadskrävande. Kollektiva aktiviteter kan vidare endast utgöra en 

begränsad del av det enskilda företagets satsning på exportmarknaden. För 

att åstadkomma en ökning av den totala slagkraften och nå en större effekt 

av insatta statliga exportstödmedel föreslår industriverket därför att möj-
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lighct till individuella bidrag införs. Detta kräver dock enligt verket att 
anslaget ökas väsentligt och att programmet tillförsäkras en löptid på minst 

tre år innan en avtrappningsperiod sätts in. 
Med anledning av budgetpropositionen år 1981 beslöt riksdagen att 

branschprogrammet för gjllferiindustrin skulle avtrappas successivt under 
en treårsperiod och avslutas vid utgången av budgetåret 1982/83 (prop. 

1980/81: 100 bil. 17 s. 42. NU 1980/81: 52. rskr 1980/81: 391).Jndustriverket 

anser dock att det statliga stödet varit helt otillräckligt för att hejda den 
negativa utvecklingen inom gjuteriindustrin. Baserat på de erfarenheter 

som gjorts under de år som programmet har funnits till bedömer industri

verket att meningsfulla och systematiska åtgärder skulle kunna göras i nära 

samarbete mellan industrin och staten med målsättningen att under en 

treårsperiod halvera nuvarande importandel från 30% till 15% och att 
fördubbla exporten från 5 % till I 0 % av produktionen. Härigenom skulle 

enligt industriverket sysselsättningen förbättras med 2 000- 3 000 anställ
da. Detta förutsätter enligt verket insatser av en större omfattning än 

hittills. Industriverket föreslår därför att resurserna för gjuteriprogrammet 

för budgetåret 1983/84 ökas till 10 milj. kr. 
Industriverket föieslår att branschprogrammet för den manuella glasin

dustrin fullföljs i enlighet med riksdagsbeslutet våren 1981 med anledning 
av regeringens proposition om vissa frågor rörande glasindustrin (prop. 

1980/81:89. NU 1980/81:45. rskr 1980/81:296). Enligt detta beslut skall 

ramen för glasprogrammet öka med 1 milj. kr. till 8,5 milj. kr. för budget

året 1983/84. 
Utformningen av programmet för de övriga industrisektorerna har in

dustriverket presenterat i en särskild promemoria (SIND PM 1981: 14) 

Program för en aktiv strukturanpassningspolitik. Enligt förslaget omfattar 
programmet utrednings- och förhandlingsinsatser, informationsinsatser, 
bidrag till konsultinsatser i företagen, stöd till exportfrämjande och andra 
marknadsföringsinsatser samt finansiellt stöd till omställningskostnader. 
Verksamheten skall vara inriktad på såväl krissektorer och kris- och re

konstruktionsfall som utvecklingssektorer. 

Skrivelser har inkommit till regeringen angående problem inom och 
behov av statliga insatser för verktygsmaskinindustrin, form- och press

verktygsindustrin samt smidesindustrin. Statens industriverk har i yttran

den över skrivelserna angående de två förstnämnda branscherna föreslagit 

att branschprogram införs för dessa branscher. 

Riksrevisionsverket 

I enlighet med vad som angavs i budgetpropositionen 1982 (prop. 1982/ 

83: 100 bil. 17 s. 41) har regeringen låtit genomföra en översyn av de 

branschfrämjande åtgärderna m. m. vid statens industriverk. Uppdraget 
gavs i mars 1982 till riksrevisionsverket (RRV) som i september 1982 

lämnade rapporten (RRV Dnr 1982: 276) De branschfrämjande åtgärderna 

vid statens industriverk. RRV:s slutsatser är i sammanfattning följande. 
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RRV anser att branschfrämjande åtgärder skall sättas in för att lösa 
branschspecifika problem som kan antas vara av övergående natur och. 
som samtidigt är av sådan art att statligt stöd kan anses motiverat. RRV 
förordar att åtgärdsprogrammen bör inriktas mer mot de frågor som identi
fieras i delbranschstudierna. Dessa bör därför ges en ökad prioritet. 

RRV konstaterar att frågan om besparingar är en politisk ambitionsnivå
fråga och att besparingsmöjligheterna är beroende av hur en eventuell 
branschfrämjande verksamhet skall utformas i framtiden. Dessa frågor 
ligger utanför RRV:s uppdrag, men de iakttagelser som gjorts i översynen 
ger enligt RRV upphov till vissa synpunkter i besparingsfrågorna. 

Huvuddelen av företagsstödet inom ramen för branschprogrammen in
riktar sig enligt RRV på sådana frågor som är generella för små och 
medelstora företag oavsett bransch. Huvuddelen av dessa frågor skulle 
därför kunna handläggas av utvecklingsfonderna, som har en omfattande 
rådgivnings- och serviceverksamhet. En skillnad mot branschprogram
mens konsultstöd är att utvecklingsfonderna ej kan ge bidrag till utnyttjan
de av externa konsultt:r. RRV föreslår, som ett alternativ till nuvarande 
arbetsfördelning mellan utvecklingsfonderna och industriverket, att stora 
delar av branschprogrammens medel för konsultinsatser avvecklas och att 
utvecklingsfonderna i stället ges resurser för att ge bidrag till konsultin
satser. Enligt RRV skulle omställningsstödet utifrån dessa utgångspunkter 
reduceras med exempelvis 50% för teko, möbler och glas samtidigt som 
omställningsstödet till trähus och snickerier tas bort i sin helhet. Detta 
skulle innebära en besparing på 4,4 milj. kr. i .förhållande till utgifterna 
under budgetåret 1981/82. 

Företagens intresse för utbildningsstödet sägs ha minskat. Detta anser 
RRV bero på att de kurser som erbjuds är alltför allmänna. RRV anser 
därför att man kan överväga att helt upphöra med utbildningsprogrammet. · 
I den mån det även i fortsättningen kan finnas behov av utbildningsinsatser 
i samband med delbranschstudier bör det kunna ske inom ramen för 
budgeten för delbranschstudier. Under budgetåret 1980/81 uppgick budge
ten för utbildningsprogrammet till 5 milj. kr., vilket således skulle kunna 
sparas in enligt RRV. 

Utnyttjande av strukturgarantier och de särskilda strukturgarantierna är 
lågt. Mot denna bakgrund anser RRV att man bör överväga att avveckla 
stödformen. För att kunna tillgodose tekoföretagens behov av rörelsekapi
tal bör andra stödformer kunna utnyttjas, i första hand IG-lånen. Detta 
innebär att den till struktur- och de särskilda strukturgarantierna kopplade 
räntebefrielsen successivt upphör. 

Om exportstödet till tekoindustrin permanentas anser RRV att man bör 
överväga att föra över de exportfrämjande åtgärderna från statens industri
verk till Sveriges exp-ortråd. 

I sin översyn redovisar RRV även synpunkter på SIND:s förslag om ett 
sammanhållet struktur- och anpassningsprogram. RRV ser. med utgångs-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 38 

punkt från de erfarenheter som gjorts i översynen. i och för sig inga hinder 
mot att använda branschfrämjande insatser också i andra branscher än i 
krisbranscher. Det kan enligt RR V röra sig om branscher för vilka man kan 
förutsäga en kris om inga anpassningsåtgärder sker eller branscher som 
skulle kunna utvecklas positivt efter en större omställningsprocess. Pro
blemet ligger snarnst i att identifiera dessa branscher. 

Under översynen har RRV iakttagit exempel på att den nuvarande 
avgränsningen av stödberättigade branscher .efter produktionstillhörighet 
enligt Svensk standard för näringsgrensindelning kan vara ett hinder för 
effektiva stödinsatser. RRV föreslår därför att man i en framtida stödan
passningsverksamhet bör kunna arbeta med företagsgrupper som avgrän

sats på annat sätt. 
Enligt RR V bör statens industriverk i ett framtida strukturanpassnings

program ha möjlighet att på eget initiativ genomföra delbranschstudier. 
Verket bör dock inte kunna gå in med direkta stödåtgärder gentemot 
företag eller delbranscher utan statsmakternas bemyndigande. Statsmak
terna bör besluta om statliga stödinsatser endast under förutsättning att 
industriverket i samband med delbranschstudier eller på annat lämpligt 
sätt redovisar ett tidsbegränsat åtgärdsprogram för delbranschen i fråga. 
En lämplig tidsperiod är mellan tre och fem år. 

Remissyttranden (iver riksrevisionsverkets översyn 

Efter remiss har yttranden över riksrevisionsverkets översyn avgetts av 
kommerskollegium (KKJ, överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF), 
statens industriverk. länsstyrelserna i Kronobergs, Kalmar och Älvsborgs 
län, Beklädnadsarbetarnas Förbund. Centralorganisationen för Sveriges 
arbetsledareföreningar <SALF), Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Snickerifabrikernas riksförbund. stiftelsen Kronobergs läns utvecklings
fond, stiftelsen Kalmar läns utvecklingsfond, stiftelsen Älvsborgs läns 
utvecklingsfond. Svensk industriförening, Svenska arbetsgivareföreningen 
och Sveriges industriförbund, vilka har avgett ett gemensamt yttrande 
<SAF/Industriförbundet). Svenska fabriksarbetareförbundet. Svenska 
Gjuteriföreningen. Svenska glasbruksföreningen, Svenska industritjänste
mannaförbundet (SIF). Svenska metallindustriarbetareförbundet, Svenska 
träindustriarbetarcförbundet, Sveriges hantverks- och industriorganisation 
- Familjeföretagen (SHIO). Sveriges Textil- och konfektionsindustriför
bund och Textilrådet/Konfektionsindustriföreningen, vilka har avgett ett 

gemensamt yttrande (Tekoorganisationerna) samt Sveriges trähusfabrikers 
riksförbund. Sveriges mekanförbund och Träindustriförbundet ansluter sig 
båda till de synpunkter som lämnats av SAF/Industriförbundet. Vidare 
ansluter sig Svenska järn- och metallgjuteriers förening till de synpunkter 
som lämnats av Svenska gjuteriföreningen. 

KK har bifogat ett yttrande från Västsvenska handelskammaren. i vilket 
även Stockholms och Skånes handelskamrar har instämt. Vidare har Cen-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 39 

tralorganisationen SACO/SR översänt ett yttrande från medlemsförening

en vid statens industriverk. 
Vissa allmänna synpunkter har lämnats på den gjorda översynen. KK, 

som anser att riksrevisionsverket i övrigt gjort en förtjänstfull översyn, 
saknar handelspolitiska aspekter på stödverksamhet av detta slag. Enligt 

statens industriverk har, genom stark begränsning i utredningens underlag 
samt inriktning på vissa delbranschstudier som utfallit svagt, kritiken inte 

blivit rättvisande. Trots dessa invändningar ser dock industriverket över

synen som ett försök att ge vissa principiella och konstruktiva bidrag för 
planeringen av den fortsatta verksamheten. LO, Svenska träindustriarbe

tanförbundet och S1•enska fabriksarbetareförbundet anser att uppdraget 
har varit för snävt och att de branschfrämjande åtgärderna måste sättas in i 

ett vidare näringspolitiskt perspektiv. 
Vad gäller den allmänna inställningen till branschprogrammen anser 

SAF!lnd11striförb11ndet att någon utvidgning av branschprogrammen till att 

omfatta ytterligare branscher inte bör ske med hänsyn till att de ursprungli

gen angivna målen för åtgärderna inte har kunnat infrias. En översyn av 
bransc:hprogrammen bör göras, vilket enligt organisationerna även fram

står som nödvändigt i ett vidare industripolitiskt perspektiv. SAF/Industri

förbundet anser att det är nödvändigt att få till stånd en branschvis anpass
ning av det svenska kostnadsläget. så att det kommer i rimlig paritet med 

vad som gäller i våra främsta konkurrentländer. I takt härmed kan en 
successiv avveckling av branschprogrammen ske. Organisationerna un

derstryker att detta inte kan ske på kort sikt, eftersom berörda branscher i 

dag är beroende av stödet. Särskilt gäller detta tekoindustrin, vars spe

ciella problem måste ses i ett större sammanhang. SHIO föreslår att 
flertalet av de branschfrämjande åtgärderna avvecklas under en femårspe

riod. 
Flertalet övriga remissinstanser, däribland de flesta myndigheter och 

fackliga organisationer och samtliga industriorganisationer på bransch
nivå. redovisar en positiv inställning till branschprogrammen. ÖEF anser 
att läget på tekoområdet f. n. är sådant att stödinsatser av den karaktär 

statens industriverk handhar sannolikt inte kan undvaras under den när
maste femårsperioden. En neddragning på detta område skulle kräva kom
penserande åtgärder från ÖEF:s sida i syfte att säkra den produktionska

pacitet som följer av det fastlagda beredskapsmålet. 

Branschprogrammet har enligt Bekliid11adsarbetareförb1111det varit till 

avsevärd nytta för tekoindustrin. Tekoorganisationema anser sig kunna 

konstatera att massiva stödin_satser för tekoindustrin genomförs i flertalet 

industriländer och att därför ett mer eller mindre permanent stöd till 

löpande utvecklingsinsatser inom den svenska tekoindustrin är betydelse

fullt om konkurrenskraften skall kunna bibehållas. Svensk industriförenin!.( 

anser att inga väsentliga förändringar f. n. bör vidtas i de branschfrämjande 

åtgärderna på tckoområdet, då branschen fortfarande har svåra problem 
och därför är i behov av stimulansåtgärder för sin fortsatta överlevnad. 
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Svenska träindustriarbetareförbundet, Snickerifabrikernas riksförbund 

och Sveriges trähusfabrikers rihförbund är positiva till programmet för 
den träbearbetande industrin. Bl. a. anförs att resurserna för åtgärderna 
bör ökas. Beträffande programmet för den manuella glasindustrin anser 
Svenska g/asbruksföreningen att detta utgör en klok och vettig investering 
som innebär att sysselsättning<:n inom branschen skall kunna hållas på en i 
stort sett oförändrad nivå. Sannolikt behövs också en förlängning av 
programmet under ytterligare några år, varefter branschen enligt förening
ens uppfattning troligen skall kunna leva vidare utan stöd. Svenska gjuteri

föreningen anser att en nedskärning och avveckling av de branschfräm
jande åtgärderna skulle innebära en allvarlig fara för de svenska gjuterier
nas framtid. Att förutsättningar skapas för offensiva insatser inom livskraf
tiga avsnitt är nödvändigt för en välplanerad strukturanpassning och på 
längre sikt för hela gjuteriindustrins överlevnad. SIF och SALF redovisar 
en grundläggande positiv syn på branschprogrammen och anser att sådana 
program bör genomföras även i fortsättningen. 

RRV har i sin översyn pekat på vissa besparingsmöjligheter, i första 
hand vad gäller det individuella omställningsstödet, utbildningsstödet samt 
strukturgarantierna. De remissinstanser som berört dessa frågor redovisar 
i fråga om det individuella orilställningsstödet ingen samstämmig uppfatt
ning. I fråga om utbildningsstödet anser däremot flertalet remissinstanser 
att behov av fortsatta åtgärder föreligger. Nästan samtliga remissinstanser 
som yttrat sig i frågan om strukturgarantierna motsätter sig inte eller 
instämmer i att denna stödform avvecklas. Några remissinstanser anser 
dock fortsatt räntesubvention eller motsvarande stöd viktigt. 

Många remissinstanser ger synpunkter på RRV:s förslag att förskjuta 
tyngdpunkten i verksamheten från direkta åtgärder till delbranschstudier. 
Flertalet är positiva till en sådan förändring, men motsatt uppfattning finns 
också företrädd, exempelvis av Beklädnadsarbetarnas förbund. som anser 
att delbranschstudier som täcker hela tekoindustrin redan har gjorts. Stor 
enighet råder däremot om att en starkare koppling mellan delbranschstu
dier och åtgärder behövs. 

RRV:s förslag att industriverket i en framtida stnikturanpassningsverk
samhet skall kunna arbeta med företagsgrupper som avgränsats på annat 

sätt än som hittills efter produktionstillhörighet enligt Svensk standard för 
näringsgrensindelning får instämmande från samtliga remissinstanser som 

yttrar sig i frågan. 
Flera remissinstanser berör frågan om ansvarsfördelningen för det ak

tuella slaget av åtgärder. Några fackliga organisationer understryker vik
ten av att det finns en enda statlig huvudaktör: Vad gäller RRV:s förslag att 
exportstödet till tekoindustrin vid en eventuell permanentning bör över
föras till Sveriges exportråd är remissopinionen splittrad. Några remissin
stanser, Beklädnadsarbetarnasförbund och Tekoorganisationerna. under
stryker det angelägna i att stödet ligger kvar hos industriverket. 

Ganska många rcmissinstanser på både den fackliga sidan och företags-
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sidan betonar att organisationerna bör kunna spela en roll i branschproc 
gramverksamhcten. 

Föredra!(tmdens ii1·ervägande11 

Branschprogrammen omfattar under innevarande budgetår tekoindu
strin, vari inräknas pälsindustrin, den träbearbetande industrin, gjuteriin

dustrin och den manuella glasindustrin. De branschfrämjande åtgärderna 
består av bidrag till konsultundersökningar i omställningsfrämjande syfte, 

exportfrämjande åtgärder, vissa utbildningsinsatser, stöd till tekniksprid
ning och - för tekoindustrin - stöd till kollektiva marknadsföringsåt

gärder med inriktning på hemmamarknaden. Dessa åtgärder kompletteras 

med statliga lånegarantier - strukturgarantier och särskilda strukturgaran
tier - till vilka jag återkommer i det följande. 

Den översyn av branschprogrammen m. m. som RRV gjort på regering
ens uppdrag innebär i stort sett en positiv bedömning av åtgärderna. RRV 

ser exempelvis inga hinder för att åtgärder av detta slag i framtiden sätts in 

även inom andra branscher än krisbranscher. I enlighet med regeringens 
uppdrag har RRV gett synpunkter på möjliga besparingar och därvid pekat 

på i första hand konsultstödet, utbildningsstödet och strukturgarantierna. 

Vid remissbehandlingen av RRV:s rapport redovisas en övervägande po~i
tiv inställning till branschprogrammen, framför allt från industriorganisa

tioner på branschnivå och fackliga organisationer. Tanken på besparingar 
får - åtminstone vad gäller konsult- och .. utbildningsstödet - med vissa 
undantag inget gensvar i remissopinionen. 

För den triibearbetande industrin inleddes budgetåret 1972/73 ett fyra
årigt program med branschfrämjande åtgärder. Programmet har senare 

förlängts. I branschprogrammet ingående åtgärder omfattade·från början i 
sin helhet enbart möbelindustrin och har senare successivt utvidgats så att 
samtliga åtgärder nu är öppna även för snickeri- och trähusindustrierna. 

Kapacitetsutnyttjandet inom den träbearbetande industrin är fortfarande 
otillfredsställande. För att underlätta den nödvändiga anpassningen inom 
alla delar av den träbearbetande industrin förordar jag därför att åtgärder
na förlängs med ett år till att omfatta budgetåret 1983/84. 

Som redovisades för riksdagen i budgetpropositionen 1982 (prop. 1981/ 

82: 100 bil. 17 s. 34) har statens industriverk på regeringens uppdrag utrett 

frågan om ökad vidareförädling inom sågverksindustrin. Uppdraget har 
redovisats i rapporten (SIND 1980: 16) Sågverkens vidareförädling - en 
omvärldsanalys. 

Industriverket har, i arbetet med sin utredning om sågverkens möjlighe

ter till ökad vidareförädling, analyserat marknadsutrymmet för vidareför

ädlade produkter. Breda marknadsundersökningar bland snickeriindust
rier och trävarudistributörer i Storbritannien, Frankrike, Västtyskland, 

Holland m. fl. länder visar att det finns ett stort potentiellt marknadsutrym
me för vidareförädlade trävaror från svensk sågverksindustri. 
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Utifrån sina analyser föreslog industriverket att ett femårigt branschpro

gram för sågverksindustrin inrättas för att stödja och stimulera omställ

ningsprocessen mot ökad vidareförädling. Medelsbehovet. baserat på ut

redningens slutsatser. beräknades till 11 milj. kr. för ett första verksam

hetsår. Vidare föreslogs statliga kreditgarantier på 200 milj. kr. per år. 

Verkets rapport har remissbehandlats och samtliga remissinstanser är 

positiva till ökad vidareförädling vid sågverken. Genomgående anser re- · 

missinstanserna att statliga insatser för att stimulera till ökad vidareföräd

ling kan vara befogade. Något förslag till branschprogram för sågverksin

dustrin förelades emellertid inte riksdagen av den dåvarande regeringen. 

Det är enligt min mening ytterst angeläget att de möjligheter, som 

industriverkets utredning anger. så långt som möjligt tas till vara. En 

satsning på vidareförädlade produkter inom sågverksindustrin skapar nya 

arbetstillfällen, som åtminstone delvis kan ersätta de arbeten som rationa

liseras bort genom den tekniska utvecklingen. En sådan satsning ger därut

över nya möjligheter för mindre och medelstora sågverk i bl. a. Norrlands 

inland att överleva och utvecklas. En ökad vidareförädling skulle också ge 

en betydande ökning av exportinkomsterna från sågverken och därmed bli 

ett verkningsfullt bidrag till att stärka landets ekonomi. 

Förutom det värde som en ökad vidareförädling har för sågverksindu

strin vill jag peka på de positiva effekterna för den industri som levererar 

utrustning till sågverken. Behovet av en ökad märknad för utrustningsin-. 

dustrin framgår av industriverkets utredning om denna industri. som ge

nomförts parallellt med sågverksutredningen. För att utnyttja möjligheter

na till ökad vidareförädling krävs investeringar i ny produktionsutrustning 
i sågverken av typen torkar. limningsutrustning; hyvlerier och lamcllsåg

ningsutrustning. 

För att underlätta för sågverksindustrin att öka vidareförädlingsgraden 
och för att påskynda sågverkens övergång till mer vidareförädlade pro

dukter krävs stödåtgärder för omställning inom sågverken. Jag föreslår 

därför att branschprogrammet för den träbearbetande industrin vid statens 
industriverk utvidgas till att omfatta åtgärder för sågverksindustrin. För 

sistnämndå branschprogram har för budgetåret 1982/83 beräknats 8 milj. 

kr. Mot bakgrund av vad jag anfört rörande sågverksindustrins läge och 

behovet av en viss förstärkning av nuvarande åtgärder för den träbearbe

tande industrin föreslår jag att branschprogrammet för den träbearbetande 

industrin räknas upp med 6240000 kr. för budgetåret 1983/84. 

Gjuteriindustrin omfattas sedan budgetåret 1973/74 av teknisk konsu

lentverksamhet och omställningsfrämjande åtgärder samt sedan budget

året 1974/75 av utbildningsåtgärder. Gjorda utredningar har endast i ringa 

utsträckning lett till konkreta åtgärder inom branschen. Av bl. a. detta skäl 

beslöt riksdagen våren 1981 att de branschfrämjande åtgärderna för gjuteri

industrin skall avslutas vid utgången av innevarande budgetår. Flera skäl 
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talar enligt branschen och de fackliga· organisationerna för en fortsättning 

av programmet för gjuteriindustrin. Med hänsyn till behovet av besparing

ar i fråga om statens utgifter talar övervägande skäl dock för att pågående 

avveckling av gjuteriprogrammet som särskilt program fullföljs. Det står 

dock industriverket fritt att vid prioriteringen av resurserna inom det 

struktur- och utvecklingsprogram för övriga industrisektorer, som jag 

avser att i det följande återkomma med förslag om, även inbegripa insatser 

för gjuteriindustrin. 

Branschfrämjande åtgärder för den manuella glasindustrin infördes un

der budgetåret 1970/71. Våren 1981 beslutade riksdagen om ett fortsatt och 

utökat industripolitiskt åtgärdsprogram under tre år fr. o. m. budgetåret 

1981/82 (prop. 1980/81: 89, NU 1980/81: 45. rskr 1980/81: 296). En viktig del 

i programmet är branschfrämjande åtgärder inom en ram av 22.5 milj. kr .. 

främst avseende insatser för att främja exporten. I enlighet med det beslu

tade åtgärdsprogrammet beräknar jag en ökning med I milj. kr. till 8.5 milj. 

kr. för de branschfrämjande åtgärderna under avseende den manuella 

glasindustrin det sista året av den treåriga programperioden. 

Statens industriverk har föreslagit att ett struktur- och utvecklingspro

gram för Öl'ril{a industrisektorer införs fr. o. m. budgetåret 1983/84. Ut

formningen av programmet har industriverket presenterat i en särskild 

promemoria (SlND PM 1981: 14) Program för en aktiv strukturanpass

ningspolitik. Enligt förslaget omfattar programmet utrednings- och för

handlingsinsatser i företagen. stöd till exportfrämjande och andra mark

nadsföringsinsatser samt finansiellt stöd till omställningskostnader. Verk

samheten skall enligt industriverkets förslag vara inriktad på såväl krissek

torer och kris- och rekonstruktionsfall som utvecklingssektorer. 

Som jag har nämnt drar RRV i sin översyn av branschprogrammen 
slutsatsen att inga hinder bör föreligga för att som industriverket föreslår 

använda branschfrämjande åtgärder även inom andra branscher än kris

branscher. 

Svensk industri kännetecknas f. n. av en allmänt svag utveckling. Inom 
delar av industrin bör det enligt min bedömning finnas möjligheter till ökad 

tillväxt om hinder av olika slag kunde elimineras. En situation av detta slag 

bör mötas med ett ökat offensivt inslag i strukturanpassningspolitiken. Jag 

delar industriverkets bedömning att industripolitiska insatser för att främja 

en nödvändig strukturanpassning med fördel kan ske inom ramen för den 

metodik som f. n. tillämpas för industriverkets branschprogramverksam

het. En sådan ansats möjliggör att insatserna kan vidtas snabbt samtidigt 

som de kan genomföras efter en väl genomtänkt arbetsmetodik. Härige

nom kan undvikas att strukturproblem utvecklas till krissituationer. Vi

dare möjliggörs en kompetens- och erfarenhetsuppbyggnad genom att de 

strukturpolitiska insatserna ges en fastare organisation. Mot denna bak

grund förordar jag att ett strukturanpassningsprogram införs för övriga 
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industrisektorer, dvs. för insatser inom branschområden som inte omfattas 
av särskilda program. De här anvisade medlen bör omfatta enbart om
världsanalyser och andra utredningsinsatser. Detta innebär bl. a. att lån 
och bidrag till enskilda företag eller branscher inte kan beviljas inom ramen 
för programmet. Jag förordar att strukturanpassningsprogrammet inriktas 
på såväl kris- som utvecklingssektorer. 

För verksamheten inom övriga industrisektorer beräknar jag 5 milj. kr. 

under budgetåret 1983/84. 

Åtgärder för tekoindustrin bör i fortsättningen redovisas under ett sär
skilt anslag, som jag återkommer till. 

Sammanlagt beräknar jag alltså för branschfrämjande åtgärder för bud
getåret 1983/84 ( 14240000+8500000+5000000 =)27740000 kr. 

Behållningen vid utgången av budgetåret 1982/83 på anslagsposten 
Branschfrämjande åtgärder för textil- och konfektionsindustrierna under 
reservationsanslaget B 7. Branschfrämjande åtgärder tillförs reservations
anslaget B 8. Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag anfört om branschfrämjande åtgärder för övri

ga industrisektorer 
2. till Branschfrämjande åtgiirder för budgetåret 1983/84 anvisa 

reservationsanslag av 27740000 kr. 

B 8. Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin 

För branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin under innevarande 
budgetår har 38 milj. kr. beräknats under anslaget Branschfrämjande åtgär

der. 
Jag avser att i samråd med cheferna för utrikes-, försvars- och arbets

marknadsdepartementen föreslå regeringen att i särskild proposition våren : 
1983 redovisa förslag till åtgärder avseende tekoindustrin. Jag avser därvid 
att föreslå att medel för branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin anvi
sas under ett nytt anslag, Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin. 

Anslaget bör i avvaktan på en sådan proposition föras upp med ett jämfört 
med det beräknade beloppet för innevarande budgetår oförändrat belopp 

för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1983/ 
84 beräkna till Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin ett 
reservationsanslag av 38000000 kr. 
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B 9. Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1415823 
1000 
1000 

Reservation 1852120 

Från anslaget. som äisponeras av statens industriverk. bestrids kostna
der för räntebefrielse vid strukturgarantier som berör företag inom vissa 
industribranscher. 

Strukturgarantier och räntebefriels·~ i samband härmed beviljas enligt 
riktlinjer som antagits av riksdagen (prop. 1972: 46, NU 1972: 32. rskr 
1972: 195, prop. 1973: 57, NU 1973: 37, rskr 1973: 149, prop. 1974: l bil. 15, 
NU 1974:7, rskr 1974:81. prop. 1975: I bil. 15, NU 1975: 15. rskr 1975:99, 
prop. 1975/76:.100 bil. 15. NU 1975/76: 70, rskr 1975/76: 415, prop. 1976/ 
77: 100 bil. 17, NU 1976/77: 36, rskr 1976/77: 280, prop. 1977178: 100 bil. 17. 
NU 1977178: 42, rskr 1977/78: 207, prop. 1978/79: 100 bil. 17, NU 1978/ 
79:59, rskr 1978/79:415, prop: 1980/81: 100 bil. 17, NU 1980/81:52, rskr 
1980/81: 391). 

Verksamheten med strukturgarantier omfattar budgetåret 1982/83 mö
belindustrin, snickeriindustrin, trähusindustrin och gjuteriindustrin. 

Syftet med strukturgarantierna är att underlätta en planmässig struktur
omvandling av berörda branscher. Garantin innebär att staten ikläder sig 
borgensansvar för lån som beviljas företag vid i första hand företagssam
gåenden. exempelvis vid förvärv av andra företag eller driftsenheter. 

Statens industriverk 

Garantiramen var under budgetåret 1981182 185 milj. kr. varav vid in
gången av budgetåret 53,5 milj. kr. var outnyttjade. Vid ingången av 
budgetåret 1982/83 var 49,5 milj. kr. outnyttjade. Systemet omfattar med 
strukturgarantier möbelindustrin, sn:ckeriindustrin, trähusindustrin och 
gjuteriindustrin. 

För räntebefrielse vid strukturgarantier var i början av budgetåret 
1981/82 1,7 milj. kr. tillgängliga. Vid ingången av budgetåret 1982/83 var 
tillgängliga medel för räntebefrielse 0,6 milj. kr. 

Industriverket har, i anslutning ti Il sitt förslag om ett sammanhållet 
struktur- och utvecklingsprogram omfattande samtliga åtgärder och bran
scher som för närvarande ingår i branschprogrammen. föreslagit att nuva
rande system med struktur- och särs<ilda strukturgarantier skall ersättas 
med ett enhetligt sturkturgarantisystem med en total garantiram om 1 000 

milj. kr. För räntesubventioner i sa:nband med strukturgarantier krävs 
enligt verket 18 milj. kr. förbudgetårct 1983/84. 

Om det föreslagna, enhetliga strukturgarantisystcmet inte genomförs 
föreslår industriverket att nuvarande system med strukturgarantier löper 
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vidare. För att strukturgarantierna skall få avsedd effekt på branschernas 
struktur anser industriverket att det krävs ökad tillgång på medel för 

räntebefrielse. Industriverket föreslår att 8 milj. kr. anvisas. Garantiramen 

för strukturgarantier föreslås vara oförändrat 185 milj. kr. 

Rihrevisionsverket 

I enlighet med vad som angavs i budgetpropositionen 1982 (bil. 17 s. 41). 

har regeringen låtit riksrevisionsverket (RRV) genomföra en översyn av de 
branschfrämjande åtgärderna vid statens industriverk. En sammanfattning 
av RRV:s slutsatser octi remissyttrandena över rapporten har redovisats 

under anslaget B 7 Branschfrämjande åtgärder. 
I fråga om strukturgarantierna har RRV konstaterat att utnyttjandet av 

strukturgarantier är lågt. Mot denna bakgrund anser RRV att man bör 

överväga att avveckla stödformen. För att kunna tillgodose företagens 
behov av rörelsekapital bör andra stödformer kunna utnyttjas, i första 

hand industrigarantilånen. Detta skulle kunna innebära att den till struktur

garantierna kopplade räntebefrielsen successivt upphör. 

Vid rcmissbehandlingen har nästan samtliga remissinstanser som yttrat 
sig om strukturgarantierna instämt i eller inte motsatt sig förslaget att 

överväga ett avskaffande av strukturgarantierna. Några remissinstanser 
anser dock att fortsatt räntesubvention eller motsvarande stöd är viktigt. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Systemet med strukturgarantier omfattar under innevarande budgetår 
möbelindustrin. ·snickeriindustrin. trähusindustrin och gjuteriindustrin. 
Riksdagen beslöt med anledning av regeringens budgetproposition våren 

1982 <prop. 1981/82: 100 bil. 17. NU 1981/82: 50 och 59. rskr 1981/82: 402) 

att branschprogramverksamheten för gjuteriindustrin skulle upphöra som 
ett särskilt program i och med utgången av budgetåret 1982/83. Som 
framgått av vad jag anfört rörande gjuteriindustrin under anslaget B 7 
Branschfrämjande åtgärder förordar jag ingen förändring av detta beslut. 
Härutöver har. som framgått av vad jag tidigare anfört under nyss nämnda 

anslag, branschprogrammet för den träbearbetande industrin utvidgats till 
att även omfatta sågverksindustrin. I enlighet härmed förordar jag att den 

fortsatta verksamheten med strukturgarantier omfattar möbel-. snickeri-, 

trähus- och sågverksindustrierna. 

Enligt mitt förslag under B 7. Branschfrämjande åtgärder skall ett struk

turanpassningsprogram för övriga industrisektorer införas fr. o. m. budget

året 1983/84. Industriverket har i sitt förslag till ett sammanhållet struktur
anpassningsprogram föreslagit att nuvarande strukturgarantisystem ersätts 

med ett enhetligt strukturgarantisystem. Jag är för egen del dock inte 

beredd att nu lägga fram förslag om införanue av ett sådant strukturgaranti

system. 
Under budgetåret 1981 /82 beviljades strukturgarantier för 4 milj. kr. Av 
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ramen på 18.5 milj. kr. var 49,5 milj. kr. inte utnyttjade vid utgången av 

budgetåret 1981/82. Med hänsyn härtill räknar jag att verksamheten bör 
kunna fortsätta under budgetåret 1983/84 utan någon höjning av garantira

men. Regeringen bör alltså inhämta riksdagens bemyndigande att under 
budgetåret 1983/84 ikläda staten ekonomiska förpliktelser med strukturga
rantier inom en ram av sammanlagt 185 milj. kr. inkl. redan gjorda åtagan

den. 

Under budgetåret 1981182 beviljades räntebefrielse med I milj. kr. Den 

beslutsmässiga reservationen var vid budgetårets slut 0,6 milj. kr. Den vid 
ingången av budgetåret 1983/84 återstående reservationen står till förfoc 

gande för beslut om räntebefrielse i samband med strukturgarantier till 

företag inom vissa branscher under nämnda budgetår. När dessa medel är 

förbrukade upphör möjligheterna till räntebefrielse. För budgetåret 1983/ 

84 bör anslaget föras upp med ett formellt belopp av l 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar i rikt I i njerna för strukturgarantierna, som 

jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1983/84 ikläda staten 

förpliktelser i form av strukturgarantier. som inberäknat tidigare 

utställda garantier innebär åtaganden om högst 185000000 kr., 

3. till Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag 

inom vissa industribransche.• för budget~ret 1983/84 anvisa ett 
reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 10. Täckande av förluster på grund a.v strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

12906681 

10000000 

10000000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgifter 
för förluster i samband med strukturgarantier, särskilda strukturgarantier 
för tekoindustrin och särskilda strukturgarantier för manuell glasindustri. 
En redovisning för de olika riksdagsbe:sluten har lämnats senast i budget

propositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 45). Därutöver tillkommer 

riksdagens beslut om att införa särskilda strukturgarantier för den manu
ella glasindustrin (prop. 1980/81: 89, NU 1980/81: 45, rskr 1980/81: 296). 

Statens industriverk 

Kostnaden för infrianden av strukturgarantier och särskilda strukturga
rantier uppgick under budgetåret 1981/82 till 12,9 milj. kr. 

For budgetåret 1983/84 föreslår industriverket ett anslag av 10 milj. kr., 
dvs. samma belopp som budgetåret i982/83. 
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Föredragandens överväganden 

Jag förordar att anslaget för budgetåret 1983/84 tas upp med oförändrat 
belopp, 10 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster på grund av strukturf(arantier till 

företag inom vissa indusiribranscher för budgetåret 1983/84 anvi
sa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 

B 11. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för textil· 

och konfektionsindustrierna 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 

anvisats ett förslagsanslag av 3 500000 kr. 
. Jag avser att i samråd med cheferna för utrikes-, försvars- och arbets

marknadsdepartementen föreslå regeringen att i särskild proposition våren 
1983 redovisa förslag om åtgärder avseende tekoindustrin. Anslaget bör i 
avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrat belopp för 

nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1983/ 
84 beräkna till Kostnader för räntebefrielse vid särskilda struktur

garantier för textil- och konfektionsindustrierna ett förslagsans_lag 

av 3500000 kr. 

B 12. Bidrag till företagsinriktad fortbildning 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

10545993 
3000000 
4000000 

Reservation 1172421 

Från anslaget lämnas bidrag till utbildningsarrangörer för kostnader i 
samband med utveckling, anpassning och genomförande av småföretagsin
riktade kurser (jfr. prop. 1977178: 40 bil. 1 s. 180). 

Statens industril'erk 

Industriverket använder anslaget för dels bidrag till kursgenomförande. 

deis bidrag till utveckling och anpassning av kurser. dels information om 
och marknadsföring av utbildningsmöjligheterna. Verket anför att minsk
ningen av anslaget till budgetåret 1982/83 bl. a. begränsar möjligheterna att 
stödja fortbildning inom de viktiga områdena nyetablering, export och 
produktutveckling. Även arbetet med att utveckla nya småföretagsanpas
sade kurser blir lidande. Enligt verket krävs medel i den omfattning ansla
get haft under budgetåret 1981/82. dvs. 10 milj. kr. 
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Föredragandens ö1•erl'äganden 

Fortbildning är enligt min mening ett verksamt medel att höja kompeten

sen och effektiviteten hos småföretagen. Jag förordar att anslaget för 
budgetåret 1983/84 räknas upp till 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till företagsinriktad jimbildning för budgetåret 1983/ 

84 anvisa ett reservationsanslag av 4000000 kr. 

B 13. Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

14100000 

22000000 

20000000 

Reservation 

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveck

ling (SIFU). Stiftelsen bildades den I 0 juli 1980 och övertog per den I juli 

1981 den verksamhet med fortbildning m. m. som tidigare bedrevs inom 

statens industriverks enhet för företagsutveckling (prop. 1979/80: 88, NU 

1979/80: 41, rskr 1979/80: 274). Huvuddelen av stiftelsens verksamhet har 

sommaren 1982 omlokaliserats från Stockholm till Borås. Riksdagen har 

tidigare uttalat att storleken av det statliga bidraget till SlFU i framtiden 

bör bedömas mot bakgrund av om flyttningen till Borås medför speciella 

ekonomiska problem (NU 1978/79: 59 s. 68. rskr 1978/79: 415). 

Ett särskilt bidrag för utrustning till Stiftelsen Institutet för Företagsut
veckling anvisades våren 1982 av riksdagen på tilläggsbudget Il till stats

budgeten för budgetåret 1981/82 (prop. 1981/82: 101 bil. 8, NU 1981/82: 22. 

rskr. 1981/82: 152). Medlen är avsedda för att delfinansiera utrustning som 
anskaffas t. o. m. budgetåret 1982/83. 

F. n. har stiftelsen en rörlig kredit i riksgäldskontoret på högst 3 milj. kr. 

Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 

Stiftelsen ansöker om bidrag för budgetåret 1983/84 med 28,5 milj. kr., 
beräknat på följande sätt (milj. kr.). 

I. Anslag 1982/83 
./. aviserad nedskärning av 
anslaget (besparing) 

2. Pris- och löneomräkning 
3. Utveckling av kurser m. m. vad 

avser datorstödd konstruktions
och produktionsteknik (CAD/CAM) 

4. Ökade fortbildningsinsatser på 
elektronik- och dataområdet 

5. Vidareutveckling av kurser i 
kvalitetsstyrning 

Summa 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 14 

22,0 

./.2,0 20,0 
2.5 

3.0 

2.0 

1,0 
28,5. 
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SIFU betonar att en eventueBnedskärning av anslaget i reala termer, 
t. ex. i form av utebliven kompensation för kostnadsökningar, skulle leda 

till väsentligt ökade kursavgifter för småföretagen. 

Utöver bidrag för driftkostnader begär SIFU ett bidrag på I milj. kr. för 

att anskaffa utrustning under budgetåret 1983/84. 

Vidare föreslår SIFU att den rörliga krediten i riksgäldskontoret höjs 

från 3 till 5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

SIFU:s verksamhet bidrar i hög grad till att föra ut kunskap om ny 

teknik m. m. till främst mindre företag. I enlighet med tidigare aviserad 

plan för utveckling av det statliga bidraget till SIFU förordar jag att 

anslaget beräknas till 20 milj. kr. 

Jag är inte beredd att förorda något ytterligare särskilt bidrag till SIFU 

för anskaffning av utrustning. 

Jag förordar att regeringen föreslår riksdagen att den rörliga krediten i 

riksgäldskontoret höjs till 5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att bevilja Stiftelsen 

Institutet för Företagsutveckling en rörlig kredit av högst 

5 000 000 kr. , 

2. till Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsut\'eckling för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 20000000 kr. 

B 14. Främjande av hemslöjden 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

4057000 

4284000 
4289000 

Reservation 182180 

Nämnden för hemslöjdsfrågor, som inrättades den I juli 1981, skall ta 

initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i 

den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hem

slöjdsfrämjande verksamhet. 

Nämnden består av högst nio ledamöter. Föredragande i nämnden är 

förste hemslöjdskonsulenten. Statens industriverk är ålagt att svara för 

nämndens medelsförvaltning och personaladministration samt lämna 

nämnden det biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Anslag 
Konsulent verksamhet 
Svenska Hemslöjdsföreningars 
Riksförhund 
Övrig verksamhet 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nilmnden för hemslöjd~frågvr 

2847000 

666000 
466000 
305 000 

4284000 

Nämnden för 
hemslöjds
fragor 

+I 061000 

+ 67000 
+ 384000 

10000 

+1522000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +409000 kr. 

Före
draganden 

+28000 

-13000 
-10000 

of. 

+5000 

2. Besparingen enligt huvudförslaget uppgår till 93 000 kr. Inom ramen 

för huvudförslaget har enligt nämnden alla möjligheter till omprioriteringar 

mellan olika anslagsposter beaktats. Nämnden hyser allvarliga farhågor för 

de negativa följdverkningar som uppstår om huvudförslaget genomförs. 

3. Nämnden framhåller att det är en riksangelägenhet av särskild bety

delse att vidmakthålla en hög standard inom knypplingens område. Till

komsten av en spetskonsulent har enligt nämnden högsta prioritet. Med

len. som utgår på samma villkor som för länshemslöjdskonsulenterna, 

beräknas till + 110000 kr. 

4. Nämnden finner det angeläget att organisationen på regional nivå 

byggs ut så snabbt som möjligt. Nämnden föreslår att medel beräknas fÖr 

fyra länshemslöjdskonsulenter enligt nu gällande villkor ( +440 000 kr.). 

5. Utbyggnaden av sameslöjdskonsulentverksamheten är enligt nämn

den en angelägen uppgift för bibehållande av hemslöjdens särarter. Nämn
den föreslår därför att en tjänst som sameslöjdskonsulent inrättas på sam

ma villkor som gäller för övriga sameslöjdskonsulenter (+220000 kr.). 

6. Nämnden föreslår att bidraget till Svenska Hemslöjdsföreningars 

Riksförbund ökas med +67 000 kr. för att förbundet skall kunna fullgöra 

sina viktiga uppgifter att främja svensk hemslöjd och dess utveckling. 

7. Enligt nämnden föreligger ett betydande behov av speciella insatser 

inom hemslöjdsområdet t. ex. fortsatta insatser för tillvaratagande av gam

la slöjdtekniker samt angelägna punktinsatser inom hårdslöjdsområdet. 

Nämnden anser därför att anslagsposten Övrig verksamhet hör räknas upp 

med + 384 000 kr. 

Föredragandens överväf?Wllfen 

För nästa budgetår bör medel för främjande av hemslöjden beräknas 

med utgångspunkt i det redovisade huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Främjande m· hemslöjden för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 289 000 kr. 
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B 15. Meddstillskott till Norrlandsfonden 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

30000000 

30000000 

30000000 

52 

Stiftelsen Norrlandsfonden, som bildades år 1961 (prop. 1961:77, SU 

1961: 89, rskr 1961: 233 J har till uppgift att främja näringslivets utveckling i 

Norrland. Riksdagen beslutade år 1980 (prop. 1980/81: 51. NU 1980/81: 22. 

rskr 1980/81: 131) om fondens fortsatta verksamhet under perioden 1981-

1985 och fastställde en ram av 150 milj. kr. för statens bidrag till fonden 

under budgetåren 1981182- 1985/86. Beslutet innebar bl. a. att fondens 

verksamhet i ökad utsträckning skall inriktas mot industriellt utvecklings

arbete. 

Norrland.1:fimden 

Utlåningsverksamheten under budgetåret 1983/84 är enligt fonden svår 

att bedöma, eftersom den är avhängig bl. a. konjunkturläget, olika bran

schers specifika situation samt kreditläget i bankerna. Mot bakgrund av 

behovet av goda resurser hos fonden för att främja näringslivsutvecklingen 

i landets svåraste problemlän, fondens förändrade verksamhetsinriktning 

samt den fortsatta penningvärdesförsämringen anser fonden att det är 

nödvändigt att anslaget ökas till 40 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens ö1·en·äganden 

Riksdagen har tagit ställning till Norrlandsf.:mdens verksamhet under 

perioden 1981-1985 och fastställt en ram för statens bidrag under denna 

period. Jag beräknar för budgetåret 1983/84 oförändrat 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till 

Mede/stillskott till Norrlandsfonden för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett reservationsanslag av 30000000 kr. 

B 16. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Ex

portkredit 

1981/82 Utgift 363663873 

1982/83 Anslag 11490000000 

1983/84 Förslag I 000000000 
1 varav I 110 milj. kr. på tilläggsbudget I. 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till AB Svensk Ex

portkredit (SEKJ för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för 

kursförlust inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter som 

SEK lämnar enligt riksdagens beslut år 1978 (prop. 1977/78: 155 bil. 3, NU 
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1977/78:73, rskr 1977/78:379 och prop. 1978/79:49, NU 1978/79:17, rskr 

1978/79:_115) samt år 1981(prop.1980/81:130, NU 1980/81:58, rskr 1980/, 

81: 246). Systemet innebär att SEK har givits möjlighet att finansiera 

exportkrediter till räntor som ligger under upplåningskostnaderna. SEK 
kan redan på offertstadiet lämna en utfästelse om exportkreditstöd. Före

tagen kan därigenom redan i samband med offertgivningen erbjuda fast 

ränta för finansieringen av en exportaffär. Staten täcker skillnaden mellan 

utlåningsränta och upplåningskostnad samt den kursförlust som uppkom

mer vid ut- och upplåningen. 1981 års riksdagsbeslut innebar att systemet 

förlängdes med i första hand två år. 

Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen ( 1981: 665) om 

exportkreditfinansiering med statligt stöd. Enligt förordningen skall vill

koren för krediterna skall stå i överensstämmelse med den överenskom

melse om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid exportkreditgivning 

som Sverige har biträtt inom OECD. den s. k. consensusöverenskommel

sen, samt med tillämpningen av överenskommelsen. För finansiering av 

fartygsexport gäller en annan OECD-överenskommelse. För krediter i 

svenska kronor tas ut en ränta som är ytterligare 0,5 % högre än för 

krediter i annan valuta. - . 

SEK har att inkomma med en framställning om kostnadstäckning för 

räntedifferenser och eventuella realiserade kursförluster till regeringen 

kvartalsvis i efterskott. För innevarande budgetår har anvisats 1490 milj. 

kr. Ursprungligen anvisades 380 milj. kr., men beloppet höjdes senare med 

I 110 milj. kr. (prop. 1981/82: 100 bil. 17, NU 1951/82: 33 och 52, rskr 1981/ 

82:342 och 427, prop. 1982/83:25, bil. 7, NU 1982/83: 15, rskr 1982/ 

83: 116). 

Den ökade belastningen beror delvis på att ersättning numera betalas ut 

kvartalsvis mot tidigare årsvis. Innevarande budgetår kommer därigenom 
att belastas med kostnader för fem kvartal. Bolaget har för kalenderåret 

1981 hemställt om täckande av en nettokostnad för staten på 363,7 milj. kr. 

För de tre första kvartalen 1982 har kostnaden uppgått till 716 milj. kr. I det 

senare beloppet ingår valutaförluster på tillhopa ca 60 milj. kr. Av beloppet 

avser 189 milj. kr. kostnader för krediter i samband me_d export av fartyg 

och riggar och 4 milj. kr. kostnader förs. k. förmånliga krediter för export 
till u-länder. 

SEK:s utlåningsvolym har stigit snabbt vilket bl. a. lett till att en ökning 

av bolagets kapital blivit nödvändig. SEK ägs till hälften av de svenska 

affärsbankerna och till hälften av staten. Riksdagen har nyligen anslagit 50 

milj. kr. för teckning av aktier och beslutat om en lika stor utökning av 

statens andel av garantifonden i SEK (prop. 1982/83: 25, bil. IO, NU 1982/ 

83: 15, rskr 1982/83: 116). 

Upplåningskostnaderna har till följd av det internationella ränteläget 

varit höga samtidigt som stora delar av gjorda åtaganden om utlåning 

innebär utlåningsräntor på ca 8 %. Det är därför av stor betydelse att 
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SEK:s utlåningsräntor fr. o. m. den 5 juli 1982 har höjts från I0.0-11.75 % 
till I0,0-12,4% genom att en ny överenskommelse inom consensusgrup- · 

pen i OECD trätt i kraft. Räntehöjningen slår dock inte igenom omedelbart 

eftersom äldre utfästelser gäller i sex månader och det ofta tar lång tid 

innan avtalade krediter betalas ut. Krediter för export av fartyg regleras 

genom en särskild överenskommelse och vid krediter för fartygsexport är 

räntan f. n. 8 %. SEK eftersträvar att huvuddelen av upplåningen sker 

långfristigt och till bunden ränta. Detta innebär att statens åtagande blir 

mera överblickbart. 

AB Sl'ensk Exportkredit 

SEK har under hösten 1982 redovisat dels en översikt över kapital varu

exportens utveckling och sammansättning baserad på en enkätundersök

ning riktad till ca 130 större svenska industriföretag, dels en utredning om 

SEK-systemcts utveckling sedan år 1978. som bygger på företagens in

terna material. I det senare materialet läggs särskild vikt vid varu- och 

tänderfördelningen av kreditgivningen och på en bedömning av statens 

framtida kostnader. Vidare redovisas olika möjligheter att begränsa kost

naderna för det statliga stödet. Industridepartementet avser att i januari 

1983 publicera en rapport - utarbetad i samarbete med SEK - om indu

strins strukturutveckling. En del av rapporten utgörs av en mera utförlig 

presentation av den svenska kapitalvaruexporten. 

Av enkätundersökningen framgår att det är svårt att få fram uppgifter 

om kapital varuexporten. En icke obetydlig del av den s. k. projektexpor

ten redovisas inte såsom sammanhållna projekt i exportstatistiken. utan de 

ingående varorna registreras var för sig. Försäljningen av kunnande etc. 

som ingår i projektexporten registreras ofta inte alls. Den del av kapital

varuexporten som försäljs med medel- och långfristiga krediter går huvud

sakligen till u-länder och statshandelsHinder. Vid export av fartyg används 

alltid statsstödda exportkrediter. För svenska redares köp av svensk

byggda fartyg finns också möjligheter till statsstödda krediter. Statsstödd 

finansiering används dessutom bl. a. för export av fordon m. m .. maskiner. 

elektrisk och elektronisk utrustning. entreprenader och större konsultarbe

ten. 
Kapitalvaruexportcn beräknas enligt enkäten år 1982 uppgå till ca 47 

miljarder kr. Detta bör ställas mot utbetalade exportkrediter till enkätföre

tagen år 1982 på ca 9 miljarder kr. Av hela kapitalvaruexporten kan 

sålunda ca 20% bedömas utnyttja SEK-systemet. Av den totala exporten 

utnyttjas krediter via SEK-systemet till 6 a 7 %. En något större del av 

exporten (7-8%.J försäkras genom cxportkreditnämnden <EKN) men det 

är till stor del andra affärer än de som finansieras genom SEK-syslemet. 

Ca en tredjedel av kreditgivningen i SEK sker mot säkerhet i EKN-garanti. 

En tredjedel säkras av fartygskreditgarantier. Resten av krediterna lämnas 

huvudsakligen mot säkerhet av bankgarantier. Kapitalraruexporten ökar 
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snabbare än exporten i övrigt. Perioden 1980-82 var ökningen knappt 

20% per år (löpande priser). Vidare är den mycket storföretagsintensiv. 

Åtta stora företag svarar för 2/3 av kapitalvaruexporten medan företag med 

mindre än I 000 anställda svarar för 10% av kapitalvaruexporten. De 

mindre företagen uppträder vanligen som underleverantörer till storföreta

gen i denna typ av export. I kapitalvaruexporten ingår även importerade 

underleveranser. Importandelen varierar kraftigt men uppgår enligt enkä

ten i genomsnitt till ca 21 %. Andelen har inte ökat under senare år. 

Kapitalvaruexportens sammansättning och länderfördelning år 1981 fram

går av nedanstående tablå. 

Varufördelning 

Fartyg m. m. 
Fordon m. m. 
Maskiner 
Elektrisk och elektronisk
utrustning 
Entreprenader 
Konsulter 
Övrigt 

4 
38 
22 

16 
7 
I 

12 . 

Länderfördclning 

I ndustriländcr 
OPEC 
U-länder 

Statshandclsländer 

60 
21 
15 

4 

SEK redovisar i sin undersökning att kreditavtal till ett belopp av ca 

30400 milj. kr. var ingångna den 30juni 1982. Av dessa hade krediter på 

13 500 milj. kr. betalats ut. Till detta kom utfästelser vid den tidpunkten på 

56 miljarder kr. Kreditansökningarnas volym har varierat kraftigt sedan år 

1978. I genomsnitt har de utgjort ca 40 miljarder kr. per år. En topp nåddes 

under andra halvåret 1981 med 80 miljarder kr. i kreditansökningar. Detta 

förklaras av den räntehöjning som trädde i kraft den 15 november 1981 och 

som nu har slagit igenom på nytillkommande krediter. Mellan 20 och 25 % 

av alla <tnsökningar resulterar i affärer. Den nämnda extremt höga ansök

ningsvolymcn hösten 1981 resulterar troligen inte i kontrakt i samma 

utsträckning. Tiden från ansökan till utbetalning är ofta flera år. Fartyg har 

högre utfallsgrad och snabbare utbetalning än annan kapitalvaruexport. 

SEK har redovisat hur slutna kreditm·tal från den I juli 1978 till den 30 

juni 1982 fördelar sig på bl. a. varor och länder. 

Kreditavtalens fördelning på varugrupper framgår av nedanstående ta

bell. Det bör observeras att krediterna motsvarar endast en del av den 

totala kapitalvaruexporten och att indelningsgrunden delvis kan vara an

norlunda. 

Varufördelning 

Fartyg. m. m. 
Fordon m. m. 
Maskiner 
Elektrisk och elektronisk utrustning 
Entreprenader 
Övrigt 

25 
9 

25 
22 
14 
5 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 56 

Krediterna avser i hög grad leveranser från de största svenska företagen. 

Nio storföretag svarar för nära 80 % av kreditbeloppen. Antalet stora 

· affärer med långa kredittider är betydande. 62 % av kreditbeloppen avser 

krediter över 100 milj. kr. 49% av kreditbeloppen avser affärer med en 

kredittid överstigande åtta år. Genomsnittlig kredittid är 7,4 år. 30 % av 

kreditbeloppen avser krediter i svenska kronor och den andelen har på 

senare tid stigit något. 

Statens kostnader för den 30 juni 1982 redan ingångna kreditavtal, upp

går för kalenderåret 1982 enligt SEK:s beräkning till ca I 000 milj. kr. 

Kostnaden stiger kalenderåret 1984 till 1260 milj. kr. Därefter sjunker 

kostnaden sakta och kan 1988 beräknas vara 500 a 600 milj. kr. Genomgå

ende svarar fartygskrediterna (fartyg och riggar) för ca en fjärdedel av 

dessa kostnader. Kreditansökningarna har de senaste åren i genomsnitt 

avsett krediter på totalt 40 miljarder kr. per år. SEK har beräknat kostna

den för staten under förutsättning att ansökningsvolymen även i framtiden 

är 40 miljarder kr. per år. Om räntedifferensen antas vara densamma som i 

oktober 1982 blir kostnaden år 1984 ca I 400 milj. kr. för att år 1988 uppgå 

till ca I 700 milj. kr. Hittills gjorda åtaganden svarar således för den största 

delen av de framtida kostnaderna. Till de här nämnda beloppen kan kom

ma kursförluster på de lån som upptagits i utländsk valuta och växlats till 

svenska kronor. F. n. kan de icke realiserade kursförlusterna beräknas till 

ca 800 milj. kr. Det är svårt att nu bedöma i vilken mån de kommer att 

realiseras och när detta kan komma att ske. Skulle nuvarande relationer 

mellan olika valutakurser vara oförändrade realiseras huvuddelen av för

lusterna under andra hälften av 1980-talet. 
Den genomsnittliga kostnaden för staten har de senaste åren varit 7 ,5 % 

av utestående kreditbelopp inkl. realiserade kursförluster, engångskost
nader för upplåning etc. Räntegapet är f. n. vid nya affärer ca 2 % beräknat 

på en genomsnittlig upplåningskostnad på 13 % och en utlåningsränta på ca 

11 % när det gäller krediter i US dollar. Till dessa kostnader kan komma 

kursförluster. De affärer som f. n. tillkommer har således betydligt lägre 

räntedifferens än vad som tidigare har varit aktuellt. Detta gäller dock ej 

fartyg. Det är i första hand höjningen av de s. k. consensusräntorna som 

slår igenom. Men höjningen leder till en minskning av statens kostnader 

först på några års sikt. 
SEK har i sin rapport redovisat främst två olika möjligheter att begränsa 

kostnaderna för SEK-systemet. För det första kan begränsning av utlå

ningsmöjligheterna ske genom att minska utlåningen till vissa länder. vissa 

varugrupper. även graden av finansiering kan minskas. För det andra kan 

höjningar av räntor eller ytterligare provisioner etc införas. SEK har bl. a. 

undersökt möjligheterna att slopa av stöd under tillverkningstiden resp. 

byggnads- och montagetiden. att ta bort möjligheterna att kapitalisera 

räntor under byggnadsciden vid entreprenader samt att reducera andelen 

lokala kostnader som tillåts ingå i kontraktet. Vidare har SEK berört 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 57 

möjligheterna att minska möjligheterna att finansiera utländska komponen

ter och utländska varor i leveransen. Bland de möjligheter SEK redovisar 

finns även slopande av stöd vid export till industriländer alternativt länder 

i kategori I enligt consensusöverenskommelsen. Denna möjlighet har även 

berörts av exportföretagen i enkätsvaren. 

Bland intäktsökningarna nämner SEK möjligheten att öka utlåningsr~in

torna och att införa nya provisioner. i första hand ytterligare liiftesprovi

sion och engångsprovision. samt att minska stödet till en kredit ifall ränte

differensen skulle överstiga en viss storlek. 

Föredragandens överl'iiganden 

SEK-systemet för statsstöd till finansiering av kapitalvaruexporten in

fördes för att möta andra länders kraftiga subventioner av deras kapital va

ruexport genom exportkreditsystem. Genom höjningen av minimiräntesat

serna i de internationella överenskommelserna om begränsning av stats

stödet i exportkreditsystemen har subventionsinslaget nu minskat. Samti

digt har de marknadsmässiga räntenivåerna fallit vilket medfört att subven

tionsinslaget blivit mindre. Fartygsexporten har dock kvar de lägre utlå

ningsräntorna. vilket leder till att subventionsinslaget inte minskat lika 

mycket på den marknaden. Vidare har statshandelsländerna och u-län

derna till följd av bristande l:ietalningsförmåga kraftigt minskat sina inköp 

av kapitalvaror och projekt. Sammantaget har dessa omständigheter på 

senare tid inneburit lägre efterfrågan på nya exportkrediter. Redan ingång

na avtal och lämnade anbud innebär dock att en stor kreditfinansierad 

export av kapitalvaror kommer att äga rum de närmaste åren. 

I Sverige finansieras även en del av de inhemska leveranserna med 

statsstödda krediter. Det gäller krediter till vissa leveranser inom landet 
som utnyttjas för att matcha utländsk exportkreditgivning till svenska 
köpare av kapitalvaror. Jag återkommer till denna fråga i det följande 

under punkten B 19 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges lnveste

ringsbank AB. Till detta kommer det s. k. redarstödet som innebär att 

svenska redare vid köp av fartyg och riggar från svenska varv erhåller 

finansiering till likvärdiga villkor som gäller på exportmarknaden. 
Många u-länder efterfrågar ännu fördelaktigare kreditvillkor än vad ex

portkreditsystemen innebär. Många länder. däribland Sverige. ger s. k. 

blandade krediter till särskilt förmånliga villkor. I Sverige ges förmånliga 

u-landskrediter till räntesatser på 0-4.5 % och med kredittider på 5-15 år 

och som innebär 25 % gåva. Det svenska systemet är f. n. föremål för en 

översyn. Kostnaderna tas f. n. upp under tredje huvudtiteln i samband med 

att kredit lämnas. Krediterna lämnas av SEK som i efterhand får särskild 

ersättning för de extra kostnaderna. Denna ersättning avser alla slags 

förmånliga krediter till u-länder . som finansieras över biståndsanslaget 

oavsett om kostnaden ursprungligen belastat den särskilda anslagsposten 
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för särskilt förmånlig kreditgivning till u-land eller t. ex. medel reserverade 

under resp. landram inom det bilaterala utvecklingssamarbetet. 

SEK svarar förutom för kreditgivningen under SEK-systcmet och de 

förmånliga u-landskrediterna även för kreditgivningen för s. k. redarstöd 

(delvis). Den svenska kapitalvaruindustrin har stora marknader i i-Hinder 

där försäljningen som regel sker utan statsstödd kredit. men även i stats

handelsländer och u-länder. där statsstödda krediter är normala på mark

naden. Subventionsinslagct har dock minskats för huvuddelen av kredi

terna genom alt de överenskomna minimiräntorna höjts samtidigt som 

upplåningskostnaderna minskar genom de sjunkande marknadsräntorna. 

Jag vill även framhålla att en särskild nordisk arbetsgrupp nyligen till

satts för att lämna förslag till överenskommelse om att slopa statsstödda 

exportkrediter vid leveranser mellan de nordiska länderna. 

Jag avser att inom kort föreslå regeringen att räntorna för den stats

stödda exportkreditgivningen inkl. fartyg skall höjas och ligga 0.5 I:)( över 

de minimiräntor som överenskommits internationellt. Vid kredit i svenska 

kronor tillkommer liksom hittills ytterligare 0.5 % ränta. Syftet är alt 

minska statens kostnader för subventionerna. Bl. a. har den kraftiga deval

veringen av den svenska kronan inneburit att de svenska exportföretagen 

fått en förbättrad konkurrenskraft. En del av kostnaderna bör då kunna 

bäras av företagen. 

Chefen för utrikesdepartementet har tidigare (prop. 1982/83: 100 bil. 5) 

redogjort för exportkreditnämndens ( EKN: sJ verksamhet. Det är ofta nöd

vändigt att ha EKN: s garanti för att kunna genomföra en exportaffär på 

kredit. Genom betalningsproblemen i vissa länder har EKN drabbats av 
förluster i sin försäkringsrörelse. Chefen för utrikesdepartementet har 

förordat att EKN bör ges möjli~het till fortsatt högt risktagande på mera 

betalningsstarka u-länder och statshandelsländer. Detta bör underlätta en 

fortsatt export av kapitalvaror trots att räntesubventionerna skurits ned 

något. 
Räntedifferensen och därmed statens kostnader för nya statsstödda 

SEK-krediter är f. n. lägre än tidigare. För att undvika att räntedifferensen 

på nytt växer kraftigt har regeringen möjlighet att föreskriva vilk<1 utlå

ningsräntor som skall tillämpas så länge de inte ligger under de internatio

nellt överenskomna minimiräntor som nu tillämpas. 

Tulltekniskt sett utländska varor. som ofta levereras direkt från tredje 

land till byggplatsen i köparlandet finansieras i princip inte med statsstödd 

exportkredit. I vissa branscher importeras dock en stor del av de kompo

nenter som används i den svenska tillverkningen. Jag avser att inom kort 

återkomma till regeringen med förslag till direktiv till en särskild utredning 

som skall undersöka möjligheten att avväga exportkreditstödet med hän

syn till hur stort det svenska förädlingsvärdet är. 

Höjningarna av de internationellt överenskomna minimiräntorna genom 

consensusöverenskommelsen stöddes kraftfullt från svensk sida. Sverige 
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tog aktiv del i det förhandlingsarbetet. Räntedifferenserna i fartygsfinan

sieringen är fortfarande höga samtidigt som varvsindustrin är beroende av 

att kunna lämna krediter för att över huvud taget få avsättning för sina 

produkter. Sverige har under de senaste åren aktivt arbetat för att höja 
räntan också på fartygskrediter. Enligt min mening måste dessa ansträng

ningar från svensk sida fortsätta för att minska räntedifferenserna i fariygs

finansieringen. Jag har samrått med statsrådet R. Carlsson i denna fråga. 

För att bl. a. underlätta en bedömning av de industripolitiska konsekven

serna av exportkreditstödet i framtiden bör enligt min mening kostnaderna 

för statsstödda exportkrediter fr. o. m. budgetåret 1983/84 delas upp på tre 

anslag: Utöver det hittillsvarande anslaget Kostnader för statsstödda ex

portkrediter genom AB Svensk Exportkredit bör två nya anslag föras upp 
på statsbudgeten. Sålunda bör kostnaderna för exportkreditstöd till varvs

produkter (fartyg, riggar etc.) belasta ett särskilt anslag. medan de extra 

kostnaderna för förmånliga krediter till u-länder bör belasta ytterligare ett 

anslag. 

Jag förordar att för statsstödda exportkrediter genom AB Svensk Ex

portkredit anvisas ett förslagsanslag av 1 000 milj. kr .. för exportkrcditstöd 

till varvsprodukter anvisas ett förslagsanslag av 480 milj. kr: och för extra 

kostnader för förmånliga krediter till u-länderna anvisas ett förslagsanslag 

av 20 milj. kr. Jag vill emellertid påpeka att beräkningen av fördelningen 

mellan de två först nämnda anslagen är osäker och kan komma att behöva 

justeras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för statsstödd exportkreditgirning genom AB 

S1·ensk Erportkredit för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av I 000000000 kr. 

B 17. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export a\' far

tyg m.m. 

Nytt anslag (förslag) 480000000 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten B 16 hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för statsstödd exportkreditgil'ning m·seende ex

port av fartyg m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av 480000000 kr. 
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B 18. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till U· 

länder 

Nytt anslag (förslag) 20000000 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten B 16 hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningfiir extra ko.1·tnaderför.formän/ig kreditgivning till 

u-liinda för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

20000000 kr. 

B 19. Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges lnvesteringsbank AB 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7 372862 

22000000 

30000000 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till Sveriges Investe

ringsbank AB för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt i särskilda 

fall för kursförlust när det gäller vissa krediter vid svenskt företags försälj

ning inom landet som Investeringsbanken lämnar. 

Systemet förlängdes genom riksdagsbeslut våren 1981 (prop. 1980/ 

81: 130. NU 1980/81: 58. rskr 1980/81: 426). Reglerna återfinns i förordning

en ( 1981: 666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa 

fall. En fastlagd subventionsnivå har införts. Stöde"i uppgår till högst tre 
procentenheter av räntan. Räntenivån skall dock vara lägst två procenten

heter över consensusnivån. Offerten skall motsvara minst 10% av det 
sökande företagets årsomsättning om denna är mindre än 50 milj. kr. 

Därutöver föreskrivs bl. a. att produkten skall ha hög teknisk nivå och att 

offert från utländsk konkurrent skall vara lämnad i svenska kronor. Det 

stöd som hittills har lämnats har ofta varit föranlett av konkurrens från 

nordiska länder. I samband med riksdagsbehandlingen våren 1982 diskute

rades vissa olägenheter med de nuvarande reglerna. Under 1982 har kon

takter och förhandlingar med flera andra länder i Europa fortsatt om en 

bilateral begränsning av exportkreditsubventionerna mellan respektive 

land. 
Frågan om en begränsning har dessutom tagits upp inom ramen för det 

nordiska samarbetet av den nordiska ämbetsmannakommitten för industri

frågor. En särskild arbetsgrupp har bildats med uppgift att föreslå en 

överenskommelse om att upphöra med statsstödda exportkrediter vid le

veranser mellan de nordiska länderna. 

För egen del vill jag framhålla att en möjlighet att minska skadorna på 

svensk industri av utländsk exportkrcditkonkurrens bör finnas. Detta gäl

ler även om de svenska företagens konkurrenskraft kraftigt stärkts genom 
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devalveringen och genom att ränteläget i Sverige kan förväntas sjunka så 
att den utländska exportkreditkonkurrensens slagkraft minskar. Systemet 
blir i motsvarande mån mindre utnyttjat. Jag bedömer att antalet aktuella 

affärer kommer att minska. Det är min förhoppning att den nordiska 
arbetsgruppen snarast når ett konkret resultat. I avvaktan på dessa för

handlingar bör nya beslut inte tas. 

Kostnaderna för innevarande budgetår kan beräknas rymmas inom det 

anvisade förslagsanslaget. Redan ingångna avtal om krediter innebär kost

nader nästa budgetår. För att täcka dessa kostnader erfordras en uppräk

ning av anslaget till 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för l'iss kreditgivning hos S1•eriges Jm·esterings

bank AB för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

30 000 000 kr. 

B 20. Lån till investeringar inom manuell glasindustri 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

4647800 

3000000 

3000000 

Reservation 6 781400 

Lånen, som administreras av statens industriverk, infördes under bud
getåret 1977/78 (prop. 1976/77: 61, NU 1976/77: 37, rskr 1976/77: 283). 

Våren 1981 beshltade riksdagen om ett treårigt åtgärdsprogram för den 

manuella glasindustrin avseende perioden 1981/82-1983/84 (prop. 1980/ 

81:89. NU 1980/81:45, rskr 1980/81:296). I programmet ingår fortsatt 
investeringsstöd. 

Stödet kan utgå till effektivitetshöjande investeringar i produktions

utrustning, för investeringar som syftar till att förbättra arbetsmiljön och 
för investeringar i den yttre miljön. Lånen. som kan lämnas för högst 75 % 

av investeringskostnad som avser yttre miljö och för högst 50% i övriga 
fall, är amorterings- och räntefria och skrivs av under högst tio år. 

Vid utgången av budgetåret 1981/82 hade ca 6.3 milj. kr. av reserva
tionen om ca 6,8 milj. kr. disponerats för beslut om lån. Alltså återstod vid 

denna tidpunkt ca 0,5 milj. kr. att disponera. 

Statens industriverk förutsätter att stödprogrammet fullföljs i enlighet 

med det nyssnämnda beslutet. I enlighet med dessa riktlinjer skall anslaget 

tillföras 3 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till investeringar inom manuell glasindustri för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr. 
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B 21. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för ma

nuell glasindustri 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

474 162 

2000000 

2000000 

Från anslaget. som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

der för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för den manuella 

glasindustrin. 
Särskilda strukturgarantier för den manuella glasindustrin infördes den I 

juli 1981 som en del i det treåriga åtgärdsprogram som riksdagen beslutade 

om våren 1981 lprop. 1980/81:89, NU 1980/81:45, rskr 1980/81:296). En

ligt riksdagsbeslutet bemyndigades regeringen att under budgetåren 1981/ 

82-1983/84 ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med särskil

da strukturgarantier för manuell glasindustri inom en ram av 25 milj. kr. 

Syftet med de särskilda strukturgarantierna är att stödja marknadsförings

projekt såväl på export som på hemmamarknaden. 

Statens industriverk förutsätter att stödprogrammet för den manuella 

glasindustrin fullföljs i enlighet med riktlinjerna i det nyssnämnda riksdags

beslutet. I enlighet härmed föreslår industriverket att anslaget tillförs 2 

milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för manuell g/asindustri för budgetåret 1983184 anvisa ett för
slagsanslag av 2 000 000 kr. 

B 22. Räntestöd till Tillväxtinvestbolag 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

3 500000 

10750000 

Från anslaget bekostas bidrag för att täcka kostnader för räntor på 

statsgaranterade lån till s. k. Tillväxtinvestbolag. Verksamheten startades 

budgetåret 1982/83 (prop. 1981/82: 118, bil. 4 s. 217-220. NU 1981/82: 51. 

rskr 1981/82:417). För budgetåret 1982/83 har en ram på 25 milj. kr. 

fastställts för sådana garantier. 

Föredragandens överväganden 

Efter samråd med chefen för budget- och ekonomidepartementen vill jag 

anföra följande. Bolag av typen Tillv:ixtinvest kan komma att spela en 

viktig roll när det gäller att förse småföretag med riskvilligt kapital. Det 

finns dock förutsättningar för att tillräckligt många sådana bolag skall 

bildas utan att staten går in med särskilda finansieringsmöjligheter. Jag 
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räknar vidare med att Allmänna pensionsfonden genom det aviserade 

systemet för vinstdelning (prop. 1982/83: 50 s. 32) kommer att få ökade 

resurser för att förvärva aktier bl. a. i Tillväxtinvestbolag. Några ytterliga

re åtgärder för att främja sådana bolag är därför inte befogade. Den för 

innevarande budgetår fastställda garantiramen på 25 milj. kr. bör med 

nuvarande räntenivå motsvaras av ett räntebidragsanslag på 14250000 kr. 

Under anslaget för budgetåret 1983/84 bör därför tas upp skillnaden mellan 

hela åtagandet om räntestöd för 1982/83 års verksamhet och anslaget för 

budgetåret 1982/83, dvs. (14250000-3500000=) 10750000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Räntestöd till Tillväxtinvestholag för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett reservationsanslag av 10 750 000 kr. 

B 23. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för lån till 

Tillväxtinvestbolag m. m. 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

I 000 

Från anslaget infrias statlig garanti för lån till s. k. Tillväxtinvestbolag. 

För budgetåret 1982/83 har en ram på 25 milj. kr. fastställts för sådana 

garantier. 

För förlusttäckning bör ett formellt belopp av I 000 kr. beräknas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande a1'fiirluster i anledning ar statliga garantier ji'ir lån 

till Ti/lviixtinvestholag m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr. 
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C. REGIONAL UTVECKLING 

Regionalpolitikens mål och förutsättningar 

Regionalpolitiken skall främja en balanserad utveckling i landets olika 

delar. Detta innebär att de tre välfärdsfaktorerna arbete. service och god 

miljö skall vara tillgängliga inom räckhåll för alla människor i vårt land. 

Sverige har f. n. en låg befolkningstilfräxt. Under 1970-talet ökade folk

mängden med ca 220000 invånare. Fram till år 1990 förutses en tillväxt på 

ca 40000 invånare. Förändringen beror på dels minskande födelseöver

skott. dels sjunkande nettoinvandring. Antalet födda per år är nu ungefär 

lika stort som antalet avlidna. Nettoinvandringen uppgår f. n. till drygt 

2 000 personer per år. 

Befolkningstillväxten fördelar sig ojämnt över landet. Stockholms och 

Uppsala län väntas under 1980-talet få en tillväxt med sammanlagt ca 

50000 invånare. Kristianstads. Malmöhus och Hallands län väntas sam

mantaget få en ökning med ca 30000 invånare. Övriga län beräknas få 
obetydliga ökningar eller kraftiga minskningar. I Norrbottens län väntas 

den ogynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden leda till en kraftig 

utflyttning. 
Jämfört med tiden före omkring 1970 har en stabilisering skett av befolk

ningsutvecklingen på länsnivån. Vissa tecken tyder dock på att det kan bli 

svårt att vidmakthålla denna stabilitet under resten av 1980-talet. 
Inom länen har skett en förskjutning från glesbygden samt de minsta och 

perifert belägna orterna till större befolkningskoncentrationer som i regel 

omfattar flera kommuner. Detta beror på en ökad pendling som har möj

liggjort bosättning även relativt långt från de större arbetsplatsområdena. 

Sysselsättningen inom de areella näringarna har minskat under en lång 

tid. På sikt förutses fortsatta minskningar inom jordbruket men möjligen 
vissa ökningar inom skogsbruket. Industrisysselsättningen och byggnads

verksamheten har likaså minskat under en följd av år. Varuhandeln har 

under lång period svarat för en i stort sett oförändrad sysselsättning medan 

samfärdselsektorn uppvisar en långsam men tämligen stabil tillväxt av 

antalet förvärvsarbetande. Den privata tjänstesektorn har haft en stadig 

tillväxt under en lång följd av år. De expanderande delarna inom den 

privata tjänstesektorn är starkt representerade i Stockholmsregionen och i 

något mindre utsträckning i övriga storstadsområden. 

Den starkaste sysselsättningsökningen har legat inom den offentliga 

tjänstesektorn. Under de senaste åren har tillväxttakten avtagit. Den of

fentliga sektorn antas dock komma att svara för en viss sysselsättningstill

växt även under de närmaste åren. 

Den nu pågående omstruktureringen i11om i11dustri11 väntas fortsätta 

under 1980-talet. Aktuella bedömningar visar att järnmalmsbrytningen be-
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räknas minska även fortsättningsvis. Fortsatt tillbakagång väntas även för 

sysselsättningen inom tekoindustrin, träindustrin. delar av den kemiska 

industrin, massa och pappersindustrin. järn- och stålindustrin samt var

ven. Sysselsättningen väntas kunna öka inom verkstadsindustrin. De till
bakagående branscherna är i hög grad företrädda i de från sysselsättnings

synpunkt mest utsatta delarna av landet. Karta I illustrerar kommuner där 

de nämnda branscherna med minskande sysselsättning är lokaliserade. I 

vissa fall finns en kombination av flera tillbakagående näringsgrenar och 

relativt svaga tillväxtbetingelser i övrigt. Detta kan iakttagas bl. a. i Norr

bottens län samt i Bergslagslänen. I Bergslagen har således industrin 

minskat med ca 29000 anställda perioden 1975-82. 

Förvärv.1frekvensen - dvs. andelen förvärvsarbetande av befolkningen 

- varierar både mellan könen och regionalt. Kvinnorna har haft en stark 

ökning av förvärvsfrekvensen under 1970-talet. Männen har haft en viss 

minskning. 
Industriregionerna i mellers.ta och södra Sverige har höga förvärvsfre

kvenser för män. Stockholmsregionen samt Sjuhäradsbygden har höga 

frekvenser för kvinnor. För båda könen har inre delarna av övre Norrland 

de lägsta värdena. Skillnaderna mellan olika kommuner är särskilt stora 

bland kvinnorna. 
Skillnader såväl mellan könen som regionalt föreligger även i fråga om 

arbetslösheten. som i stora drag visar samma mönster som förvärvsfrek

venserna. 

Regionalpolitiska medel 

Regionalpolitisk planering 

En ny förordning (1982: 877) om regionalt titvecklingsarbete har utfär
dats. Länsstyrelsen skall verka för att de av riksdagen fastställda regional

politiska målen uppnås i länet och skall i detta syfte bedriva ett regionalpo

litiskt utvecklingsarbete. För att verksamheter vid olika sektorsorgan i 

länen skall kunna samordnas från regionalpolitiska utgångspunkter skall 
sektorsorg.anen informera länsstyrelsen om sina verksamhetsplaner innan 

dessa beslutas. Planeringstal för befolkningsutvecklingen fram till år 1990 

har fastställts . 

. Regionalpolitiskt stöd till näringslivet 

Den stödområdesindelning som fastställdes i 1982 års riksdagsbeslut 

innebar en prioritering av de regioner som har de s·våraste problemen. 

Antalet beslut om lokaliseringsstöd (avskrivningslån och lokaliserings

lån) var under budgetåret 1981/82-färre än föregående år. Antalet ärenden 

om stöd till turistprojekt och kommunala industrilokaler ökade dock kraf

tigt. 

5 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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Beviljat lokaliseringsstöd, inkl. offertstöd, under budgetåret 1981/82, 

dess fördelning på stödområden. antal arbetsställen, avskrivningslån/loka

liseringsbidrag och lokaliseringslån. beräknad sysselsättningsökning samt 

subvention per nytt arbetstillfälle framgår av följande tabell. 

Beviljat lokaliseringsstöd (inkl. offertstöd) under budgetåret 1981/82 fördelat på 
siödområden m. m. 

Stöd- Antal Beviljat stöd (milj. kr.l . Fördel- Beräknad Subvention 
område arbets- ning. % sysselsätt- per nytt 

ställlen Avskr.lån 1 Lok.lån Sum- ningsök- arbets till-
Lok.bidrag ma ning fälle ltkr.) 

0 3 7.4 6,3 13.7 1.8 4 435 
I 4 3.2 12.4 15.6 2.0 20 159 
2 23 12.3 47.1 .'i9,4 7,6 111 79 
3 53 46.I 105.5 151.6 19.4 538 79 
4 54 34.2 100.7 134.9 17.3 380 73 
5 79 103.5 97,6 201,1 25,8 270 214 
6 54 168,4 35,3 203.7 26,l 334 224 

Summa 270 375,I 404,9 780,0 100,0 1657 131 

1 Inkl. offertstöd 9.2 milj. kr. 
2 Beviljat stöd till Stiftelsen Industricentra och kommunala industrilokaler ingår i 
tabellen men inte i subventionsberäkningen. 

Av det totala stödet på 780 milj. kr. avsåg 102 milj. kr. Stiftelsen 

Industricentra. bl. a. föi: uppförande av nya lokaler i Sveg och Gällivare. 74 

milj. kr. stöd till 26 kommunala industrilokaler samt 87 milj. kr. stöd till 

turistprojekt. 

Det av länsstyrelserna beslutade stödet uppgick under budgetåret 1981/ 

82 till 86 milj. kr. eller 11 % av det totalt beviljade lokaliserings- och 

offertstödet. Av antalet arbetsställen som fick stöd svarade länsstyrelse

besluten för 91 st. eller 34 %. Av de beräknade nya arbetstillfällena svarade 

länsstyrelsebesluten för 395 eller 24 % av samtliga. 

Av det sysselsättningstillskott på I 657 arbetstillfällen som de investe" 

ringar som beviljades stöd under budgetåret 1981/82 beräknas ge, avser 

40% kvinnor. Motsvarande siffror för de närmast föregående budgetåren 

var 44 resp. 42 %. 

Reglerna för lokaliseringsstödet och offertstödet har i stort sett varit 

oförändrade under treårsperioden 1979/80-1981 /82. Av följande samman

ställning frarrigår hur stödet utvecklats under denna period i en del viktiga 

avseenden. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 68 

Budgetår 1979/80 1980/81 1981/82 

Antal arbetsställen som erhållit stöd 315 304 270 

Beviljat stiitl I milj. kr.) 
A vskrivningshln/lok. bidrag 1 220.8 314.0 375.1 
Lokaliseringsl:1n 577.5 560,6 404,9 

Summa 800,8 874,4 780,0 

Beräknad sysselsättningsökning 2511 2144 1657 

Subvention per nytt arbets-· 
tillfälle !tkr.) 102 119 131 

1 Inkl. offertstöd. 

Den huvudsakliga förklaringen till att stöd under denna tidsperiod läm

nats till allt färre arbetsställen och gett allt mindre sysselsättningstillskott 

är den kraftiga nedgång som skett i industriinvesteringarna. Förklaringen 

till att ökningen av beviljat avskrivningslån/lokaliseringsbidrag och minsk

ningen i beräknad sysselsättningsökning inte ger kraftigare utslag i subven

tion per nytt arbetstillfälle är att stödet till industrilokaler för uthyrning 

ökat kraftigt under perioden. Stöd till detta ändamål ingår inte i subven

tion per nytt arbetstillfälle. I oförändrat penningvärde har subventionen 

per nytt arbetstillfälle varit i stort sett konstant under perioden. 

Det beräknade sysselsättningstillskottet för samtliga arbetsställen som 

fortfarande har lokaliscringsstöd uppgår till 34 900 personer. En uppfölj

ning vid slutet av år 1981 visar dock att den faktiska sysselsättningsökning

en vid dessa arbetsställen uppgick till 24 900 personer. De senaste årens 

sysselsättningsminskning inom industrin har alltså påverkat även lokalise

ringsföretagen. Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län har 
haft den största sysselsättningsökningen. 

Under budgetåret 1981/82 beviljades utbildningsstöd till 56 företag med 

totalt 16 milj. kr. Antalet personer som berördes av besluten var något fler 

än under tidigare budgetår, även om antalet företag i det närmaste förblev 

oförändrat. Hur utbildningsstödet utvecklats under de senaste tre budget

åren beträffande antal företag, beviljat stöd samt antal personer som be

rörts av utbildningen framgår av följande sammanställning. 

Budgetår 1979/80 1980/81 1981/82 

Antal företag 51 52 56 
Beviljat stöd (milj. kr.) 10 13 16 
Antal personer 590 613 694 

Stödformen utbildningsstöd upphörde den 30juni 1982. 
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Följande sammanställning visar det beviljade sysselsiittningsstödet för 

kalenderåren 1978-1981. · 

Är 

1978 
1979 
1980 
1981 

Beviljat sysselsättnings
stöd (milj. kr.) 

12.4 
31.4 
54,5 
40,5 1 

1 Beviljat 1. o. m. den 30 juni 1982: 

Ökat antal årsarbets
krafter 

2161 
2525 
3 356 
2 307 

Under budgetåret har 7 företag beviljats ojfertstöd med sammanlagt 9,2 

milj. kr. Stödet, som i nästan samtliga fall utgått i kombination med 

lokaliseringsstöd, finns medräknat i sammanställningen av beviljat lokali

scringsstöd. Sysselsättningstillskottet till följd av stödet redovisas därför 

inte separat. 

I juni 1982 beslutade riksdagen om delvis nya regler för det regimwlpoli

tiska stödet till näringslivet från den 1 juli 1982. Bestämmelserna finns i 

förordningen (1982: 677) om regionalpolitiskt stöd (ändrad 1982: I 031 ). 

Stöd kan liksom tidigare lämnas som bidrag i olika former och som lokali

seringslån. En nyhet är det investeringsbidrag på högst 20 % som kan 

lämnas i samband med mindre investeringar i byggnader och maskiner 

utom stödområdet. De ändamål som kan få stöd har utökats med fastbräns

leframställning, privata industrilokaler för uthyrning och privata invest

mentbolag. Utbildningsstödet har slopats som särskild stödform och stöd· 

till särskild kvalificerad utbildning kan i stället lämnas i form av offertstöd. 

Direktiv för en parlamentariskt sammansatt kommitte med uppgift att 

utreda det regionalpolitiska stödet till näringslivet beslutas i dag. Jag 

återkommer senare med en närmare beskrivning av kommittens huvudsak

liga uppgifter. 

Mot här angiven bakgrund föreslar jag endast ändring i stödsystemet 

såvitt avser möjligheterna att lämna lokaliseringsbidrag i samband med 

investeringar som inte leder till ökad sysselsättning. F. n. gäller att sådant 

stöd·kan lämnas i undantagsfall men endast i samband med byggnadsinves

teringar. För att lokaliseringsbidrag skall kunna lämnas till maskininveste

ringar krävs att investeringen leder till påtagligt ökad sysselsättning. Enligt 

min mening beaktas härvid inte tillräckligt den allt viktigare roll investe

ringar i maskiner och inventarier kommit att spela på senare år jämfört 

med investeringar i byggnader. Jag föreslår därför att lokaliseringsbidrag 

fortsättningsvis i undantagsfall skall kunna lämnas även i samband med 

maskininvesteringar som inte leder till ökad sysselsättning. 

Det ankommer på regeringen att besluta om handläggnings- och besluts

ordningen för det regionalpolitiska stödet. Sedan den I januari 1982 gäller 

att lokaliseringsstöd till kosthadsfördyringar och tilläggsinvesteringar som 

uppkommer sedan investeringen påbörjats endast kan lämnas om synnerli-
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ga skäl talar härför. Då förslag om denna begränsning lades fram för 

riksdagen (prop. 1981/82: 30) anmälde föredraganden att beslut i sådana 

ärenden avsågs att läggas på regeringsnivå. För riksdagens kännedom vill 

jag nu meddela att jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att 

sådana beslut fortsättningsvis skall fattas av den centrala myndigheten. 

Genom riksdagens beslut blev det som jag nyss nämnt möjligt att lämna 

regionalpolitiskt stöd även till fastbränsleframställning. Stöd kan lämnas i 

stödområdena A och B och som ett komplement till stöd genom oljeersätt

ningsfonden. Stödet tar främst sikte på fasta anläggningar där energiråvara 

i form av flis och torv förädlas. Jag vill här ytterligare nämna att med 

hänsyn till bl. a. den risk som finns att stöd till anläggningar som använder 

vedråvara kan medföra att skogsindustrins råvaruförsörjning onödigtvis 

försvåras. regeringen nyligen förklarat att den skall utvidga tillståndspröv

ningen enligt § 136 a byggnadslagen. Denna utvidgning skall avse anlägg

ningar för bl. ·a. tillverkning av träfiberbränsle om den årliga förbrukningen 

når upp till storleksordningen IOOOO m3 fub. Detta kan medföra att anlägg

ningar som enligt tidigare praxis ej prövats inte längre kan komlT)a till 

stånd. 
Stijie/sen Industricentra är en statlig stiftelse som bildades år 1973. Den 

har till uppgift att uppföra och förvalta industrilokaler för uthyrning på 

strategiskt viktiga orter inom stödområdena A och B. 1 prop. 1981/82: 113 

anmälde regeringen att den avsåg att låta utreda frågan om stiftelsens 

fortsatta utveckling och därvid speciellt frågan om ett ökat regionalt och 

kommunalt inflytande över verksamheten. Arbetsmarknadsutskottet fann 

detta naturligt och uttalade samtidigt att verksamheten borde utvärderas 
(AU 1981/82: 23 s. 96). Den tidigare regeringen utfärdade den 16 september 

1982 direktiv för en utredning med uppdrag att utreda verksamheten med 

industricentra !Dir 1982: 82). 
I denna fråga bör riksdagen underrättas om följande. Verksamheten med 

industricentra har redan tidigare varit föremål för ett 11ertal utredningar. 

Stiftelsen har vidare för närvarande en stor andel tomma lokaler att hyra ut 

i främst nya industricentra. Den är därför i behov av en konsolideringspe

riod. Stiftelsen bör själv, mot bakgrund av de utredningar m. m. som redan 

gjorts. kunna få till stånd ett vidgat samarbete med regionala och lokala 

organ. Regeringen har därför nyligen beslutat att återkalla direktiven för 

tidigare nämnda utredning . 

. Ut1·eck/ingsi11.rntser på regional nii·å 

Ett nytt anslag för regionala utvecklingsin.rntser på liinsnirän har in

förts. Över anslaget. som har en ny konstruktion. anvisas medel för tre 

huvudändamål. nämligen lokaliserings- och investeringsbidrag till projekt 

där den totala investeringskostnaden uppgår till högst 7 milj. kr .. gles

bygdsstöd samt regionalt utvecklingsarbete, t. ex. i form av utredningar, 

försöksprojekt eller insatser för att främja regionalt nyföretagande. Läns-
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styrelserna disponerar medlen och skall således själva göra avvägningar 

mellan olika typer av insatser. Medlen till länsstyrelserna fördelas av 

regeringen med hänsyn till de regionala problemens omfattning. Länssty

relserna kan även besluta om lokaliseringslån till mindre investcringspro

jekt inom stödområdet. Medel härför anvisas över anslaget C 2. Lokalise

ringslån. 

Genom ! 982 års riksdags beslut förenklades handläggningen av g/es

bygdsstödet och vissa nya stödändamål infördes. Jag föreslår i det följande 

vissa ytterligare förändringar. 

Riksdagen beslutade våren 1980 (prop. 1979/80: 100. bil. 17. AU 1979/ 

80: 23, rskr 1979/80: 361) att regeringen får bemyndiga myndighet att biträ

da ackord eller eljest efterge statens rätt på grund av garantiåtagande för 

lån till företag i glesbygder och lån till anskaffning av varulager. 

Bemyndigandet har utnyttjats genom att det i 85 § förordningen 

(1979: 638) om statligt stöd till glesbygd (omtryckt 1982: 6"/8) föreskrivits 

att länsstyrelsen får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka 

statens anspråk på grund av garantiåtaganden. 

Något motsvarande bemyndigande finns inte beträffande lån (investe

rings- och avskrivningslån) inom glesbygdsstödet. Vad gäller kommersiell 

service kan situationer uppstå där eftergift av investcringslån kan vara en 

förutsättning för att trygga en hotad varuförsörjning i glesbygd. Någon 

egentlig utökning av statens finansiella åtagande skulle en sådan möjlighet 

knappast medföra. eftersom länsstyrelsen redan idag har möjlighet att gå in 

med driftstöd, vilket i princip skulle kunna utgå till butiksinnehavarc som 

har svårt att avbetala sitt investeringslån. Vidare är i allmänhet säkerheten 

för investeringslån så svag att en konkurs ofta leder till totalförlust av 

utestående belopp. De olika stödmöjligheterna hör ses som en helhet, där 

huvudsyftet att trygga varuförsörjningen bör lösas på mest iindamålsenliga 

sätt. 

Jag föreslår därför att regeringen hemställer hos riksdagen om medgi

vande att regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer får biträ

da ackord eller på annat sätt efterskänka statens anspråk på grund av 

investeringslån till kommersiell service i glesbygder. 

För innevarande budgetår utgår statliga bidrag till vissa o/jetransporier i 

g/esby,;d. För detta ändamål har anvisats 20 milj. kr. över handelsdepartc

mentets huvudtitel. Till följd av bl. a. de snabba oljeprishöjningarna har 

bidraget fått en alltmer marginell betydelse från regional- och fördelnings

politisk synpunkt. Enligt min mening kan insatser inom andra områden på 

bättre sätt gagna glesbygden. Jag kommer därför att föreslå att medel i 

stället tillförs anslaget C 3. Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklings

insatser. Inom ramen för detta anslag kan länsstyrelserna själva avsätta 

medel för regionalpolitiskt motiverade insatser i glesbygden. 

I syfte att stärka och utveckla landsbygdshandeln bedriver regeringen 

tillsammans med bl. a. företag och organisationer inom handeln en kam-
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panj så att försörjningen med dagligvaror kan tryggas på landsbygden. 

Kampanjen. som också omfattar kommittecr i länen. avslutas halvårsskif

tet 1983. 

Utl'ecklingsinsatser på central nivå 

Under åren 1976-77 träffades överenskommelser mellan regeringen och 

indu~triföretagens organisationer om lvkaliseringssamråd direkt mellan 

regeringen och dt: större industriföretagen i lokaliseringspolitiska frågor. 

Syftet med samrådet är att skapa förutsättningar för att statsmakternas mål 

för regional- och sysselsättningspolitiken beaktas på ett tidigt stadium vid 

planeringt:n av investeringar inom industrin. Samrådet omfattar föreiag 

som inom landet sysselsätter minst 500 industrianställda. Ca 170 industri

koncerner medverkar i samrådet. som därmed har kommit att täcka unge

fär hälften av industrisysselsättningen. En särskild delegation inom in

dustridepartementet handlägger lokaliseringssamrådet. 

Nedgången i industrins anläggningsinvesteringar och den minskade an

delen för byggnadsinvesteringar har. i förening med strukturkriser i flera 

branscher. helt naturligt hittills gett sämre förutsättningar att uppnå lokali

seringssamrådets huvudsakliga syften än vad som ursprungligen antogs. 

Samrådet har främst kommit att avse frågor med anknytning till investe

ringar vid befintliga arbetsställen, omlokaliseringar. företagsrekonstruk

tioner. sysselsättningsminskningar och nedläggningar samt försök att skaf

fa ersättningssysselsättning i anslutning härtill. 

Lokaliseringssamrådet behandlades i den regionalpolitiska propositio
nen (1981/82: 113) våren 1982. Arbetsmarknadsutskottet uttalade (AU 

1981182: 23 s. I 18J med anledning härav att man självfallet får överväga nya 

former för lokaliseringspåverkan. om samrådet vid en bestående uppgång i 
investeringsaktiviteten inte ger mer påtagliga resultat. Vid sådana övervä

ganden kan någon form av lagstiftning komma att aktualiseras. Riksdagen 

godkände (rskr 1981/82: 388) dessa uttalanden. 

År 1979 beslutade riksdagen (prop. 1978179: 112. AU 1978179:23. rskr 

1978179: 435) vidare att lokaliseringssamråd skulle äga rum även med före

tag inom den privata tjänste- och servicesektorn samt med intresse- och 

ideella organisationer. Detta samråd har hittills resulterat i att ett företag 

etablerats och tre är under etablering i Norrbottens län. Totalt beräknas 

dessa etableringar komma att ge ca 100 arbetstillfällen. Samrådet med den 

privata tjänste- och servicesektorn kommer att ägnas ökad uppmärksam

het. Jag avser härvid att även fortsättningsvis särskilt inrikta insatserna 

mot Norrbottens län. 
Inom industridepartementet. bedrivs vidare viss central prvjektrerksam

het som stöd för utvecklingsarbetet i länen. Under de senaste året har 

härvid Norrbottens liin. och då särskilt malmfältskommun~rna, priorite

rats. Utgångspunkterna och inriktningen av denna centrala projektverk

samhet redovisades i propositionen om program för regional utveckling 

och resurshushållning <prop. 1981/82: 113. s. 137-143). 
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Ett resultat av projektverksamheten är Stiftelsen Servicecentralen i 

Gällivare (SIGA), som erbjuder tjänster vad gäller ord- och textbehand

ling, mikrofilmning, tryckning och distribution samt ADB-registrering. 

Ett inslag i verksamheten har varit produktsökning. Under det gångna 

året har denna sökning resulterat i ett tiotal licensavtal och projekt. F. n. 

pågår förhandlingar kring ca 40 projekt. I samarbete med Sveriges Indu

striförbund och Svenska Mekanförbundct pågår även försök med viss 

förmedling av legoproduktion till företag i Norrbottens län. 

I malmfältskommunerna har vidare i samarbete med kommunerna och 

regionala organ inletts s. k. starta-eget utbildning. Intresset för denna 

utbildning har visat sig vara stort. 

Särskilda regionalpolitiska insatser 

Riksdagen beslutade i juni 1982 (prop. 1981/82: 113. AU 1981182: 23. rskr 

1981/82: 388) att för verksamhet som bedrivs i Gällivare. Jokkmokks. 

Kiruna och Pajala kommun skall den procentsats efter vilken arbetsgivar

avgifter och egenavgifter sammanlagt utgår enligt lagen (1981:691) om 

socialavgifter sättas ned med tio procentenheter. 

Utöver de reguljära regional- och arbetsmarknadspolitiska medlen bevil

jade riksdagen i juni 1982 sammantaget 300 milj. kr. for särskilda syssel

sättningsinsatser i Norrbottens län. Med dessa medel kan stöd ges till 

projekt för vilka det vanliga stödet inte är tillämpligt eller tillräckligt. 

Medlen skall användas under innevarande och nästkommande budgetår. 

Arbetet med Norrbottenfrågorna redovisades i prop. 1981/82: 113. 

För särskilda åtgärder i Norrbottens län finns inom regeringskansliet en 

arbetsgrupp med representanter för budget-, arbetsmarknads- och in

dustridepartementen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med länsstyrelsen. 
länsarbetsnämnden, den regionala utvecklingsfonden och kommunerna i 

länet. 

Övriga frågor 

En parlamentariskt sammansatt kommitte får i uppgift att utreda det 
regionalpolitiska stödet till näringslivet. 

Kommittens huvudsakliga uppgift är att 

- lägga fram förslag om en lämplig avvägning mellan selektiva och gene

rella regionalpolitiska medel riktade till näringslivet och deras utform

ning, 

- överväga om regionalpolitiskt stöd i större utsträckning bör inriktas på 

investeringar i bl. a. anskaffning av omsättningstillgångar. patent. li

censer. produktutveckling och marknadsföring. 

- lämna förslag tiil beslutsordning för det regionalpolitiska stödet på re

gional nivå, 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 74 

- redovisa förslag till åtgärder för att förbättra företagens tillgång till 
samhällsservice och annan service, 

- belysa transportstödets roll. 

- överväga för- och nackdelar med en e_konomisk flerårsram för regional-

politiska insatser. 

Kommittens förslag skall redovisas före utgången av augusti 1984. 

Regeringen har i september 1982 givit länsstyrelserna ett uppdrag att 

utarbeta regionala industriprogram. Programmen skall tjäna som gemen

samma underlag för det regionala industripolitiska arbete som bedrivs av 

skilda myndigheter i länen. Programmen skall belysa 

- problem och utvecklingsmöjligheter för orter med ensidig arbetsmark

nad, 

- tänkbara konsekvenser för länens industri av utvecklingen inom data-

och elektronikområdet, 

- brister i infrastrukturen som kan utgöra hinder för industriell tillväxt, 

- bestånd och eventuella behov av industrilokaler, 

- användningen av de samlade resurserna för näringsfrämjande åtgärder i 

länet. 

Arbetet skall genomföras i samverkan med berörda länsmyndigheter, 

landsting, kommuner och arbetsmarknadens parter. Resultatet skall redo

visas senast den 30 september 1983. 

Statskontoret har överlämnat en rapport. Redovisning av statliga stödin

satser främst till näringslivet (1982: 15). Rapporten omfattar dels en inven

tering av stödgivningen till näringslivet perioden 1975/76 t. o. m. 1979/80 

med en redovisning av stödets regionala fördelning, dels ett principförslag 
till ett centralt register över stöd till företagen med översiktliga uppgifter 

om enskilda stödbeslut. Frågan om inrättandet av ett eventuellt stödrcgis

ter bereds f. n. i regeringskansliet. 

Expertgruppen för forskning om regional utveckling !ERUJ omfattar 

företrädare för bl. a. forskningen, berörda centrala och regionala myndig

heter samt intresseorganisationer. En uppgift för ERU är att lämna förslag 

till utveckling av det regionalpolitiska forskningsprogrammet samt att en

gagera forskare som är intresserade av att vidareutveckla och precisera 

forskningsprogrammet. 

ERU:s forskningsprogram är indelat i två forskningsområden. Det första 

området behandlar regionalpolitikens långsiktiga utformning. statens roll i 

en förhandlingsekonomi samt effekter av regionalpolitiska åtgärder. Det 

andra området behandlar hur internationell arbetsdelning och teknologin 

påverkar den regionala utvecklingen. ERU :s forskningsprogram avrappor

teras successivt. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört (s. 69. 71) hemställer jag att 

regeringen 
föreslår riksd<igen att 

I. godkänna de ändrnde riktlinjer för lokaliseringsbidrag som jag 

har förordat, 

2. medge att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 

får biträda ackord eller på annat sätt efterskänka statens anspråk 

på grund av investeringslån till kommersiell service i glesbygder. 

C I. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

335 332600 
318910000 
383417000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifterna för de hos arbetsmarknadsstyrel

~en (AMS) under programmet Regionalpolitiska stödåtgärder upptagna 

delprogrammen Lokaliseringsbidrag/avskrivningslån. Utbildningsstöd, 

Sysselsättningsstöd och Offertstöd. Verksamheten regleras numera av 

förordningen (1982: 677) om regionalpolitiskt stöd (ändrad 1982: 1031 J. 
Denna ersatte den I juli 1982 förordningen ( 1979: 632) om regionalpolitiskt 

stöd i samband med att bl. a. en del av de ändamål vartill tidigare lämnats 

avskrivningslån från detta anslag överfördes till anslaget Regionalpolitiskt 

stöd: Regionala utvecklingsinsatser (jfr prop. 1981/82: 113. AU 1981/82: 23, 
rskr 1981/82: 388). Delprogrammet Lokaliseringsbidrag/avskrivningslån 

belastas även med utgifter för lokaliseringsbidrag och avskrivningslån som 

beviljats enligt tidigare förordningar som reglerat den regionalpolitiska 
stödverksamheten. för kapitaltillskott m. m. till Stiftelsen Industricentra, 

för lån till privata regionala investmentbolag (jfr prop. 1981/82: 113. s. 125-
126. AU 1981/82: 23, rskr 1981/82: 388) samt för ersättning till banker för 
deras administration av beviljat regionalpolitiskt stöd. 

Från anslaget bestrids dessutom utgifter för infriande av statliga garanti

er för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital och marknadsföringsåt
gärder som beviljats enligt förordningen (1970: 180) om statligt regionalpo

litiskt stöd, för förv<iltningskostn<ider hos AMS, för medelstillskott till 

regionala utvecklingsbolag i Jämtlands <Z-lnvest ABJ och Västerbottens 

län (AC-Invest AB) (jfr prop. 1979/80: 125. s. 58, AU 1979/80: 29. rskr 1979/ 
80: 362) samt för centrala konsult- och utredningsin~atser för projekt som 

avses leda till utbyggnad eller etablering inom stödområdet !jfr prop. 1980/ 
81 bil. 17. s. 72. AU 1980/81: 23. rskr 1980/81: 233). 
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1981/82 1982.18~ 

Utgift Anslag 

I ,okaliseringsbidrag/ 
avskrivningslån 221 267000 190000000 
.Utbildningsstöd 9286000 10000000 
Sysselsättningsstöd 60 280000 50000000 
Offertstöd 17052000 40000000 
Infriande av statlig 
garanti för lån i 
lokaliseringssyfte 
till rörelsekapital m. m. 3453000 1000000 
Förvaltningskostnader 7944000 7910000 
Regionala utvecklingsbolag 10000000 10000000 
Centrala konsult- och 
utredningsinsatser 6051000 10000000 

335333000 318910000 

76 

1983/84 
Beräknad ändring 

AMS 

+49000000 
- 5000000 
+20000000 

+ 280000 

+64280000 

Riksdagen beslutade år 1979 au regionalpolitiskt stöd i form av avskriv

ningslån. utbildningsstöd, sysselsättningsstöd, offertstöd och lokalise

ringslån under budgetåren 1979/80-1983/84 får beviljas - utöver outnytt

jat utrymme av den ram för beslut om regionalpolitiskt stöd som fastställts 

för perioden 1973/74-1978/79 - inom en ram av 7 400 milj. kr. (prop. 1978/ 

79: 112. s. 140, AU 1978/79: 23. rskr 1978/79: 435). Denna ram har riksda

gen senare beslutat dels att utöka. dels att belasta med andra utgifter än de 

som ursprungligen avsågs. En närmare redogörelse för dessa förändringar 

har lämnats i prop. 1981/82: I 13 om program för regional utveckling och 

resurshushållning (s. 182-183). Härefter uppgick den totala beslutsramen 

för femårsperioden I 979/80-1983/84 till 8 13_ I milj. kr. 

Redogörelsen i prop. 1981/82: 113 bör kompletteras med att riksdagen 

våren 1981 beslöt att på tilläggsbudget 11 till statsbudgeten för budgetåret 

1980/81 anvisa ytterligare 4 milj. kr. till en forskningsstation i gruvbrytning 

i Kiruna och att även detta belopp skulle belasta den regionalpolitiska 

beslutsramen (prop. 1980/8\: LO\, NU 1980/81:41, rskr 1980/8\: 195). 

Våren 1982 beslöt riksdagen vidare bl. a. alt kostnaderna för vissa för

stärkningar av transportstödet skulle avräknas mot den regionalpolitiska 

beslutsramen (AU 1981/82: 23. s. 73, rskr 1981/82: 388). I förslag till till

läggsbudget I för budgetåret 1982/83 har regeringen anmält att 25 milj. kr. 

bör avräknas mot beslutsramen med anledning härav (prop. 1982/83: 25. s. 

38-40). I enlighet med tidigare beslut av riksdagen bör dessutom ytterliga

re IO milj. kr. avräknas för de medelstillskott som Z-Invest AB och AC:

lnvest AB erhållit under budgetåret 1982/83. Vidare bör, eftersom utgif

terna för centrala konsult- och utredningsinsatscr budgetåret 1981/82 en

dast uppgick till ca 6 milj. kr. mot anslagna 10 milj. kr.. mellanskillnaden 

återföras till ramen samtidigt som ytterligare 10 milj. kr. avräknas för 

budgetåret 1982/83. Liksom tidigare har.dessa avräkningar tekniskt skett 

mot delramen för lokaliseringsbidrag/avskrivningslån. Härefter uppgår den 

totala beslutsramen till 8086 milj. kr. 

Föredraganden 

+49000000 
- 5000000 
+20000000 

+ 507000 

+64507000 
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Den femåriga beslutsramens fördelning på stödformer, ianspråktaget 

belopp budgetåren 1979/80-1981/82 samt återstående ram framgår av föl

jande sammanställning. Femårsramen omfattar även beslut om lokalise

ringsbidrag och investeringsbidrag som belastar anslaget Regionalpolitiskt 
stöd: Regionala utvecklingsinsatser. som jag återkommer till under punkt 

C3. 

Stödform Ram Ianspråktaget Återstår 
1979/80- 1979/80- 1982/83-
1983/84 1981i82 1 1983/84 

Lokaliseringsbidrag/ 
avskrivningslån I 535 940 595~ 
Utbildningsstöd 284 39 245' 
Syssdsättningsstöd I 047 126 921 
Offertstöd 200 37 163-' 
Lokaliseringslån 5020 1518 3 502 

Summa 8086~ 2660 5426 

1 Preliminära siffror. 
~ Om förslagen i denna proposition att ytte~ligare medel skall anslås för budgetåret 
1983/84 till regionala utvecklingsbolag. centrala konsult- och utrcdningsinsatser och 
fortsatt förstärkt transportstöd godtas skall ytterligare 53 milj. kr. avräknas. 
) Eftersom utbildningsstöd numera avskaffats som särskild stödform och ersatts 
med offertstöd får återstående ram även disponeras för offertstöd. 

Metoden att fastställa en flerårig beslutsram har tillämpats i flera om

gångar. Den underlättar i hög grad den långsiktiga planeringen för både 

regeringen, myndigheter och företag. Utbetalning av stöd sker nämligen i 

regel under flera år efter det att beslut om stöd har fattats. 

Av de olika delramarna torde endast ramen för lokaliseringsbidrag/ 

avskrivningslån riskera att överskridas före ramperiodens slut. Detta beror 

på den valda redovisningsmetoden att belasta denna delram med andra 
regionalpolitiska utgi.fter än de som ursprungligen avsågs. Övriga delramar 

torde väl komma att räcka till. 

Beslut om avskrivningslån/lokaliseringsbidrag har under budgetåret 
1981/82 fattats för 332,4 milj. kr. Dessutom har beslutsramen belastats med 

33.5 milj. kr. för kapitaltillskott m. m. till Stiftelsen Industri.:entra. Ersätt

ningarna till banker för deras administration av beviljat regionalpolitiskt 
stöd uppgick till 5,7 milj. kr: 

Under budgetåret beviljades 56 företag utbildningsstöd med totalt ca 16 

milj. kr. Antalet personer som omfattades av utbildningen uppgick till 694. 

För kalenderåret 1980 beviljades sysselsättningsstöd med 54.5 milj. kr. 

För kalenderåret 1981 beviljades under budgetåret 1981/82 sysselsättnings

stöd med 40,5 milj. kr. Eftersom ansökningstiden inte utgick förrän den 30 

juni 1982 har därefter ytterligare beslut fattats. Det stöd som beviljades 

under budgetåret 1981/82 uppgår uppskattningsvis till 2/3 av det totala 

sysselsättningsstödet för kalenderåret 1981. 

Sju företag har under budgetåret 1981/82 beviljats offertstöd med sam

manlagt 9.2 milj. kr. 
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Utestående garanterad kapitalskuld på lån i lokaliseringssyfte till rörel

sekapital och rnarknadsföringsåtgärder som beviljats enligt den numera 

upphävda förordningen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd uppgår 

till 6.6 milj. kr. Dessutom har lån på ca 1 milj. kr. beviljats men ännu ej 

tagits i anspråk. 

Z-lnvest AB och AC-Invest AB har under budgetåret 1981/82 tillförts 

vardera 5 milj. kr. som medelstillskott. 

Arbets marknads styre Isen 

Lokaliseringsbidrag/m·skril'nings/ån. Under budgetåret 1982/83 beräk

nar AMS att beslut kommer att fattas för totalt ca 300 milj. kr. Härav 

beräknas ca 100 milj. kr. avse lokaliseringsbidrag och investeringsbidrag 

varom beslut fattas av länsstyrelserna och som belastar anslaget Regional

politiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser. De 190 milj. kr. som förslags

vis anslagits för budgetåret 1982/83 beräknas inte räcka till för de totala 

utgifterna. vilka ju huvudsakligen är en följd av tidigare fattade beslut. 

För budgetåret 1983/84 uppskattar AMS att besluten kommer att uppgå 

till totalt ca 375 milj. kr. Behovet av medel för utbetalningar för beslut som 

fattas på central nivå beräknas till 239 milj. kr.. varav 6 milj. kr. för 

banka vgifter. 

Utbildningsstöd. Utbildningsstöd upphörde som särskild stödform den I 

juli 1982. Under budgetåret 1982/83 kommer endast beslut att fattas avse

ende ansökningar som inkommit före denna dag. De för budgetåret anvi

sade medlen. 10 milj. kr., beräknas räcka till för dessa beslut samt efterslä

pande utbetalningar på tidigare års beslut. 

För budgetåret 1983/84 beräknar AMS ett medelsbehov av 5 milj. kr. för 
utbetalningar av stöd som tidigare beviljats. 

Sysselsättningsstöd. Under budgetåret 1982/83 beräknar AMS att beslut · 

komm.::r att fattas för 63 milj. kr. Utbetalningarna beräknas till 60 milj. kr. 

Det förslagsvis anvisade beloppet uppgår till 50 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 uppskattar AMS att besluten kommer att uppgå 

till 73 milj. kr. Behovet av medel för utbetalningar beräknas till 70 milj. kr. 

Ojfertstiid. De för budgetåret 1982/83 anvisade 40 milj. kr. beräknas 

tillräckliga. I beloppet ingår även bidrag tiil speciella utbildningskostnader 

som beslutas under året. 

På grund av stödets syfte anser AMS det svårt att bedöma behovet av 

medel. Styrelsen beräknar därför ett oförändrat medelsbehov för budget

året 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Behovet av medel på anslaget bestäms av de beslut som fattas på 

grundval av den ram för beslut om regionalpolitiskt stöd jag just har 

redovisat. Denna ram och dess fördelning på olika stödformer utgör därför 

den bästa informationen om vilka medel som riksdagen beslutat ställa till 
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förfogande för regionalpolitiskt stöd till näringslivet. Utbetalning av stöd 

sker nämligen i regel under flera år efter att beslut om stöd har fattats och 

kan variera slumpmässigt. 

De smärre ändringar i reglerna för stödet som jag har föreslagit räknar 

jag inte med skall påverka behovet av medel i nämnvärd utsträckning. 

De medel som anvisas under delprogrammet Lokaliseringshidrag/av

skrivningslån utnyttjas för utbetalning av lokaliseringsbidrag och avskriv

ningslån som beviljats enligt tidigare nämnda förordningar. Efter den I juli 

1982 anvisas dockmedel för beslut som fattas av länsstyrelse över anslaget 

Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser. Dessutom belastas 

delprogrammet med kapitaltillskott och administrationskostnader m. m. 

för Stiftelsen Industricentra, med lån till privata regionala investmentbolag 

samt med ersättning till banker för deras administration av beviljat regio

nalpolitiskt stöd. Liksom AMS beräknar jag detta medelsbehov till 239 

milj. kr. för budgetåret 1983/84, varav 6 milj. kr. för ersättning till banker. 

Utbildningsstöd har som jag tidigare nämnt upphört som särskild stöd

form. Liksom AMS beräknar jag för budgetåret 1983/84 ett medelsbehov 

av 5 milj. kr. för stöd som tidigare beviljats. 

Sysselsiittningsstödet förstärktes kraftigt i vissa delar av landet genom 

riksdagens beslut om regionalpolitiken år 1979. Jag räknar inte med att de 

förändringar i stödområdesindelningen som riksdagen beslutade om våren 

1982 skall komma att påverka medelsbehovet i någon större utsträckning. 

På grund av stödets konstruktion räknar jag med att medelsåtgången 

successivt kommer att öka under en sjuårsperiod. För budgetåret 1983/84 

beräknar jag i likhet med AMS medelsbehovet till 70 milj. kr. 

Offertstödet har, som jag tidigare nämnt. främst kommit till användning i 

Norrbottens län. Jag avser att ytterligare intensifiera arbetet med att skapa 

nya arbetstillfällen i länet. Härvid kommer offertstödet även framdeles att 
vara ett viktigt instrument. För de utbetalningar som blir aktuella undei 
budgetåret 1983/84 beräkar jag ett medelsbehov av 40 mtlj. kr. 

Systemet med statliga garantier för lån i lokaliseringssyfte till rörelseka

pital och marknadsföringsinsatser avskaffades den I juli 1979. För att 

täcka förluster som kan uppkomma på grund av tidigare utfärdade garanti

er för dessa ändamål beräknar jag i likhet med AMS för budgetåret 1983/84 

ett medelsbehov av I milj. kr. 

För förl'llltningskostnader vid AMS beräknar jag 8 417 000 kr. 

Som jag tidigare nämnt har riksdagen beslutat om ytterligare kapitaltill

skott t. o. m. budgetåret 1983/84 för de regionala 11f\·eck/i11gsholag som 

bildats i Jämtlands och Västerbottens län. Jag beräknar därför ytterligare 5 
milj. kr. till vardera Z-Invest AB och AC-Invest AB. 

Under anslagspostcn Centrala konsult- och utredningsinsatser beräknar 

jag för fortsatta centrala insatser i de från regionalpolitisk synpunkt mest 

utsatta delarna av landet. dvs. stödområdena A. B och C. ett medelsbchov 

av 10 milj. kr. budgetåret 1983/84. 
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Jag har tidigare redogjort för riksdagens beslut att även kostnaderna för 

vissa förstärkningar av det regionalpolitiska transportstödet skall avräknas 

mot ·den regionalpolitiska beslutsramen. Efter samråd med chefen för 

kommunikationsdepartementet beräknar jag att för budgetåret 1983/84 bör 

med anledning härav 33 milj. kr. avräknas mot beslutsramen. 

Om mina nu framlagda förslag beträffande medel för förstärkt transport

stöd. regionala utvecklingsbolag (10 milj. kr.). samt centrala konsult- och 

utredningsinsatser ( 10 milj. kr) godtas kommer den totala beslutsramen för 

budgetåren 1979/80-1983/84 härefter att uppgå till 8 033 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionalpolitiskt stöd: Bidrag.nwksamhet för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 383 417 000 kr. 

C 2. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

428778284 

500000000 

500000000 

Reservation 1812806088 

Från anslaget bestrids utgifterna för det hos arbetsmarknadsstyrelsen 

(AMS) under programmet Regionalpolitiska stödåtgärder upptagna delpro

grammet Lokaliseringslån. Verksamheten regleras numera av förordning

en\ 1982: 677) om regionalpolitiskt stöd (ändrad 1982: 1031 ). Utbetalning av 
lån som beviljats enligt tidigare förordningar som reglerat den regionalpoli

tiska stödverksamhctcn förekommer även. Till skillnad mot lokaliserings
stöd i form av lokaliseringsbidrag belastas detta anslag även med utgifter 

för lokaliseringslån som beviljas av länsstyrelse. 
Som jag redovisat under punkten C I. Regionalpolitiskt stöd: Bidrags

verksamhet ingår lokaliseringslån som en av stödformerna i den femårsram 

för beslut om regionalpolitiskt stöd under budgetåren 1979/80-1983/84 

som riksdagen fastställt. 

Under budgetåret 1981/82 har beslut om lokaliseringslån fattats för 411 

milj. kr. Lånetiden för lokaliseringslån fastställdes till genomsnittligt 11.6 

år. Ränte- och avbetalningsanstånd har medgivits med genomsnittligt 5 

månader resp. 1,9 år. Någon direkt statlig subvention i samband med 

långivningen förekommer inte längre. 

Under budgetåret 1981/82 har vidare utbetalats 429 milj. kr. i lokalise

ringslån. I räntor och <tVbetalningar har under budgetåret inbetalats 339 

milj. kr. resp. 284 milj. kr. 37,6 milj. kr. har avskrivits på grund av 

låntagarens konkurs och 48, I milj. kr. har eftergivits. Utestående fordring

ar på lokaliscringslån uppgick den 30 juni 1982 till 3 604,5 milj. kr. varav 

84.7 milj. kr. beviljats enligt förordningen ( 1979: 59) om särskilt regionalpo

litiskt stöd inom vissa varvsregioner. 
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Arbetsmarknadsstyrelsen 

AMS räknar med att beslut om lokaliseringslån kommer att fattas för 500 

milj. kr. budgetåret 1982/83. De för budgetåret anvisade medlen förväntas 

vara tillräckliga för att täcka budgetårets utbetalningar. 

Under budgetåret 1983/84 räknar AMS med att beslut om lokaliserings

lån kommer att fattas för 700 milj. kr. På grund av anslagsbehållningens 

storlek bedömer styrelsen att några nya medel för lokaliseringslån inte 

erfordras för budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväf;:anden 

För utbetalning av lokaliseringslån under budgetåret 1983/84 beräknar 

jag ett oförändrat anslag av 500 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Regionalpolitiskt stöd: Lokaliserings/ån för budgetåret 1983/ 

84 anvisa ett reservationsanslag av 500000000 kr. 

C 3. Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1236000000 

275000000 

298250000 

Reservation 215 607684 

1 Beloppet utgör summan av medel på de tidigare anslagen Åtgärder i glesbygder 
och Atgärder m. m. i anslutning till länsplanering samt utfallet av stöd till investe
ringar med kapitalbehov om högst 7 milj. kr. från det tidigare förslagsanslaget 
Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet. 

2 Beloppet utgör summan av de reella reservationerna på de tidigare anslagen och 
Åtgärder i glesbygder och Åtgärder m. m. i anslutning till länsplanering. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för av länsstyrelserna beslutade in
vesteringsbidrag och lokaliseringsbidrag enligt förordningen (1982: 677) om 

regionalpolitiskt stöd. Vidare bestrids från anslaget kostnaderna för beslut 

om stöd i glesbygder till investeringar vid företag, kommersiell service, 

intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser <IKS). samhällelig ser
vice samt hemarbete enligt förordningen ( 1979: 638) om statligt stöd till 

glesbygd (ändrad 1980: 471 och 1982: 678). Kostnaderna för regionalt ut

vecklingsarbete som länsstyrelserna bedriver. t. ex. i form av projekt- och 

utredningsarbete, och för regionalt nyföretagande; bestrids också från 

detta anslag. 

Medlen disponeras av länsstyrelserna som fördelar medlen mellan de 

olika ändamålen. Samtliga länsstyrelser har tilldelats medel från anslaget. 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser har inkommit med särskilda framställningar rö

rande anslaget Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser för 

6 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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budgetåret 1983/84. Sammanlagt beräknar länsstyrelserna medelsbehovet 

till 408,285 milj. kr. Enligt länsstyrelserna uppgick den reella reservationen 

vid utgången av budgetåret 1981/82 till drygt 15,6 milj. kr. Hänsyn har då 

tagits till de beslut om insatser som inte hade hunnit leda till utbetalningar 

vid budgetårsskiftet. 

Fåredra[;andens Öl'erl'ä[;anden 

Anslaget iir nytt fr. o. m budgetåret 1982/83 och avsett för de tre huvud

ändamålen lokaliserings-/investeringsbidrag, glesbygdsstöd och regionalt 

utvccklingsarbete. Länsstyrelserna, som disponerar medlen. avgränsar 

gksbygdsområden inom det egna länet. fördelar medlen mellan ändamålen 

samt utfärdar de riktlinjer som skall gälla för verksamheten i länen. 

Den nya anslagskonstruktionen innebär att länsstyrelserna själva får 

prioritera de insatser som de bedömer angelägna för den regionala utveck

lingen. Det regionala intlytandet över verksamheten har därigenom ökat. 

De medel som liinsstyrelserna disponerar för regionalt utvecklingsarhete 

i form av utrednings- och projektarbete samt åtgärder för regionalt nyföre

tagande gör det möjligt att initiera, utveckla och konkret pröva olika 

förslag till insatser som länsstyrelsen bedömer viktiga för den regionala 

utvecklingen. För närvarande pågår ca 500 projekt på flera olika områden 

men med tyngdpunkten på projekt för industriell utveckling. Medlen kan 

användas till ett stort antal ändamål och bidrar ofta till att frigöra resurser 

från flera organ i länen. 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar begärt en ökning av 

medlen för regionala utvecklingsinsatser med närmare 50%. Arbetsmark
nadsstyrelscn (AMS) har bedömt att belastningen på anslaget av länssty

relsernas stöd till lokaliserings-/investeringsbidrag kan komma att uppgå 
till ca 125 milj. kr. under l:iudgetåret 1983/84. 

Genom den nya anslagskonstruktionen har länsstyrelserna fått ökade 

möjligheter att. inom den givna medelsramen, beakta stödbehoven i gles

bygder. Jag vill i detta sammanhang behandla bidragen ti/l 1·is.1·a oljetran

sporter i Rleshygd, för vilka medel hittills har anvisats över handelsdepar

tementets huvudtitel. 

Frågan om utjämning av priserna på petroleumprodukter har behandlats 

i riksdagen vid flera tillfällen. Bakgrunden har varit att konsumenterna i 

glesbygd får betala mer för olja och bensin till följd av högre transportkost

nader samtidigt som de på grund av strängare klimat och längre avstånd 

förbrukar mer av dessa produkter. Vissa statliga bidrag har införts för att 

minska sådana prisskillnader på olja som följer av variationer i transport

kostnaderna. När det gäller bensin har det inte ansetts påkallat med stat

liga insatser, eftersom de zontillägg som tillämpas medför mycket små 

prisskillnader i landet. 

På grund av rådande statsfinansiella läge är det nödvändigt att löpande 
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ompröva existerande verksamheter samt granska om de bedrivs på effekti

vast möjliga sätt. När det gäller bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd 

finns det enligt min mening nu skäl att ompröva gällande system. 

De ortstillägg som. oljebolagen inkluderar i oljepriset för att få sina 

transportkostnader täckta har fått en alltmer marginell betydelse till följd 

av de snabba oljeprisstegringarna. Detta har blivit ännu mer markerat 

genom den kraftiga devalveringen av den svenska kronans värde i oktober 

1982 och dollarkursens uppgång därefter. Det genomsnittliga ortstilläggets 

andel av oljepriset är nu nere i ca 2 %. Genom det utjämningsförfarande 

som f. n. tillämpas kan en enskild konsument som mest få oljepriset sänkt 

med 69 kr./m3
. Detta gäller dock endast för några få orter i landet. Redu

ceringen ligger i allmänhet lägre. Till detta kommer att bidragssystemet 

leder till administrativa kostnader hos berörda myndigheter och företag. 

Motiven vid införandet av nuvarande hidragssystem har varit av främst 

regionalpolitisk och fördelningspolitisk natur. I takt med bidragens mins~ 

kande relativa betydelse. som har blivit särskilt markerad på den allra 

senaste tiden, har också den regionalpolitiska och fördelningspolitiska 

aspekten på frågan blivit av allt mindre vikt. Det kan också hävdas att 

ortstilläggen numera medför endast så små skillnader i oljepriset att det 

liksom för bensinen nu är tveksamt om statliga bidrag och speciella statliga 

regleringar kan motiveras. 

Jag anser att länsstyrelserna genom glcsbygdsstödet eller för övrigt 

genom insatser inom ramen för det här behandlade anslaget bättre kan 

främja en eftersträvad utveckling i länen. Jag föreslår därför att särskilda 

medel för bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd inte längre skall 

anvisas. I stället har jag vid beräkningen av anslaget tagit hänsyn till detta 

genom att kompensera för bortfallet av bidraget. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom handelsdepartementet 
upprättats förslag till lag om upphävande av lagen ( 1980: 564) med bemyn

digande om sänkning av ortstillägg för vissa oljeprodukter m. m. Med 

hänsyn till att förslaget från lagteknisk synpunkt är helt okomplicerat får 

det anses uppenbart att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bihang I. 

Jag har beräknat medelsbehovet för anslagets olika ändamål till 298,25 

milj. kr. för nästa budgetår. Av detta belopp beräknar jag att högst 56 milj. 

kr. skall användas till ändamålet regionalt utvecklingsarbete. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. antaga förslaget till lag om upphävande av lagen ( 1980: 564) med 

bemyndigande om sänkning av ortstillägg för vissa oljeproduk

ter, m. m .. 

2. till Regionalpolitiskt stöd: Regionala utl'ecklingsin.rntser för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 298 250 000 

kr. 
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C 4. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbyg

der m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

608200 

I 000 

1000 

Från anslaget bestrids kostnader för att infria statlig garanti för lån till 

företag i glesbygder och till anskaffning av varulager enligt förordningen 

(1979:638) om statligt stöd till glesbygd (ändrad 1980:471 och 1982:678). 

Vidare bestrids från detta anslag kostnader för att infria garanti för lån som 

har lämnats enligt förordningen ( 1973: 608) om statligt stöd till kommersiell 
service i glesbygd (omtryckt 1978: 186, upphävd 1980: 877). förordningen 

(1976: 208) om statligt stöd till skärgårdsföretag och förordningen 

( 1978: 465) om särskilt -stöd till lantbruksföretag i vissa glesbygder. 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser har inkommit med anslagsframställningar för bud

getåret 1983/84. Sammanlagt föreslår länsstyrelserna en ram för statlig 

garanti på 85.4 milj. kr. 

Fiiredragandens ö1•en·iiganden 

Jag förordar att ramen för statlig kreditgaranti för lån till företag i 
glesbygder och för :ån till anskaffning av varulager för nästa budgetår 

räknas upp med 2 milj. kr. till 52 milj. kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat I 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1983/84 statlig kreditgaranti för lån 
till företag i glesbygder och för lån till anskaffning av varulager 
beviljas med sammanlagt högst 52 000 000 kr. 

2. till Täckande a1'förluster på grund av kreditgarantier till företag 

i glesbygder m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

C 5. Ersättning för nedsättning av socialavgifter 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

80000000 

170000000 

Från anslaget. som disponeras av riksförsäkringsverket. täcks det bort
fall av avgiftsinkomster som blir följden av tillämpningen av lagen 
(1982: 695) om nedsättning av socialavgifter. Enligt denna lag skall den 

procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter sammanlagt utgår enligt lagen 

( 1981: 691) om socialavgifter sättas ned med tio procentenheter för arbets-
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givare med fast driftsställe i området Kiruna. Gällivare. Jokkmokk och 
Pajala kommuner, i den mån avgifterna avser arbete som utförs inom detta 

område. Nedsättningen gäller inte arbetsgivare som är kommun. allmän 
försäkringskassa eller statlig myndighet med undantag av statens affärsdri
vande verk. För en försäkrad, som avses i I kap. 2 §Jagen (1981: 691 lom 

socialavgifter. skall den procentsats efter vilken egenavgifter sammanlagt 
utgår sättas ned med tio procentenheter om den försäkrade för året före det 

taxeringsår då avgifterna debiteras är mantalsskriven i någon av de 

nämnda kommunerna. 
Anslaget för budgetåret 1982/83 avser sexmånadersperioden I januari 

1983-30 juni 1983. Föreslaget belopp för budgetåret 1983/84 gäller för en 

tol vmånadersperiod. 

Rib:försäkringsverket 

Riksförsäkringsverket föreslår ·au anslaget för budgetåret 1983/84 förs 
upp med 160 milj.kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget för innevarande budgetår avser första halvåret 1983. För en 
tolvmånaderspcriod kan belastningen beräknas bli ungefär dubbelt så stor, 
dvs. 160 milj.kr. Med hänsyn till att avgiftsunderlaget ökar i takt med 

löneutvecklingen finner jag det emellertid motiverat att göra en viss upp

räkning. 
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Ersättning för nedsättning av .rncia/m·gijier för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 170000000 kr. 
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D. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

Ett bättre utnyttjande av Sveriges egna råvaruresurser är från industri-. 

handels-, regional- och arbetsmarknadspolitiska synpunkter angeläget. Ett 

investerings- och utvecklingsprogram avseende gruv- och mineralindustrin 

skall därför utarbetas. Som ett första led i detta program har riksdagen 

nyligen beslutat (prop. 1982/83: 50 bil. 6, NU 1982/83: 18, rskr 1982/83: J I IJ 
om en utökad prospektering och projektering i syfte att öka livslängden 

hos befintliga gruvor och mineralföretag samt att lägga grunden för nya 

sådana. Detta arbete är avsett att genomföras under en femårsperiod för en 

sammanlagd kostnad av 300 milj. kr. Av vikt är härvid att försöka åstad

komma en långsiktigt lönsam breddning av industrin. En utökad 

sulfidmalmsbrytning för vissa basmetaller kan vara möjlig, liksom för 

legeringsmetaller. ädelmetaller och inte minst industrimineral. Vad gäller 

särskilt lcgeringsmetaller talar även beredskapsskäl för en bättre kartlägg

ning av de inhemska tillgångarna och möjligheterna att utnyttja dessa. 

Stål- och järnmalmsproduktion har länge utgjort basen för utvecklingen i 

Norrbottens län. Även om de senaste åren har medfört stora svårigheter 

för dessa näringar kommer utnyttjandet av mineralråvarorna under över

skådlig tid ha avgörande betydelse för den industriella utvecklingen i 

Norrbotten, liksom i Västerbotten och delar av Mellansverige. framförallt 

Bergslagen. Den utökade prospekteringen och projekteringen av nya gru

vor kommer därför att inriktas mot i huvudsak dessa geografiska områden. 
Regeringen avser att i början av år 1983 inleda överläggningar med 

industrin, myndigheterna inom mineralområdet samt de fackliga organisa
tionerna om hur programmet bäst skall kunna genomföras. 

En viktig trend i råvarupolitiken sådan den har utformats i de större 

industriländerna, liksom delvis även i Sverige, under senare år har varit 

strävan att trygga den egna försörjningen med mineralråvaror. Sverige 

tillhör de länder som har en hög förbrukning av mineralråvaror per capita. 

För t. ex. nickel är den högst i världen. Vi är i många avseenden helt 

beroende av import, men är för vissa råvaror relativt stora exportörer. 

t. ex. av järnmalmsprodukter. 

Av den globala gruvproduktionen svarade Sverige år 1980 vad gäller järn 

för drygt 3 %, bly och zink för ca 2,4 %, silver för ca 1,5 % och koppar för 

ca 0,5 %. Sverige är således en betydande producent av järnmalmspro

duktcr. Även gruvproduktionen av bly, zink och koppar är omfattande. 

Vid en internationell jämförelse måste dock de flesta svenska gruvorna 

betraktas som små, även om Sverige som malmproducent betyder mycket 

från europeisk synpunkt. 

De svenska järnmalmsgruvorna har en mycket svår konkurrenssitua

tion. En minskning av sysselsättningen i denna del av gruvindustrin kom-
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mer inte att kunna undvikas. Även andra delar av gruv- och mineralindu

strin har på grund av de f. n. mycket låga metallpriserna dålig lönsamhet. 

Där finns dock möjligheter att långsiktigt växa i omfattning och betydelse. 

Utredningar m. m. 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten har i novem

ber 1982 till regeringen överlämnat ett förslag till övergripande program för 

svensk havsresursverksamhet. Programförslaget. liksom en rapport från 

statskontoret avseende havsforskningens resurser och organisation. re" 

missbehandlas f. n. Principförslag rörande havsresursverksamheten kom

mer att läggas fram i en proposition under år 1983. 

Flera utredningar arbetar f. n. med att ta fram ytterligare beslutsunderlag 

inom råvaru- och naturresursområ<let. 

Utredningen om vissa frågor inom mineralområdet (I 1982: 02) tillkal

lades under år 1982. De frågor man skall utreda är. dels om· kretsen av 

inmutningsbara mineral enligt gruvlagen bör utökas, dels hur arkivhåll

ningen av borrkärnor bör organiseras samt dels om en ytterligare regionali

sering av Sveriges geologiska undersökning (SGU) bör ske och om bergs

staten bör förstärkas. 

Inom ramen för 1981 års energikommitte (I 1981: 08J har en särskild 

arbetsgrupp nyligen påbörjat sitt arbete med att utvärdera resultaten av det 

forsknings- och utvecklingsprogram som bedrivs i Ranstad. Detta material 

skall tjäna som underlag för den belysning kommitten skall göra av hur de 

svenska skiffertillgångarna långsiktigt kan komma att utnyttjas. 

Utredningen om beredskaps- och fredskrislagring (H 1982: 05) har nyli

gen påbörjat sitt arbete och skall utvärdera den nuvarande ordningen för 

lagringsverksamheten och överväga alternativa former för beredskaps

och fredskrislagring. Härvid berörs även mineralråvarorna. 

Jag ämnar föreslå regeringen att uppdra åt Sveriges geologiska under

sökning (SG U) att i samråd med berörda intressenter utreda och belysa 

SG U :s forsknings- och utvecklingsuppgifter inom mineralområdet. SG U 

bör därvid också lämna förslag till angelägna insatser inom detta område. 

Jag avser också att föreslå regeringen att tillkalla en kommittc med 

uppdrag att göra en samlad översyn av minerallagstiftningen. 

Under år 1978 tillkallades en kommittc (Jo 1978: 01 J med uppdrag att 

utreda frågan om riktlinjerna för den framtida naturresurs- och miljöpoliti

ken. I utredningens direktiv (Dir. 1978: 7) framhölls bl. a. vikten av att 

noga pröva de olika medel som kan utnyttjas för att påverka samhällsut

vecklingen i en riktning där större hänsyn tas till behoven av en förbättrad 

hushållning med naturresurser och till miljökrav i enlighet härmed. Kom

mittens arbete slutförs f. n. 
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Internationellt arbete 

I syfte att motverka prisvariationer, som ger upphov till svårigheter för 

såväl företag som nationer, har under senare år allt flera krav ställts på att 

internationella överenskommelser skall träffas för att stabilisera råvaru
marknaderna. Dessa krav har förts fram främst av utvecklingsländer, vilka 

för sina exportintäkter och sin ekonomiska utveckling över huvud taget 

ofta är beroende av prisutvecklingen för ett fåtal råvaror. 
Under år 1982 trädde det sjätte internationella tennavtalet i kraft provi

soriskt. Avtalet skall bidra till stabilitet på tennmarknaden via buffertlager 

och kvoter. Sverige deltar i detta avtal. 
Vid UNCTAD:s (FN:s konferens för handel och utveckling) tjärde kon

ferens år 1976 fattades ett principbeslut om ett s. k. integrerat program för 
råvaror. De centrala delarna av programmet går ut på att stabilisera rå

varupriserna på en rimlig nivå genom buffertlagring eller andra åtgärder. 

Under år 1980 har beslut fattats om att bygga upp en gemensam fond för 

bl. a. finansiering av buffertlager. Avtalet har dock ännu ej trätt i kraft som 
planerat p. g. a. otillräcklig anslutning från medlemsländerna. Tiden för 

ratificering av avtalet har nu förlängts till den 30 september 1983. Sverige 

har ratificerat avtalet. 
Inom OECD !Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 

pågår sedan flera år studier om råvaror. Studierna riktar sig mot såväl 
enskilda råvaror och deras skilda förutsättningar och eventuella restriktio

ner som mot råvaruproblem av mer generell karaktär. Analysen i studierna 
har en bred ansats och behandlar såväl producent- som konsumentintres
sen. Ett arbetsprogram har fastställts som bl. a. innebär att vissa utvalda 
råvaror - av företrädesvis strategisk karaktär - skall studeras. Studier har 
färdigställts om bl. a. krom, bauxit och mangan. Vidare har beslutats att 
även kobolt, vanadin och volfram skall studeras. Avsikten är att dessa 
studier skall färdigställas under år 1983. 

Sverige deltar även i arbetet inom den internationella bly- och zinkstu

diegruppen. Med deltagande av även representanter för företag i bran

schen hålls överläggningar mellan producenter och konsumenter i frågor 

av internationellt intresse. Förutom studier inom för berörd industri vikti

ga sektorer ägnas särskild uppmärksamhet åt att ge kontinuerlig informa

tion om utvecklingen av utbud och efterfrågan. Medlemmar är, förutom de 

nordiska länderna, huvuddelen av OECD-länderna samt ytterligare ett 
antal länder bl. a. Sovjetunionen, Indien, Mexico, Zambia och Tjeckoslo

vakien. 
Samarbete mellan råvaruproducerande länder förekommer för flera me

taller och mineral, bl. a. koppar och bauxit. Strävanden att genom samord

nat handlande uppnå högre priser har dock haft endast begränsad framgång 

hittills. 
Organisationen för järnmalmsexporterande länder (APEF) har som hu-
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vuduppgift att främja en balanserad global utveckling av järnmalmsindu

strin genom att skapa bättre förutsättningar för varje enskilt medlemsland 
att vidta lämpliga åtgärder avpassade till de egna problemen. Sverige ingår 

i organisationen sedan dess grundande år 1975. Organisationen har ett 
mindre kansli och fastställer löpande ett arbetsprogram, i vilket ingår 
utredningar, sammanställningar av statistik, m. m. Utvidgade kontaker 

med konsumenter av järnmalm liksom en utvidgning av medlemskretsen 
står även på programmet. Medlemmarna är förutom Sverige, Algeriet. 

Australien, Indien, Liberia, Mauretanien. Peru, Sierra Leone och Vene

zeula. 
FN:s tredje havsrättskonferens slutförde under år 1982 sitt arbete med 

en konvention om havets nyttjande bl. a. vad avser ·mineralutvinning. 

Sverige undertecknade konventionen i december 1982. Frågan om huruvi

da Sverige även skall tillträda konventionen bereds f. n. inom regerings

kansliet. 

Myndighetsarbetet 

Den nya mineralpolitiska verksorganisationen har i allt väsentligt kunnat 
träda i funktion den 1juli1982 i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1980/ 

81: 130, NU 1980/81:43 och 67, rskr 1980/81:349) våren 1981. Uppdrags
verksamheten inom SGU har överförts till bolagsform. Bolaget benämns 
Sveriges Geologiska AB (SGAB) och har sitt huvudkontor i Luleå. SGU:s 

myndighetsuppgifter har breddats till att omfatta även de huvudsakliga 

uppgifter statens industriverk tidigare hade inom mineralområdet. Detta 

har bl. a. inneburit att SGU nu är chefsmyndighet för bergmästarämbe
tena. Nämnden för statens gruvegendom har tillförts ett eget kansli och fått 
en delvis ändrad verksamhetsinriktning. 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den centrala förvaltnings
myndigheten för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineral
hantering. 

SGU skall 
- utföra allmän geologisk kartering, 
- bedriva prognos, informations- och dokumentationsverksamhet på mi-

neralområdet, 
- handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om 

kontinentalsockeln samt fr. o. m. den 1 januari 1983 lagstiftningen om 

utländska förvärv av fast egendom m. m. vad avser gruvrättigheter. 
Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat material snabbt 

publiceras och i praktiska former görs lättillgängligt. SGU skall i övrigt på 

bästa sätt söka främja tillgodogörandet av landets mineralresurser. 
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SG U åtar sig utrednings- och undersökningsuppdrag. Uppdrags verk
samheten skall ge full kostnadstäckning. 

SGU leds av en styrelse. Chefför SGU är en generaldirektör. Inom SGU 
finns fyra enheter, två för kartering och dokumentation, en för myndig

hets- och utredningsuppgifter samt information och en för administration. 
Inom SGU finns också ett planeringssekretariat. Till SGU är också knutet 

ett kartråd, ett mineralresursråd och ett prospekteringsråd. 
Fr. o. m. den I juli 1982 är SG U chefsmyndighet för bergsstaten. 

Enligt den från den I juli 1982 gällande organisationen är antalet tjänster 

vid SGU 267 st. 

SGU är lokaliserat till Uppsala med filialkontor i Lund och Göteborg. 
Vid SGU tillämpas programbudgetering med följande programindelning, 

I. Kartering 

2. Dokumentation 
3. Myndighetsuppgifter och information 

4. Uppdragsverksamhet 
Verksamheten under programmen I - 3 finansieras från reservations

anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. 

Verksamheten under programmet 4 finansieras genom direkt ersättning 

från konsumenterna. 
Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget Sveriges 

geologiska undersökning: Utrustning. 

D I. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

136050742 
261385000 
64065000 

Reservation 11132374 

1 Anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt information 
och dokumentation. 
z Anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering och dokumenta
tion samt myndighctsuppgifter och information. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 är anslaget uppdelat på fyra program, nämli

gen I. Kartering, 2. Dokumentation, 3. Myndighetsuppgifter och informa

tion samt 4. Uppdragsverksamhet. Utgifter och inkomster för dessa pro

gram redovisas under anslaget. 
Programmet Kartering omfattar den verksamhet som syftar till att - i 

form av kartor i reguljära serier - tillhandahålla beslutsunderlag för sam

hällsplanering rörande utnyttjandet av landskapet, berggrund, jordlager 

och grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för berg
grunds-, jordarts-, geofysisk-, hydrogeologisk-, maringeologisk-. geoke

misk- samt förenklad berggrunds- och jordartskartering. 

Programmet Dokumentation omfattar den verksamhet som syftar till att 
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insamla. bearbeta och bevara uppgifter inom SGU:s kompetensområde 

som inte innefattas i de geologiska kartorna. Programmet är indelat i 

delprogram för geologisk dokumentation, grundvattendokumentation, 

geofysisk dokumentation, dokumentation av det radioaktiva fältet och 

georegister. 

Programmet Myndighetsuppgifter och information omfattar vissa myn

dighets- och utredningsuppgifter på mineralområdet samt den verksamhet 

som syftar till att informera såväl internt som externt i frågor inom det 

geovetenskapliga området. Programmet är indelat i delprogram för myn

dighets- och utredningsuppgifter samt information. 

Programmet Uppdragsverksamheten omfattar den verksamhet som fi
nansieras genom direkt ersättning från konsumenterna. Uppdragen skall 

ha nära samband med karterings- och dokumentationsverksamheten eller 

utrednings- och informationsverksamheten. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för 

verksamheten fördelar sig på program. 

I 000-tal kr 

Program 1981/82 1982/83 1983/84 beräknar 

Utfall Anvisat SGU Föredra-
ganden 

Program I. Kartering 23674 37371 42539 40296 
Avgår i inkomster 131 60 60 60 

23543 37311 42479 40236 

Program 2. Dokumentation 16303 17370 21728 15839 
Avgår i inkomster 73 95 95 95 

16230 17 275 21633 15744 

Program 3. Myndighetsuppgifler 
och information 5995 6844 9366 8130 
Avgår i inkomster 202 45 45 45 

5793 6799 9321 8085 

Program 4. Uppdragsverksamhet 200 200 

Verksamhet utanför program-
indelningen 
Nordkalottprojektet 5091 
Laboratorieverksamhet 3000 

Medels behov 45566 61385 81524 64065 

Sl'eriges geologiska undersökning 

Under de olika delprogrammen redovisar SGU - utöver pris- och löne

omräkning av medel för pågående verksamhet - medel för förändring av 

verksamheten enligt följande redovisning. Denna redovisning bygger enligt 

SGU på huvudförslaget. Rationaliseringsåtgärderna är främst förenklingar 

i produktionen och utökad ADB-användning. 
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Program 1. Kartering 

Berggrundsgeologisk kartering 

Under budgetåret kommer tryckningen av en länskarta att ske. Kostna

den för detta beräknas till ca 500 000 kr. Av detta belopp beräknas ca 

hälften. 250000 kr., kunna inrymmas i budgeten. För att jnte bryta konti

nuiteten i övriga arbeten erfordras ett engångsbelopp om 250.000 kr. 

Jordartskartering 

Utgivningen av en länskarta kommer under budgetåret 1983/84 att utgö

ra en tung post. Tryckkostnaderna för enbart denna karta uppskattas till ca 

650000 kr. Beskrivningen som. medföljer kartan kostnadsberäknas till ca 

120 000 kr. För att tryckningen av denna karta med beskrivning inte i 

alltför hög grad skall begränsa arbetet med de reguljära jordartskartorna 

begär SGU ett engångsbelopp om 550000 kr. 

Geofvsisk kartering 

Den tolkning av den tlygmagnetiska kartan som bör vara gjord före det 

att berggrundskarteringen påbörjats har inte kunnat genomföras. Medlen 

har varit otillräckliga för att ge tillräckligt försprång och valfrihet vid 

påbörjandet av nya kartblad. För en ökning av det geofysiska tolkningsar-

betet begär SGU 300000 kr. · 

Som ett hjälpmedel vid vattenprospektering utnyttjas geofysiska mätme

toder. En stor del av sådana befintliga mätningar är dock obearbetade. För 

bearbetning, kartframställning och tolkning av kartmaterialet begär SGU 

400000 kr. 
För att bestiimma jordlagertjocklek och grundvattennivåer i samband 

med jordartskartering resp. hydrogeologisk kartering, är vissa geofysiska 

mätningar angelägna. För detta ändamål begär SGU 200000 kr. 
I samband med berggrundskarteringen är det önskvärt att med seismiska 

arbeten kartlägga sedimentära bergarters lagertjocklek m. m. För detta 

begärs 200 000 kr. 

Hydrogeolo{?isk karterin& 

För delprogrammet beräknar SGU medel i enlighet med huvudalternati

vet. Den tvåprocentiga besparingen inom delprogrammet innebär bl. a. 

inskränkningar i planerna på förbättringar av kartornas basuppgifter röran

de t. ex. risker för spridning av föroreningar till grundvatten och möjlighe

ter till utvinning av teknisk energi. 

Maringeo/ogisk kartering 

för delprogrammet beräknar SGU medeli enlighet med huvudalternati

vet. 
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Förenklad berggrunds- och jordkarterinR 

De förenklade kartorna utnyttjas huvudsakligen som underlag för pro

spektering men framför allt de förenklade jordartskartorna kan också tjäna 

som underlag för andra områden inom samhällsplaneringen. 

Mätresultaten från en del äldre geofysiska mätningar finns för närvaran

de i obearbetad form. Det föreligger ett behov att viss bearbetning utförs 

samt att materialet lagras på data. Materialet skulle därigenom göras 

tillgängligt via georegistret, för i första hand prospektörer. För detta ända

mål begär SGU 850000 kr. För att öka utgivningstakten av de förenklade 

berggrundskartorna till 5 000 km2
, eller 8 kart blad, per år erfordras 450 000 

kr. 

Geokemisk kartering 

För delprogrammet beräknar SGU medel i enlighet med huvudförslaget. 

Program 2. Dokumentation 

Geologisk dokumentation 

Inom mineralsektorn och malmgeologin har SGU efter den I juli 1982 

fått särskilda arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna med statistiska och eko

nomiska uppgifter om Sveriges malmer är tillgodosedda genom flyttningen 

av industriverkets mineralbyrå till SGU. Verkets malmgeologiska kompe

tens representerades tidigare av geologer i prospekteringsorganisationen 

och av dessa har större delen flyttats till Sveriges geologiska AB (SGAB). 

För sammanställningar och dokumentation av malmer och malmanledning

ar begär SGU 500000 kr. 

Grundvattendokumentation 

För delprogrammet beräknar SGU medel i enlighet med huvudförslaget. 

En tvåprocentig besparing innebär att en viss nedskärning av antalet 

mätstationer i grundvattenobservationsnätet blir nödvändig. liksom en 

minskad kvalitetskontroll av stationer och data. 

Geofysisk dokumentation 

För delprogrammet beräknar SGU medel i enlighet med huvudförslaget. 

Dokumentation av det radioaktiva fältet 

Verksamheten inom delprogrammet syftar dels till att tillhandahålla 

uppgifter om det naturliga radioaktiva fältet och fördelningen av de ra

dioaktiva ämnena uran, torium, kalium och. deras dotterprodukter i berg

grund. jordarter och grundvatten, dels att öka kunskapen om naturlig 

urlakning, transport och utfällning av dessa ämnen. 

För en ökning av markuppföljning och fältundersökningar av flygradio

metriska mätningar. flygmätningar av alunskiffer- och granitområden samt 
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för viss dokumentation i anslutning till radonfrågorna begär SGU 1450000 

kr. 

Geokemisk dokume11tatio11 

För budgetåret 1982/83 har inga medel anvisats för detta delprogram. 

Inom delprogrammen förenklad berggrunds- och jordartskartering samt 

geokemisk kartering finns dock medel avsatta för geokemisk dokumenta

tion. 
SGU anser att ett särskilt delprogram bör inrättas för att bl. a. följa upp 

den accelererande kemiska påverkan naturen utsätts för. SGU begär för 

kemiska analyser med en bredare elementfördelning 500000 kr. 

Grusinvelltering och gru.rnrkiv 

Något särskilt delprogram för detta ändamål finns inte under budgetåret 
1982/83 dock har SGU fön.lelat om medel från annan verksamhet till 

uppbyggnaden av ett grusarkiv. 
För en snabbare uppbyggnad och en utvidgning av grusarkivet begär 

SGU 950000 kr. 

Torvinventering med ton·arkiv 

Något särskilt delprogram för detta ändamål finns inte under budgetåret 

1982/83. SGU har till torvarkivet inom anslaget fördelat om medel från 

annan verksamhet. 
De stora kvalitetsskillnader som finns inom och mellan olika torvområ

den har stor betydelse för utnyttjandet av torv som energiråvara. Det är 
betydelsefullt för det ekonomiska utbytet att torvintressenterna bryter och 
bearbetar den bästa och värdefullaste torven. För att öka kunskaperna på 
detta område krävs. enligt SGU, en anslagsfinansierad torvmarksinvente
ring. För torvmarksinventering och för en utvidgning av torvarkivet begär 

SGU I 550000 kr. 

Georcgister 

Den treåriga uppbyggnaden av georegistret påbörjas under budgetåret 

1982/83. Den fortsätter under budgetåret 1983/84 med systemteknisk ut

veckling samt genomförandet av ett pilotprojekt då information från ett 

begränsat område lagras i registret. För den fortsatta uppbyggnaden av 

georegistret begär SGU 240000 kr. 

Program 3. Myndighetsuppgifter och information 

Myndighets- och utredning.rnppgifter 

Delprogrammet består av den verksamhet som den I juli 1982 fördes 
över från statens industriverk till SGU, dvs. handläggning av ärenden 

enligt minerallagarna samt prognos- och utredningsarbete inom mineral

sektorn. 
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För att täcka vissa kostnader som uppkommit i samband med överfö
ringen begär SGU 300000 kr. 

Information 

SGU:s bibliotek bör vara ett ansvarsbibliotek för den geovetenskapliga 
sektorn i landet. I syfte att uppnå detta bör en indexering av den geove
tenskapliga litteraturen genomföras samt en litteratursökningsfunktion 
byggas upp. För detta begär SGU 250000 kr. För driften av borrkärnarki
vet i Håksberg begär SGU 150000 kr. Från allmänhet. skolorm. fl. efter
frågas information på geoområdet. För att tillgodose detta begär SGU för 
skärmutställningar 150000 kr. För att bygga upp ett informations- och 
rådgivningssystem begär SGU 350000 kr. 

Program 4. Uppdragsverksamhet 

Uppdragen under budgetåret 1983/84 väntas bestå av vattendomstols
ärenden, vissa naturvårdsundersökningar samt sand- och grusinventering
ar. 

Verksamhet utanför programindelningen 

Nordkalott projektet 

Projektet är samnordiskt och syftar till att definiera malmförande forma
tioner och strukturer på Nordkalotten. 

Projektet påbörjades år 1980 och beräknas pågå t. o. m. budgetåret 1985/ 
86. Projektet finansieras t. o. m. budgetåret 1982/83 med medel från ansla
get C 5. Åtgärder för ökad sysselsättning i Norrbottens län. 

För budgetåret 1983/84 begär SG U för projektet 5 091 000 kr. 

Lahoratorieverksamheten . 

Efter SGU:s delning den I juli 1982 - då i det närmaste all uppdrags
verksamhet fördes över till SGAB - saknar delar av laboratorieverksam
heten avnämare. För att täcka de i stora delar fasta kostnaderna för 
verksamheten begär SGU 3 000000 kr. 

Föredragandens Öl'erväganden 

SGU:s verksamhet har breddats och bedrivs i delvis nya former. Det är 
angeläget att verksamheten konsolideras men också att arbetet med att 
effektivisera verksamheten drivs vidare. 

SGU har en viktig roll att spela bl. a. vad gäller att främja tillgodogöran
det av landets mineralresurser. Jag vill särskilt härvid poängtera betydel
sen av SGU:s verksamhet med förenklade kartor samt det nyligen startade 
georegistret. För förenklad berggrunds- och jordartskartering har jag ut

över huvudalternativet beräknat 500000 kr. 
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Vad gälla det s. k. Nordkalottprojektet bör detta liksom tidigare finansi

eras i särskild ordning. 

Jag har inte beräknat några särskilda medel för laboratorieverksamhe

ten. Jag avser dock föreslå regeringen att uppdra åt SGU att i samråd med 

berörda intressenter utreda och belysa SGU:s forsknings- och utvecklings

uppgifter inom mineralområdet. 

För nästa budgetår bör medel för SGU:s övriga verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 64 065 000 

kr. 

D 2. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

198 l/82 Utgift 8 817239 Reservation 8953 282 

1982/83 Anslag 800 000 

1983/84 Förslag 1277000 

Anslaget är avsett att finansiera SGU:s investeringar i mer kostnadskrä

vande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalet belastar 

de program inom vilka utrustningen används. Utrustningen som anskaffas 

med anlitande av utrustningsanslaget tillförs SGU :s utrustningskapital. 

Medel motsvarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet 
omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Det oavskrivna värdet av SG U: s utrustningskapital var den 30 juni 1982 

23,6 milj. kr. Detta innefattar utrustning till ett värde av 19,2 milj. kr. som i 

samband med delningen av SGU den I juli 1982 fördes över till SGAB. 

Motsvarande fördelning av den per den 30 juni 1982 på anslaget inne

stående reservation har gjorts varvid 6,4 milj. kr. överförts till SGAB och 

resterande 2,5 milj. kr~ kvarstår, att disponeras av SGU, som reservation 

under anslaget. 

Sveriges geologiska undersökning 

Anslaget bör för budgetåret 1983/84 uppgå till 1 345 000 kr. Investerings

behovet omfattar ersättning av avskriven och utrangerad utrustning samt 

ersättning av viss utrustning som vid delningen av SGU förts till SGAB. 

Dessutom innefattar investeringsbehovet nyanskaffningar för rationalise

ringar och kvalitctshöjning av pågående verksamhet. 

Fiiredragande"tzs överväganden 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag medelsbehovet för utrustningsde

taljer till ett värde överstigande 10 000 kr. till I 277 000 kr. Av beloppet 
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avser 835 000 kr. ersättning av äldre försliten utrustning. För nyanskaff

ning för rationalisering och kvalitetshöjning av pågående verksamhet har 

jag beräknat 442000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ~freriges geologiska undersökning: UtrustninR för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 277 000 kr. 

D 3. Bergsstaten 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2217205 

2076000 

2209000 

Bergsstatens verksamhet styrs i stort av den gruvrättsliga lagstiftningen 

framför allt gruvlagen ( 1974: 342) och gruvförordningen ( 1974: 344). Bergs

statens myndighets- .och kansliuppgifter omfattar i huvudsak ärenden om 
förvärv och försvar av gruvrättigheter, att anvisa områden för gruvdrift, 

torvutvinning m. m. och att utöva teknisk inspektion av och tillsyn över 

gruvdrift och undersökningsverksamhet. 
Genom den omorganisation som skett på mineralverksområdet är 

fr. o. m. den I juli 1982 Sveriges geologiska undersökning (SGU) chefs

myndighet för bergsstaten. Bergsstaten är organiserad på ett nordligt och 
ett sydligt distrikt med expedition i resp. Luleå och Falun. Chef för varje 

distrikt är en bergmästare. 

1982/83 

Personal 

Handläggande personal 5 
Övrig personal 5 

10 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1544000 
Lokalkostnader 354000 
Kungörelsekostnader 178000 

Summa 2076000 

Beräknad ändring 1983/84 

SGU 

+118000 
+ 51000 
+ 18000 

+187000 

Före
draganden 

+ 64000 
+ 51000 
+ 18000 

+133000 

Med stöd av minerallagstiftningen och motsvarande äldre lagstiftning tas 
genom bergsstatens försorg ut vissa avgifter på det gruvrättsliga området. 

Vidare skall enligt förordningen (1966: 351) angående tillämpningen av 

kontinentalsockellagen (1966: 314) avgift erläggas till Sveriges geologiska 
undersökning för tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt på kontinental-

7 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bi/af?a 14 
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sockeln (före den I juli 1982 statens industriverk). Samtliga dessa avgifter 

redovisas på statsbudgetens inomstsida under titeln 2528 Avgifter till 

bergsstaten. Avgifterna beräknas uppgå till sammanlagt ca 4,4 milj. kr. för 

vardera av budgetåren 1982/83 resp. 1983/84. Motsvarande avgifter upp

gick budgetåret 1981/82 till 6.7 milj. kr. 

S1·eriges geologiska undersökning 

En allt större del av bergsstatens resurser tas i anspråk för markanvis

ningsförrättningar för torvbrytning. För ett stort antal beviljade torvbear

betningskoncessioner har markanvisning ännu ej aktualiserats. Om detta 

sker för huvuddelen av koncessionerna kommer bergsstaten, p. g. a. be

gränsade resurser, ej att kunna tillgodose efterfrågan. Planerna att utnyttja 

torv som energikälla löper därigenom risk att bromsas upp och försenas. 

Medel begärs för inköp och drift av terminalutrustning. Denna skulle 

möjliggöra för bergsstaten att utnyttja ett redan existerande ADB-baserat 

inmutnings- och utmålsregister på SG U och därigenom rationalisera regis

terhållningen avsevärt och dessutom förbättra möjligheterna till en snabb 

informationsgivning. 

I. Pris- och löneomräkning + 127 000 kr. 

2. SGU har inte redovisat något huvudförslag eftersom en tvåprocentig 

besparing är svår att genomföra för en liten myndighet som bergsstaten 

med dess begränsade möjligheter till rationaliseringar. 

3. Medel för inköp och drift av terminalutrustning +60000 kr. varav 

40000 kr. utgör en engångsanvisning för inköp av utrustningen. 

Fiiredrag11ndens öl'erl'iiganden 

För nästa budgetår bör medel för bergsstatens verksamhet beräknas i 

huvudsak med utgångspunkt i SGU:s huvudförslag. Jag beräknar därut

över 60000 kr. för inköp och drift av terminalutrustning. Med hänvisning 
till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 209 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bergsstaten för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 

av 2209000 kr. 

Nämnden för statens gruvegendom 

Statens gruvegendom förvaltas sedan den I juli 1973 av nämnden för 

statens gruvegendom. Från att tidigare ha avsett i huvudsak endast gruv

rättigheter eniigt gruvlagen ( 1974: 342) och dess föregångare omfattar nu 

nämndens förvaltning även andra typer av mineralfyndigheter. bl. a. indu

strimineral. Nämnden, som beslutar i frågor om upplåtelse av gruvegendo

men, svarar för att egendomen tas till vara på bästa sätt och. där så är 

lämpligt utökas. Utökningen sker huvudsakligen genom prospektering. 
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Nämnden skall särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde 

och ta initiativ till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utbytet av 

gruvegendomen. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 beslutar nämnden även om 

bidrag för prospektering av vissa mineral (SFS 1982: 580). Bidragen kan 

utgå till svenska företag för ökad egen prospektering av mineral som inte 

utvinns för sitt energi- eller bränsleinnehåll. Bidraget skall i allmänhet 

lämnas med högst 50% av kostnaderna för ett enskilt projekt och till högst 

fyra år. Bidraget skall avse annan prospektering än sådan som utförs vid 

gruvor i drift. 

Den nya mineralpolitiska verksorganisation som trädde i kraft den 1 juli 

1982 innebar bl. a. att nämnden fick egna kansliresurser. Dessa övertogs 

från statens industriverk som tidigare svarat för nämndens kanslifunk

tioner. Nämnden leds av en styrelse på högst sju ledamöter. Inom nämn

den finns två enheter, en för prospektering. mineraltekniska undersökning

ar och ekonomisk utvärdering samt en för ekonomi och förvaltning. 

Antalet anställda den I juli 1982 var 13. 

D 4. Statens gruvegendom: Prospektering m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

163088068 
158400000 

61238000 

Reservation 18988932 

1 Statens gruvegendom: Prospektering och brytvärdhetsundcrsökningar. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för prospekteringsverksamhet. bryt

värdhetsundersökningar samt för statligt bidrag till prospektering. 

Nämnden för statens gr111·egendom 

Utgångspunkten för budgetförslaget är att nämnden skall gå vidare med 

den verksamhet som lagts fast under de senaste åren. Detta innebär att den 
målinriktade prospekteringen med tyngdpunkten lagd på legeringsmetaller 

och industrimineral utvecklas vidare. Det ligger också i nämndens intresse 

att försöka upprätthålla en gruvdrift på längre sikt vid de helägda statliga 

gruvfyndigheterna. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Nämnden för Före-
statens draganden 
gruvegendom 

Anslag 

Prospektering 57 400000 +10102000 +2 790000 
Bryt värdhetsundersökningar I 000000 + 1700000 +48000 

58400000 +11802000 +2838000 
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Nämndens prospckteringsverksamhet för budgetåret 1983/84 bedöms få 

en inriktning mot fyra huvudområden: 

- Fortsatt prospektering inom de definierade ma/mprm·inser. där redan 

en aktiv. målinriktad prospekteringsverksamhet har etablerats på 

grundval av tidigare utförd basprospektering. 

- Prospektering i tillkommande malmprol'inser inom geografiska områ

den där en utvärdering i fält av den under senaste åren utförda baspro

spekteringen för närvarande pågår. 

- Omfattande prospekterinr: inom Stekenjokkområdet med syfte att utöka 

malm basen. 

- Projekt inom ramen för l'erksamheten med prospekteringsstiid. Initiati

vet till dessa projekt förutses komma från intressenter inom gruvnäring

en. 

Resursmässigt förutses tyngdpunkten komma att ligga på undersökning

ar av enskilda fyndigheter inom de olika malmprovinserna. 

Nämnden har av regeringen beviljats särskilda medel för att genomföra 

ett tvåårigt basprospekteringsprogram i Norrbottens län med början bud

getåret 1982/83. Vissa uppslag som framkommer i samband med detta 

program kan komma att beläggas med prospckteringsarbetcn under bud

getåret 1983/84. 

Mineraltekniska undersökningar, brytvärdhetsundersökningar, av skif

tande omfattning utförs för att så snabbt som möjligt avgöra en minerali

serings ekonomiska förutsättningar och för att vara ett aktivt styrmedel 
under hela prospcktcringsskedct. Vidare utgör det tekniskt-ekonomiska 

underlagsmaterialet tillsammans med övriga prospekteringsresultat en bas 
vid exploatering av den statliga gruvegendomen. 

Då ett allt större antal mineralfyndigheter blir föremål för mera detaljera

de undersökningar, kräver detta nödvändigtvis ökade medel för brytvärd

hctsundersökningar av skilda slag, främst på mincralberedningssidan och 
för kvalitetstestning. 

Vad gäller prospekteringsstödet saknar nämnden ännu erfarenhet, var

för man för budgetåret 1983/84 beräknar det till samma andel av anslaget 

som för innevarande budgetår. 

Föredragandens ö1·erväganden 

För nästa budgetår bör medel för nämndens prospekteringsverksamhet 

beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Jag vill erinra om riksdagens nyligen fattade beslut (prop. 1982/83: 50, 

NU 1982/83: 00, rskr 1982/83: 00) om program· för utökad prospektering 

m. m. Vid planeringen och genomförandet av detta program spelar självfal

let nämnden tillsammans med övriga intressenter inom gruv- och mineral

industrin en viktig roll. 

Vad gäller prospekteringsstödet har jag inget att erinra mot nämndens 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 lndustridepartementd 101 

beräkningssätt. Prospekteringsstöd bör under budgetåret få utgå med 

högst 16 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag anfört och till sammanställningen hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen 

I. att bemyndiga regeringen att under budgetåren 1984/85-1986/87 

ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens 

för statens gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden om 

högst 40000000 kr. för budgetåret 1984/85. 26000000 kr. för 

budgetåret 1985/86 och 17 000 000 kr. för budgetåret 1986/87 

2. att till Statens gruvegendom: Prospektering m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 61238000 kr. 

D 5. Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6928295 

7470000 

11454000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för nämndens för statens gruvegen

dom kansli samt för förvaltning av statens gruvegendom. 

Nämnden för statens gruvegendom 

Nämnden kan genomföra sin uppgift att förvalta statens gruvegendom 

på flera olika sätt. Utmål och andra rättigheter kan utarrenderas till olika 

företag för brytning. Nämnden kan även bryta fyndigheter i samarbete 

med olika företag eller i egen regi. 

För närvarande sker förvaltning av exploaterade fyndigheter enbart 

genom utarrendering av statens rättigheter till olika gruvföretag. Nämnden 

har f. n. inget exploaterat objekt eller någon fyndighet där exploatering är 

nära förestående för vilken annan förvaltningsform övervägs. 

1982/83 

Personal 

l:;landläggande personal Il 
Ovrig personal 2 

Anslag 

Förvaltningskostnader 4245000 
Lokalkostnader 75000 
Inmutningskostnader 2000000 
U tmålsläggningar 150000 
Kommunala skatter 1000000 
Latenta kronoandelar 

7470000 

Beräknad ändring 1983/84 

Nämnden för 
statens 
gruvegendom 

+l 

+ 677000 
+ 175 000 

+ 50000 

+4000000 

+4902000 

Före
draganden 

- 241000 
+ 175000 

+ 50000 

+4000000 

+3984000 
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Senast vid utgången av år 1983 har nämnden att ta ställning till begag
nande av kronoandelar i ett stort antal utmål (332 st 1982-07-01) av äldre 

datum enligt övergångsbestämmelserna i 1974 års gruvlag. En utredning 
inom nämnden har visat att staten av olika skäl saknar intresse av delägar

skap i 142 av utmålen. Beträffande övriga 190 har konstaterats att staten 
kan ha intresse av att utnyttja sin rätt till kronoandel. Skälen till detta är 

bl. a. att ett stort antal av dessa utmål utgör malmreserver till befintliga 
anrikningsverk eller reserver för konsolidering av andra i dag vilande 

fyndigheter. Andra skäl för att tillförsäkra staten ett inflytande i utmål är 
att de utgör prospekteringsuppslag eller har betydelse för staten från 

bcredskapssynpunkt. 
Genom omorganisationen på mineralverksområdet har nämndens arbete 

i viss mån förändrats och uppgifter har tillkommit. Uppgifter som tillkom

mit är beredning och beslut beträffande prospekteringsstöd samt ansvar 
för ekonomi- och personaladministrationen. 

Nämndens arrendeintäkter väntas under budgetåret I 983/84 uppgå till ca 

15 milj. kr. 
I. Pris- och löneomräkning +629000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en minskning med 162000 kr. 
Denna besparing innebär en reducering av antalet prospekteringsprojekt. 

3. För begagnanåe av statens rätt till latenta kronoandelar +4 000000 

kr. som engångsanvisning. 
4. För ökade kostnader för försvar och förvaltning i samband med 

begagnandct av statens rätt till latenta kronoandelar + 135 000 kr. 
5. För övriga uppgifter inom nämnden behövs en förstärkning med 

138000 kr. 

Föredragandens överl'iiganden 

För nästa budgetår bör medel för nämndens egendomsförvaltning beräk
nas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. Jag beräknar därutöver 
4000000 kr. för begagnande av statens rätt till latenta kronoandelar. Jag 
räknar också med att medelsbehovet för åttrställningsarbetet i Adak mins

kar med 280000 kr. Med hänvisning till vad jag anfört och till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget till 11454000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens gruvegendom: Egendomsförl'a/tning m. m. för bud

getåret 1983/84 ett förslagsanslag av I I 454000 kr. 
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D 6. Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

I 983/84 Förslag 

2328417 

2213000 

2285000 

Reservation 

103 

130728 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall enligt sin 

instruktion (1979: 34, ändrad 1981: 593) verka för samordning av svensk 

verksamhet som innefattar nyttjande. skydd eller utforskande av havet 

eller som annars har ankytning till havet. Delegationen skall också verka 

för att havsresursverksamheten såväl vid myndigheter och organisationer 

som inom svenskt näringsliv främjas och stöds. Det åligger delegationen 

särskilt att utarbeta ett förslag till program för svensk havsresursverksam

het samt lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningsta

ganden i frågor som rör utnyttjande eller skydd av havet. I delegationen 

ingår representanter för samhällsintressena och olika fackområden. Hos 

delegationen finns ett kansli, som är förlagt till Göteborg. 

1981/83 

Personal 

ljandläggande personal 4 
Ovrig personal 1 

Anslag 

Förvaltningskostnader I 395000 
Lokalkostnader 168000 
Utredningskostnadcr 650000 

2213000 

Beräknad ändring 19113184 

Delega
tionen 

+l 

+143000 
+ 28000 
+ 65000 

+236000 

Före
draganden 

+ 101000 
- 2000 
- 27000 

+ 72000 

Delegationen för samordning al' hm·sres11r.1Terksamheten 

Nyttjandet av havet och dess resurser har under de senaste decennierna 
varit föremål för stark utveckling och stora förändringar. Det snabbt viix
ande behovet av havet som råvarukälla har skapat nya näringsmöjligheter. 

De ökande föroreningarna i havet utgör ett hot, om vilket man ännu har 

mycket bristfälliga kunskaper. 

Delegationen framhåller att det för Sverige är angeläget att bättre utnytt

ja de möjligheter som havet och den internationella havsresursverksamhe

ten erbjuder och att tillsammans med andra länder ta ett långsiktigt ansvar 

för miljöproblemen. Dessa frågor rör för svensk del stora värden. inte 

minst när det gäller sysselsättning och bytesbalans med omvärlden. Dele

gationen har i ett förslag till övergripande program för svensk havsresurs

verksamhet. som den 10 november överlämnats till regeringen. t:il. a. läm

nat förslag till åtgärder inom olika områden för främjande av svensk 
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havsresursverksamhet. Enligt delegationen bör ett bättre utnyttjande av 

samhällets ansträngningar kunna påräknas om det övergripande program

met får tjäna som grund för en målinriktad samverkan med utgångspunkt i 

havsresursverksamhetens delvis speciella förutsättningar. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. + 123 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en nedskärning med 47 000 

kr. En sådan nedskärning faller väsentligen på anslagsposten utredningar 

eftersom delegationens verksamhet är sådan att möjligheterna att genom 

rationaliseringar göra besparingar är ytterst begränsade. 

3. För en ny assistenttjänst samt ändrad löneställning för en handläg

gartjänst + 112 000 kr. 

Föredragandens iil'erväganden 

Delegationen har nyligen fullgjort den viktiga uppgiften att upprätta ett 

övergripande program för havsresursverksamheten. Jag delar den uppfatt

ning som förs fram i förslaget, att ett ökat utnyttjande av havsresurserna 

öppnar nya möjligheter inte minst för svenskt näringsliv. Programförslaget 

remissbehandlas f. n. med utgångspunkt att förslag rörande svensk havsre

sursverksamhet skall kunna läggas fram i en proposition till riksdagen 

under år 1983. 

För nästa budgetår bör medel för delegationens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i delegationens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Delegationen för samordning m· hal'sre.wr.1·l'erksamheten för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 2 285 000 kr. 
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E. ENERGI 

Utvecklingen under år 1982 m. m. 

En aktiv energipolitik ställer krav på omfattande investeringar. I enlig

het med riksdagens beslut skall oljeberoendet kraftigt minskas och förut

sättningar skapas för en avveckling av kärnkraften. En utveckling skall ske 

mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga. helst förnybara och 

inhemska. energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Omfattande 

energiinvesteringar lägger också en väsentlig grund för en långsiktig ut

.veckling mot ökad produktion och ökad sysselsättning. 

Regeringen föreslog därför i den ekonomisk-politiska propositionen 

{prop. 1982/83: 50) åtgärder för att få till stånd strategiskt betydelsefulla 

energiinvesteringar. För att intensifiera fjärrvärmeutbyggnaden i den ut

sträckning som är önskvärd föreslogs ett tillfälligt statligt stöd till investe

ringar i fjärrvärmedistributionsanläggningar. För att öka investeringarna i 

torveldade förbränningsanläggningar föreslogs att bidrag skall kunna erhål

las till anläggningar som beställs under år 1983. Vidare föreslogs ett tillfäl

ligt bidrag till vissa energibesparande åtgärder i befintliga byggnader. 

I den ekonomisk-politiska propositionen föreslogs också ett anslag om 

700 milj. kr. till en ny stödform som syftar till att komplettera nuvarande 

stödformer inom energiområdet och till att undanröja de hinder som kan 

finnas hos industrin när det gäller att leverera utrustning avsedd för ener

giområdet. En delegation (I 1982: 07) för att handha frågor om upphandling 

inom energiområdet har tillkallats för att säkerställa att investeringarna 

kommer igång tillräckligt snabbt. En huvuduppgift för delegationen är att 
samordna och medverka vid större upphandlingar av energiutrustning. 

I det inom regeringskansliet pågående omorganisationsarbetet har beho

vet av en samordning av energiuppgifterna särskilt uppmärksammats. An

svaret för alla frågor om energitillförsel samlas inom industridepartementet 
som också får ansvaret för samordning och vissa övergripande uppgifter 
vad gäller energihushållning. En interdepartemental arbetsgrupp under 

ledning från industridepartementet avses tillsättas för att samordna åtgär

derna inom energihushållningsområdet. 

Energianvändningens utveckling 

Energianvändningen i Västeuropa och Nordamerika har minskat under 

såväl år 1980 som år 1981. Energianvändningen i Europa exkl. Östeuropa 

var år 1981 ca 3 % lägre än energianvändningen år 1980. Orsakerna till den 

minskade energianvändningen är främst den ekonomiska lågkonjunkturen 

och en förbättrad energihushållning till följd av bl. a. högre energipriser. 

Till följd av övergång till andra energikällor har minskningen av oljean-
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vändningen varit större än minskningen av den totala energianvändningen. 

I alla industriländer har den förda energipolitiken syftat till att minska 

oljeberoendet genom energihushållning och övergång till andra energikäl

lor. 

Även i Sverige har energianvändningen minskat. Energianvändningen 

var år 1981 4.6% lägre än år 1980. Energisparkommitten har efter samråd 

med statens industriverk och statistiska centralbyrån redovisat en beräk

ning av hur användningen och tillförseln av energi har utvecklats under år 

1982. En prognos avseende utvecklingen under år 1983 har också gjorts. 

Beräkningen framgår av följande tabell. 

Förbrukningskategori 

Industri 
Transporter 
Bostäder. service m. m. 
Total slutlig ;mvändning 
Förändring från föregående år. <:;(. 
Överförings- och omvandlingsför-

luster2 
Totalt tillförd energi3 

Total tillförsel, temperaturkor
rigerad 

Energi i TWh 1 

1981 1982 
Prel. 

137 132 
74 74 

159 153 
370 359 
-4.6 -2.9 

23 24 
393 383 

387 382 

1983 
Prognos 

138 
74 

150 
362 
+0,8 

25 
387 

387 

1 TWh (terawattimme)= I miljard kilowattimmar 
2 Inkl. egenförbrukning i energiomvandling~anläggningar texkl. raffinaderier) 
-' Exkl. vedbränsle för bostäder. service m. m .. olja och oljeprodukter för raffinade
ribränsle inkl. asfalt m. m. samt olja för icke energiändamål. 

Förändringar i energi- och elanvändning mellan åren 1981 och 1982 och 

beräknad förändring mellan åren 1982 och 1983 framgår av följande tabell. 

Förbruknings- Energianvändning Procentuell förändring 
Kategori år 1981. TWh 

Totalt därav el 1981-1982 1982-1983 
Totalt El Totalt El 

Industri 132 40 -3.7 0.0 4,3 5.8 
Transporter 74 2 -0.4 0,0 0,0 0,0 
Bostäder. service m. m. 153 46 -3.5 7.9 -2.0 4.1 
Total slutlig 
användning 359 88 -2,9 4.1 0,8 4,7 

Tillförseln av energi kan beräknas fördela sig på primära energislag 

enligt följande tabell. Härvid anges för vattenkraft och kärnkraft brutto

produktionen, alltså inkl. egenförbrukning i kraftanläggningarna. 
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Olja 1 

Kol, koks 
Lutar. ved. avfall 
Vattenkraft 
Kärnkraft 
Nettoimport av el2 

Totalt 

112 TWh = I miljon ton olja. 
2 ( - ) anger export. 

Energi i TWh 1 

1981 

243 
18 
37 
60 
38 
-3 

393 

1982 
Prel. 

228 
21 
35 
57 
39 

3 
383 

1983 
Prognos 

22:! 
24 
38 
61 
41 

387 

107 

Av de här redovisade tabellerna framgår att den totala energianvänd

ningen i landet har minskat under såväl år 1981 som år 1982. Detta speglar 

dels anpassningen till högre energipriser, framför allt på olja, dels den 

fortsatt svaga industriella utvecklingen. 

Vidare framgår att oljans andel av energitillförseln har minskat från 62 % 

år 1981 till 60% år 1982. 

En närmare redogörelse för produktionen av elektrisk energi lämnas i 

det följande under rubriken Elförsörjning. 

Utredningar 

Regeringen tillkallade hösten 1981 en parlamentarisk kommitte (! 

1981: 08) om åtgärder för att säkra kärnkraftens avveckling och ett fortsatt 

minskat oljeberoende. Kommitten, som har tagit namnet 1981 års energi

kommitte. har till uppgift att föreslå åtgärder på lång sikt för Sveriges 

energiförsörjning. Inom kommitten bedrivs f. n. ett antal delutredningar. 

Så långt som möjligt har man härvid sökt utnyttja resurserna hos de statliga 
organ som efter den l juli 1983 kommer att ingå i statens energiverk. 

Delutredningarna skall vara avslutade senast den l oktober 1983. Därefter. 

intensifieras kommittens arbete med att analysera materialet, göra övervä

ganden och utforma förslag. Kommitten beräknas avge ett betänkande mot 

slutet av år 1984. 

Delegationen (11979: 01 J för solvärme och bränslen som kan ersätta olja, 
oljeersättningsdelegationen ( OED ), erhöll tilläggsdirektiv i juni 1982. OED 

skall bl. a. leda och samordna arbetet med oljeersättningsprogrammet och 

den av riksdagen antagna planen för introduktion av alternativa drivmedel. 

OED skall dessutom utvärdera oljeersättningsfondens stöd till åtgärder för 

att ersätta olja. Utvärderingen skall redovisas till regeringen senast den 15 

april 1983. 

I riksdagens energipolitiska beslut våren 1981 (prop. 1980/81 :90, NU 

1980/81: 60, rskr 1980/81: 381) ingick ett beslut om riktlinjer för en· omor

ganisation av myndigheter m. fl. organ inom energiområdet fr. o. m. den I 

juli 1982. Mot bakgrund av förslag från organisationskommitten (i 
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1981 :04) får statens energiverk m . .fl. organ inom energiområdet !OKEJ 

Jade den dåvarande regeringen i budgetpropositionen 1982 (prop. 1981 I 

82: 100 bil. J 7) fram förslag till organisation och resurser för statens energi

verk. oljeersättningsfonden och energiforskningsnämnden. Riksdagen be

slutade (NU J 981/82: 28. rskr 1981182: 246) att inrättandet av statens ener

giverk skall ske den I juli 1983. Riksdagen uttalade i det sammanhanget att 

oljeersättningsfonden borde inordnas i energiverket. Energiforsknings

nämnden inrättades i enlighet med riksdagens beslut !NU 1981/82: 30. rskr 

1981/82: 356) den 1 juli 1982. 

OKE har i tilläggsdirektiv (Dir 1982:45 I fått i uppdrag att bl. a. lämna 

förslag till hur oljeersättningsfonden kan föras in i verket. OKE överläm

nade i oktober 1982 anslagsframställning för budgetåret 1983/84 för statens 

energiverk. m. m. Med utgångspunkt i resultatet av OKE:s arbete läggs i 

det följande fram förslag till riktlinjer för verkets organisation m. m. 

Flera utredningar har behandiat styrmedel inom energiområdet. Nyligen 

har remissbehandlingen avslutats av dels betänkandet (SOU 1981: 69) Pris 

på energi av kommitten om principer för taxor _och priser inom energiområc 

det. dels betänkandet (SOU 1981: 94) Energisamverkan stat-kommun-nä

ringsliv av utredningen om styrmedel för näringslivets energihushållning, 

dels energiskattekommittens betänkande (SOU 1982: 16) Skatt på energi. 

Avsikten är att behandla frågan om energiskattens utformning i en proposi

tion under våren 1983. 

Under år 1982 har flera andra utredningar varit i verksamhet. De be

handlas i det följande i samband med redovisningen av respektive sakom

råde. 

t:nerg i hus hål I ning 

I riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken våren 1981 ingick 
riktlinjer för ett samlat energihushållningsprogram för 1980-talet. 

Målet för detta program är att - med beaktande av samhälleliga mål och 

ekonomiska förutsättningar - nå lägsta möjliga nivå på energianvändning

en. Tyngdpunkten ligger med hänsyn till nödvändigheten av att snabbt 

minska oljeberoendet på åtgärder med effekt på kort och medellång sikt. 

Programmet skall mot bakgrund av erfarenheterna av vidtagna energihus

hållningsåtgärder och eventuella behov av ändrad inriktning omprövas i 

mitten av 1980-talet. Energisparkommitten (I 1974: 5) har i tilläggsdirektiv 

(Dir 1982: 44) fått i uppdrag att förbereda och inleda arbetet med att 

utarbeta underlag för denna omprövning. Från den 1 juli 1983 kommer 

uppgiften att åvila statens energiverk. 

Effektiviteten i energisparandet behöver ökas. En samordnad planering 

måste utgöra grunden för kommunernas insatser inom energiområdet. De 

regler som gäller för kommunernas ansvar och befogenheter inom detta 

område kommer därför att ses över. Även det statliga energisparstödet 

kommer att prövas i syfte att öka möjligheterna att styra stödet till den 

bebyggelse där det får bäst effekt. 
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Statens industriverk har i uppdrag att kontinuerligt bedriva utredningar 
om industrins energianvändning. I verkets uppgifter ingår vidare att beva

ka frågor som rör utvecklingen av energianvändningen inom olika industri

branscher. För att föra ut kunskaper om energihushållningsåtgärder har 

verket medverkat till att ge ut ett antal energisparhandböcker för bl. a. 

olika industribranscher. Under år 1982 har energisparhandböeker publice

rats avseende bl. a. tegel-, plast- och trävaruindustrier. 

Tillkomsten och lokaliseringen av nybyggnad. eller utbyggnad av vissa 

större industriella eller liknande anläggningar skall enligt I 36a § byggnads

lagen prövas av regeringen från bl. a. energisynpunkt. Under år 1982 har 

regeringen i beslut i ett antal ärenden som avsett utvidgad verksamhet 

fastställt särskilda villkor i fråga om energihushållningen. 

I det samlade energihushållningsprogrammet för 1980-talet ingår som en 

viktig del den tioåriga energisparplan för befintlig bebyggelse som riksda- · 

gen beslutade om våren 1978 (prop. 1977/78: 76. CU 1977/78: 31. rskr 1977/ 

78: 345). Planen har omprövats av riksdagen våren 1981 <prop. 1980/ 

81: 133. CU 1980/81: 37. rskr 1980/81: 384). Riktpunkten för verksamheten 

är nu en nivå som motsvarar en minskning av den årliga energianvändning

en i byggnadsbeståndet med ca 48 TWh brutto. varav en mindre del 

beräknas komma att genomföras efter år 1988. 

Konsumentverket bevakar i sitt arbete rörande hushållens energian

vändning bl. a. marknadsföring av produkter inom energiområdet. Verket 

genomför också provning av olika produkter inom energiområdet. 

Riktlinjer för energisparande inom transportområdet har angetts genom 

riksdagens trafikpolitiska beslut våren 1979 (prop. 1978/79: 99, TU 1978/ 

79: 18. rskr 1978179: 419). Ett särskilt program för energisparande inom 

lastbilstrafiken genomförs f. n. av transportrådet i samarbete med berörda 

organisationer. 
Enligt förordningen ( 1976: 757) om vissa åtgärder inom statsförvaltning

en för att minska förbrukningen av energi skall energisparkommitten bl. a. 
efter samråd med byggnadsstyrelsen lämna föreskrifter om arbetsuppgif

terna för energisparledare, som utses av resp. myndighet. Energisparkom

mitten har nyligen överlämnat en rapport till regeringen om de statliga 
myndigheternas energisparredovisning avseende budgetåret 1981/82. 

Energisparkommittcn har vidare lämnat en rapport om en särskild ener

gisparkampanj som kommitten nyligen har genomfört. Kampanjen syftade 

till att stimulera fastighetsägare och förvaltare av flerbostadshus att vidta 

lönsamma energihushållningsåtgärder. Kampanjen har bedrivits i nära 

samarbete med SABO, HSB, Riksbyggen och Sveriges fastighetsägareför

bund. 

I syfte att verka för en övergång från blekt till oblekt papper i förpack

ningar har energisparkommitten haft i uppdrag att genomföra vissa över

läggningar. Kommitten har i en rapport den 22 juni 1982 redovisat resulta

tet av genomförda överläggningar med papperstillverkare~ förpacknings-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 110 

tillverkare och förpackningsanvändare. Kommitten konstaterar därvid att 
drygt 80% av materialet i pappersförpackningar i Sverige är av oblekta 

kvaliteter samt att en från energisparsynpunkt positiv utveckling inom 

detta område synes föreligga. 

Bränsleförsörjning 

Världens förbrukning av olja minskade enligt det internationella ener
giorganet, IEA. år 1981med3.8%jämfört med år 1980. År 1982 beräknas 

minskningen jämfört med år 1981 bli 3.6%. En fortsatt minskning, men i 
avtagande takt. beräknas ske år 1983. För IEA-området beräknas minsk

ningen under dessa år vara större än för världen i övrigt. 

Den minskade förbrukningen av olja har medfört att tillgången på olja 

har varit god på den internationella marknaden med stabila priser som 
följd. De s. k. spotpriserna på råolja har under åren 1981 och 1982 för 

flertalet kvaliteter dessutom varit lägre än de officiella priserna. Tidvis har 

också priserna på raffinerade produkter underskridit priserna på råolja 
vilket har medfört en ekonomisk belastning för företag med egen raffine

ring. I Västeuropa är det f. n. ett stort överskott på raffinaderikapacitet. 

För att möta den minskade efterfrågan på olja och för att upprätthålla de 
officiella priserna - f. n. 34 dollar per fat för den saudiarabiska oljekvalite
ten Arabian Light som utgör riktmärke för prissättningen - beslutade 

OPEC-länderna vid sitt extra möte i Wien den 20-21 mars 1982 att sänka 
sin produktionsnivå med 5 %. I samband med mötet beslutade Saudiara

bien att ytterligare minska sin produktion. 
I Sverige uppgick leveranserna av oljeprodukter till förbrukarna under 

år 1981 till 22,9 milj. m3
• Detta innebar en minskning med 12 % jämfört med 

föregående tolvmånadersperiod och med 23 % jämfört med år 1979. De 
största minskningarna gäller de tjocka eldningsoljorna, men även leveran
serna av tunn eldningsolja har minskat. 

Kostnaden för nettoimporten av råolja och oljeprodukter utgjorde år 
1981 20 % av Sveriges varuimport. Situationen på den internationella olje
marknaden har medfört att råoljor från Nordsjön har haft konkurrensför

delar jämfört med främst råoljor från länder i Mellersta Östern. År 1981 var 
importen av råolja från Norge knappt 1.6 milj. m3 eller ca 9.4 % av den 

totala importen. För de tre första kvartalen år 1982 uppgick importen till 

drygt 2,6 milj. m3 eller ca 25% av den totala importen. 

Den minskade efterfrågan på olja i Sverige samt konkurrensen från den 

s. k. spotmarknaden medför lönsamhetsproblcm för de företag som base

rar sin försörjning på råoljekontrakt och egen raffinering. Dessa företag 

genomför eller planerar i några fall betydande investeringar för att kunna 

förbättra produktutbytet eiler för att kunna behandla tunga, svavelrika 

råoljor. 

Energimarknadsutredningen (I 1981: 01) har i uppdrag att analysera ut

vecklingen på de internationella energimarknaderna med särskild hänsyn 
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till Sveriges möjligheter att täcka sina framtida behov av importerad ener
gi. Utredningen väntas inom kort redovisa resultatet av sitt arbete. Vissa 
överväganden om konsekvenserna av en mer reglerad oljemarknad har 
redovisats i rapporten (Ds I 1982: 11) Tryggare oljeförsörjning med en 
permanent reglerad oljemarknad? Vidare har statens industriverk publi

cerat rapporten (SIND 1982: 8) Försörjningstryggheten för olja, kol och 

uran - en metodstudie. 
Det statliga oljebolaget Svenska Petroleum AB har vidtagit olika åtgär

der för att förbättra sitt ekonomiska resultat. Bl. a. har råoljeköp och 

raffinering minskats i syfte att nå en bättre överensstämmelse med bola
gets försäljning på den svenska marknaden. För år 1982 väntas bolaget 
komma att redovisa ett positivt resultat. Frågor om bolagets verksamhet 

kommer att tas upp i en proposition om vissa oljefrågor som jag avser att 

föreslå regeringen att förelägga riksdagen under hösten 1983. 

Förberedelser pågår för en introduktion av naturgas i västra Skåne 
hösten 1985 på grundval av leveranser från Danmark, det s. k. Sydgaspro

jektet. I juni 1982 erhöll Swedegas AB koncession för Öresundsledningen 

och huvudledningen från Klagshamn till Hasslarp nära Helsingborg. Ge

nom tilläggsavtal i juli 1982 har vissa ändringar skett i 1980 års leveransav

tal mellan Swedegas och Dansk Olie & Naturgas A/S. Tilläggsavtalet 

innebär fasta leveransåtaganden från dansk sida för försörjningen av gas 

för Sydgasprojektet till år 2003. 
En reviderad investeringskalkyl och en ekonomisk analys av Sydgaspro

jektet har utförts under år 1982. Projektet avses behandlas i en proposition 
om vissa naturgasfrågor som jag kommer att föreslå regeringen att föreläg

ga riksdagen under våren 1983. 
I september 1981 uppdrog regeringen åt statens vattenfallsverk att i 

samarbete med Swedegas förprojektera en nord-sydlig rörledning för 
transport över svenskt område av naturgas från Nordnorge till kontinen
ten. Detta projekt, Projekt gastransitering, syftar till att skapa en bered
skap för det fall att rörledningstransport genom Sverige visar sig fördelak
tigare än andra alternativ för transport av gas vid en framtida utvinning av 
nordnorsk gas. l april 1982 utvidgades uppdraget till vattenfallsverket att 
omfatta även en anknytande ledning från Tröndelag. Verket väntas komma 
att i mars 1983 redovisa förslag till huvudsträckning för ledningen i Sveri

ge. Den fortsatta tidplanen för projektet är beroende av bl. a. utvecklingen 

i Norge. 

Världshandeln med kol ökar. År 1981 exporterades ca 270 milj. ton 

stenkol i världen av en total produktion på ca 2 800 milj. ton. De största 

exportländerna var Förenta staterna och Australien. 

Den svenska importen av ångkol var år 1981 0,6 milj. ton. Merparten 

förbrukades inom industrin. Ca 170000 ton förbrukades i värmeverk och 

kraftvärmeverk, vilket var en fördubbling jämfört med år 1980. För år 1982 
beräknas användningen av kol i värmeverk och kraftvärmeverk att åter 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 112 

fördubblas. Bland de nya anläggningar som har tagits i drift under år 1982 

kan nämnas lgelstaverket i Södertälje. som är utrustat med en svenskut

vecklad avancerad teknik för rökgasavsvavling. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd har i ärenden om nya koleldade 

anläggningar ställt långtgående krav p~ miljöskyddsåtgärder. Riksdagen 

har (JoU 1981/82: 35, rskr 1981/82: 321) med anledning av prop. 1981/ 

82: 151 om åtgärder mot försurningen uttalat att denna skärpta praxis bör 

gälla för de anläggningar som nu är aktuella. Jag har i prop. 1982/83: 50 om 

vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. anfört att det är naturligt att detta 

uttalande ligger till grund för regeringens agerande i dessa frågor. I ett 

senare skede, när erfarenheter har vunnits, nya forskningsrön har vidgat 

kunskapsramarna och pågående utredningar har avslutats och remissbe

handlats, finns det anledning att återkomma till kolets miljöaspekter. 

Riksdagsbeslutet om åtgärder mot försurningen innebar också att ett 

statligt stöd skall införas för uppförande av avsvavlingsanläggningar eller 

andra likvärdiga åtgärder. I det följande läggs fram förslag till närmare 

utformning och finansiering av detta stöd. 

Riktlinjerna för introduktionen av inhemska bränslen fastlades i riksda

gens energipolitiska beslut våren 1981. Flera anläggningar för eldning med 

skogsavfall m. m. har uppförts under år 1982 med stöd från bl. a. oljeersätt

ningsfonden. Vidare har anläggningar för förädling till s. k. pellets uppförts 

med stöd från fonden. 

OED har i rapporten (Ds I 1982: 6) Uppföljning av oljeersättningspro

grammet konstaterat att användningen av inhemska bränslen utvecklas så 

långsamt f. n. att risken är stor för att de energipolitiska målen för år 1990 
inte kommer att uppnås inom detta område. OED bedömer att produk

tionsmöjligheterna för inhemska bränslen f. n. är tillfredsställande. Pro

blem med att ersätta olja med inhemska bränslen kan enligt OED i första 

hand hänföras till användarsidan. 
Vattenfallsverket överlämnade i september 1982 till regeringen rappor

ten Vattenfalls torvutredning 1982. Ett resultat av utredningen är att vat

tenfallsverket har erbjudit de kommunala energiverken och energiföreta

gen i bl. a. Arboga, Falköping och Kumla ett samarbete i syfte att ta fram· 

detaljunderlag för beslut om torvcldade anläggningar. 

Sydkraft AB har genomfört motsvarande utredning inom sitt distribu

tionsområde. Sydkraft överlämnade i september 1982 till regeringen rap

porten Torv i Sydsverige 1982. 

De åtgärder som har vidtagits för att öka användningen av torv som 

bränsle har inte medfört att torv an vändningen· ökat i önskvärd takt. Rege

ringen har därför föreslagit ett stöd under år 1983 i form av ett investerings

bidrag på högst 25 % till förbränningsanläggningar i huvudsak eldade med 

torv (prop. 1982/83: 50). Oljeersättningsfonden föreslås få 200 milj. kr. i 

ökade resurser för detta stöd. 

Åtgärder avses vidtas under våren 1983 för att stärka samhällets infly

tande över torvutvinningen. 
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Arbetet med att introducera alternath·a driwnedel. främst metanol, på

går enligt den plan som riksdagen antog vid det energipolitiska beslutet 
våren 198 l. OED har i rapporten <Ds l 1982: 12) Strategi för alternativa 

drivmedel redovisat den närmare planeringen och genomförandet av denna 
introduktionsplan. I enlighet med riksdagsbeslutet våren 1981 lämnas i det 
föijande en redovisning av arbetet inom detta område. 

Den internationella marknaden för uran kännetecknas f. n. av svag efter

frågan med relativt låga priser som följd. Svensk Kärnbränsleförsörjning 
AB bedömer att långsiktiga kontrakt kan tecknas med utländska leverantö

rer för att täcka det svenska kärnkraftsprogrammets behov av uran. Upp
byggnaden av ett reservlager av anrikat uran har fortsatt. 

Elförsörjning 

Av den totala produktionen av elektrisk energi i Sverige under år 1982 

beräknas vattenkraften och kärnkraften tillsammans ha svarat för 95 %. 
Kärnkraften svarade för 38% av elproduktionen. Nio kärnkraftblock är 

f. n. i kommersiell drift. lett block. Ringhals 4, förbereds ombyggnad av de 
s. k. ånggeneratorerna. Konstruktionsförändringarna har föregåtts av om

fattande modellstudier i statens vattenfallsverks laboratorium i Älvkar

leby. Sedan åtgärder har vidtagits i Ringhals 4 avses motsvarande åtgärder 
vidtas i den identiskt lika anläggningen Ringhals 3, som t.v. drivs med 

40% effekt. Ytterligare två block. Forsmark 3 och Oskarshamn 3. är under 
byggnad. 

Kraftutbytet med de nordiska grannländerna resulterade under år 1982 i 
en nettoimport av ca 2.7 TWh. 

Under år 1982 uppfördes de två vindkraftprototyperna om ca 3 MW 

resp. 2 MW. Anläggningarna. den ena i Maglarp i Skåne och den andra på 
Näsudden på Gotland, har beställts genom det statliga energiforsknings
programmet. En utvärdering av anläggningarna skall redovisas år I 984. 

Under år 1982 träffades en överen_skommelse om det fortsatta utveck
lingsarbetet på vindkraftsområdet mellan nämnden för energiproduktions
forskning, Kamewa AB. Svenska Varv AB. statens vattenfallsvcrk och 
Sydkraft AB. Överenskommelsen innebär i korthet följande. För en total 
kostnad av 12 milj. kr. skall intressenterna utforma tekniska specifika
tioner för nya vindkraftaggregat, anpassa konstruktionerna till en förserie 
samt redovisa de tekniska och ekonomiska förutsättningarna for en sådan 

serie. Genom detta arbete bedöms det vara möjligt att bibehålla kompeten

sen inom den tillverkande industrin under den tid provdriften och utvärde
ringen av de två prototyperna pågår. 

Regeringen har i november 1982 tillkallat en parlamentarisk beredning (I 

1982: 06) .med uppgift att föreslå en plan för vattenkraftens utbyggnad. 
Beredningen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den I juli 1983. 

Elproduktionens (exkl. egenförbrukning i kraftanläggningarna) fördel
ning på olika kraftslag (TWh) framgår av föijande tabell. 

8 Riksdugen 1982183. I suml. Nr/()(). Bilaga 14 
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Kraftslag 1980 1981 1982 1983 
Utfall Utfall Prel. Prognos 

Vattenkraft 57.7 58,8 56,0 59,8 
Kärnkraft 25,4 36,0 37,4 39.0 
Mottryck 9,3 4,6 4.8 5,2 
Kondenskraft, 
m.m. I.I 0,5 0.5 0.5 

Summa produktion 93,5 99.9 98.7 104,5 

Import 3.4 3,5 5,4 
Ex porr -2.8 -6.2 -2,7 

Totul konsumtion 
inom landet 94, I 97,2 101,4 104,5 

Eldistrihution 

Riksdagen godkände våren 1982 vissa förslag till ändringar i lagen 

( 1902: 71 s. I). innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar 

(ellagen) (prop. 1981/82: 1~8. CU 1981/82: 34, rskr 1981/82: 306). Ändring

arna innebär bl. a. att det är förenat med straffansvar att dra fram en 

koncessionspliktig ledning utan koncession. Syftet med bestämmelsen är 

att handläggningen av ärenden om tillstånd (koncession) att dra fram och 

utnyttja koncessionspliktiga ledningar inte skall föregripas. I samma syfte 

får inte större transformator- eller kopplingsstationer uppföras förrän 

koncession har beviljats för vissa därtill hörande ledningar. Enligt de nya 

bestämmelserna skall vidare kraftledningsägare vara skyldig att ta bort 

ledningar och vidta andra återställningsarbeten när koncession upphör 
eller ledningen dragits fram utan koncession. Lagändringarna har trätt i 

kraft den I juli 1982. 

Mellan Danmark och Sverige finns f. n. tre samkörningsförbindelser. 
Mellan Sydsverige och Själland finns två växelströmsförbindelser, en på 

130 kV och en på 400 kV. Mellan Västsverige och Jylland finns en 350 kV 

likströmsförbindelse, den s. k. Kontiskankabeln. Genom beslut den 30 
september 1982 har statens vattenfallsverk erhållit tillstånd att utföra ytter

ligare en 400 kV ledning mellan Skåne och Själland. Ledningen kommer att 

byggas parallellt med den befintliga 400 kV ledningen till Själland. 

Kraftbehovet på Gotland täcks f. n. till ca 30 MW genom en likströms

förbindelse mellan Västervik och Ygnc söder om Visby och till resterande 

delar genom lokala oljebaserade värmekraftstationer på Gotland. Vatten

fallsverket har nyligen erhållit tillstånd att utföra ytterligare en likströms

förbindelsc mellan fastlandet och Gotland. Genom den nya ledningen, som 

har överföringskapaciteten 130 MW. kan kraftbehovet på Gotland under 

den största delen av året täckas genom överföring av el från fastlandet. En 

sådan lösning innebär att nya fossileldade lokala värmekraftanläggningar 

på Gotland inte behöver byggas och att en väsentlig oljebesparing uppnås. 
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Värmeförsörj11i11g 

Uppvärmning av byggnader inkl. ventilation och tappvarmvattenbe

redning utgör ca 40% av den totala slutliga energianvändningen i landet. 

Av nettovärmebehovet år 1982 inom sektorn bostäder. service m. m. sva

rar enskilda pannor för ungefär 60 % medan 25 % täcks av fjärrvärme och 

15 % av elvärme. Oljeberoendet inom uppvärmningssektorn är 77 %. 

Antalet bostäder som under år 1982 har anslutits till fjärrvärme är ca 

50000. varav ca 4000 är småhus. Andelen nyproducerade lägenheter i 

flerfamiljshus som ansluts till fjärrvärme är knappt 80% medan 70% av de 

nybyggda småhusen förses med eluppvärmning. 

Under år 1982 har i befintliga bostäder ägt rum ca 100000 konverteringar 

av värmesystemen från oljeeldning till vattenburen elvärme. 

Oljeberoendet inom fjärrvärmesektorn var ca 80% under år 1982. Det 

har reducerats bl. a. genom utnyttjande av clpannor, värmepumpar och 

fastbränslepannor. 

Våren 1981 beslutade riksdagen om en ändring i lagen (1977:439) om 

kommunal energiplanering. Ändringen innebär att det i varje kommun 

skall finnas en aktuell plan för att minska oljeanvändningen i kommunen. 

Planen skall var upprättad och beslutad av kommunfullmäktige senast den 

1 juli 1982. Till hjälp för kommunerna har statens industriverk utarbetat 

allmänna råd om utförande av de kommunala planerna för att minska 

oljeanvändningen. 
F. n. analyseras planerna inom oljeersättningsdelegationen som i nära 

samarbete med statens industriverk har att redovisa förslag till hur arbetet 

bör drivas vidare i kommunerna. En rapport härom skall lämnas till rege

ringen senast den I februari 1983. 

Regeringen har i den ekonomisk-politiska propositionen (1982/83: 50) 

föreslagit 700 milj. kr. till stöd för åtgärder för upphandling inom energiom
rådet och 300 milj. kr. till stöd till utbyggnad av distributionsanläggningar 

för fjärrvärme. En delegation med uppgift att handha frågor om upphand

ling inom energiområdet har som nämnts i det föregående tillkallats för att 
bl. a. besluta i ärenden om dessa stöd. 

Energiförsörjningen i de tre största tätorterna rymmer särskilda svårig

heter och möjligheter. Hur värmeförsörjningen utformas i dessa regioner 

har stor betydelse för hela landets energisituation. Jag avser därför att efter 

överläggningar med de berörda kommunerna inom kort återkomma till 

regeringen i denna fråga. 

Kiirnsäkerhet 

Statens kärnkraftinspektion har under år 1982 liksom tidigare år givit ut 

kvartalsrapporter över driften i de svenska kärnkraftverken. I rapporterna 

redovisas driftförhållanden, tillgänglighet och sådana driftstörningar som 

inspektionen har bedömt som väsentliga från säkerhetssynpunkt. 

Inga allvarliga olyckstillbud har inträffat under den redovisade perioden, 

oktober 1981 - september 1982. 
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Under den årliga översynen upptäcktes fel på vissa skruvar i reaktorhär

den på kärnkraftblocket Forsmark 2. Åtgärder har initierats mot de mate

rialproblem som har orsakat felen. De skador på ånggeneratorerna i kärn

kraftblocket Ringhals 3. som upptäcktes hösten 1981, har som nämnts i det 

föregående föranlett ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete för 

att modifiera generatorernas konstruktion. 

De förstas. k. återkommande säkerhetsgranskningarna av kärnkraftver

ken beräknas komma att slutföras under budgetåret 1983/84. 

De lokala säkerhetsnämnderna vid de fyra kärnkraftverken har till upp

gift att bl. a. sörja för information på det lokala planet om drift- och 

säkerhetsfrågor vid kärnkraftverket på orten. Nämnderna har till regering

en ingivit sina verksamhetsrapporter för det första verksamhetsåret. Av 

dessa framgår att nämnderna har bedrivit sin verksamhet enligt de fast

lagda riktlinjerna. 

Nämnden för hantering av använt kärnbränsle. som inrättades den I juli 

1981, har i allt väsentligt etablerat sin verksamhet. Regeringen har nyligen 

beslutat om avgiftsuttag för år 1983 på levererad elektrisk energi från 

kärnkraftverken. Medlen tillförs en fond som byggs upp för att finansiera 

slutförvaring av kärnbränsleavfall _och framtida rivning av kärnkraftver

ken. 
Atomlagstiftningskommittcn (I 1979: 07). som har i uppdrag att bl. a. 

undersöka möjligheterna att samordna den nuvarande lagstiftningen på 

atomenergiområdet samt att lämna förslag till en bättre utformad lagstift
ning, beräknas att inom kort redovisa sina förslag. 

En gemensam svensk-dansk kommitte har tillsatts för att sammanställa 
och granska utredningsmatcrial som belyser säkerhete 1.1 vid Barsebäcks
verket med hänsyn till verkets läge nära Danmark och den danska huvud

staden. 

lntemativnellt energi.samarbete 

Sveriges deltaganden i internationellt energipolitiskt samarbete koncen
treras i hög grad till det internationella energiorganet, I EA. 

Vid IEA:s ministermöte i maj 1982 diskuterades framför allt frågan om 

energipolitikens långsiktiga inriktning i ljuset av läget på oljemarknaden. 

Det noterades att medlemsländerna har gjort stora framsteg rörande ener

gihushållning och utveckling av alternativ. till oljan. Enighet rådde om 

vikten av att fortsätta ansträngningarna att minska oljeberoendet. Det 

överenskoms att särskild uppmärksamhet i det fortsatta IEA-arbetet skulle 

ägnas åt bl. a. frågor om naturgas. kol och energipriser. 

En ny omgång s. k. examinationer av medlemsländernas energipolitik 

har nyligen ägt rum. Resultatet av 1981 års examinationer publicerades i 

juni 1982. 

Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE, har verksamhe

ten fortgått inom ramen för kommitteer rörande bl. a. gas och kol. 
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Det internationella atomenergiorganet, IAEA, har i dag 111 medlems

stater. Organisationen har till uppgift att bl. a. utöva internationell kontroll 

av klyvbart material och att främja fredligt utnyttjande av kärnenergi. 

Arbete har pågått bl. a. inom expertgrupper rörande internationell förva

ring av plutonium och hantering av använt bränsle samt inom en kommitte 

för att utarbeta förslag till åtgärder för att öka leveranstryggheten på 

kärnkraftsområdet samtidigt som krav på icke-spridningsgarantier upp-
fylls. · 

Inom OECD:s kämenergiorgan, NEA, har ökat intresse ägnats frågor 

rörande radioaktivt avfall och kärnsäkerhet. 

Våren 1980 beslöts att intensifiera det nordiska samarbetet inom ener

giområdet. De nordiska energiministrarna möts regelbundet för överlägg

ningar om samarbetsprojekt och samarbetsområden samt för ömsesidigt 

informationsutbyte. 

Rapporter om lämpliga samarbetsområden och förslag till samarbetspro

jekt har utarbetats rörande energihushållning, energisystemanalys, intro

duktion av nya och förnybara energikällor, alternativa drivmedel, kolim

port samt olja och gas. Som en följd av det ökade samarbetet inom 

energiområdet har den nordiska ämbetsmannakommitten för industri- och 

energipolitik nyligen delats i en kommitte för industripolitiskt samarbete 

och en kommitte för energipolitiskt samarbete. De nordiska energiminist

rarna har i februari 1982 fastställt en arbetsplan för det nordiska energisam

arbetet. 
Inom ramen för det nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor 

(NKA) har bl. a. arbete utförts inom ett gemensamt forskningsprograril på 

kärnsäkerhetsområdet. 

Vissa övergripande frågor 

Stöd till anordningar för att minska utsläppen av svavel vid förbränning av 

kol 

I min anmälan till prop. 1982/83: 50 om vissa ekonomisk-politiska åtgär

der m. m. föreslog jag åtgärder för att öka investeringarna inom energiom

rådet. Inriktningen är bl. a. att ca 25 koleldade förbränningsanläggningar 

skall uppföras. Jag framhöll i min anmälan att utbyggnaden av koleldade 

förbränningsanläggningar bör ske på ett planerat sätt så att såväl energiför

sörjningsintresset som hänsynen till miljön tillgodoses. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd har i de ärenden om koleldade 

anläggningar som hittills har behandlats ställt långtgående krav på miljö

skyddsåtgärder vid nya anläggningar. Riksdagen har i sitt uttalande (JoU 

1981/82: 35, rskr 1981/82: 321) med anledning av prop. 1981/82: 151 om 

åtgärder mot försurningen uttalat att denna skärpta praxis bör gälla för de . 
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anläggningar som nu kan bli aktuella. Det är naturligt att detta uttalande 

ligger till grund för regeringens agerande i dessa frågor. 

Detta ställningstagande när det gäller att värna om miljön får emellertid 

inte leda till att fjärrvärmeproducenter av ekonomiska skäl avstår från att 

föra fram till prövning förslag om sådana koleldade förbränningsanlägg

ningar som är önskvärda mot bakgrund av det oljeersättningsprogram som 

riksdagen enhälligt har antagit. 

Jag meddelade därför i min anmälan till prop. 1982/83: 50 att jag kommer 

att förorda att regeringen i budgetpropositionen föreslår inrättandet av den 

fond för stöd till anordningar för att minska svavelutsläppen som riksdagen 

våren 1982 har fattat principbeslut om vid sin behandling av den nämnda 

propositionen om åtgärder mot försurningen. Jag meddelade också avsik

ten att utnyttja skatte- och avgiftspolitiken inom energiområdet så att bl. a. 

en övergång från olja till kol stimuleras. Med hjälp av skatte- och avgifts

politiken kommer att så !ångt som möjligt eftersträvas fasta prisrelationer 

mellan kol och olja. Därvid kommer de särskilda kostnaderna för att vidta 

åtgärder för att minska påverkan på miljön av koleldade förbränningsan

läggningar att beaktas. 

Jag betonade att med dessa åtgärder bör de hårda miljökraven enligt min 

mening inte uppfattas som en ekonomisk belastning för fjärrvärmeprodu

centerna. De bör i stället ses som ett stöd för en industriell utveckling på 

detta område. Redan nu ligger svensk industri långt framme i fråga om 

reningsmetoder och moderna förbränningsanläggningar. Det är väsentligt 

att skapa förutsättningar för svensk export på detta område i takt med att 

också andra länder tillämpar hårdare miljökrav. 

Jag redovisade att i ett senare skede, när erfarenheter har vunnits. nya 

forskningsrön har vidgat kunskapsramarna och pågående utredningar har 

avslutats och remissbehandlats, det finns anledning att återkomma till 
kolets miljöaspekter. Vidare redovisade jag avsikten att genom fortsatta 

insatser på det internationella planet. bilateralt och inom ramen för kon

ventionen om begränsning av långväga gränsöverskridande luftförorening

ar. intensifiera arbetet för att nå en allmän minskning av svavelutsläppen i 

Europa. 

Jag återkommer nu till frågan om inrättandet av en fond för stöd till 

anordningar för att minska svavelutsläppen. Jag har härvid samrått med 

chefen för jordbruksdepartementet. 

Kostnaderna för rökgasavsvavling eller andra motsvarande åtgärder 

uppfattas som betungande av många kommuner och industrier. Vid de 

första anläggningar som byggs med ny teknik uppkommer ofta ökade 

kostnader jämfört med anläggningar som byggs med konventionell teknik. 

Med hänsyn till vikten av att genomföra oljeersättningsprogrammet och att 

genom energiinvesteringar öka sysselsättningen är det angeläget att den år 

1981 av riksdagen beslutade kolintroduktionen kommer till stånd. Det är 

också ett allmänt intresse att så snart som möjligt erhålla erfarenheter av 
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den avancerade reningsteknik det här är fråga om. Ett statligt investerings

stöd till åtgärder för att minska utsläppen av svavel bör därför t. v. lämnas i 

enlighet med riksdagens principbeslut våren 1982. Stöd bör kunna lämnas 

till anläggningar som har tagits i drift efter den I juli 1982. 

Stöd bör endast kunna lämnas om anordningen för att begränsa utsläp

pen av svavel medför längre gående rening än vad som behövs enligt de 

nuvarande bestämmelserna i förordningen (1976: 1055) om svavelhaltigt 

bränsle. Till anordningar för rökgasavsvavling bör stöd kunna lämnas i 

form av ett bidrag med högst 75 % av investeringskostnaden. Stöd bör 

även kunna lämnas till andra anordningar som vidtas för att minska utsläp

pen av svavel. t. ex. åtgärder för att åstadkomma förbränning i s. k. sväv

bädd. För sådana anordningar bör gälla att stödet lämnas i form av ett 

bidrag med högst 75 % av merkostnaden jämfört med konventionell teknik. 

Om annat statligt stöd lämnas för en anordning. bör det nu aktuella 

stödet begränsas så att det totala bidraget inte överstiger 75 % av investe

ringskostnaden resp. merkostnaden. 

Stöd bör inte lämnas till driftkostnader. Som jag nyss har nämnt är 

avsikten att utnyttja skatte- och avgiftspolitiken inom energiområdet bl. a. 

så att en övergång från olja ti!I kol stimuleras. Därvid kommer driftkostna

derna för åtgärder för att minska påverkan på miljön av koleldade förbrän

ningsanläggningar att beaktas. 

Stöd bör även kunna lämnas till mer omfattande utrednings- och utveck

lingsarbete rörande åtgärder för att minska föroreningsutsläpp vid förbrän

ning av fasta bränslen. I sådana fall bör stöd kunna lämnas i form av bidrag 
med högst 75 % av godkända kostnader. 

Det bör ankomma på regeringen att närmare fastställa de villkor som 

skall gälla för det nya stödet. 

Jag anser att stödet bör utgå från en fond av motsvarande konstruktion 
som oljeersättningsfondens. Fonden bör enligt min mening administreras 

av statens energiverk. Samordningsvinster i handläggningen kan därige

nom erhållas eftersom verket även skall handlägga ärenden om stöd till 

energiforskning och oljeersättning samt ärenden enligt lagen ( 1981: 599) om 

utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle. Statens energiverk bör 
i frågor som gäller det nu föreslagna stödet samråda med bl. a. statens 
naturvårds verk. 

Efter samråd med chefen för budgetdepartementet förordar jag att den 

nya fonden finansieras på samma sätt som gäller för oljeersättningsfonden. 

Jag beräknar att en avgift på 10 kr. per m3 olja behöver tas ut för detta 

ändamål. Jag föreslår att den nya avgiften tas ut genom att den särskilda 

avgiften för oljeprodukter höjs med detta belopp. De inkomster som svarar 

mot denna höjning av avgiften bör avskiljas och tillföras en särskild fond. 

kolmiljöfondcn. hos riksgäldskontoret. 

Det nya stödet bör kunna lämnas från och med den I juli 1983. Med 

hänsyn till att det är ungefär ett kvartals eftersläpning i företagens inleve-
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ranser av den särskilda avgiften för oljeprodukter bör det höjda avgiftsutta

get träda i kraft den I april 1983. 

Chefen för jordbruksdepartementet har tidigare i dag vid sin anmälan av 

anslaget IX H 12. Åtgärder mot försurningen anfört att kostnaderna under 

detta anslag, i enlighet med riksdagens principbeslut våren 1982 (prop. 

19Sl/82: 151, JoU 1981/82: 35, rskr 1981/82: 321). bör finansieras med en 

höjning av den särskilda avgiften för oljeprodukter med 5 kr. per m3 olja. 

Den särskilda avgiften för oljeprodukter bör således höjas med samman

lagt 15 kr. per m3 olja. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet 

upprättats förslag till lag om ändring i lagen ( 1973: 1216) om särskild avgift 

för oljeprodukter. Förslaget har upprättats i samråd med cheferna för 

budgetdepartementet och jordbruksdepartementet. Med hänsyn till försla

gets beskaffenhet är det enligt min mening inte motiverat att inhämta 

lagrådets yttrande över lagförslaget. Förslaget bör fogas till protokollet i 

detta ärende som bihang 2. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 1216) om sär

skild avgift för oljeprodukter. 

2. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för stöd till anordning

ar för att minska utsläppen av svavel vid förbränning av kol. 

3. medge att de inkomster som svarar mot 10 kr. per m3 olja av den 

föreslagna höjningen av den särskilda avgiften för oljeprodukter 

får fonderas hos riksgäldskontoret och disponeras i enlighet med 

vad jag har förordat. 
4. medge att de inkomster som svarar mot 5 kr. per m3 olja av den 

föreslagna höjningen av den särskilda avgiften för oljeprodukter 

förs till en ny inkomsttitel. 1435 Särskild avgift för åtgärder mot 
försurningen. 

Introduktion av alternativa drivmedel 

·Inledning 

I riksdagens beslut våren 1981 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 

1980/81: 90 bil. I, NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381) betonas att ett kraftigt 

minskat oljeberoende är ett centralt mål för energipolitiken. Motiven för 

att minska oljeanvändningen genom energihushållning och genom införan

de av andra bränslen än olja är dels av försörjningskaraktär, dels av 

ekonomisk karaktär. 

Arbetet med att snabbt åstadkomma oljeersättning bör enligt riktlinjerna 

främst inriktas på områden där oljans särskilda egenskaper inte utnyttjas. 

Den tjocka eldningsoljan kan lättast ersättas. På de områden där tjock 

eldningsolja används. dvs. friimst i fjärrvärmesystem och industrier, kan 

inhemska bränslen och kol relativt snabbt få stor betydelse. 
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För de lättare oljeprodukterna är det svårare att snabbt hitta ersättnings

bränslen. Detta gäller i synnerhet för bensin och dieselolja. Samtidigt är 

det just inom de områden där dessa produkter används, dvs. inom trans

portsektorn. som oljans energitäthet och lätthanterlighet bäst tas till vara, 

Det framhålls att det främst är för sådan användning som oljan bör reser

veras framöver. Tillgången av drivmedel bör på medellång sikt kunna 

tryggas genom en aktiv svensk oljeförsörjningspolitik. 

Med hänsyn till den långa omställningstid som krävs inom transportsek

torn är det enligt riktlinjerna i det energipolitiska beslutet angeläget att 

inleda en verksamhet som syftar till introduktion av alternativa drivmedel. 

Det framhålls att det pågår en omfattande utveckling av alternativa 

drivmedel i världen och att det f. n. inte kan avgöras vad denna utveckling 

kommer att resultera i. En plan för introduktion av alternativa drivmedel 

måste därför utformas så att inte alltför långtgående bindningar till en enda 

utveeklingslinje görs. 

Det alternativa drivmedel som enligt riktlinjerna bedöms vara lämpligast 

för introduktion i Sverige är metanol med hänsyn till främst förutsättning

arna för att tämligen snabbt införa detta drivmedel och till möjligheterna 

att på lång sikt tillverka metanol ur inhemska råvaror. 

Den av riksdagen beslutade planen för utveckling och introduktion av 

alternativa drivmedel är framför allt inriktad på utveckling och användning 

av motorer för drift med ett bränsle bestående av i det närmaste 100 % 

metanol (M 100). Genom att intensifiera utvecklingen av motorer för M 

100-drift och utnyttja dem i geografiskt och på annat sätt begränsade 

fordonsflottor kan ett första steg tas mot en i ett långsiktigt perspektiv 

mera omfattande användning av metanol som drivmedel. 

I det energipolitiska beslutet behandlades också frågor om inblandning 

av ca 15 % metanol i bensin. s. k. M 15-bränsle. Införande av ett sådant 

bränsle skulle kräva såväl en omställning av bilmotorerna som ett nytt 

distributionssystem. Enligt riktlinjerna bör en allmän omställning av fordo

nen till ett blandbränsle inte ske f. n. En samordning bör ske med utveck

lingen i andra europeiska länder i detta avseende bl. a. för att trafik över 

statsgränserna skall kunna ske obehindrat. Det finns också anledning att 

ytterligare utreda bl. a. miljöaspekterna vid en övergång till blandbränsle. 

Sammanfattningsvis består introduktionsplanen för alternativa drivme

del enligt 1981 års riksdagsbeslut av dels en satsning på utveckling och. 

införande av fordon för drift med M 100-bränsle. dels en verksamhet för att 

närmare klarlägga förutsättningarna för introduktion av blandbränsle. En

ligt riktlinjerna bör regeringen ~enast under år 1983 återkomma med en 

redovisning av det arbete som har bedrivits och med förslag till fortsatt 

inriktning. 

Oljeersättningsdelegationen (I 1979: 01; OED) har i tilläggsdirektiv (Dir. 

1981:24 och 1982:43) fått i uppdrag·att. i avvaktan på att statens energi

verk inrättas. närmare planera och leda genomförandet av planen för 

introduktion av alternativa drivmedel. 
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OED tillsatte för denna uppgift en särskild arbetsgrupp. drivmedclspla
neringsgruppen. I gruppen har ingått representanter för bl. a. berörda 

myndigheter och näringslivsorganisationer. 

Den 2 november 1982 överlämnade OED rapporten <Dsl 1982: 12) Stra

·tegi för alternativa drivmedel. Ett utdrag ur rapporten innehållande OED:s 

slutsatser och förslag återfinns i bihang 3. 

f"öredragandens ören·ägandl'll 

Transportsektorns energiförbrukning täcks till 97 % av oljeprodukter 

som importeras eller framställs ur importerad råolja. Detta förhållande kan 

medföra en otrygg försörjningssituation. Med hänsyn till vikten av en väl 

fungerande transportsektor bör åtgärder vidtas för att skapa en tryggare 

drivmedelsförsörjning. 

Åtgärder för att förbättra vår drivmedelsförsörjning kan vidtas genom 

utbyggnad av konverteringskapacitet i raffinaderierna. När den av oljekon

sumenternas förbund beslutade anläggningen för katalytisk krackning tas i 

bruk vid mitten av 1980-talet kommer Sveriges totala bensinproduktions

kapacitet att i stort sett motsvara den bensinkonsumtion som förväntas vid 

denna tidpunkt. 

På längre sikt bör skapas andra möjligheter för att öka försörjnings

tryggheten. Användning av alternativa drivmedel kan· minska vår sårbar

het vid störningar på den internationella oljemarknaden. Detta gäller i 

synnerhet om det alternativa drivmedlet kan produceras ur inhemska 

råvaror. vilket kan bli möjligt på lång sikt. 

Riksdagens beslut våren 1981 om riktlinjer för energipolitiken innefat
tande bl. a. en plan för introduktionen av alternativa drivmedel. I enlighet 
med dessa riktlinjer vill jag nu lämna en redovisning av det arbete som har 

bedrivits och förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet. 

Jag anser i likhet med OED att de statliga insatserna främst bör gälla att 

utveckla användningen av bränsle med i det närmaste 100 % metanol ( M 

100). De avgörande fördelarna från såväl försörjningstrygghets- som miljö
synpunkt med användning av metanol som drivmedel kan bara nås vid en 

inriktning på M 100. En övergång till M 100 förutsätter dock ett omfattande 

utvecklingsarbete. Nya bilmotorer måste utvecklas och provas. Flera av 

de avgörande kostnadsposterna när det gäller M 100 är så osäkra att 

ytterligare erfarenheter och kunskap måste inhämtas innan fullständig 

klarhet kan nås om metanoldriftens fördelar resp. nackdelar. 

Förutsättningarna för en mera omfattande övergång till M 100 som 

drivmedel i Sverige är i hög grad beroende av den internationella utveck

lingen. Jag finner det angeläget att vidareutveckla ett internationellt erfa

renhetsutbyte och en internationell samordning. Sverige har fortlöpande 

kontakter inom området alternativa drivmedel med främst_ Förbundsrepu

bliken Tyskland, Frankrike och de nordiska länderna. Sverige har under år 

1982 anslutit sig till ett europeiskt forskningssamarbetsprojekt rörande 

användning av alternativa drivmedel. 
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I likhet med OED anser jag att målet för de statliga insatserna bör vara 

att ge närmare underlag för ett beslut i slutet av 1980-talet i frågan om 
introduktion av M 100 som drivmedel i större skala. Den närmare plan för 
det fortsatta arbetet som OED föreslår visar vilka åtgärder som behöver 
vidtas under de närmaste åren för att ett sådant underlag skall kunna finnas 

mot slutet av 1980-talet. Planen ansluter till riktlinjerna i riksdagsbeslutet 

våren 1981. Jag kan därför i allt väsentligt stödja den. Jag vill nu redovisa 
några av de viktigaste punkterna i den av OED föreslagna planen. Åtgär

derna är av den arten att ansvaret för genomförandet åvilar de berörda 

myndigheterna. 
Enligt planen bör försök i successivt mer omfattande skala göras med 

användning av M 100 i fordon. Volvo och Saab-Scania arbetar med statligt 

finansiellt stöd med utveckling av M 100-motorer. Såväl Volvo som Saab
Scania har nyligen tagit fram prototyper som monterats i provvagnar. 

Tester pågår under år 1982 och början av år 1983. Styrelsen för teknisk 
utveckling (STU) och OED har inlett förhandlingar med Saab-Scania och 

Volvo om framtagning av ca 20 provbilar för ett första fältförsök. Det 

utvecklingsarbete som närmast behöver utföras gäller bl. a. optimering av 

motorkonstruktioner för att utnyttja drivmedlets egenskaper, optimering 

av startsystem för motorer. undersökning av långtidseffekter som korri

sion och slitage samt optimering av materialval i motorer. 
Det inledande fältförsöket bör enligt planen utvärderas och därefter 

följas av fäitförsök omfattande ca 200- 300 fordon. Dessa försök bör 
omfatta grupper av fordon med en viss geografisk spridning. Flera skäl 
talar för att det är lämpligt att arbeta med fordonsflottor hos statliga och 

kommunala myndigheter eller företag eller privata företag med större 

fordonsparker. Fördelen med detta är dels att försöken lättare kan genom

föras och utvärderas, dels att en senare övergång till metanolanvändning i 
stora introduktionsflottor skulle kunna underlättas. 

Om metanol skall ersätta också dieselolja som drivmedel för tyngre 
fordon erfordras särskilda lösningar, t. ex. tvåbränslesystem eller tillsats 
av tändningsförbättrande komponenter. Enligt planen bör denna fråga 
undersökas närmare. Inledningsvis torde ett 10-tal fordon behöva prövas. 
Försöken kan sedan successivt utökas till 50-100 fordon. 

Beträffande miljöfrågor sammanhängande med M 100 konstateras i 
OED:s rapport att M 100 har möjligheter att ge färre avgaskomponenter 

och jämfört med dagens bensinkvaliteter bättre emissionsbild. Till nackde

larna hör utsläpp av formaldehyd och oförbränd metanol. Utsläppen kan 

reduceras genom katalytisk avgasrening. Frånvaron av bly och aromatiska 

kolväten är ytterligare fördelar som uppnås vid M 100-drift. Hanterings
mässigt uppstår ändrade yrkeshygieniska problem såväl vid depåer som på 

bensinstationer och verkstäder. Inom detta område erfordras ett fortsatt 
utvecklingsarbete. De ansvariga myndigheterna bör enligt planen förbere

da föreskrifter för metanoldrivna fordon. 
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Under den inledande försöksverksamheten torde motorfabrikanterna 

behöva arbeta med olika provisoriska lösningar på bränslefrågan, t. ex. 

M 90, dvs. 90 % metanol och 10 % bensin. En annan möjlighet är att 

använda M 100 i kombination med ett särskilt startbränsle. De testbränslen 

som används för de första försöksflottorna av fordon för metanoldrift utgör 

grunden för det specifikationsarbete som enligt planen behöver göras 

under åren 1983-1988. 

Under åren 1983- 1984 bör enligt planen arbete bedrivas för att ytterliga

re klarlägga de problem som finns med att distribuera och lagra metanol. 

Under samma period bör m:kså en utredning klarlägga kostnaderna för en 

begränsad anpassning av distributionssystemet till att lagra M 100. Anvis

ningar för lagring, hantering och distribution av metanolbränslen bör utar

betas under åren 1986-1987. 

Metanolförsörjningen kan ske genom import, genom produktion i Sveri

ge haserad på importerade råvaror eller i ett längre perspektiv genom 

produktion i Sverige baserad på inhemska råvaror. De relativt små 

mängder metanol som behövs för fältförsöken bör enligt planen importe

ras. 

forsknings- och utvecklingsarbete för att få fram kommersiell i accepta

bel teknik för inhemsk produktion av metanol bör enligt planen även i 

fortsättningen vara en angelägen uppgift inom energiforskningsprogram

mct fram till ställningstagandet till en mer omfattande metanolintroduk

tion. 

försök med förgasning ur torv och ved pågår med stöd från nämnden för 

energiproduktionsforskning (NE). En anläggning i Studsvik (MINO PI

LOT) har nyligen tagits i drift. Ett försöksprogram skall genomföras under 

två år. OED anser att erfarenheter från denna anläggning bör avvaktas 

innan ställning tas i frågan om uppförandet av en storskalig försöksan

läggning. 

AB Svensk alunskifferutveckling (ASA) bedriver i Ranstad forsknings

och utvecklingsarbete om skifferanvändning. Försök med högtemperatur

förgasning har inletts. Resultat härav beräknas föreligga år 1983. 1981 års 

energikommitte (I 1981: 08) skall belysa hur de svenska skiffertillgångarna 

långsiktigt kan komma att utnyttjas. Kommitten skall som ett första steg 

utvärdera de resultat som har framkommit genom forsknings- och utveck

lingsprogrammet i Ranstad. 

Enligt planen bör statens energiverk följa kostnads- och teknikutveck

lingen för olika alternativ till bensin. Inför fortsatta ställningstaganden är 

det angeläget att kostnaderna för metanol i förhållande till andra drivme

delsalternativ har klargjorts närmare. Det är också angeläget att i detta 

arbete klarlägga hur metanolförsörjningen kan ordnas med hänsyn till 

erforderliga kvantiteter och fördelningen på import och inhemsk produk

tion. De aspekter som rör försörjningstrygghet för drivmedel bör också 

studeras ytterligare. 
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För att den av OED föreslagna planen skall kunna genomföras måste 

flera åtgärder initieras redan nu. Jag finner det viktigt att OED fram till 

energiverkets bildande aktivt leder genomförandet av planen för introduk

tion av alternativa drivmedel. I detta arbete är det väsentligt att OED nära 

s·amarbetar med bl. a. de myndigheter och organisationer som närmast 

berörs. Jag har erfarit att OED:s drivmedelsplaneringsgrupp har fått i 

uppdrag av OED att fortsätta arbetet härmed. Gruppen skall enligt uppdra

get i första hand verka för att få till stånd de åtgärder som enligt planen 

skall startas innan energiverket har bildats. 

Vid genomförandet av planen bör enligt min mening förutsättningarna 

klarläggas för en - riktad mot svensk industri - mer omfattande teknik

upphandling av specialfordon för drift med alternativa drivmedel att an

vändas inom sektorer som försvaret och jordbruket samt av statliga verk. 

Jag kommer senare i dag att lämna förslag till riktlinjer för organisatio

nen av statens energiverk. En betydelsefull uppgift för verket blir att leda 

genomförandet av planen för introduktion av alternativa drivmedel. 

Jag bedömer i likhet med OED att det ekonomiska stöd som krävs för 

insatserna enligt den av OED föreslagna planen kan finansieras inom 

ramen för befintliga resurser. främst genom det statliga energiforsknings

programmet och genom oljeersättningsfonden. 

STU är programansvarigt organ för delprogrammet Användning av al

ternativa drivmedel inom energiforskningsprogrammet. Enligt regeringens 

föreskrifter skall STU samråda med ~ED i fråga om dels uppläggningen av 

verksamheten i stort, dels viktigare beslut om projekt. STU har den I 

november 1982 inkommit till regeringen med en redovisning av planerad 

verksamhet inom delprogrammet under budget:iren 1982/83 och 1983/84. 

Av redovisningen framgår att den av OED föreslagna planen är ett under

lag för STU:s inriktning av verksamheten inom delprogrammet vad beträf

far M 100. 

OED anser att staten och oljeföretagen gemensamt bör verka för att 

undanröja nuvarande hinder för tåginblandning av alkoholer i bensin. De 

avgörande hindren för att införa låginblandning av metanol i bensin anges 

vara gällande skattesubventionering av MTBE (metyl-tertiär-hutyl-eter) i 

kombination med vissa tekniska svårigheter. 

För egen del anser jag att låginblandning av metanol kan vara ett sätt att 

påbörja en introduktion av motoralkoholer. Erfarenheter kan härigenom 

erhållas av att hantera. lagra och distribuera metanol. Emellertid uppnås 

endast en mycket begränsad oljeersättning. OED anger vissa prov som bör 

kunna klarlägga omfattningen av de tekniska svårigheterna. I fråga om 

beskattningen av MTBE vill jag efter samråd med chefen för budgetdepar

tementet anföra följande. 

Fram till den I januari 1980 var skatten på motoralkoholer densamma 

som skatten på bensin. En ändring i 2§ lagen (1961:372) om bensinskatt 

trädde då i kraft. Ändringen innebar att en särskild skattesats infördes för 
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metanol, etanol. propylalkohol och isopropylalkohol. Skatten per volym

enhet blev då hälften så stor på motoralkoholer som på bensin. Motivet för 

ändringen var att samma skattesats för metanol som för bensin skulle 

försvåra introduktionen av metanol på drivmedelsmarknaden eftersom 

metanolens energiinnehåll endast är ungefär hälften av bensinens (prop. 

1978/79: 115. SkU 1978/79: 44, rskr 1978/79: 430). 

År 1981 utvidgades omfattningen av den särskilda skattesatsen till att 

gälla alla högre alkoholer samt etrar av metanol och etanol ( prop. 1980/ 

81 : 121, Sk U 1980/81 : 49. rskr 1980/81: 292). Motivet härtill var att förutom 

propylalkohol och isopropylalkohol är även andra alkoholer och etrar 

tänkbara tillsatser för att förbättra blandbarheten mellan metanol och 

bensin och för att öka toleransen mot vattenstörningar. 

MTBE har under det senaste året i växande utsträckning kommit att 

användas som blandningskomponent i bensin. Andelen MTBE i drivmedel 

kan uppgå till 5-10%. Någon anläggning för tillverkning av MTBE finns 

inte i Sverige varför all MTBE importeras. 

Användning av MTBE har två fördelar för oljeföretagen. Den är dels en 

oktanhöjande komponent, dels skattemässigt fördelaktig. Till premium

bensin behövs någon form av oktanhöjande komponent. Det finns dock 

andra alternativ än MTBE. 

Enligt gällande skattebestämmelser är summan av bensinskatt och ener

giskatt 77 öre per liter för alkoholer och etrar, medan den är 171 öre per 

liter för bensin. Energiinnehållet per liter är för metanol ca 50% av bensi

nens medan energiinnehållet i MTBE är ca 80% av bensinens. 

De gällande skattehestämmelserna för MTBE innebär en kraftig subven
tionering av· detta ämne och ett visst skatte bortfall. En inblandning av 

MTBE i bensin om t. ex. 5 % innebär att den erlagda skatten blir 4,7 öre 
lägre per liter än vad den är för normal bensin. Det pris som konsumenten 

får betala är dock detsamma. Enligt uppgift från riksskatteverket var den 

genomsnittliga inblandningen i bensin av alkoholer och etrar drygt 2 % 

under juli och augusti 1982. Det ämne som inblandats har nästan uteslutan
de varit MTBE. På årsbasis innebär detta ett skattebortfall om ca 100 milj. 

kr. 

OED anför i sin rapport att gällande skattesubventionering av MTBE 

utgör ett av de avgörande hindren för låginblandning av metanol i bensin. I 

sitt yttrande över energiskattekommittens förslag föreslår OED därför att 

den rådande skattesubventioneringen av etrar snarast tas bort. · 

Jag anser mot denna bakgrund att skattesubventioneringen av MTBE 

bör upphöra. Om en energineutral beskattning eftersträvas bör summan av 

bensinskatt och energiskatt för MTBE vara ungefär 80% av motsvarande 

summa för be1isin. Det finns dock enligt min mening inte anledning att 

införa en ny skattenivå i lagstiftningen. Samma skattesats bör därför - i 

likhet med vad som gällde före den 1 juli 1981 - tillämpas för MTBE och 

bensin. Detta kan uppnås genom att 1 § första stycket b) och 2 § andra 
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stycket bensinskattelagen ändras så att etrar av metanol och etanol inte 

längre omfattas av dessa lagrum. Ändringen bör träda i kraft den I april 

1983. 

I enlighet med vad jag har anfört har inom industridepartementet upprät

tats förslag till lag om ändring i lagen ( 1961: 372) om bensinskatt. Förslaget 

har upprättats i samråd_ med chefen för budgetdepartementet. Med hänsyn 

till att lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans be

skaffenhet är det enligt min mening inte motiverat att inhämta lagrådets 

yttrande över lagförslaget. Förslaget bör fogas till protokollet ·i detta 

ärende som bihang 4. 

Jag vill avslutningsvis redogöra för OED:s analys av andra drivmedelsal

ternativ än M 100 och låginblandning av metanol. 

OED:s analys av blandbränslen visar att en inblandning av ca 15 % 

metanol, s. k. M 15-bränsle är behäftad med betydande kostnader. Främst 

nämns motorförändringskostnader och kostnader för förändringar i distri

butionssystemet. 

OED överlämnade i oktober 1981 delutredningar rörande distributions

system för metanolblandad bensin. I delegationens arbete har nu en ny 

beräkning avseende 1982 års prisnivå genomförts. De totala investerings

kostnaderna för att skapa ett distributionssystem för ett oblyat men icke 

blyfritt M 15 bränsle beräknas uppgå till ca 950 milj. kr. Extra transport-, 

hanterings- och underhållskostnader beräknas uppgå till drygt 20 milj. kr. 

per år. 

OED konstaterar att det internationella intresset för att introducera 

blandbränslen har minskat avsevärt under de senaste åren. Blandbrän

slealternativet har därför förlorat i aktualitet. De M 15-försök som har 

genomförts i olika länder har medfört att det redan nu finns tillräcklig 

erfarenhet om det senare skulle bli aktuellt att introducera M 15. 
Enligt OED bör nu pågående försök och prov i Sverige avslutas och en 

utvärdering göras. Härutöver bör arbetet beträffande M 15 inriktas på att 

följa den internationella utvecklingen samt att fastställa en bränslespecifi

kation baserad på de försök som har genomförts .. 

OED redovisar att produktionskostnaderna för etanol är och under 

överskådlig tid förväntas förbli för höga för att etanol skall kunna utgöra 
ett alternativ till bensin. Det är enligt OED t. o. m. tveksamt om etanol kan 

komma att bli ekonomiskt för användning vid låginblandning av alkoholer i 

bensin. Användningen av etanol som drivmedel i Brasilien bygger på för 

landet specifika förutsättningar, som inte är tillämpliga i Europa. 

Motorgas är enligt OED snarare ett komplement än ett alternativ till 

dagens drivmedel. Eftersom också motorgas är en petroleumprodukt, 

medför introduktion av motorgas knappast ökad handlingsfrihet eller mins

kad sårbarhet. Motorgasens främsta fördelar från miljösynpunkt är frånva

ro av bly och mindre utsläpp av cancerframkallande ämnen. Den främsta 

nackdelen från miljösynpunkt är att bilarna f. n. byggs för gas/bensindrift 
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och inte optimeras för enbart gasdrift, vilket kan medföra instabila driftför

hållanden och högre kväveoxidutsläpp. Under gynnsamma betingelser 

skulle motorgas på sikt kunna svara för 5-10% av drivmedelsmarknaden i 

Sverige. 

Nya Zeeland har nyligen beslutat bygga en anläggning för produktion av 

syntetisk bensin ur naturgasbaserad metanol. Enligt OED är f. n. mycket 

låg råvarukostnad en förutsättning för att framställning av syntetisk bensin 

skall vara konkurrrnskraftig. 

Eldrivna fordon kan enligt min mening vara ett utvecklingsalternativ för .. 

främst kollektivtrafik och vissa distributionsflottor. Försök med sådana 

fordon har genomförts av bl. a. post- och telcverken. Delprogrammet 

Alternativa drivsystem m. m. inom energiforskningsprogrammet omfattar. 

bl. a. insatser för utveckling av elfordon. 

Jag hemställer att regeringen 

dels föreslår riksdagen 

I. att antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1961:3721 om 

bensinskatt. 

dels bereder riksdagen tillfälle 

2. att ta del av vad jag har anfört om introduktion av alternativa 

drivmedel. 

E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

121 357 000 
19987 000 

1 Anslaget Central förvaltning på energiområdet: Förvaltningskostnader 

Från anslaget bestrids under innevarande budgetår förvaltningskost
nader m. m. för energibyrån och viss del av administrativa byrån vid 

statens industriverk (SIND), vid nämnden för energiproduktionsforskning, 

energisparkommitten (I 1974: 05), oljeersättningsdelegationen (I 1979: 0 I) 

och delegationen (l 1980: 08) för uppbyggnad av en oljccrsättningsfond. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

OKE Föredra-
ganden 

Personal 177 177 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskost-
nader 30 163 000 +1705000 +1657000 

(därav lönekost-
nader) (24392000) (+ 236000) (+1813000) 

Lokalkostnader 6434000 -2834000 -2834000 
Engångsanvisning 2000000 -I 000000 - I 000000 

38597000 -2129000 -2177000 

Inkomster 
Medel som tillförs anslaget 
från 
a) anslaget E4. Utbildning och 

rådgivning m. m. för att 
spara energi + 975000 +975000 

b) oljeersättningsfonden 7703000 -1958000 -2 199000 
c) anslaget F 20. Energi-

forskning 4487000 +1258000 +1017000 
Avgifter för handläggning 
av ärenden enligt lagen 
(I 981: 1354) om allmänna 
värmesystem 250000 of. of. 
Avgifter för koncessions- och 
behörighetsärenden 4800000 - 600000 - 600000 

17240000 325000 807000 

Nettoutgift 21357000 -1804000 -1370000 

I de riktlinjer för energipolitiken som riksdagen beslutade våren 1981 

(prop. 1980/81: 90 bil. I, NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381 )ingick ett beslut 
om omorganisation av förvaltningsmyndigheter och vissa andra organ 
inom energiområdet. Enligt detta beslut skulle den I juli 1982 inrättas en ny 
myndighet - statens energiverk - för framför allt energitillförselfrågor 
men även vissa övergripande uppgifter inom energianvändningsområdet. 
Den nya myndighetsorganisationen skulle vidare enligt dessa riktlinjer 
omfatta ett organ - oljeersättningsfonden - för hantering av ärenden 
enligt förordningen (1980: 1085) om stöd för åtgärder för att ersätta olja, 
m. m. och ett organ - energiforskningsnämnden - för långsiktiga och 

övergripande uppgifter vad gäller energiforskning. 
En kommitte tillkallades för att dels utarbeta förslag till organisation för 

och lokalisering av dessa organ, dels medverka i arbetet med att genomfö
ra den nya organisationen. Kommitten har antagit namnet organisations
kommitten (11981: 04) för statens energiverk m. tl. organ inom energiområ

det (OKE). 
Mot bakgrund av förslag från OKE lade den dåvarande regeringen i 1982 

års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 17 s. 78-96, 104-110 och 

9 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bila1:a 14 
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188-192) fram förslag till organisation och resurser för statens energiverk. 

oljeersättningsfonden och energiforskningsnämnden. I förslaget ingick att 

oljeersättningsfonden skulle inrättas som en myndighet. 

Med hänsyn till att frågan om energimyndigheternas lokalisering var 

olöst ansåg riksdagen att det var olämpligt att inrätta statens energiverk 

redan den I juli 1982. Riksdagens beslut <NU 1981/82: 28, rskr 1981/82: 246) 
innebar att tidpunkten för inrättandet av statens energiverk ändrades till 

den I juli 1983. Vidare ansåg riksdagen att behovet av ökad samordning på 

energiområdet starkt talade för att oljeersättningsfondens verksamhet in

ordnas i den centrala energimyndigheten. Riksdagen hemställde därför hos 

regeringen om ett förslag till organisation av statens energiverk där oljeer

sättningsfonden ingår i verket. 

För den verksamhet och de organ som avsågs ingå i den nya centrala 

energimyndigheten inkl. oljeersättningsfonden anvisade riksdagen medel 

för budgetåret 1982/83 under anslagen E I. Central förvaltning på ener

giområdet: Förvaltningskostnader och E 2. Central förvaltning på ener

giområdet: Utredningar m. m. och information. 

Riksdagen beslutade våren 1982 (NU 1981/82: 30. rskr 1981/82: 356) att 

energiforskningsnämnden skulle inrättas den 1 juli 1982. 
Vid sin behandling av prop. 1981/82: 151 om åtgärder mot försurningen 

uttalade jordbruksutskottet (JoU 1981/82: 35) i fråga om administrationen 

av det i propositionen föreslagna stödet till anordningar för att minska 

svavelutsläppen vid eldningsanläggningar, att utskottet utgick från att re

geringen i samband med det av riksdagen beställda organisationsförslaget 

för statens energiverk även tar upp frågan hur detta stöd skall handläggas. 
Riktlinjer för denna verksamhet har jag tagit upp i det föregående: -

OKE har med anledning av riksdagens beslut i tilläggsdirektiv (Dir 
1982: 45) fått i uppdrag att ta fram ett underlag som medger omprövning av 

oljeersättningsfo'ldens ställning, dvs. att lämna förslag till hur oljeersätt
ningsfonden kan föras in i statens energiverk. Utgångspunkten skulle 

enligt tilläggsdirektiven vara de riktlinjer för organisation av statens ener

giverk som föreslogs i 1982 års budgetproposition. OKE skulle också 

redovisa hur handläggningen av stöd till anordningar för att minska svavel

utsläpp kan administreras samt vilka resurser som behövs för detta ända

mål. 
Enligt tilläggsdirektiven skulle OKE med utgångspunkt i organisations

förslaget lägga fram anslagsframställning för budgetåret 1983/84 avseende 

statens energiverk. Härvid borde enligt direktiven även de budgetmässiga 

konsekvenserna av en organisation där oljeersättningsfonden utgör en 

egen myndighet redovisas. 

Med anledning av riksdagens beslut att skjuta upp inrättandet av statens 

energiverk har flera kommitteer fått tilläggsdirektiv rörande verksamheten 

fram till den I juli 1983. Oljeersättningsdelegationen har i tilläggsdirektiv 

(Dir 1982: 43) fått i uppdrag att fullgöra vissa uppgifter rörande oljeersätt-
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ningsprogrammet. Delegationen för uppbyggnad av en oljeersättningsfond 

har fått sitt uppdrag förlängt till dess energiverket inrättas. 

I tilläggsdirektiv (Dir 1982: 44) till energisparkommitten angavs att an

svaret för den sektorinriktade information inom energiområdet som energi

sparkommitten har bedrivit fr. o. m. den I juli 1982 skall föras över till de 

myndigheter som har sektoransvar inom energiområdet. Vidare fick ener

gisparkommitten i uppdrag att förbereda och inleda statens energiverks 

arbete med att utarbeta underlag för den omprövning av det samlade 

energihushållningsprogrammet som enligt angivna riktlinjer skall äga rum 

omkring år 1985. 

Vad gäller frågan om lokalisering av de nya energimyndigheterna är 

bakgrunden följande. 

OKE har enligt sina direktiv (Dir 1981: 29) haft i uppdrag att redovisa 

förslag till lokalisering av statens energiverk, oljeersättningsfonden och 

energiforskningsnämnden. OKE har redovisat överväganden och förslag i 

rapporten (Ds I 1981:23) Lokalisering av energimyndigheterna. En redo

görelse för innehållet i rapporten har lämnats i budgetpropositionen 1982 

(prop. 1981/82: 100 bil. 17 s. 82-84). OKE förordade att energimyndighe

terna borde lokaliseras till en plats i Stockholm som är väl belägen från 

kommunikationssynpunkt. 

OKE förordade vidare att regeringen. i avvaktan på riksdagens slutliga 

beslut i lokaliseringsfrågan. snarast möjligt skulle besluta om en förlägg

ning, eventuellt av tillfällig natur, av energimyndigheterna till tillgängliga 

lokaler i Stockholm. Innebörden härav var att energiverket och oljeersätt

ningsfonden skulle placeras i anslutning till SIND:s lokaler på Liljeholmen 

och energiforskningsnämnden i de lokaler som hade disponerats av delega

tionen för energiforskning. 

Föredraganden anförde i budgetpropositionen att ett stort antal fram
ställningar hade kommit in med anledning av frågan om lokalisering av 

energimyndigheterna, bl. a. från länsstyrelser, kommuner och företrädare 

för personalen vid berörda myndigheter. I samband med dessa framställ
ningar hade material överlämnats som enligt föredragandens mening borde 

analyseras noga innan ett slutligt beslut fattades. I avvaktan på att bered
ningen inom regeringskansliet slutfördes var föredraganden inte beredd att 
ta ställning till denna fråga. Föredraganden räknade med att återkomma 

med förslag i lokaliseringsfrågan våren 1982. 

Föredraganden anförde vidare att han avsåg att, i avvaktan på att ställ

ning kunde tas i lokaliseringsfrågan. föreslå regeringen att vidta åtgärder i 

enlighet med OKE:s förslag till tillfällig lokalisering av energimyndighe

terna i de delar detta befanns nödvändigt. 

Den 21 januari 1982 beslutade regeringen att ge byggnadsstyrelsen i 

uppdrag att i samråd med OKE planera och ställa i ordning tillfälliga 

lokaler i Stockholm för energimyndigheterna. 

Näringsutskottet (NU 1981/82: 28) anförde att det enligt utskottets me-
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ning inte kunde komma i fråga att riksdagen skulle besluta om lokalise
ringsort för energimyndigheterna utan att avvakta regeringens förslag. 
Riksdagen beslutade att som sin mening ge till känna vad utskottet anfört. 

Organi.rntionskommitten ({ 1981 :04) fiir statens energiverk m.jl. organ 

inom energiområdet (OKJ:..) 

Organisation och uppgifter 

Enligt sina tilläggsdirektiv skall OKE lämna förslag till hur oljeersätt
ningsfonden kan föras in i statens energiverk. Utgångspunkten bör härvid 
vara de riktlinjer för organisationen av statens energiverk som föreslogs i 
1982 års budgetproposition. Dessa förslag utgick från det förslag till organi
sation för energiverket och oljeersättningsfonden som presenterades av 

OKE hösten 1981. 
I det följande sammanfattas i ett förslag till organisation och uppgifter 

för statens energiverk dels de delar av OKE:s förslag från hösten 1981 som 
är tillämpliga i det nya förslaget, dels OKE:s förslag till hur oljeersättnings
fondens uppgifter helt kan föras in i verket och hur stödet till anordningar 
för att minska svavelutsläppen kan administreras. 

Inför valet av organisation för statens energiverk diskuterade OKE två 
modeller. nämligen en sakområdesmodell och en funktionsmodell. 

I sakområdesmodellen byggs organisationen upp efter de sakfrågor som 
organisationen har ansvar för, t. ex. el. värme, bränslen. Vid val av denna 
modell kan frågor som har stor energipolitisk betydelse ges en framskjuten 
plats i organisationen. 

Principen för funktionsmodellen är att likartade urpgifter. t. ex. plane
ring. utredningsverksamhet, myndighetsutövning, stödgivning, vardera 
hålls ihop organisatoriskt. En sådan modell skulle t. ex. kunna innebära att 
alla planerings- och utredningsuppgifter samlades till en enhet. 

OKE har funnit att varken sakområdesmodellen eller funktionsmodellcn 
i renodlad form kan uppfylla kravet på både stor flexibilitet och snabb 
omställning till den nya organisationen. OKE föreslår därför en organisa
tion som grundas i en sakområdesindelning men med starka funktionella 

inslag. 
OKE anser att det är väsentligt att organisationen byggs upp med ut

gångspunkt i att energipolitiken bedrivs i en dynamisk omgivning. Många 
av energipolitikens styrmedel är förhållandevis nya. Effekterna av dem är 
därför till stor del okända. Utvärderingar kan komma att leda till att vissa 
mål och medel behöver omprövas, vilket medför också att organisations
förändringar blir nödvändiga. Detta innebär att organisationen måste ges 
en sådan utformning att den någorlunda snabbt kan anpassas till föränd
ringar. Det innebär också att ingen organisationslösning kan ses som 
slutgiltig. En beredskap att ändra organisationsstrukturen måste ständigt 

finnas. anser OKE. 
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Statens energiverks uppgifter kan enligt OKE kort sammanfattas på 

följande sätt: 
- planering och utredningsverksamhet som underlag för energipolitiska 

beslut. 
- stöd till och planering av forsknings- och utvecklingsverksamhet vad 

gäller energitillförsel som har betydelse för energiförsörjningen på kort 

och medellång sikt, 
- vissa övergripande uppgifter när det gäller energianvändning, 

- frågor om kommunal energiplanering, 
- viss information och utbildning inom energiområdet. 

- tillståndsfrågor för energisystem, råd, riktlinjer samt föreskrifter och 

tillsynsfrågor, 
- övergripande planering och inriktning av statligt stöd för oljeersättning, 

- ärenden enligt förordningen (1980: 1085) om stöd för åtgärder för att 

ersätta olja. m. m .. 
- stöd till anordningar för att minska svavelutsläppen, 

- övriga uppgifter inom energiområdet, i den mån sådana uppgifter inte 

åvilar annan myndighet. 

Myndighetsorganisationen skall byggas upp inom ramen för befintliga 
resurer. OKE har vid beräkningen av befintliga resurser utgått från det 

antal tjänster som i 1982 års budgetproposition beräknades för energiver

ket och oljeersättningsfonden, dvs. sammanlagt 177 tjänster. OKE anser 

att vissa rationaliseringsvinster bör kunna erhållas när oljeersättningsfon

den förs in i statens energiverk. Under budgetåret 1983/84 bör det enligt 
OKE:s bedömning vara möjligt att handlägga det nya stödet till anordning

ar för att minska svavelutsläppen inom ramen för dessa rationaliserings

vinster. 

Utgångspunkten för OKE:s organisationsförslag har varit de uppgifter 
som energiverket kommer att ha. Därutöver gäller att huvudprincipen för 
den nya myndighetsorganisationen är att planering och verkställighet av 
uppgifter inom energitillförselområdet bör ske i nära samverkan. 

En förutsättning för att den nya myndighetsorganisationen skall fungera 
effektivt är ändamålsenliga samverkansformer mellan organisationen och 
dess omvärld. En betydande del av denna samverkan kommer naturligtvis 
att successivt komma till stånd på informella vägar. 

Mellan energiverket och energiforskningsnämhden föreligger enligt 

OKE ett behov av nära löpande samverkan i fråga om planering av energi

forskningsprogrammets program Allmänna energisystemstudier. Energi

.verket bör därför vara representerat i energiforskningsnämndens plane
ringsråd för detta program. Behov av nära samverkan föreligger också i 

fråga om planering av verksamheten inom programmet Energitillförsel. 

Genom sam- eller näringslokalisering av verket och nämnden skapas goda 

förutsättningar för samverkan mellan berörda handläggare inom de båda 
myndigheterna. Någon institutionaliserad samverkan mellan energiverket 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 134 

och energiforskningsnämnden utöver vad som förordas i fråga om det 

nämnda planeringsrådet torde enligt OKE:s mening inte behövas. 

Behovet av avnämarinflytande och kontakter med myndigheternas in

tressenter bör i viss utsträckning tillgodoses genom representation i styrel

ser, råd och nämnder. 

För energiverkets vidkommande anser OKE att det bör vara värdefullt 

om dess styrelse kunde ges ett visst parlamentariskt inslag. Därutöver bör 

styrelsen bestå av representanter för väsentliga intressegrupper. t. ex. 

kommuner. energi- och industriföretag. 

Inom verket bör beslut i löpande ärenden rörande energiforskning och 

rörande stöd från oljeersättningsfonden inte fattas av verkets styrelse utan 

av en särskild nämnd. utvecklingsnämnden. För att säkerställa den kompe

tens som krävs för att besluta om stöd inom nämndens hela verksamhets

område kan en möjlighet vara att vissa ledamöter förordnas att delta i 

enbart nämndens behandling av forskningsärenden resp. enbart oljeer

sättningsärenden. 

Inom energihushållningsområdet och när det gäller statistik och progno

ser är ett stort antal myndigheter och organ verksamma. Ett stort behov av 

samordning föreligger inom detta område. Vid energiverket bör därför 

enligt OKE finnas ett energihushållningsråd med uppgift att bistå energi

verket med dels information mellan myndigheter som arbetar med energi

hushållnings- och energianvändningsfrågor. dels överläggningar mellan be

rörda organ i frågor rörande energistatistik och prognoser. dels samord

ning mellan myndigheter och organ i frågor rörande energiinriktad infor

mation. särskilt till kommunerna. och utbildning. dels samordning av ener
girådgivningsverksamheten inom de olika sektorerna. 

Rådet bör bestå av ledamöter från berörda myndigheter. I rådet bör 

kunna ingå också företrädare för vissa berörda organisationer, t. ex. 

Svenska kommunförbundet. 
För att bistå energiverket i kontakterna för samverkan med berörda 

statliga organ. kraftföretag och intresseorganisationer m. fl. i eldistribu

tionsfrågor bör vid verket inrättas ett särskilt råd motsvarande det eldistri

butionsråd som nu är knutet till SIND. I rådet bör ingå företrädare för 

elkraftföretag, arbetstagarorganisationer samt kommunala och enskilda 

intresseföreningar som är berörda av eldistributionsfrågorna. 

Energiverket föreslås av OKE organiseras ined en styrelse. en general

direktör. ett planeringskansli samt fem enheter med tretton underenheter 

med följande arbetsområden. 
Planeringskansli: initiering av tvärprojekt. avvägningar mellan olika 

enheters verksamhetsområden. vissa policyfrågor av juridisk karaktär 

m.m., 

Enhet I: frågor om bränslen m. m.: två underenhcter för stöd till forsk

ning och utveckling och för oljeersättningsfondsärenden. en underenhet 

för myndighets- och utrcdningsuppgifter. 
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Enhet 2: frågor om el och värme m. m.: två underenheter för stöd till 

forskning och utveckling och för oljeersättningsfondsärenden samt vid en 

av dessa underenheter stöd till anordningar för att minska svavclutsläp

pen. en underenhet för myndighets- och utredningsuppgifter vad gäller 

kommunal energiplanering. en underenhet för övriga myndighets- och 

utredningsuppgifter inom området. 

Enhet 3: frågor om eldistribution m. m. och elsäkerhet: en underenhet 
för eldistribution m. m., en underenhet för elsäkerhetsfrågor. 

Enhet 4: frågor om energianvändning. statistik och prognoser. informa

tion och utbildning m. m.: en underenhet för bevakning av energianvänd

ning samt analyser och prognoser. en underenhet för information och 

utbildning. 

Enhet 5: administrativ enhet: en underenhet för ekonomi och administ

rativ service. en underenhet för personalfrågor. 

OKE konstaterar att krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar, nämn

den för värdering av eldistributionsanläggning m. m. och statens prisreglc

ringsnämnd för. elektrisk ström har uppgifter som hänger nära samman 

med energiverkets uppgifter. Enligt OKE ter det sig ·därför naturligt att 

knyta dem till verket. Samtidigt måste beaktas att nämnderna delvis har 

karaktär av speciella domstolar med uppgift att slita vissa slag av tvister 

mellan enskilda parter eller göra vissa rättsliga bedömningar. Anknytning

en till verket föreslås ske på ett sådant sätt att administrativa vinster görs 

utan au nämndernas oberoende ställning kan ifrågasättas. Detta kan ske 

genom att nämnderna med principiellt samma uppgifter och sammansätt

ning får självständig beslutsrätt inom verket. Formellt flyttas nämndernas 

uppgifter över på verket. Nämnderna upphör som självständiga myndighe

ter men återuppstår i principiellt oförändrad form inom verkets organisa

tion och utövar verkets beslutsrätt i alla sådana ärenden som de tidigare 
handlagt. 

Enligt OKE bör energiverket ställa resurser för sekretariatsuppgifter, 

erforderliga utredningar m. m. till nämndernas förfogande. 
OKE föreslår också att energiverket - i stället för SIND - blir chefs

myndighet för statens elektriska inspektion. 

I organisationsförslaget ingår vidare att energiverket biträder med vissa 

administrativa uppgifter åt energiforskningsnämnden och nämnden för 

hantering av använt kärnbränsle. 

Den av OKE föreslagna organisationsmodellen samt förslag till precise

ring av personalresurser och arbetsuppgifter för enheter och underenheter 

framgår av bihang 5. 

Organisationsförslaget innebär i enlighet med riksdagens beslut våren 

1981 att nämnden för energiproduktionsforskning, energisparkommitten. 

oljeersättningsdelegationen. delegationen för uppbyggnad av en oljeersätt

ningsfond. krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar, nämnden för vär

dering av cldistributionsanläggning m. m. och statens prisregleringsnämnd 

för elektrisk ström upphör som kommitteer eller egna myndigheter. 
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Anslagsberäkning 

Verksamheten vid statens energiverk skall enligt OKE:s direktiv byggas 

upp inom ramen för de resurser som i dag disponeras för motsvarande 

verksamhet. OKE har därvid utgått från de medel som har anvisats under 

anslaget E I. Central förvaltning på energiområdet: Förvaltningskostnader 
för budgetåret 1982/83. Vad gäller antalet tjänster, vilket har varit en 

central utgångspunkt i OKE:s arbete. har OKE utgått från det antal tjäns
ter som beräknades för statens energiverk och för oljeersättningsfonden i 

1982 års budgetproposition. 
OKE anser att vissa rationaliseringsvinster bör kunna erhållas när ol

jeersättningsfonden förs in i statens energiverk. Under budgetåret 1983/84 

bör det enligt OKE:s bedömning vara möjligt att handlägga det nya stödet 

till anordningar för att minska svavelutsläppen inom ramen för dessa 

rationaliseringsvinster. 
Lönekostnaderna för de 177 tjänster som OKE föreslår skall ingå i 

energiverket har beräknats schablonmässigt. 
OKE föreslår vidare att energiverket från anvisade medel för förvalt

ningskostnader får disponera medel för utrikes resor. 
Beträffande lokaliseringen av energiverket har OKE - i avvaktan på 

beslut i denna fråga - utgått från en lokalisering till Liljeholmen i Stock

hohn. För omflyttningskostnader och viss nyanskaffning av utrustning i 

anslutning till att verket bildas föreslår OKE en engångsanvisning om 

preliminärt I milj. kr. 
De sammanlagda utgifterna för energiverkets förvaltningskostnader be

räknar 0 KE till 36 468 000 kr. 
Som inkomst under anslaget bör föras upp medel som motsvarar admi

nistrationskostnader för stödet till utbildningsåtgärder Ufr anslaget E 4. 
Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi). 

Vidare bör som inkomster föras upp medel från oljeersättningsfonden 
och energiforskningsfonden motsvarande kostnaderna för de föreslagna 
enheterna I A-B och 2 A-B. Stöd till forskning och utveckling och till 
oljeersättning m. m. bör vid dessa enheter ses som integrerade verksam

heter. OKE anser mot denna bakgrund att medel motsvarande kostna

derna för dessa enheter schablonmässigt bör belasta resp. stödsystem med 

50 %. 
Som inkomst av avgifter för handläggning av ärenden enligt lagen 

(1981: 1354) om allmänna värmesystem föreslår 0 KE ett i förhållande till 

innevarande budgetår oförändrat belopp. 
OKE beräknade förra året att inkomsterna av avgifter för kon.:essions

och behörighetsärendena preliminärt skulle uppgå till 4,8 milj. kr. budget
året 1982/83. Enligt SIND:s anslagsframställning för budgetåret 1983/84 

beräknas dessa inkomster till endast 3.8 milj. kr. Enligt riktlinjerna för 

verksamheten skall avgifterna täcka kostnaderna för verksamheten. En 
taxcöversyn planeras per den I januari 1983. OKE räknar preliminärt, i 



Prop. 198i/83: 100 Bilaga J4 Industridepartementet. 137 

avvaktan på nämnda översyn, med att en löne- och prisomräkning av 

kostnaderna för verksamheten skulle innebära att intäkterna behöver räk

nas om till 4,2 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

De sammanlagda inkomsterna beräknar OKE till 16915000 kr. 

OKE föreslår att för statens energiverk för budgetåret 1983/84 anvisas 

ett förslagsanslag om 19 553 000 kr., vilket motsvarar ett löne- och prisom

räknat anslag. 

OKE har också i enlighet med sina tilläggsdirektiv redovisat de budget

mässiga konsekvenserna av en organisation där oljeersättningsfonden ut

gör en egen myndighet. I detta alternativ krävs. utöver vad som tidigare 

har föreslagits. att resurser för att hantera stödet till åtgärder för att minska 

svavelutsläppen tillförs energiverket. OKE räknar med att ytterligare ena 

två tjänster behöver tillföras organisationen under budgetåret 1983/84. 

Utredningen om styrmedel för niiringslil'ets energihushållning m. m. 

Utredningen om styrmedel för näringslivets energihushållning m. m. har 

i betänkandet (SOU 1981: 94) Energisamverkan stat-kommun-näringsliv 

bl. a. tagit upp vissa frågor som rör organisationen av statens energiverk. 

Utredningen föreslår bl. a. att statens energiverk skall ha det samlande 

ansvaret för styrning av näringslivets energihushållning, däri inbegripet 

såväl tillförsel som användning. 

Jndustriverksutredningen 

lndustriverksutredningen har i sitt betänkande (Ds I 1982: 14) Organisa

tion för industriell förnyelse diskuterat frågan om myndighetsansvaret för 

rådgivning till näringslivet rörande energihushållning. Utredningen anser 

att det inte nu finns skäl att ånyo överväga en överföring av dessa uppgifter 

till energiverket. Frågan bör dock, enligt utredningen, kunna tas upp i ett 
senare sammanhang, när. erfarenheter har vunnits från verksamheten i 

0 

energiverket. 

Föredragandens överväganden 

En offensiv energipolitik är nödvändig för att bl. a. minska oljeberoendet 
och för att skapa förutsättningar för en avveckling av kärnkraften. En 

effektiv myndighetsorganisation är en förutsättning för att både få fram 

underlag för och att verkställa de energipolitiska besluten. 

Enligt riksdagens beslut skall en central energipolitisk myndighet inrät

tas den I juli 1983. Därmed bildas en central myndighet - statens energi

verk - för energifrågor, framför allt inom tillförselområdet men även för 

övergripande och samordnande uppgifter inom energianvändningsområ

det. 

Hur denna myndighet organiseras och lokaliseras har stor betydelse för 

hur effektivt myndigheten kan fullgöra sina uppgifter. 
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Jag tar först upp frågan om organisationen av och 11ppgiftema för 

verket. 

Jag förordar att statens energiverk organiseras i huvudsak i enlighet med 

OKE:s förslag. Det innebär att energiverket bör organiseras med en styrel

se. en generaldirektör. ett planeringskansli samt fem enheter. Till verket 

bör knytas en utvecklingsnämnd för beslut om stöd till forskning och 

utveckling och om stöd enligt förordningen (1980: 1085) om stöd för åtgär

der för att ersätta olja, m. m. samt ett energihushåtlningsråd för att bistå 

verket med samordning m. m. av information. utbildning och rådgivning 

5<lmi energistatistik och prognoser. Energihushållningsrådet bör därutöver 

kunna utgöra ett forum för information och samordning mellan myndighe

ter m. fl. i frågor som berör energihushållningen. Vidare bör det nuvarande 

cldistributionsrådet vid SIND föras över till energiverket för att biträda 

verket i eldistributionsfrågor. Det ankommer på regeringen att fastställa 

den närmare organisationen av energiverket. 

Till energiverket bör också knytas de funktioner som krigsskyddsnämn

den för kraftanläggningar, nämnden för värdering av eldistributionsan

läggning m. m. och statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström f. n. 

har. Energiverket bör vidare vara chefsmyndighet för statens elektriska 

inspektion. 

Till organisationsbilden hör också att energiverket avses biträda med 

vissa administrativa uppgifter åt energiforskningsnämnden och nämnden 

för hantering av använt kärnbränsle. 

Mina förslag innebär att .krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar. 

nämnden för värdering av eldistribution m. m. och statens prisreglerings
nämnd för elektrisk ström upphör som självständiga myndigheter. Inom 

ramen för energiverket kommer det självständiga beslutsfattande som 

dessa myndigheter har svarat för att bibehållas. Nämnden för energipro

duktionsforskning upphör som myndighet. Vidare upphör energisparkom
mitten, oijeersättningsdelegationen och delegationen för uppbyggnad av en 

oljeersättningsfond som kommitteer. Förslagen innebär också förändring

ar för SIND. bl. a. genom att huvuddelen av verksamheten vid SlND:s 

energibyrå förs över till energiverket. 

De huvudsakliga uppgifterna för energiverket har angetts i de riktlinjer 

som låg till grund för statsmakternas beslut om inrättande av verket samt i 

riksdagens beslut våren 1982 om myndighetsorganisationen på energiom

rådet. OKE har redovisat ett förslag till precisering av de uppgifter verket 

bör ha och hur de bör fördela sig på enheter och underenheter. Det 

ankommer på regeringen att meddela närmare förskrifter om verkets upp

gifter. 
Förslaget från utredningen om styrmedel för näringslivets energihus

hållning om att statens energiverk i stället för SIND bör ges det samlade 

ansvaret för styrning av näringslivets energihushållning är jag f. n. inte 

beredd att biträda. Jag anser i likhet med industriverksutredningen att 
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denna fråga bör diskuteras när erfarenheter har vunnits från verksamheten 

i energiverket. Utredningens förslag i övrigt om adminstrativa styrmedel 

för näringslivets energianvändning avser jag behandla i annat samman

hang. 

Jag går nu över till att behandla frågan om lokalisering av energiverket. 

En bakgrundsbesi<rivning till denna fråga lämnade jag i inledningen till 

detta anslag. 

Statens energiverk kommer under 1980-talet att ha utomordenligt vä

sentliga uppgifter på en rad områden inom energipolitiken. Bildandet av 

verket är ett uttryck för en strävan att koncentrera de hittills splittrade 

resurserna inom detta område för att åstadkomma en ökad slagkraft inom 

ramen för de resurser som för närvarande finns. Genom de rationalise

ringsvinster som omorganisationen kommer att medföra skapas också ett 

visst utrymme för nya uppgifter. 

För att energiverket skall kunna arbeta på ett ändamålsenligt sätt krävs 

ett nära samarbete med regeringskansliet, andra centrala myndigheter och 

intresseorganisationer. Av särskild betydelse härvidlag är att verket har en 

samordnande roll för frågor som rör energianvändning och energihushåll

ning. Det innebär att verket skall samordna sådan verksamhet som bedrivs 

vid bostadsstyrclsen. statens planverk, transportrådet, SIND m.11 .. som 

alla är belägna i Stockholm. Kontakter är vidare väsentliga med myndighe

ter som har uppgifter som rör forskning inom energianvändningsområdet, 

dvs. statens råd för byggnadsforskning, styrelsen för teknisk utveckling 

och transportforskningsdelegationen. Samtliga dessa myndigheter ligger i 

Stockholm. 

Energiverkets viktigaste resurs kommer att vara dess personal. Den 

personal som nu finns vid de organ vilkas uppgifter skall föras till verket är 
till stor del relativt ung, har rekryterats under 1970-talet och har nu byggt 

upp en bred och generell kompetens på energiområdet. Det är angeläget att 

denna kompetens kan bibehållas. I studier som jag har tagit del av görs 

bedömningen att en utlokalisering av energiverket skulle kunna få till följd 
att minst hälften av personalen vid de befintliga organen skulie söka sig till 

annan verksamhet. Detta skulle under lång tid avsevärt minska verkets 
möjligheter att fullgöra sina viktiga uppgifter inom energiområdet. 

Det är angeläget att alla möjligheter tas till vara att rationalisera den 

statliga verksamheten. Bildandet av energiverket innebär att vissa rationa

liserings vinster uppkommer. Ytterligare vinster, framför allt på det admi

nistrativa planet, uppkommer om energiverket förläggs till en plats där en 

samordning kan ske med andra myndigheter som har uppgifter av samma 

karaktär. Inom ramen för det arbete med omorganisation av SIND som 

f. n. pågår studerar statskontoret möjligheterna till administrativ rationali

sering genom samverkan mellan de myndigheter som nu är förlagda till 

Liljeholmen i Stockholm. Jag vill i detta sammanhang nämna att huvudde-
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len av de organ vilkas uppgifter skall föras till energiverket har sina lokaler 

på denna plats. En lokalisering av energiverket till Liljeholmen skulle 

därmed medföra både administrativa fördelar och minska omställnings

svårigheterna. 

Med utgångspunkt i vad jag nu har anfört konstaterar jag att en lokalise

ring av energiverket till en plats utanför Stockholmsområdet skulle medfö

ra väsentliga nackdelar från energipolitisk synpunkt. både på kort och lång 

sikt. Detsamma gäller i viss utsträckning för energiforskningsnämnden. 

Under en övergångstid efter en eventuell utlokalisering skulle svårigheter

na att fullgöra de energipolitiska uppgifterna bli betydande samtidigt som 

administrativa rationaliseringsvinster skulle utebli. Jag finner mot denna 

bakgrund att statens energiverk och energiforskningsnämnden bör lokali

seras till Stockholmsområdet. 

Jag har vid min beräkning av resurser för energiverket i huvudsak utgått 

från OKE:s förslag. Jag har alltså räknat med sammanlagt 177 tjänster vid 

verket. Mina förslag innebär att verksamheten i den .nya organisationen 

byggs upp inom ramen för de resurser som. i dag disponeras för den 

verksamhet som kommer att föras över till den nya organisationen. Omor

ganisationen bör medföra vissa rationaliserings- och effektivitetsvinster. 

På detta sätt ges inom ramen för befintliga resurser utrymme för vissa nya 

uppgifter som statsmakterna har beslutat om. Exempel på sådana uppgifter 

är administration av stöd till anordningar för att minska utsläppen av 

svavel. Riktlinjer för denna verksamhet har jag tagit upp i det föregående. 

Utrymme ges också för en förstärkning av andrn. områden som är centrala 

för att nå de energipolitiska målen. Sålunda innebär mina förslag att en 

förstärkning sker av den statliga verksamheten för att följa upp och stödja 

den kommunala energiplaneringen. Jag ser detta .som mycket väsentligt 

mot bakgrund av den centrala roll som kom·munerna spelar i ansträngning

arna att minska vårt oljeberoende. 

Vid statens energiverk bör för verkschefen inrättas en ordinarie tjänst 

med beteckningen p. 

Vid beräkningen av utgifterna för energiverket har jag utgått från befint

liga resurser vid den nuvarande organisationen. Vid energiverket bör, på 

samma sätt som vid andra myndigheter, en rationalisering och effektivise

ring av verksamheten ske. Denna rationaliseringseffekt beräknas i normal

fallet motsvara 2 % av kostnaderna. Mot bakgrund av att omorganisa

tionen i sig innebär en rationalisering och att jag har föreslagit att verket 

skall få vissa nya uppgifter. som skall utföras inom ramen för befintliga 

resurser, bör en ytterligare rationalisering av verksamheten· under nästa 

budgetår motsvara endast l % av de reala befintliga resurserna. Jag räknar 

vidare med att det skall vara möjligt att under de följande två budgetåren 

kunna genomföra ytterligare rationaliseringar och effektiviseringar mot

svarande 2.5 % per år av verkets reala resurser. Det bör ankomma på 
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statens ·energiverk att närmare planera för denna neddragning om totait 

6 % av de nu befintliga reala resurserna. 

Jag beräknar utgifterna för energiverket till sammanlagt 36420000 kr. 

för budgetåret 1983/84. För kostnader i samband med att de nu befintliga 

organen flyttar samman har jag i avvaktan på en precisering av kostna

derna som en engångsanvisning beräknat 1 milj. kr. Lönekostnaderna är i 

avvaktan på resultatet av förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor 

preliminärt beräknade. 

Inkomsterna beräknar jag, som framgår av sammanställningen, i huvud

sak i enlighet med OKE:s förslag till sammanlagt 16433 000 kr. Behovet av 

anslag över statsbudgeten för nästa budgetår uppgår alltså enligt mina 

beräkningar till (36420000-16433 000=) 19987 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen 

dels bereder riksdagen tillfälle 

1. att ta del av vad jag har anfört om lokalisering av statens energi

verk och energiforskningsnämnden, 

dels föreslår riksdagen att 

2. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för organisationen av 

statens energiverk, 

3. bemyndiga regeringen att vid statens energiverk inrätta en ordi

narie tjänst för verkschefen med beteckningen p, 

4. till Statens energiverk: Förvaltninr;skostnader för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 19 987 000 kr. 

E 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och information 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

111691000 

10611 000 
1 Anslagi:t Central förvaltning på energiområdet: Utredningar m. m. och informa
tion. 

Från detta anslag bestrids kostnader för utredningsverksamhet m. m. 

inom energiområdet och för energiinriktad information. Medlen dispone

ras under innevarande budgetår av bl. a. statens industriverk (SINDl, 

nämnden för energiproduktionsforskning, energisparkommitteen (I 

1974: 05), oljeersättningsdelegatiOnen (I 1979: 0 I) och delegationen (} 

1980: 08) för uppbyggnad av en oljeersättningsfond. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

OKE Före-
draganden 

Vt!(ifter 
I. Utredningar m. m. 8647000 + 605000 + 259000 
2. Energiinriktad 

information m. m. 11460000 + 347000 + 409000 
20107000 + 952000 + 668000 

Inkomster 
3. Medel som tillförs 

anslaget från olje-
ersättningsfonden 4674000 + 1675000 + 1488000 

4. Medel som tillförs 
anslaget från anslaget 
F 20. Energiforsk- 3 742 000 + 262000 + 260000 
ning 

8416000 + 1937000 +1748000 

Nettoutgift 11691000 - 985000 - I 080000 

Organisationskommitteen (I 1981 :04) för statens energiverk m . .fl. organ 

inom energiområdet (OKEJ 

För att statens energiverk skall kunna fullgöra sina uppgifter särskilt vad 

gäller att ta fram underlag för energipolitiska beslut krävs, enligt OKE, att 

verket får särskilda resurser för utredningsverksamhet. Denna bör bedri

vas i huvudsakligen samma omfattning som nu sker inom energibyrån vid 

SIND, inom oljeersättningsdelegationen, inom delegationen för uppbygg

nad av en oljeersättningsfond samt vid nämnden för energiproduktions

forskning. 

För utredningar m. m. inom energiverkets ansvarsområde bör verket 

under budgetåret 1983/84 få disponera sammanlagt 9252000 kr. Av detta 

belopp avser I 532 000 kr. utrednings verksamhet med anknytning till forsk
ning och utveckling inom programmet Energitillförsel. Medel härför bör 

enligt OKE:s mening tillföras detta anslag från anslaget F 20. Energi

forskning. Vidare bör anslaget för utredningsverk~amhet tillföras 5 00 I 000 

kr. från oljeersättningsfonden. 

OKE har i enlighet med riktlinjerna för den nya organisationen inom 

energiområdet tidigare föreslagit att statens energiverk skall ta över de 

informationsuppgifter som energisparkommitten f. n. har. Principen bör 

enligt OKE vara att energiverket ansvarar för information om tillförsel och 

allmän information om energianvändning medan sektormyndigheterna 

svarar för den riktade informationen om energianvändningen inom resp. 

sektor. I verket~ uppgifter bör dock ingå att samordna och stödja informa

tionsinsatser vid de myndigheter som arbetar med energihushållningsfrå

gor. 

Behovet av särskilda medel för information uppgår enligt OKE:s bedöm-
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ning till 11 807 000 kr. Av detta belopp bör I 348 000 kr. finansieras från 

oljeersättningsfonden och 2 472 000 kr. från anslaget F 20. Energi forsk

ning. 
OKE föreslår att medel motsvarande de 425 000 kr. avseende energiin

riktad information inom byggnadsbeståndet som för innevarande budgetår 

har anvisats under anslaget E 2 för nästa budgetår tas upp under bostads

departementets huvudtitel under anslaget B 16. Information och utbildning 

m. m. i energifrågor. 
Sammanlagt beräknar OKE behovet av medel under detta anslag för 

utredningar och information inom energiverkets ansvarsområde till 

21059000 kr. Som en inkomst under anslaget bör föras upp sammanlagt 

I O 353 000 kr. motsvarande dels medel för utredningar och information från 

oljeersättningsfonden, dels medel som svarar mot nämndens för energipro

duktionsforskning resurser för utredningar och information från anslaget F 

20. OKE föreslår därför att ett rescrvationsanslag för energiverkets utred

ningar m. m. och information förs upp med 10706000 kr. för budgetåret 

1983/84. 

Föredragandens Öl'erl'äganden 

Flera för energipolitiken betydelsefulla uppgifter som enligt vad jag har 

förordat under anslaget E I bör åvila statens energiverk avser utrednings

arbete av olika slag. 
En stor del av detta utredningsarbete bör ske inom ramen för verkets 

ordinarie organisation och utföras av där befintlig personal. För att energi

verket skall kunna fullgöra dessa uppgifter krävs att verket får möjlighet 

att dels lägga ut utredningsuppdrag på andra institutioner, dels anlita 

konsulter och särskild expertis. Jag bedömer därför i likhet med OKE att 
energiverket bör tillföras resurser för sådan utredningsverksamhet. För 
nästa budgetår beräknar jag 8 906 000 kr. Detta belopp motsvarar vad som 
f. n. disponeras för utredningsverksamhet inom de organ vilkas verksam

het kommer att föras över till energiverket. 
I enlighet med riktlinjerna för omorganisationen av myndigheter m. fl. 

organ inom energiområdet (prop. 1980/81:90 bil. I. NU 1980/81:60, rskr 
1980/81: 381) har jag i det föregående under anslaget E I förordat att en 

sammanhållen statlig informationsfunktion åläggs energiverket. I verkets 

uppgifter bör ingå att samordna och stödja informationsinsatserna vid 

myndigheter som arbetar med energihushållningsfrågor. 

Mina förslag innebär att energiverket övertar dels de uppgifter som f. n. 

åligger energisparkommitten, dels vissa uppgifter inom informationsområ

det som f. n. utförs inom övriga myndigheter och organ som berörs av 

omorganisationen. Energiverket bör svara för bl. a. information om energi

tillfö"rselfrågor och allmänt riktad information om energianvändning. 

Behovet av medel för den informationsverksamhet som enligt vad jag 

har förordat bör åvila energiverket beräknar jag till 11869000 kr. nästa 
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budgetår. Detta belopp motsvarar vad som under innevarande budgetår 

disponeras för motsvarande verksamhet. 

För nästa budgetår beräknar jag med utgångspunkt i' för energiorganisa

tionen totalt sett oförändrade resurser det sammanlagda behovet av medel 

för energiverkets utrednings- och informationsverksamhet på sedvanligt 

sätt till (8 906 000 + 11 869 000 =) 20 775 000 kr. 

I enlighet med OKE:s förslag bör medel tillföras från oljeersättningsfon

den och från anslaget F 20. Energiforskning för att disponeras för utred

nings- och informationsverksamheten. Från oljeersättningsfonden bör till

föras 6 162 000 kr. och från anslaget F 20 bör tillföras 4 002 000 kr. För 

nästa budgetår förordar jag därför att (20 775 000 - 6 162 000 - 4 002 000 =) 

10611000 kr. förs upp under ett särskilt reservationsanslag för energiver

kets utrednings- och informationsverksamhet m. m. 

Den reservation som vid utgången av budgetåret 1982/83 kan finnas 

under fjortonde huvudtitelns anslag E 2. Central förvaltning på energiom

rådet: Utredningar m. m. och information bör tillföras det här aktuella 

anslaget. 
- Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens energiverk: Utredninwir m. m. och information för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 10611000 kr. 

E 3. Statens elektriska inspektion 

1981182 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7105590 
7232000 

7 362000 

Elektriska inspektionens verksamhet avser att främja säkerhet i sam

band med framställning, överföring och användning av elektrisk ström. 

Enligt sin instruktion (1977: 229) är inspektionen den lokala statliga organi

Sl:'tionen för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar 

och därmed sammanhängande frågor. Inspektionen ansvarar härigenom 

för den statliga tillsynen över efterlevnaden av den elektriska speciallag

stiftningen. 

Elektriska inspektionen är organiserad på fem distrikt med kontor i 

Hässleholm, Kristinehamn. Stockholm, Hudiksvall och Skellefteå. Chef 

för varje distrikt är en överinspektör. Statens industriverk är f. n. chefs

myndighet för inspektionen. 
Enligt beslut av riksdagen (prop. 1980/81: 90 bil. I. NU 1980/81: 60, rskr 

1980/81: 381) skall en ny statlig myndighet på energiområdet, statens ener

giverk. inrättas vilken blir chefsmyndighet för inspektionen. 
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1982/83 

Personal 

Handläggande personal 25 
Övrig personal 15 

40 

Anslag 

Förvaltningskostnader 6402000 
(därav lönekostnader) (5 563 000) 

Lokalkostnader 830000 

7232000 

Beräknad ändring 1983/84 

OKE 

of 

+290 
(+ 56) 
+ 94 

+384 

Före
draganden 

of 

+ 99 
(+ 39) 
+ 31 

+130 

Organisationskommitten (/ 1981 :04 J för statens ener!fil'erk m.fl. or{:an 

inom energiomr<ldet (OKEJ 

Industriverket har meddelat föreskrifter för elektriska. inspektionens 

verksamhet som innebär bl. a. att fälttillsynen, dvs. tillsyn genom besök på 

arbetsställen o. dyl., skall prioriteras. En sådan omprioritering av verk

samheten medför ökade resekostnader. Enligt OKE:s bedömning bör ut

rymme för en real ökning av medlen för reseersättningar kunna skapas 

genom att elektriska inspektionen disponerar om resurserna. OKE anser 

att verksamheten vid elektriska inspektionen under nästa budgetår i övrigt 

bör bedrivas med i huvudsak oförändrad inriktning och omfattning. 

För statens elektriska inspektion bör enligt OKE för budgetåret 1983/84 

anvisas ett förslagsanslag om 7616000 kr., vilket motsvarar ett löne- och 

prisomräknat anslag. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för statens elektriska inspektions verk

samhet beräknas med utgångspunkt i ett för inspektionen beräknat huvud
förslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

. att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 7 362 000 kr. 

10 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 

E4. Utbildning och rådgirning m. m. för att spara energi 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4099467 

I 000 
I 000 

Reservation 

146 

13484106 

Från detta anslag, som f. n. disponeras av statens industriverk (SIN 0), 

bestrids kostnader för statligt stöd till dels utbildningsåtgärder i syfte att 

minska energianvändningen vid uppvärmning och ventilation samt att för

bättra energihushållningen i industriella processer, dels energirådgivning, 

m. m. Från anslaget bestrids även SIND:s kostnader för administration av 

verksamheten. 

Riktlinjer för verksamheten har angivits i riksdagens energipolitiska 

beslut våren 1981 (prop. 1980/81: 90 bil. I s. 47-48. 50-51. 69- 74 och 430, 

NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381). Riksdagen beslutade samtidigt om en 

ny myndighetsorganisation. Enligt detta beslut skall huvuddelen av verk

samheten med stöd till utbildningsåtgärder i energibesparande syfte föras 

över från SIND till en ny ce.ntral myndighet på energiområdet - statens 

energiverk. 

Verksamheten finansieras med medel från oljeersättningsfonden. Ansla

get förs därför upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

VtRifter 
I. Uthildningsåtgärder 

i syfte att minska 
energianvändningen 
vid lokaluppvärm
ning och inom olika 
industriproce~ser 

2. Rådgivningsverksam
het i energifrågor 
m.m. 

FinansierinR 
Medel som tillförs 
anslaget från olje
ersättningsfonden 

1982/83 

9000000 

12300000 

21300000 

21300000 

Beräknad ändring 1983/84 

SIND resp. 
OKE 

+2000000 

+5000000 

+7000000 

+7000000 

Före
draganden 

+2000000 

+5 000000 

+7000000 

+7000000 

Organisationskommitten (I 1981 :04) för statens energiverk m.f7. organ 

inom energiområdet (OKEJ 

OKE utgår i denna del från sitt förslag hösten 1981 till organisation av 

verksamheten. Utgångspunkten för OKE:s bedömningar i detta förslag var 

den inriktning av verksamheten som föreslogs i prop. 1980/81: 90 och som 

godkändes av riksdagen våren 1981 (NU 1980/81:60. rskr 1980/81:381). 
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Det innebär att ansvaret för rådgivning i cnergianvändningsfrågor bör ligga 

på resp. sektormyndighet. SIND bör alltså även fortsättningsvis ha ansvar 

för den rådgivnings verksamhet i energifrågor m. m. som huvudsakligen 

riktar sig till industrin. 
I statem energiverks uppgifter inom detta område bör enligt OKE:s 

förslag hösten 198 I ingå samordning och informationsutbyte med de myn

digheter som inom sina områden bedriver utbildningsverksamhet som rör 

energifrågor. Energiverket bör ha ansvar för den energiinriktade utbild

ningsverksamhet som bekostas från anslagsposten 1. Utbildningsåtgärder i 

syfte att minska energianvändningen vid lokaluppvärmning och inom olika 

industriprocesser. 

I prop. 1980/8 I: 90 om riktlinjer för energipolitiken beräknade föredra

ganden för den närmaste treårsperioden !budgetåren 1981/82-1983/84) 

sammanlagt 65 milj. kr. för utbildnings- och rådgivningsåtgärder för att 

spara energi. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 har medel beräknats under anshgsposten 2 

för till näringslivet riktad information om energianvändning. Medel för 

sådan information har tidigare disponerats av energisparkommitten och 

har enligt OKE:s bedömning inte ingått i den angivna medelsramen för 

utbildnings- och rådgivningsåtgärder. 

Verksamheten med stöd till utbildningsåtgärder bör enligt OKE byggas 

ut i enlighet med tidigare planer under treårsperiodens sista år. Därefter 

bör denna verksamhet ligga på en oförändrad nivå tills en omprövning av 

det samlade energihushållningsprogrammet sker omkring år 1985. 

För budgetåret 1983/84 föreslår OKE att medlen under anslagsposten 2 

ökas från 9 milj. kr. till 11 milj. kr. inkl. administration av verksamheten. 

Statens industril'erk 

SIND redovisar i sin anslagsframställning och i en särskild skrivelse den 

25 oktober 1982 att verksamheten med energirådgivning m. m. fortsätter 

att byggas ut. Under budgetåret 1982/83 planerar SIND utbildning av 

energikonsulenter vid de tio regionala utvecklingsfonder som nyligen inlett 
energirådgivningsverksamhet. Under våren 1983 räknar SIND med att 

kunna inleda energirådgivningsverksamhet vid samtliga återstående ut

vecklingsfonder. 

SIND planerar att sammanställa erfarenheterna från rådgivningsverk

samheten och därefter tillsammans med branschorganisationerna utforma 

ett rådgivningsprograrn anpassat till olika branscher. SIND avser att bedri

va branschrådgivning mer aktivt än vad som hittills gjorts. 

Vidare planerar SIND att öka sina bidrag till utveckling av mätutrust

ning och till utveckling av metoder för mätning av energianvändning. 

Under innevarande budgetår planerar SlND att ge ut en energisparhand

bok för dagligvaruhandeln och ett antal energisparhäften riktade till företag 

och till konsulter. 
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För hudgetåret 1983/84 föreslår SIND att rådgivning vid övriga utveck

lingsfonder utvecklas och programmet med hranschrådgivning fortsätter. 

Flera energisparhandhöcker hör enligt SIND tas fram. En utvärdering av 

effekterna av energirådgivning via utvecklingsfonderna planeras. SIND 

planerar vidare att starta en informationsserviee till konsulenterna så att 

nya tekniska rön och metoder inom energiområdet snabbt når dem. 

För verksamheten med rådgivning m. m. hemställer SIND att 17,3 milj. 

kr. anvisas för budgetgåret 1983/84. 

FöredraRandens överl'äRanden 

Stöd till kurser avseende uppvärmning av byggnader inleddes våren 

1974 (prop. 1974: 69. CU 1974: 21. rskr 1974: 180). Genom 1975 års energi

politiska beslut (prop. 1975: 30 bil. I s. 355. NU 1975: 30. rskr 1975: 202) 

utvidgades verksamheten till att omfatta stöd även till kurser om god 

energihushållning i industriella processer och till rådgivning i energifrågor 

till framför allt de mindre och medelstora företagen. 

Sedan verksamheten påbörjades år 197 4 har sammanlagt 32 105 000 kr. 

anvisats för utbildningsåtgärder. För rådgivning m. m. har hittills anvisats 

sammanlagt 31 945 000 kr. Därutöver har sammanlagt I milj. kr. anvisats 

att av SIND fördelas mellan utbildnings- och rådgivningsinsatser. 

Enligt riktlinjerna för det samlade energihushållningsprogrammet för 

1980-talet som beslutades av statsmakterna våren 1981 (prop. 1980/81: 90 

bil. 1, NU 1980/81: 60, rskr 1980/81: 381) är bl. a. utbildning och rådgivning 

viktiga styrmedel för att nå målen för programmet. Riksdagens beslut 

omfattade en ökad satsning på dessa styrmedel. För treårsperioden 1981/ 

82-1983/84 beräknades behovet av medel för insatser inom de områden 
som finansieras från detta anslag till sammanlagt 65 milj. kr. Under tre

årsperiodens första två år har anvisats sammanlagt 37,3 milj. kr. till denna 

verksamhet. 
Verksamheten bör under nästa budgetår byggas ut i enlighet med de 

nyss angivna 1iktlinjcrna. För nästa budgetår beräknar jag behovet av 

medel till sammanlagt 28.3 milj. kr. Av detta belopp beräknar jag 11 milj. 

kr. för utbildningsåtgärder och 17 .3 milj. kr. för rådgivning m. m. I sist

nämnda belopp har jag räknat in även kostnader för till industrin riktad 

information om energianvändning. 

Vid min medelsberäkning har jag tagit hänsyn även till kostnaderna för 

att administrera verksamheten. Jag har vid beräkningen av medel för 

rådgivningsverksamheten m. m. beräknat medel för stöd till utveckling av 

energitekniska provnings- och mätmetoder och utarbetande av energispar

handböcker m. m. 
Verksamheten med stöd till utbildningsåtgärder bör administreras av 

statens energiverk. Medel som svarar mot utgifter för administration av 

denna verksamhet bör därför överföras till anslaget E I. Statens energi

verk: Förvaltningskostnader. Ansvaret för rådgivningsåtgärderna m. m. 
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bör ligga kvar på SIND, som även fortsättningsvis bör ha myndighetsan

svaret för industrins och det övriga näringsiivets energianvändning. Det 

ankommer på regeringen att besluta härom. 
Verksamheten bör även i fortsättningen finansieras via oljeersättnings

fonden. Från fonden bör därför nästa budgetår 28,3 milj. kr. tillföras detta 

anslag. Anslaget bör i statsbudgeten för nästa budgetår föras upp med ett 

formellt belopp av I 000 kr. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 5. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

9831339 

4500000 

4500000 

Reservation 4 434 466 

Från anslaget bestrids utgifter för stöd enligt förordningen ( 1959: 369) 

om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning (omtryckt 1977: 348). Stöd 

kan beviljas till nyanläggning, bl. a. för elektrifiering av äldre helårsbe

bodda fastigheter i glesbygd, och upprustning av elektriska distributions

nät på landsbygden inbegripet anläggningar för lokala elverk, såsom vat

tenkraftverk och dieselaggregat vid avsides belägna fastigheter. Stöd kan 

utgå i form av bidrag och lånegarantier. Beslut om sådant stöd fattas av 

f. n. statens industriverk. 
Från anslaget bestrids f. n. också kostnader för arvoden till ledamöter i 

rådet för eldistributionsfrågor och ersättning för resor m. m. för rådets 

ledamöter samt övrig expertis i elkraftfrågor och andra utredningskost

nader i samband med industriverkets verksamhet på området. 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 

eldistributionsområdet (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 150-165, NU 1975/ 

76: 45, rskr 1975/76: 263). Riktlinjerna innebär bl. a. att rationaliseringen av 

eldistributionen bör bedrivas utifrån förutsättningen att de enskilda elkon

sumenterna skall tillförsäkras gynnsamma distributionsförhållanden. 

Riksdagen godtog våren 1979 nya riktlinjer för den fortsatta stödverk

samheten (prop. 1978179: 115 bil. I s. 245-250. NU 1978/79: 60 s. 53-60. 

rskr 1978/79: 429). Dessa innebär bl. a. att även nyetableringar på äldre 

fastigheter undantagsvis skall omfattas av bidragssystemet och att statliga 

bidrag till upprustning av nedslitna och oräntabla elnät i vissa speciella fall 

skall kunna utgå även framdeles. Så skall kunna ske i glesbygdsområden 

som saknar inslag av tätare bebyggelse och där huvudsakligen mindre, 
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ekonomiskt svaga distributionsföretag är verksamma. Bidrag avses kunna 

utgå till svaga lokala och kommunala företag som tagit över eller står i 

begrepp att ta över dåliga företag. 

Organisationskommitten · (I 1981 :04) för statens energiverk m .fl. organ 

inom energiområdet (OKEJ. 

OKE föreslår att verksamheten fr. o. m. budgetåret 1983/84 administre

ras av statens energiverk. 

OKE begär att för budgetåret 1983/84 2 milj. kr. anvisas för stöd till 

upprustning av nedslitna och oräntabla nät och 2,5 milj. kr. för stöd till 

nyanläggningar. 

Föredragandens iiverriigm1de11 

I prop. 1978/79: 115 (bil. I s. 245-250) redovisades principerna för den 

fortsatta stödverksamheten. 

Såvitt <1vser stödverksamhetens omfattning bedömde föredrnganden i 

budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 223-224) det åter

stående behovet av statlig<1 bidrag till upprustningar av nedslitna och 

oräntabla nät till sammanlagt 10 milj. kr. Vidare ansåg föredraganden att 

sådana bidrag borde lämnas under fem budgetår att utgå med 2 milj. kr. per 

budgetår. Enligt föredragandens mening borde bidrag för nyanläggningar 

fortsättningsvis lämnas under en tioårsperiod med 2,5 milj. kr. per budget

år. Riksdagen hade intet att erinra häremot (NU 1979/80: 36 s. 7-9. rskr 

1979/80: 248). 

Verks<1mheten kommer att fr. o. m budgetåret 1983/84 administreras av· 

statens energiverk. 

Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget för nästa budgetår 

till (2.0+2.5=) 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· /andshygdens e/ektrijlering för· budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 4 500 000 kr. 

E 6. Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2321363 

I 060000 

I 060000 

Reservation 1943599 

Från detta anslag som f. n. disponeras av oljeersättningsdclcgationcn 

(OED), bestrids kostnader för uppbyggnad och drift av ett stationsnät för 

solmätning enligt förslag från OED i skrivelse till regeringen den 31 okto

ber 1979. Förslaget omfattar ett nät med automatiska fältstationer med 
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dataöverföring över telefonnätet till Sveriges meteorologiska och hydrolo

giska institut (SMHI). 

Verksamhetens uppbyggnad. innehåll och finansiering följer den plan 

som utarbetats av SMHI. i samråd med statens råd för byggnadsforskning 

(BFR) och nämnden för energiproduktionsforskning INEl. och som god

känts av OED. 

OED beräknade kostnaderna för befintlig solmätningsverksamhet vid 

SMHI till sammanlagt 2,5 milj. kr. för en femårsperiod 1979/80-1983/84. 

Kostnaderna för utbyggnad och merkostnaderna för drift av systemet 

beräknades till sammanlagt 8668000 kr. under samma tidsperio~. OED 

beräknade vidare att BFR och NE under samma period skulle komma att 

lägga uppdrag om solmätningar på SMHI uppgående till sammanlagt 

I 560000 kr. För femårsperioden skulle enligt OED erfordras, utöver me

del för befintlig verksamhet. ytterligare medel om 7 I 08 000 kr. 

I OED:s förslag förutsattes att utbyggnaden av nätet i huvudsak skulle 

vara färdigställd under budgetåret 1980/81. Medel för återstående tre år 

avsåg att täcka driftskostnader. 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till I 060000 kr. 

OED:s uppgifter bl. a. rörande solmätning övertas den I juli 1983 enligt 

vad jag anfört i det föregående, av statens energiverk .. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till So/mätning vid S1·eriges meteorologiska och hydrologiska 

institut för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 

I 060000 kr. 

E 7. Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

321412551 

215000000 

375000000 

Från detta anslag utbetalas ersättning till Forsmarks Kraftgrupp AB och 

statens valtenfallsverk för försenad idrifttagning av kärnreaktorerna Fors

mark I och Forsmark 2 resp. Ringhals 3 och Ringhals 4 (prop. 1980/81:25 

bil. 9 s. 52-61. NU 1980/81:23. rskr 1980/81: 112). Från anslaget avses 

också vid riksdagens bifall till min anmälan på tilläggsbudget Il för budget

året 1982/83 (prop. 1982/83:.101 bil. 9) utbetalas ersättning till Forsmarks 

Kraftgrupp AB för försenad idrifttagning av kärnreaktorn Fors

mark 3. 

Fr. o. m. budgetåret 1983/84 avses statens energiverk ha ansvaret för alt 

betala ut dessa ersättningar. Organisationskommillen Il 1981: 04) för sta

tens energiverk m. fl. organ inom energiområdet redovisar i sin anslags

framställning för budgetåret 1983/84 att ersättningen för budgetåret 1983/84. 
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för reaktorerna Forsmark I, Forsmark 2. Ringhals 3 och Ringhals 4 beräk
nas uppgå till sammanlagt 175 milj. kr. För Forsmark 3 kan ersättningen 
för budgetåret 1983/84 beräknas uppgå till 200 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förs lagsanslag av 375 000 000 kr. 

E 8. Statens kärnkraftinspektioni Förvaltningskostnader 

1981 /82 Överskott 
I 982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

17367 526 
1000 

1000 
1 Utgifterna för verksamheten har uppgått till 18 243 184. 

Statens kärnkraftinspektion är enligt sin instruktion ( 1977: 427) tillsyns
myndighet enligt atomenergilagen (1956: 306). Inspektionen leds av en 

styrelse. Chef för inspektionen är en generaldirektör. Till inspektionen är 
knutna tre rådgivande nämnder: reaktorsäkerhetsnämnden, safeguard
nämnden och forskningsnämnden. Inspektionen är sedan I juli 1981 or
ganiserad på två tekniska huvudenheter - för tillsyn och för utredning -
samt en administrativ enhet och ett informationssekretariat. 

Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen 
(1975: 421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Avgifterna 
avses medföra full kostnadstäckning för såväl förvaltningskostnader som 
kärnsäkerhetsforskning. Anslaget förs därför upp med ett formellt belopp 

av I 000 kr. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 
(varav löner) 
Lokalkostnader 

Uppbördsmedel 

Tillsyn av atomenergi
anläggningar m. m. 

Nettoutgift 

1982/83 

65 
19 

84 

21 121000 
(14100000) 

2175000 

23296000 

23 295000 

1000 

Beräknad ändring 1983/84 

Inspektionen 

of. 

+1700000 ' 
(+ 515000) 
- 230000 

+1470000 

+i 470000 

of. 

Före
draganden 

of. 

+567000 
(+515000) 
-173000 

+394000 

+394000 

of. 
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Statens kärnkrajiin.~pektion 

Verksamheten vid kärnkraftirispektionen de närmaste åren innebär i 

princip en fortsättning på den verksamhet som har bedrivits under budget

året 1981/82 och har sin utgångspunkt i av riksdagen givna riktlinjer för 
bl. a. rcaktorsäkcrhetsarbetet (prop. 1980/81: 90 bil. I. NU 1980/81: 60, 

rskr 1980/81: 381 ). Inspektionens nya organisation och de resursförstärk

ningar som har erhållits bör under perioden få fullt genomslag i och med att 

uppbyggnadsskcdet bör vara i huvudsak avslutat. De mål för säkerhetsar

betets omfattning och kvalitet som angavs i nämnda proposition bör enligt 

inspektionen kunna nås med vidmakthållande av god balans mellan lö

pande tillsyn och säkerhetsgranskning å den ena sidan samt återkommande 

säkcrhetsgranskning och granskning av nya anläggningar å den andra. 

Kärnkraftinspektionens bcrcdskapsorganisation har under år 1982 blivit 

fullt utbyggd. Genom ett personsökarsystem kan personal vid kärnkraft

verken komma i kontakt med beslutsfattare vid inspektionen vid alla 

tillfällen på dygnet. En grupp av fyra personer har beredskapstjänst en 

vecka i taget. Vidare har för beredskapsorganisationen inspektionens tele

fon- och telexförbindelser förstärkts. 

I inspektionens gransknings- och tillsynsverksamhet kan urskiljas bl. a. 

säkerhetsgranskning av nya anläggningar. tillsyn och löpande granskning 

av anläggningar i drift, uppföljning och analys av drifterfarenheter och 

tillbud samt återkommande säkerhetsgranskning av anläggningar. Härtill 

kommer uppföljning av utvecklingen inom olika säkerhetstekniska fack

områden. 

Inom ramen för säkerhetsgranskningar av nya anläggningar krävs insat

ser i samband med montage och provningar av blocken Forsmark 3 och 

Oskarshamn 3. De slutliga säkerhetsredovisningarna torde under perioden 

inkomma från anläggningsägarna för inspektionens granskning inför idrift
tagningstillstånd. 

För anordningarna för filtrerad tryckavlastning av reaktorinneslutning

arna vid Barsebäcksverkct förutses fortsatta granskningsinsatser i anslut

ning till detaljkonstruktions- och installationsarbetena. Under perioden 
förutser inspektionen vidare behov av utredningsinsatser av betydande 

omfattning för att ta fram underlag för regeringens beslut om vilka åtgärder 

som kan behöva vidtagas vid övriga reaktorer för att öka skyddet mot 

utsläpp som kan ge omfattande markbeläggning om ett svårt härdhaveri 

skulle inträffa. Vidare förutses R2-reaktorn i Studsvik under perioden 

kräva vissa särskilda granskningsinsatser. 

Tillsynsarbetet beräknas fortsätta med den rollfördelning mellan myn

dighet och kraftbolag och i den omfattning som under åren har utvecklats i 

Sverige och som har visat sig vara en värdefull del i säkerhetsarbetet. 

Under perioden förutses en fortsatt utveckling av industrins egna system 

för tillbudsanalys och erfarenhetsåterföring, bl. a. i riktning mot införande 

av ökat datorstöd för överföring, lagring och sökning av information om 
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tillbud och drifterfarenheter. Under perioden erfordras i huvudsak oför
ändrade insatser från inspektionens sida inom främst följande delområden: 

- utveckling och granskning av metodik inom området, 

- egna analyser av viktigare händelser. 

- bevakning av ut vecklingstendenser vad gäller felfrekvenser för olika 

komponenter och system. 

Enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna för kärnsäkerhetsarbetet bör 

varje svenskt kärnkraftblock under sin tekniska livslängd om möjligt ge

nomgå minst tre fullständiga säkerhetsgranskningar liknande den som.före

går meddelandet av tillstånd att för första gången ta reaktoranläggningen i 

drift. En sådan granskning bör alltså ske vart 8-10 år. Den utförda gransk

ningen bör redovisas för regeringen. Detta är utgångspunkten för det s. k. 

ASAR-programmet som drivs inom inspektionen. ASAR-arbetet syftar till 

att genomföra en överblickande och systematisk avstämning av säkerhets

läget vid varje reaktor. Under perioden beräknas sådana analyser i huvud

sak vara färdigstiillda för Oskarshamn 1, Ringhals 2 och Ringhals 1. 

Ny-, till- och ombyggnader av avfallshanteringsanläggningarna pågår 

eller planeras under perioden vid samtliga kärnkraftverk. Detta kräver 

löpande tillsyns- och granskningsinsatser. Mycket omfattande gransk

ningsarbete förutses även. om regeringen till inspektionen remitterar an

sökningar om tillstånd enligt villkorslagen ( 1977: 140) att tillföra reakto

rerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 kärnbränsle. Sådana ansökningar 

torde komma att inlämnas till regeringen under år 1983. 

Förutom det till kraftreaktorerna och dessas avfallshantering knutna 

gransknings- och tillsynsarbetet förutses insatser rörande bl. a. bränsletill
verkning och transporter. 

Eftersom fler kärnkraftaggregat tas i drift och produktionsvolymen vid 
AB Asea-Atoms bränslefabrik ökar kommer antalet safeguardinspektioner 

att öka. Inspektionerna förutses liksom hittills i många fall ske i samarbete 

med IAEA:s inspektörer. 
Inspektionens tillsyns- och granskningsverksamhet kräver upprätthål

lande av ett omfattande internationellt kontaktnät, dels bilateralt med 

tillsynsmyndigheter i andra länder med omfattande kärnkraftprogram, dels 

inom internationella organisationer som IAEA, NEA och EG. Inom reak

torsäkerhets- och avfallsområdena kommer enligt inspektionen i första 

hand vissa bilaterala kontakter samt arbetet inom OECD/NEA:s expert

grupper att prioriteras eftersom dessa kontakter ger det största tekniska 

utbytet för svensk del. Inom området kontroll av klyvbart material förutser 

inspektionen, mot bakgrund av strävandena mot effektivisering av det 

internationella kontrollsystemet, ett fortsatt engagemang, främst inom ra

men för det internationella kärnenergiorganet IAEA. i minst samma om

fattning som hittills. 
Informationsarbetet vid inspektionen avser dels säkerhetsrelaterade 

händelser vid kärnkraftsanläggningar, dels den löpande verksamheten. Till 
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den senare kategorin hör bl. a. de återkommande säkerhetsgranskningarna 

av de svenska kärnkraftverken. 

Kärnkraftinspektionens förslag för budgetåret 1983/84 innebär i korthet 

följande. 
I. Löne- och prisomräkning (+990000 kr.). 

2. Tillkommande kostnader för beredskapsorganisation ( + 280000 kr.). 

3. Ökning av ramen för in- och utrikes resor ( + 200 000 kr.). 

Fiiredraganclens iil'en·iiganden ' 

Riksdagen fastlade v~tren 1981 riktlinjer för bl. a. kärnkraftssäkerhetsar

betet (prop. 1980/81: 90 bil. I, NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381 ). 

Den nya organisation för kärnkraftinspektionen som gäller sedan den I 

juli 1981 har nu byggts upp. Inspektionen har därmed de resurser som 

behövs för att fullgöra uppgifterna med hänsyn till bl. a. dessa riktlinjer. 

För att möjliggöra snabb insats från kärnkraftinspektionens sida vid ett 

eventuellt haveri har en beredskapsorganisation införts vid inspektionen i 

enlighet med vad föredraganden anförde i denna fråga i prop. 1980/81: 90. 

Kostnaden härför beräknar jag till 280000 kr. för nästa budgetår. 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag utgifterna för inspek

tionen under detta anslag till 23 690 000 kr. för nästa budgetår. Anslaget är 

beräknat med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Statens kiimkraftinspektion: Fiirrnltningskostnacler för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag om I 000 kr. 

E 9. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 

1981/82 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

Reservation 119741497 

1 Häri ingår 2 442 805 kr. ursprungligen avsedda för det svenska deltagandet i lntcr
national Fuel Cycle Evaluation ONFCEJ samt 124417 kr. för projekt som kärnkraft
inspektionen har administrerat för nämndens för cnergiproduktionsforskning räk
ning. 

Statens kärnkraftinspektion har ansvaret för att beställa det forsknings

och utvecklingsarbete som inspektionen finner nödvändigt för att trygga 

säkerheten i beslutade kärnkraftanläggningar. Det åligger dessutom in

spektionen att pröva behovet av forsknings- och utvecklingsarbete av mer 

långsiktig karaktär. 
Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen ( 1975: 421) 

om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Anslaget förs därför upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. Det får inte belastas. 

Förslag till förändringar för budgetåret 1983/84. 
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1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Inspektionen Före-
draganden 

Beräknas för kärn-
säkerhetsforskning 37700000 1 +61000002 +5 000000 
Avgår: 
Avgifter för kärn-

37699000 1 +61000002 säkerhetsforskliing +5 000000 

, Nettoutgift I 000 of. of. 

1 Härtill kommer ca 2 400 000 kr. av reserverade INFCE-medel som enligt regle
ringsbre\' den 24 juni 1982 får disponeras av inspektionen för kärnsäkerhetsforsk
ning. 
2 Ökningen blir cit 3700000 kr. om hänsyn tas till utnyttjandet av INFCE-reserva
tionen. 

Statens kärnkrafiinspektion 

Inom anslaget Kärnsäkerhetsforskning finansieras det svenska deltagan
det i OECD:s s. k. Haldenprojekt och forskning inom ramen för det nordis
ka kontaktorganet för atomenergifrågor (NKAJ. Dessutom finansieras 
verksamheten vid de lokala säkerhetsnämnderna vid de fyra kärnkraftver

ken från detta anslag. 
För budgetåret 1983/84 planeras forskning med följande omfattning: 

I nordiskt samarbete skall studeras riskbidrag vid service och underhåll 
samt organisatoriska orsaker till mänskligt felhandlande. Experiment kom
mer att utföras i en simulator i Halden, vilka skall visa den säkerhetshö
jande effekten av datorstödda presentationssystem. Operatörsutbildning, 
speciellt för handhavande av svåra olyckssituationer. och experimentella 
valideringsmetoder kommer att ägnas stor uppmärksamhet. 

Arbetet inom området materialteknik syftar huvudsakligen till att ge 
underlag för analyser av sannolikheten för brott i reaktortanken och andra 
trycksatta komponenter. Experimentella undersökningar görs därför av 
spänningar och belastningar på grund av stora temperaturskillnader och 
seismiska rörelser. Studier av defektförekomst ges särskild vikt. och arbe
te med förbättring av apparatur och metodik för oförstörande provning 
pågår. Mätningar av brottmekaniska data. framförallt i reaktormiljö, plane
ras. De experimentella undersökningarna av termisk utmattningssprick
ning. korrosionsutmattning och interkristallin spänningskorrosionssprick
ning torde fortsätta. Effekten av åldringsfenomen ges stor vikt. 

Datorprogram för nödkylningsanalys utvecklade utomlands anpassas för 
beräkningar av förlopp i svenska reaktorkonstruktioner. Jämförelser med 
experiment görs även med inhemska beräkningsprogram. Mätningarna av 
värmeövergången vid kylmedelsförlust och pumpbortfall. eventuellt vid 
små läckage och utdragna händelseförlopp, planeras fortsätta. 

Sverige kommer att deltaga i ett internationellt projekt, som innebär 
studier av olycksförlopp i en nerskalad tryckvattenreaktor. 
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Fissionsgasfrigörelse, speciellt vid hög utbränning, ä$nas uppmärksam

het. Kapslingens integritet och växelverkan med bränslekutsarna vid 

snabba effektändringar undersöks experimentellt i flera internationella 

projekt. Anpassning av beräkningsmodeller till erhållna försi;>lcsresultat får 

en framträdande plats. Deltagande i Haldenprojektets bränsleforskning 

ingår i detta forskningsområde. 

Utveckling av metoder och sammanställning av databaser för tillförlit

lighets- och säkerhetsstudier på kärnenergiområdet fortsätter. Experimen

tella undersökningar av olika aspekter på olyckor med smält härd analyse

ras. Speciellt planeras försök i Marvikenanläggningen där primärsystemets 

förmåga att kvarhålla radioaktiva ämnen mäts. 

Principer för instrumentering, framförallt med tillämpning på onormala 

drifttillstånd, kommer att studeras inom regler- och elteknikområdet. 

Ett internationellt projekt planeras, som innebär jämförelser av dekonta

mineringsmetoder med tillämpning på Ågesta-reaktorn. De internationella 

jämförelserna av matematiska modeller för beskrivning av radioaktiva 

ämnens vandring från geologiska slutförvar kommer att fortsätta. Teoretis

ka och experimentella studier av systemen cement-jonbytarmassa och 

asfalt-jonbytarmassa planeras. Avfallsproblemen i samband med aktivi

tetsfrigörelse vid reaktorolycka med intakt inneslutning skall kartläggas. 

Stora delar av den kärnsäkerhetsforskning som hittills har bedrivits i 

Sverige har utförts av Studsvik Energiteknik AB. Inspektionen avser att 

även framgent utnyttja resurserna hos denna organisation. Dessutom anli

tas andra svenska institutioner och företag, t. ex. AB Asea-Atom, för att 

ytterligare höja kvaliten och öka bredden på den säkerhetstekniska forsk

ningen. 

Den totala volymen av säkerhetsforskningen bör enligt inspektionen 

bibehållas på nuvarande nivå. Områdena människa-maskin och system
analys kommer att ges oförändrad hög prioritet und\!r budgetåret 1983/84. 

Under budgetåret 1982/83 är mcdelsramen för kärnsäkcrhetsforskning 

36,9 milj. kr., då 800000 kr. för de lokala säkerpetsnämndcrna har frånräk
nats. Därtill kommer 2.4 milj. kr. av icke förbrukade medel ursprungligen 

avsedda för arbeten i samband med deltagandet i INFCE. Den totala 
ramen för kärnsäkerhetsforskning är således 39,3 milj. kr.· under budget

året 1983/83. För budgetåret 1983/84 förutses att ett flertal projekt genom

förs i internationellt samarbete. Dels beroende på de\ta förhållande, dels 

till följd av fördyringar genom bl. a. ökade lönekostnader hos konsulter 

och inom forskningsorganisationer erfordras enligt inspektionen en upp-

. räkning av kostnadsramen med 3,7 milj. kr. till 43 milj. kr. Med bidragen 

till säkerhetsnämnderna äskar inspektionen därför 43,8 milj. kr. 

Lokala siikerhetsnämnder vid kiirnkrajiverken 

Lokala säkerhetsnämnder vid kärnkraftverken inrättades våren 1981 

(prop. 1980/81: 25 s. 48-51. NU 1980/81: 23, rskr 1980/81: 112). Nämn-
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derna skall enligt sin instruktion (1981: IOJ bl.a. följa och informera om 

säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken. För innevarande budgetår har för 

nämndernas verksamhet under detta anslag beräknats 800000 kr. 

Föredragandens ö1·erväf,:anden 

Inspektionens samlade ansvar för kärnsäkerhetsforskningen ger goda 

möjligheter att överblicka pågående och planerad forskningsverksamhet. 

En sådan överblick ger i sin tur grund för att samordna och prioritera 

sådant forskningsarbete som är av särskild vikt för inspektionens tillsyns

och kontrollverksamhet. Den av inspektionen initierade forskningsverk

samheten är en förutsättning för att inspektionen skall kunna bedriva en 

effektiv tillsynsverksamhet. 

Medelsramen för kärnsäkerhetsforskningen bör räknas upp med 5.0 

milj. kr. 
För lokala säkerhetsnämnder vid kärnkraftverken beräknar jag för nästa 

budgetår ett oförändrat medelsbehov av sammanlagt 800000 kr. 

De ställningstaganden som jag redovisat innebär sammanfattningsvis att 

jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budgetåret 

1983/84 beräknar 42,7 milj. kr. Anslaget tillförs medel från kärnkraftprodu

centerna genom avgifter. Det bör därför liksom för innevarande budgetår 

föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. för nästa budgetår. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
till Statens kärnkr4tinspektion: Kärnsäkerhet~forskning för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 10. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall 

1981/82 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

I 000 

Reservation 7 513 241 

Över anslaget, som ta~ upp med ett formellt belopp av I 000 kr.. redovi

sas kostnader vid nämnden för hantering av använt kärnbränsle. 

Nämnden skall enligt sin instruktion ( 1981: 672) bl. a. följa utvecklingen 

på kärncnergiområdet. särskilt vad gäller använt kärnbränsle och radioak

tivt avfall från detta samt avveckling och rivning av reaktoranläggningar. 

Den skall vidare avge förslag till de avgifter som reaktorinnehavarna skall 

erlägga till staten och svara för en betryggande förvaltning av inbetalade 

avgifter. Nämnden skall sålunda pröva frågor om utlåning och ersättning 

till reaktorinnP-havarna av inbetalade avgifter. 

Nämnden skall även svara för viss kompletterande forsknings- och 
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utvecklingsverksamhet rörande hantering av använt kärnbränsle och ra

dioaktivt avfall från detta och lämna en översikt över de åtgärder som kan 

behövas för att övervaka och kontrollera slutförvar. 

Förslagen i nämndens anslagsframställning liksom mitt förslag till för

ändringar för budgetåret 1983/84 framgår av följande sammanställning. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Nämnden Före-
draganden 

Förvaltningskostnadcr I 766000 +229000 + 46000 
I varav löner) (I 293 ()()0) (+ 1300001 ( + 130000) 
Lokalkostnader 241 000 + 61 000 + 49000 
Projektmedel 7640000 -140000 -140000 

9647000 +150000 - 45000 

Nämndens verksamhet finansieras från de avgifter som uttas av reaktor

innehavarna med stöd av lagen ( 1981: 669) om finansiering av framtida 

utgifter för använt kärnbränsle m. m. Dessa avgifter skall säkerställa finan

sieringen av omhändertagandet av det använda kärnbränslet och framtida 

rivning av kärnkraftverken. 

Reaktorinnehavarna låter ett av dem gemensamt ägt företag, Svensk 

Kärnbränsleförsörjning AB (SKBFl. svara för de åtgärder för hantering 

och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta, vilka 

inte är direkt knutna till verksamheten vid kärnkraftanläggningarna. 

Enligt lagen (1981: 669) om finansiering av framtida utgifter för använt 

kärnbränsle m. m. skall planer upprättas för verksamheteri och dess finan

siering. Planerna skall ses över årligen. Sådana planer har upprättats första 

gången år 1982. 

Enligt nämnden skall dess verksamhet i huvudsak utgöras av övergri

pande studier kompletterade med forskning som syftar till all bredda 

statens beslutsunderlag. 

En avgift tas ut på från kärnkraftverken levererad elektrisk energi för att 

täcka de framtida kostnaderna för att ta hand om det använda kärnbränslet 

och för att riva kärnkraftverken. Avgiften har under år 1982 varit 1,7 öre 

per kWh. Nämnden har med ledning av föreliggande planer och utifrån en . 

beräkning av väntad kärnkraftproduktion samt långsiktiga analyser av 

kostnadsutvecklingen lämnat förslag till avgiftens storlek för år 1983. 

Nämnden har vidare i skrivelse till regeringen föreslagit att en ordinarie 

tjänst med beteckningen p inrättas för övcrdirektören och nämndens chef. 

Föredragandens öven·ä{:anden 

Enligt de principer som gäller för hanteringen av kärnkraftens radio

aktiva avfall bör samtliga kostnader för avfallets hantering bäras av dem 
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som ger upphov till dessa, dvs. kärnkraftsföretagen. Detta gäller även 

statens kostnader för hant~ringen av avfallet. 

Regeringen har den 16 december 1982 beslutat att den avgift som tas ut 

på från kärnkraftverken l~vererad elkraft även under 1983 skall vara I. 7 

öre per kWh. Avgiften skall täcka de kostnader i framtiden för att ta hand 

om det använda kärnbränslet och för att avveckla och riva kärnkraftverken 

som svarar mot produktionen av elkraft under år 1983. Regeringen har 

vidare givit nämnden för hantering av använt kärnbränsle i uppdrag att 

utreda vissa frågor rörande aykastningskrav på de fonderade avgiftsmed

len. 
Som framgår av sammanställningen beräknar jag utgifterna för nämnden 

till 9 602 000 kr. för nästa budgetår. Anslaget bör liksom hittills tas upp med 

'ett formellt belopp.av I 000 kr. 

I enlighet med nämndens förslag bör en ordinarie tjänst med beteckning

en p inrättas för chefen vid nämnden. 

Med hänviiming till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föresli\r riksd!lgen att 
I. bemyndiga m;ieringen att vid nämnden för hantering av använt 

kärnbrän$1e inrätta en ordinarie tjänst för nämndens chef med 

beteckningen p, 

2. till Åtgärder för hantering av radioaktivt aifa/l för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 11. Statens vattenfa111iver!c Kraftstationer m. m. 

1981 /82 utgift 2867"798000 Reservation 334675000 
1982/83 Anslag 12873475000 

1983/84 Förslag 3 219000000 
1 Varav 37.5 milj. kr. över finansfullmakten enligt regcringsbcslut den 21 oktober 
1982. 

Statens vattenf<1llsv(!rk inrättades som affärsdrivande verk år 1909 och 

fick sin nuvarande qrganisation år 1982 (prop. 1981/82: 125. NU 1981/ 

82: 53, rskr 198)/S2; 405). 

Vattenfalls verket ha11<;lha,r enligt sin instruktion (I 9S2: 705 J st!ltens kr~ft

verksrörelse 01;h dä,rmed sammanhängande verksamhet, handhar kanal

rörelsen vid Trollhä,tte kanalverk. verkar för en rationell clenergiförsörj
ning inom riket, uppför och driver självt eller i samverk<1n me<;I aqdra 

anläggningar för ~I" eller värmeförsörjning, bedriver forsknings- och ut

vecklingsverksamhet för energiförsörjning samt utför demonstrationsan

läggningar. Verket ombesörjer beredskapsplanläggning av rikets elenergi

försörjning. 
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Vattenfallsverket beslutar om leverans av elenergi från verkets anlägg

ningar och fastställer avgifter för sådan leverans. Anläggningar och bygg

nader som behövs för verksamheten uppförs av verket. 

Utgifterna för vattenfallsverkets investeringar bestrids f. n. dels från 

reservationsanslaget Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m .. dels 

genom medel som i övrigt ställs till verkets förfogande. 

Vattenfallsverket förvaltar statens aktier i clproduktionsbolagen Bastu

sels Kraft AB. Bergeforsens Kraft AB, AB Bergslagens Gemensamma 

Kraftförvaltning, Bråvallakraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB. Fyriskraft 

AB. AB Grytforsen. AB Kattstrupeforsen, Korsselbränna AB. Ljusfors 

Kraft AB. Rebnis Kraft AB, Stockholms Kraftgrupp AB. Söderfors Kraft 

AB och AB Umeforsen. 

Vattenfallsverket förvaltar dessutom statens aktier i distributionsbola

gen Björkö-Arholma Elektriska AB. Grundsunda Elektriska AB. Kol

bäcks Belysnings AB. Rönninge Elektriska AB. Svensk Energiverksgrupp 

AB (SEAB). Umeå Elektriska Distributions AB. Valbo Kraft AB, Vax

holms Energi AB och Vikbolandets Elektriska Kraft AB. Härutöver har 

vattehfallsverket aktier i Götakraft AB, Jokkmokks Värmeverk AB. AB 

Kärnkraftutbildning, Lilla Edets Fjärrvärme AB. Svensk Kärnbränsleför

sörjning AB, Svenska Petroleum AB. Svenskt Kolkonsortium AB och 

SwedPower AB. 

Via förvaltningsbolaget Svensk Energiverksgrupp AB (SEAB) förvaltar 

vattenfallsverket indirekt aktierna i distributionsdottcrbolagen AB Box

holms Elverk, Domneåns Kraft AB, AB Finspångs Elverk, Gotlands Ener

giverk AB, Kalix Elverk AB. Motala Ströms Kraft AB. AB Skillingaryds 

Elverk. Vingåkers Elverk AB. Viskans Kraft AB. AB Värmdö Elverk och 

AB Ånge Elverk samt i de s. k. "intressebolagen" Bodens Energiverk AB.· 

Luleå Energiverk AB. Piteortens Eldistributions AB. AB Stenungsunds 
Elverk och Östhammars Energiverk AB i vilka bolag SEAB äger minori
tetsandelar. 

Ekonomisk översikt m. m. 

Tillgångarna inom kraftverksrörelsen uppgick den 30 juni 1982 till sam

manlagt ca 33 430 milj. kr .. varav ca 27 895 milj. kr. hänförde sig till 
naturtillgångar och anläggningar 2 467 milj. kr. till lager och förråd och 

återstoden till poster av finansiell natur. Sedan skulderna frånräknats var 

behållningen ca 29646 milj. kr. inkl. balanserade överskottsmedel. 

Kraftverksrörelsens resultaträkning för de tre senaste budgetåren fram

går av följande sammanställning (i milj. kr.). 

11 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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1979/80 

Rörelseintäkter 6059 
därav intäkter från 
engrosförsäljning 5069 
därav intäkter från 
detaljförsäljning 585 

Rörelseresultat före 
avskrivningar 2818 
Rörelseresultat 2205 

Resultat före boksluts-
dispositioner och kommunal-
skatt 2605 
Ränta på disponerat 
statskapital 1348 

Disponerat förräntningspliktigt 
statskapital, genomsnitt 145721 

Ränta på disponerat stats-
kapital i procent av do 9,25 
Avskrivningar enligt plan 590 
Investeringar 1959 
Kalkylmässiga avskrivningar 1403 
Kommunalskatt 172 
1 Totalt kapital . 
2 Kapital bundet i idrifttagna anläggningar 
3 Häri ingår 250 Mkr för inventarier 

1980/81 

6636 

5 475 

679 

2875 
2241 

2704 

1475 

13 2632 

11.1 
634 

2 1823 

1642 
275 

4 Varav 335 Mkr avser utbetalt driftbidrag till Svenska Petroleum 

162 

1981182 

9227 

5 993 

802 

2 523 
1820 

2626 

1428 

13 285 2 

10.75 
703 

28654 

1502 
250 

Rörelsens intäkter för budgetåret 1981/82 uppgick till 9227 milj. kr .. en 

ökning med 629 milj. kr. jämfört med driftstaten. Fast engrosförsäljning 

överensstämde med beräkningarna i driftstaten medan detaljförsäljningen 

blev 99 milj. kr. högre än driftstaten. Överskridandet beror, förutom på en 
viss volymökning, på att den höjning av lågspänningstarifferna som ge

nomfördes den I januari 1982 inte var medräknad i driftstaten. 
Den tillfälliga kraftförsäljningen översteg, trots ett lägre genomsnills

pris, beräkningarna i driftstaten beroende på en större försäljningsvolym. 
Transiteringsintäkterna blev 22 milj. kr. högre än i driftstaten. 

Arbeten åt utomstående översteg driftstaten med 450 milj. kr. och upp

gick till I 904 milj. kr. Posten består i huvudsak av verkets bygg- och 

driftentreprenad för Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA). Motsvarande be

lopp ingår bland rörelsens kostnader p. g. a. att arbeten åt utomstående 

fr. o. m. budgetåret 1981/82 bruttoredovisas. Överskridandet berodde hu

vudsakligen på större kärnbränsleanskaffning än beräknat till FKA. 

Rörelsens kostnader blev sammantaget I 020 milj. kr. högre än driftsta

ten och uppgick till 6 704 milj. kr. Produktions- och distributionskostna

derna översteg driftstaten med 474 milj. kr. Anledningen till överskridan

det beror främst på problemen med ånggeneratorerna i Ringhals 3 och på 

devalveringen av den svenska kronan hösten 1981. Ringhalsproblemen har 

medfört ökade kostnader med cirka 170 milj. kr. och kursförändringarna 

på utländska lån har fördyrat kraftinköpen från Forsmark med cirka 180 

milj. kr. Ökade avskrivningar inom FKA samt retroaktiva avsättningar för 
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kärnkr~ftens framtida kostnader har ökat kostnaderna med 110 milj. kr. 

Arbeten åt utomstående blev 450 milj. kr. högre och administrations-, 

utvecklings- och försäljningskostnader 96 milj. kr. högre än i driftstaten. 

Avskrivningar enligt plan, som från och med budgetåret 1981/82 ingår i 

rörelseresultatet, uppgick till 703 milj. kr. Årets kalkylmässiga avskriv

ningar uppgick till 1502 milj. kr. Skillnaden mellan dessa och planenliga 

avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. 

Finansiella och extraordinära poster innebar en resultatförbättring med 

806 milj. kr., 235 milj. kr. mer än vad som förutsattes i driftstaten. Förbätt

ringen beror i huvudsak på högre ränteintäkter från verkets räntebärande 

konto hos riksgäldskontoret. Verket har under budgetåret 1981/82 erhållit 

ersättning för fördyrad kraftproduktion på grund av försenad idrifttagning 

av kärnreaktor med 187 milj. kr. 

Kommunala skatter uppgick under budgetåret 1981 /82 till 250 milj. kr. 

Årets ränta på disponerat statskapital redovisas till 1428 milj. kr., vilket 

motsvarar fastställt avkastningskrav, I 0, 75 % på i medeltal disponerat 

statskapital som är bundet i idrifttagna anläggningar. Årets överskott ut

över avkastningskravet 146 milj. kr., har avsatts till disponibla medel. 

Antalet anställda har under de senaste sex åren varierat mellan ca 12 150 

och 11 150. Under samma period har verkets personal fått en ändrad 

sammansättning. Medan antalet anställda inom anläggningsenheterna -

främst byggnadsarbetare - har minskat med ca I 500, har antalet tjänste

män i driftorganisationen för värmekraftproduktion och i administrationen 

ökat ungefär lika mycket. Den I juli 1982 uppgick antalet anställda till 

11 975 personer. 

Den nedåtgående trenden inom den byggnadstekniska anläggningsverk

samheten fortgår. 

Totalt bedöms antalet egna anställda inom verkets samtliga verksam
hetsområden behöva minska med ca 2000 under 1980-talct. Endast en 

mindre del av denna minskning torde kunna klaras genom naturlig avgång. 

Hur den totala elkonsumtionen inom det statliga avsättningsområdet 
inklusive överföringsförluster har utvecklat sig under den senaste tioårspe

rioden framgår av följande sammanställning. 

Budgetår Fasta Tillfälliga Totala Leveranser exkl. 

1972173 
1973/74 
1974175 
1975/76 
1976177 
1977178 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 

leve-
ranser 

GWh 

34466 
-"6787 
39331 
41914 
43181 
41244 
44227 
44888 
44702 
47380 

leveranser 

Export Övrigt· 

GWh GWh 

3005 1354 
2 380 1147 
I 174 1042 
2 5 IJ 1283 
2347 1191 
2 261 790 
1691 880 
2697 I 057 
3 282 I 185 
3 291 2436 

leve- tillfällig expon 
ranser 

Års- Ökning från 
värde föregående 

år 
GWh GWh GWh 

38805 35 800 3 216 
40314 37 934 2 134 
41547 40373 2439 
457)() 43197 2824 
46719 44372 1 175 
44295 42034 -2338 
46797 45 107 3 073 
48642 45945 838 
49169 45 887 58 
53 107 49816 3 929 
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Vattenfallsverkets fasta elleveranser uppgick under budgetåret 1981/82 

till ca 47.4 TWh och ökade med 6 % jämfört med budgetåret 1980/81. 

Verkets leveranser till industrin ökade med 1.3 o/c mellan budgetåren 

1980/81 och 1981/82. Ökade leveranser föreligger till industrigrupperna 

massa- och pappersindustri. verkstäder samt kemisk industri. Betydande 

nedgång uppvisar cementindustrin samt elhyttor och stålverk. 

Inom kommunikationssektorn ökade vattenfallsverkets leveranser un

der 1981/82 med 1.5 % jämfört med budgetåret innan. 

Försäljningen till kraftföretag ökade under budgetåret 1981 /82 med 

7, 9 %. Leveranserna till återdistributörer, som är den dominerande katego

rin. ökade med 8,7%. Leveranserna inom vattenfallsverkets egna detalj

distributionsområden ökade med 12,5%. Försäljningen av fast kraft till 

företag utom landet minskade med 57, I %. 
Produktionen av elenergi under 1981/82 i vattenfallsverkets egna vat

tenkraftanläggningar uppgick till 28.6 TWh mot 27 .2 TWh budgetåret in

nan. vilket i bägge fallen är lägre än medelårsproduktionen baserad på 

årsserien 1940-70. Produktionen i kärnkraftverken uppgick till 18.3 TWh. 

vilket är 35 % av den totala krafttillförseln och innebär en ökning med 2, 1 

TWh jämfört med närmast föregående budgetår. Ökningen är främst en 

följd av idrifttagningen av Forsmark 2. 

Produktionen av el i egna fossileldade anläggningar var den lägsta under 

hela tioårsperioden och uppgick till 0,5 TWh. Kraftutbytet med de övriga 

nordiska länderna resulterade i en nettoimport av 0.1 TWh. 

Vattenfallsverkets investeringsanslag och medelsförbrukning de tre se

naste åren redovisas i följande sammanställning (i 1000-tal kr.). 

Ingående Anslag Medels- Utgående 
behållning förbrukning behållning 

1979/80 675 837 1830000 1962 750 543087 
1980/81 543087 1882 050 2 184 664 240473 
1981/82 240473 2 962000 2867798 334675 

Från reservationsanslagct Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 

hade för budgetåret 1981/82 anvisats 2 962 000000 kr. varav på tilläggs bud

get I 355 milj. kr. samt 109 milj.\r. över finansfullmakten för syssebätt

ningsfrämjande åtgärder. Den för samma år fastställda investeringsramen 

var 3023.5 milj. kr. Beloppet bestod av föreslagen ram om 2509,8 milj. kr. 

i prop. 1980/81:90. av reserverade medel från budgetåret 1980/81om49,7 

milj. kr., under budgetåret 1981/82 beviljade rnedel på tilläggsbudget I 

(prop. 1980/81: 90. NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381 och prop. 1981/82: 25. 

NU 1981/82: 18. rskr 1981/82: 126) om 355 milj. kr. samt särskilt anvisade 

medel för sysselsättningsfrämjande åtgärder om sammanlagt 109 milj. kr. 

0 
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Allmänna energifrågor 

I anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 behandlar statens vat

tenfallsverk inledningsvis vissa allmänna energifrågor. 

Utvecklingen under 1981 och därefter har alltmer befäst uppfattningen, 
att den internationella oljemarknaden svängt över i en konjunktur med 

överskott på olja och stabila eller vikande priser. Detta har inträffat trots 

att världsproduktionen av råolja gått ned med ca 10% mellan 1979 och 

1981. Den fallande efterfrågan torde i hög grad vara en konsekvens av de 

på mindre än ett decennium tiofalt stegrade oljepriserna med energispa

rande och övergång till andra bränslen i konsumentländer och hos enskilda 

förbrukare som följd. Även en allmän dämpning av aktivitetsnivån i världs

ekonomin i stort har lett till minskad efterfrågan. 

Situationen företer vid en första anblick flera drag som påminner om 

förhållandena under 1950- och 60-talcn. då bl. a. säkerheten i en prisstabil 

oljetillförsel. frånsett ett par korta kriser, aldrig på allvar äventyrades. Den· 

avgörande skillnaden kan återföras till strukturella förändringar på olje

marknaden där producentländerna, bl. a. inom OPEC, själva tagit över 

råoljeproduktionen. Denna styrs i ökande grad av nationella intressen. 

Även om de nationella intressena ibland - även inom OPEC - kan vara 

motstridiga, representerar de totalt sett ett gemensamt kartellintresse, i 

viss mån frikopplat från och i konflikt med de fria marknadskrafter, som i 

övrigt styr oljemarknaden. Detta medför en uppenbar risk för ökad instabi

litet. Oljemarknaden har blivit känsligare för störningar i produktionsledet 

och för ändringar i efterfrågan. 

En väsentlig fråga är hur den hittills registrerade, globala efterfråge

minskningen beror på den internationella lågkonjunkturen. Vissa bedöm

ningar ger vid handen att de svaga konjunkturerna haft minst lika stor 

betydelse som besparings- och ersättningsåtgärder med mer permanent 
effekt. Skulle så vara fallet kommer efterfrågan att öka starkt i en högkon

junktur och oljemarknaden att svänga på nytt. 

Genomförda besparings- och ersättningsåtgärdcr i oljekonsumentlän
derna torde dock i viss utsträckning ha bidragit till att skapa en bättre 

balans på oljemarknaden. Även i framtiden kommer åtgärderna att bidra 

till att dämpa efterfrågan och härigenom verka återhållande på oljepri

serna. Den kortsiktigt låga priskänsligheten för olja kan också leda till 

mycket drastiska prisfall under perioden med överskottsutbud. 

Den senaste tidens utveckling, vad gäller oljcförsörjningen. bör emeller

tid inte tas som motiv för att slå av på takten när det gäller minskningen av 

oljeberoendet. Mycket talar för att den långsiktiga utvecklingen innebär 

stigande oljepriser trots omfattande oljesparprogram i konsumentländerna. 

Ett annat viktigt skäl är att oljepriserna fortfarande är höga jämfört med 

priset på andra bränslen. t. ex. kol. 

För att besparings- och ersättningsåtgärder även ska verka dämpande på 

den långsiktiga oljeprisutvecklingen. måste de genomföras internationellt. 
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Sverige bör bidra genom att för sin del fullfölja den fastställda energipoliti

ken. vars främsta mål för närvarande är att reducera oljeberoendet. 

Beträffande försörjningen med bränslen anför verket. 

Vattenfalls och Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA) behov av natururan 

är täckt helt t. o. m. 1984 och till ca 75 % för 1985. Under innevarande 

budgetår skall upphandlingsarbetet fortsätta för att nå en full behovstäck

ning t. o. m. 1987. 

Spotmarknadspriset på natururan ökade kraftigt under slutet av 1970-

talet och minskade under 1980/81 för att stabilisera sig på en nivå kring 300 

kr/kg. De stora överskott av uran som idag finns på världsmarknaden gör 

att spotpriset förväntas bli relativt konstant under de närmaste åren. 

Vattenfalls och FKA:s behov av anrikningstjänster är täckta genom 

långtidskontrakt med US Department of Energy för leveranser fram till 

mitten av 1990-talet. 

I avseende på kolförsörjningen samverkar vattenfallsverket med andra 

potentiella storförbrukare av kol inom Svenskt Kolkonsortium AB. 

LKAB. som är en av de fyra aktieägarna i konsortiet, har begärt och av 

övriga ägare i princip beviljats utträde ur samarbetet. 

Utvecklingen på elområdet har lett till att planerade ubyggnader för 

kolbaserad kraft skjutits ytterligare framåt i tiden. Vattenfallsverket för

utser därför för egen del - frånsett eventuell samproduktion i kommunala 

kraftvärmeverk - icke något kolbehov förrän mot mitten av 1990-talet. 

För övriga intressenter i kolkonsortiet och speciellt för EFO-Coal AB som 

representerar de kommunala kolintressenterna är försörjningsbehovet 

mera näraliggande. 
Upphandlingen av olja för verkets behov sker genom Svenska Petro

leum AB !SPJ. som vattenfalls verket äger till 50%. Verkets försörjningsin

tresse har väsentligt minskats som en följd av elproduktionssystemets 

uppbyggnad och förväntade utnyttjning. Vattenfallsverket aktualiserar 

därför frågan om sitt ägarengagemang i SP. Om staten vill utnyttja vatten
fallsverket som organ för delägande i statlig företagsverksamhet på oljeom

rådet, förklarar verket sig berett härtill. under förutsättning att engage

manget ej medför någon ekonomisk belastning för verkets kunder. 

Beträffande elprisernas framtida utveckling o.nför verket. 

Under 1970-talet ökade energipriserna snabbare än inflationen och ol

jepriserna ökade snabbare än elpriset. Medan oljepriserna ökade med en 

faktor 8 a 9. ökade elpriset med en faktor 3 a 4 samtidigt som konsu

mentprisindex ökade 2,5 gånger. Detta har stärkt elenergins roll inom 

uppvärmningssektorn. 
För närvarande ger elvärme en klart lägre uppvärmningskostnad än 

oljevärme i nyproducerade småhus. Vid konvertering till elvärme i befint

liga småhus ger elvärme oftast lägre driftkostnader än oljevärme. 

I större anläggningar är elp1iset till en elpanna av samma storleksordning 

som driftkostnaderna i en tjockoljeeldad hetvattencentral. Kombinerade 
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uppvärmningssystem med både olja och elvärme kan i många fall ge 

ekonomiska lösningar. 

Elpriset torde under 1980-talet utvecklas i stort sett i takt med inflatio

nen. Detta innebär oförändrade realpriser. 

En angelägen åtgärd enligt vattenfallsverket för att fullfölja den fast

ställda energipolitiken att minska oljeberoendet är att bygga ut fastbräns

leddade kraftvärmeverk i så stor utsträckning som möjligt. Utbyggna

derna begränsas dock av fjärrvärmesystemens nuvarande storlek och 

framtida utbyggnad. Andra åtgärder t. ex. installation av fastbränsleeldade 

hetvattencentraler och värmepumpar, spillvärmeutnyttjande och bespa

ringsåtgärder är framför allt angelägna i små fjärrvärmesystem. Lönsamhe

ten för sådana åtgäder är i allmänhet inte lika god i stora fjärrvärmesystem 

med fastbräns!eeldade kraftvärmeverk. Oljeersättningen för småhus bör i 

första hand genomföras genom en fortsatt övergång till elvärme. Om 

konverteringen genomförs så att de vattenburna systemen och nuvarande 

cldningsanläggningar bibehålls och på sikt ersätts av kombipannor uppstår 

ingen låsning till ett framtida elutnyttjande. 

Beträffande en fortsatt vattenkraftutbyggnad framhåller verket att man i 

förra årets anslagsframställning föreslog att ett nytt beslutsunderlag skulle 

tas fram för att på nytt pröva förutsättningarna för en fortsatt vattenkraft

utbyggnad. Motiven för denna framställning var bl. a. tveksamhet till om 

av riksdagen angiven målsättning för vattenkraftutbyggnad om 65 TWh år 

1990 och 66 TWh senare kan uppnås med gällande restriktioner. 

Frågan om fortsatt vattenkraftutbyggnad har under våren 1982 behand

lats av civilutskottet med anledning av ett antal motioner i frågan. I en 

motion föreslogs en allsidig utredning om hur ett ökat vattenkrafttillskott 

kan åstadkommas samtidigt som en positiv omdaning av naturmiljön säk

ras. Riksdagen tog i maj 1982 beslut enligt civilutskottets förslag. 
Enligt vattenfalls verket har ovissheten rörande förutsättningarna för en 

fortsatt vattenkraftutbyggnad ökat under senare år. Verket anser därför att 

det är angeläget och tillfredsstäliande att den av riksdagen föreslagna 

utredningen kommer till stånd. 
Vattenfalls verket utarbetar årligen en plan för forskning, utveckling och 

demonstration <FUDl. Den senaste femårsplanen. som fastställdes våren 

1982, avser perioden 1982/83-1986/87. Enligt planen avser vattenfallsver

ket att av driftmedel satsa i genomsnitt 104 milj. kr.lår på forskning och 

ut veckling under femårsperioden. 

Till skillnad från föregående femårsplan ingår nu inte några medel för 

medfinansiering av Projekt Kärnbränslesäkerhet <KBS) samt Programrå

det för radioaktivt avfall (Prav). KBS ingår nu som en självständig avdel
ning inom Svensk Kärnbränsleförsörjning AB <SKBFJ som även övertagit 

Prav's verksamhet. I den tidigare femårsplanen, som i genomsnitt omfat

tade ca 100 milj. kr.lår. var denna finansiering beräknad till knappt 30 milj. 

kr.lår. Den senaste femårsplanen innebär att satsningen på de nu ingående 

delarna ökats med drygt 30 milj. kr.lår. 
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Utvecklingsarbetet är liksom tidigare uppdelat på fem huvudområden. 
Satsningen på dessa områden under femårsperioden uppgår i genomsnitt 

till följande belopp: 

- Energiomvandlingsteknik 
- Ny energiteknik och rationell 

energianvändning 
- Elteknik 
- Elektriska energisystem 
- Byggnads- och materialteknik 

24 milj. kr.lår 

54 milj. kr ./år 
12 milj. kr.lår 
4 milj. kr.lår 

10 milj. kr.lår 

104 milj. kr.lår 

"Ny energiteknik och rationell energianvändning" har ägnats speciell 

uppmärksamhet. och den ekonomiska ramen i femårsplanen har ökats från 

ca 20 till ca 54 milj. kr.lår. Detta motiveras främst av verkets omfattande 

aktivitet, vad gäller solenergi och värmepumpar. som tilldelats ca 40 milj. 

kr.lår. Den kraftiga ökningen för Solenergiprojektet beror på att verket nu 

tagit på sig en större del av kostnaden för de projekt som samfinansieras 

med statens råd för byggnadsforskning (BFR) m. fl. 

Regeringen har uppdragit till vattenfallsverket att utreda kolanvändning

ens hälso- och miljökonsekvenser i samarbete med övrig kraftindustri, 

kommunerna och industrin. Projekt Kol-Hälsa-Miljö <KHM) ingår beträf

fande verkets del i huvudområdet för energiomvandlingsteknik. 

Den I oktober 1981 avlämnades till regeringen en lägesrapport från 

projektet. I denna sammanfattades kunskapsläget inom KHM:s fem pro
gramområden. Preliminära slutsatser redovisades för ett flertal frågeställ

ningar som hör samman med en introduktion av kol i större omfattning för 
att reducera Sveriges oljeberoende. 

Ett stort antal undersökningar och ett antal forskningsprojekt har påbör
jats under den tid som löpt sedan projektet startades i november 1979. 

Några av dessa är av stor omfattning och löper hela projekttiden. De flesta 

är dock av begränsad storlek. Slutliga data och slutsatser från huvuddelen 

av dessa undersökningar kommer att redovisas i den slutrapport som 

kommer att avlämnas i början av år 1983. 

Arbetet inom solvärme- och värmepumpområdet har fortsatt i ökad 

omfattning, vilket inneburit ett ekonomiskt engagemang under budgetåret 

81/82 om totalt 83 milj. kr.. varav verket finansierat 50 milj. kr. Ett flertal 

projekt har fullföljts. Sålunda har större värmepumpar tagits i drift i Sala, 

Näsby Park, Ekerö samt därutöver ca 75 mindre enheter. 

Två stora värmepumpanläggningar för Lidingö och Visby är under upp

förande och beräknas planenligt tas i drift i början av år 1983. 

Laboratoriebyggnaden i Älvkarleby har färdigställts. Ett omfattande 

försöksprogram rörande tillgodogörande av solenergi i olika former ge

nomförs vid laboratoriet. 

Regeringen har uppdragit åt vattenfallsverket att i samarbete med Swe-
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degas AB förprojektera en rörledning över svenska område för transport 

av naturgas från Nordnorge till kontinenten. Verket har träffat ett avtal 

med det norska företaget Statoil om att gemensamt genomföra en förstudie 

över ett projekt i vilket transitering av gas genom Sverige iir ett led i 

transportkedjan. Projektet heter Gas-Transitering och ingår endast delvis i 

FUD-programmet. 

Underlag för beslut om en eventuell koneessionsbehandling skall lämnas 

till regeringen under mars månad i år. 

Satsningen på kärnkraftens säkerhetsfrågor fortsätter. Rådet för kärn

kraftsäkerhet <RKS) har konsoliderat sin verksamhet. Ett nytt system för 

crfarenhetsåterföring har utvecklats och är under utprovning. Det interna

tionella.samarbetet har ytterligare vidgats. 

Vid huvudkontoret har inrättats en reaktorsäkcrhetssektion. som utgör 

en permanentning av det tidigare reaktorsäkerhetsprojektet. Sektionen är 

knuten till huvudenheten för kiirnkraft. 

Under år 1982 har en omorganisation av vattenfalls verkets huvudorgani

sation ägt rum. 
Antalet anställda i vattenfallsverket behöver p. g. a. minskad byggverk

samhet minskas med ca 2 000 under 1980-talet. Endast en mindre del torde 

kunna klaras genom naturlig avgång. 

Minskningen av vattenkraftutbyggnaden påverkar i särskilt hög grad 

sysselsättningssituationen i Jokkmokks kommun. För att reducera pro

blemen har vattenfallsverket påbörjat ett antal projekt inom kommunen. 

E(försörjning 

Den totala elkonsumtionen i landet inkl. överföringsförluster var 6.1 % 

högre under budgetåret 1981/82 än under budgetåret 1980/81 och uppgick 

till 100.3 TWh. Ökningen i absoluta tal var 5.7 TWh. vilket är det näst 
högsta ökningstal som någonsin förekommit för landet. 

Elförbrukning inom landet 

1980/81 1981/82 Ökning 
TWh TWh S{ 

Industri 40,0 40,0 ± 0 
Kommunikation 2.3 2,3 2,0 
Övrigsektorn 44.2 49,3 11.4 

Elkonsumtion 86,5 91.6 5.9 
Överföringsförluster 8.1 8.7 8.3 

Total elförbrukning 94.6 100,3 6,1 

Utvecklingen inom industrin innebär en oförändrad elkonsumtion under 

budgetåret 1981 /82 jämfört med 1980/81. En nedgång har bl. ~- inträffat 

inom gruv-, massa- och pappersindustrin. Endast livsmedels- och verk

stadsindustrin uppvisar en nämnvärt ökad elförbrukning. 

Den ökade elförbrukningen i landet under budgetåret 1981/82 kan helt 
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hänföras till övrigsektorn. Övrigsektorn, som omfattar hushåll och handel 
m. m., uppvisar en ökning med 11.4 %, vilket är avsevärt högre än den 

ökning om 4,0% som redovisades för budgetåret 1980/81. En ökad över

gång från oljeeldning till elvärme i småhus, en onormalt låg temperatur 

samt elpanneleveranser torde vara de främsta orsakerna till ökningen. 

Av följande framgår hur den totala tillförseln på elkraft har fördelat sig 

på olika kraftslag och import under de senaste två budgetåren. 

1980/81 1981/82 

TWh 'It TWh '7r: 

Vattenkraft 57, I 57 59.0 56 
Kärnkraft 32.3 32 36,0 34 
Mottryck 6.8 7 4.7 5 
Kondens m. m. 0,7 I 0.5 () 

Import 2.5 3 4,7 5 

Total krafttillförsel 99,4 100 104,9 100 

Under budgetåret 1981/82 ·färdigställdes nya vattenkraftanläggningar 

med en produktion av 0,3 TWh/år. Den totala produktionen av vattenkraft 

var 2,0 TWh högre än under budgetåret 1980/81 beroende på gynnsammare 

fördelning av nederbörden från kraftproduktionssynpunkt. Detta innebär 

.dock för 1981/82 ett lägre värde än medelårsproduktionen baserad på 

årsserien 1940-70 eller 1950-80. 

Kärnkraften svarade under budgetåret för 34 % av den totala krafttillför

seln i landet jämfört med 32 % under närmast föregående budgetår. Pro
duktionsökningen i kärnkraft beror huvudsakligen på idrifttagningen av 
Forsmark 2. Tillgängligheten hos tidigare idrifttagna sju block uppgick till i 

medeltal 72 %. vilket överens~tämmer väl med förväntat värde. 

Kraftföretagen inom CDL. som I juli 1982 bytte namn till KRAFTSAM, 

framlade i december 1981 en gemensam utredning (CDL 81) avseende 

elförbrukningen under 1980-talet. Där konstaterades att elförbrukningen 

utvecklats långsammare än vad som bedömts sannolikt i tidigare CDL

prognoser. En av de främsta orsakerna till detta har varit att den ekono

miska utvecklingen ej blivit den man räknat med. "Oljekriser" samt andra 

förändringar i världsekonomin har medfört att produktionsvolymen i 

svensk industri från att ha ökat med ca 6 % per år i genomsnitt under 1960-

talet. under 1970-talct ökat med endast ca I o/c per år. Industriproduktionen 

låg 1981under1973 års nivå. 

I det följande visas elförbrukningen (temperaturjusterad) enligt CDL. 
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Konsument- Elförbrukning TWh Ökning %/år 

grupp 1970 1980 1985 1990 70-80 80-85 85-90 

Industri 33,2 40.1 45.8 50.0 1.9 2.7 1.8 
Hushållsel 8,5 12,6 13,0 13.4 4.0 0.6 0.6 
Elvärme 4,0 12.0 21.1 28,5 11.6 11,9 6.2 
Övrigt exkl. 
elvärme 11.6 20.4 23,8 26.4 5.8 3.1 2.1 

Summa 57,3 85,1 103,7 118,3 4,0 4,0 2,7 

Totalt inkl. 
10% förluster 63,0 93,0 114,0 130,0 4,0 4,2 2,7 

För vattenfallsverkets del beräknas de fasta kraftleveranserna (inklusive 

överföringsluster) enligt verkets nya prognos öka från 44,8 TWh 1980/81 

till 56,4 TWh 1985/86 och 63.7 TWh 1990/91. Detta motsvarar en årligt 

tillväxt av 4,7 % under den första och 2,5 % under den andra femårsperi

oden. 
Ungefär hälften av belastningstillväxten under tioårsperioden hänförs 

till ökad elvärme. Konvertering av befintliga oljeeldade anläggningar till 

elvärme utgör en dominerande del. 

Vattenfallsverkets förvärv vid årsskiftet 1981/82 av huvuddelen av 

Gränges Kraft bedöms ge en nettoökning av verkets kraftförsäljning med 

750 GWh/år motsvarande en marknadsandelsökning om ca 0,7% år 1982. 

Marknadsandelen för vattenfallsverkets fasta kraftförsäljning motsvarar 

48,5 % av elförbrukningen inom riket. 

Uthyggnadsprogram 

Under budgetåret 1981182 färdigställdes ett tredje aggregat i Ligga kraft
station i Lule älv och ett fjärde aggregat i Lilla Edets kraftstati~n i Göta 
älv. Vidare har kärnkraftblocken Forsmark 2 och Ringhals 3 tagits i kom

mersiell drift. 
Med de produktionsresurser som vattenfallsverket har och som tillkom

mer enligt gällande utbyggnadsplan inklusive föreslagna nya anläggningar 

erhålls energibalanser i det statliga kraftsystemet enligt följande samman

ställning. 
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Energibalanser i det statliga systemet budgetåren 1983/84-1989/90 (i TWhJ 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 

Primaförbrukning enligt 
normalårsprognosen 52.2 54.0 56.4 58,3 59.5 60,9 62.2 
Tillkommande prima-
förbrukning vid excep-
tionella torrårsför-
hållanden 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0.5 
Försäljning till andra 
kraftföretag 

inom landet 1,6 1.8 1.2 0,5 0,2 
export I.I 

Summa förbrukning 55.4 56.3 58.1 59,3 60.2 61.4 62.7 

Krafttillgång 
Från egna befintliga 
och beslutade vatten-
kraftanliiggni ngar. 
medel år 29.9 29.9 30.1 30,3 30.3 30,3 30.3 
Från föreslagna nya 
vattenkraftanlägg-
ningar. 
medelår 0,02 0,04 0,04 
Från egna befintliga 
och beslutade värme-
kraftanläggningar vid 
medeltillgiinglighet 

10.Ö fossileldad kraft 10.0 10.0 10,0 10,0 10.0 10,0 
kärnkraft 23, 1 27,8 32, 1 33.1 33.5 33,5 33.6 

Köp från andra kraft-
företag 0,8 0,8 0,7 0.5 0,5 0.5 0,5 
Tillfälliga köp från 
egna abonnenter samt 
import 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3.5 

Summa krafttillgång 
enligt energikriteriet 1 57.5 61.8 65,6 66,5 66,9 66,9 67,0 
Brist enligt energi-
kriteriet 

1 Energikriterium: Total produktionsförmåga = 0,8xvattenkraftproduktion+0,9xvärmekraftproduktion 

Den prognoserade elförbrukningen kan tillgodoses med önskad leve

ranssäkerhet under samtliga är. 
Vattenkraftproduktionen i balanserna (tidigare baserad på vattenfö

ringen 1940-70) har genom övergång till 30-årsserien 1950-80 blivit ca 2 % 

lägre än tidigare redovisats. Orsaken härtill är en successiv nedgång i 

vattenföring i flera av de kraftproducerande älvarna. 

I balanserna räknas med 70 % tillgänglighet för kärnkraftblock och med 

lägre värden för de första årens mognadsförlopp. 

Beträffande Ringhals 3 och 4 har i balanserna räknats med en viss 

reducerad produktionskapacitet t. o. m. 1984/85 med hänsyn till aktuella 

problem i ånggeneratorerna. 

Forsmark 3 som är under utbyggnad beräknas kunna tas i drift i maj 

1985. Detta innebär ett tillskott på 1050 MW och den totala produktionska

paciteten i Forsmark kommer då att uppgå till 2850 MW. 
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Ur balanserna kan utläsas att elförbrukningen under normalårsförhållan

den kan tillgodoses med vattenkraft- och kärnkraftproduktion. Under torr

år kan oljekondensproduktion bli nödvändig. Kraftbalansen innebär att 

energiproduktion i gasturbiner med stor sannolikhet kan undvikas och att 

produktionen i oljekondensanläggningar i genomsnitt blir låg. 

Beslut om nya produktionsanläggningar behöver inte tas under inneva

rande budgetår för att elförsörjningen inom det statliga avsättningsområdet 

skall kunna klaras fram till slutet av 1980-talet. 

Av andra än omedelbara elförsörjningsmässiga skäl kan emellertid ytter

ligare produktionsenheter komma att färdigställas under den berörda peri

oden. Detta gäller t. ex. på kraftvärmeområdet där verket tillsammans med 

vissa kommuner f. n. projekterar nya anläggningar för fasta bränslen. 

Tidpunkten för idrifttagning av dessa bestäms i första hand av kommuner

nas värme behov, strävan att minska oljeberoendet och önskemålet att 

vinna erfarenhet av eldning med fasta bränslen. Tidigareläggning av vat

tenkraftobjekt motiveras av minskat oljeberoende och av sysselsättnings

skäl. 
Tidigare beslutade och nu föreslagna kraftproduktionsanläggningar 

framgår av följande sammanställning. 

Utbyggnadsprojekt Planerad idrift- Redovisad i 
tagning budgetår proposition 

Vattenkraft: 
Harsprånget. Luleälven 1982/83 1979/80: 100 bil. 17 
tunnel 
Messaure 3 Luleälven 1983/84 1977178: 116 
Stcnkullafors Ångermanälven 1983/84 1974: I bil. 15 
Vietas. tunnel Luleälven 1985/86 1979/80: 33 
Storrnonfors 4 Umeälven 1985/86 1980/81: 90 
Säd va Skelleftcälven 1985/86 1981/82: 100 bil. 17 

Kärnkraft: 
Ringh;c1ls 4 1982/83 1973: I bil. 15 
Forsmark 3 1985/86 1975/76: 100 bil. 15 

Nu föresla)?na nya 
a11läR}?ni111:ar: 
Vattenkraft: 
Laxedc 3 Luleälven 1986/87 
Porsi 3 Luleälven 1987/88 
Fatsjö Ångermanälven 1990/91 

Utbyggnadsplanen föreslås kompletterad med ett tredje aggregat i kraft

stationerna Laxede och Porsi i Lule älv med planerad idrifttagning budget

åre.n J 986/87 respektive 1987/88 samt Fatsjö kraftstation i Ångermanälven 

med idrifttagning under budgetåret 1990191. 

Tillbyggnaden i La.rede och Porsi innebär installation av ett tredje aggre

gat i förberedda lägen. Effektökningen blir sammanlagt 165 MW och nor

malårsproduktionen ökar sammanlagt med 40 GWh. Nyttan av projekten 

vinns dels genom att en större mängd vatten nyttiggörs under sommarens 
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högvattenperiod. dels genom bättre utnyttjande av årsmagasinen i älven 
samt möjligheter till ökad korttidsreglering. dels genom minskat antal 

starter i värmekraftverken. Tillbyggnaderna beräknas ge arbete åt i genom

snitt 120 personer i drygt fyra år. 

Projektet Fatsjii i Åselegrenen i Ångermanälven innebär att Vojmåns 

vatten leds från Vojmsjön till Volgsjön via en 22 km lång tunnel mellan 

Vojmsjön och Malgomaj. Fallhöjden från Vojmsjön till Malgomaj, 73 m, 

tillgodogörs tillsammans med vatten från Marsån i Fatsjö kraftstation. 

Fallhöjden Malgomaj till Volgsjön, 9 m, tillvaratas i Malgomaj kraftstation 

(tidigare kallad Bullerforsen) som ägs av Graningeverken AB. 

Fatsjö kraftstation förläggs i berg och utrustas med ett aggregat med 

effekten 46 MW. Energiproduktionen beräknas uppgå till 214 GW-h/år. 

Normalårsproduktionen i övriga stationer i älven ökar med JO GWh. För 

att minska skadeverkningarna föreslås viss vattentappning i Vojmån. Ut

byggnaden av Fatsjö beräknas ge arbete på platsen åt i genomsnitt 300 

personer i sex år. 

Behandlingen av ansökan till vatten~omstolen kommer att försenas ge

nom att verkets s. k. utbyggnadsvitsord har ifrågasatts av vattendomsto

len. Vattenöverdomstolcn undanröjde domstolens beslut och högsta dom

stolen har senare avvisat en begäran om prövning av vattenöverdomsto

lens utslag 

Regeringen uppdrog 1979 åt vattenfallsverket att utreda och lägga fram 

förslag om åtgärder som syftar till bättre utnyttjande av befintliga energi

produktionsanläggningar m. m. Därvid skulle bl. a. anges hur stor del av 

kostnaden som kan förräntas i kraftverksrörelsen. I rapporten "Energibe

sparande åtgärder i kraftsystemet" redovisade kraftproducenterna 1980 till 
regeringen åtgärder motsvarande I TWh inom landets vattenkraft, varav 

vattenfallsverkets andel utgjorde hälften. Av vattenfallsverkets del åter

står ca 400 GWh att vinna genom fortsatt effektivisering av befintliga 

anläggningar. 
Vattenfallsverket åtog sig att successivt i sina årliga anslagsframställ

ningar lägga fram konkreta förslag om energibesparande åtgärder. 

Projekten Laxede 3 och Porsi 3 utgör exempel på åtgärder för bättre 

utnyttjande av redan utbyggda anläggningar. Ett annat exempel på effek

tivisering är en vidgning av avloppskanalen i Messaure kraftstation, som 

beräknas ge ett energitillskott om ca 12 GWh/år. Erforderlig investering 

uppgår till ca 35 milj. kr. Erforderliga investeringsmedel för budgetåret 

1983/84 ingår i begärt anslag för komplettering av vattenkraftanläggningar. 

Av de älvsträckor och projekt som riksdagen tills vidare ej undantagit 

från utbyggnad, återstår det inom vattenfallsverkets förvaltning ej besluta

de projekt med en möjlig produktion av drygt 600 GWh. Av dessa utgör de 

föreslagna Fatsjö. Porsi 3 och Laxede 3 drygt 250 GWh. 

Vattenfallsverkets vattenkraftstationer är av varierande ålder. Behovet 

av komplettering och förnyelse av anläggningsdelar i de äldre vattenkraft-
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stationerna har ökat. Motiven för åtgärder kan vara att anläggningen eller 

delar därav är försliten eller att ny utrustning ger en bättre verkningsgrad 

eller bättre tillgänglighet på kraftstationen. Vidare kan störningar från 

kraftnätet. ökade krav på bättre miljö och möjligheter till energisparande 

motivera ombyggnader och apparatbyten i kraftstationerna. Arbete pågår 

med att upprätta ett program för förnyelse av kraft- och transformatorsta

tioner. Förnyelsen genomförs kontinuerligt. Åtgärderna under 1983/84 om

fattar t. ex. upprustning av generatorer och turbiner, byte av transforma

torer och elkablar samt modernisering av kontrollanläggningssystem. Vi

dare pågår ny- och ombyggnad av några små kraftverk. 

Investeringarna för kompletteringar av äldre anläggningar och byggande 

av små kraftverk beräknas komma att öka ytterligare i framtiden. 

Vattenfallsverkets projekteringsplan innehåller för närvarande bl. a. föl

jande projekt: 

Vattenkraft 
• Langas 
• Gallejaur 2 
• Vargfors 2 
• Gardikfors 2 
• Stadsforsen 4 
• Älvkarleby 6 
• Vargön 3 
• Skärblacka IV 

Värmekrafi 
• Kraftvärme, fasta 
bränslen 
e Kraftvärme, torv. flis 
• Kraftvärme, kol . ., 
o Kondens, kol 

Luleälven 
Skellefteäl ven 

Umeälven 
Indalsälven 
Dalälven 
Göta älv 
Motala ström 

Umeå 
Östersund 
Eskilstuna 
Oxelösund 
Oxelösund 

Nybyggnad 
Tillbyggnad 

Ombyggnad 

Nybyggnad 

Ombyggnad 
Nybyggnad 

Det intensiva utbyggnadsskedet av storkraftnätct är i hög grad resurs

krävande ifråga om såväl personal som investeringsmedel. Detta skede 

beräknas upphöra i mitten av 1980-talet: Det dominerande inslaget i ut

byggnaderna är ett antal nya 400 kV-ledningar som tillför storkraftnätet en 

kapacitet anpassad till den pågående utbyggnaden av kärnkraftanläggning

ar och norrländsk vattenkraft, och därmed sammanhängande kraftöverfö

ringsbehov. Fr. o. m. mitten av 1980-talet får storkraftnätet därmed en 

kapacitet som med nuvarande prognoser i huvudsak fyller behoven under 

en följande tioårsperiod. 
Den höga utbyggnadstakten under kommande år fram till mitten av 1980-

talet beror bl. a. på en utdragen tillståndsbehandling för vissa ledningspro

jekt. Detta gäller framför allt erforderliga utbyggnader från Forsmark via 

norra Stockholm till södra Stockholm. 

Föregående år redovisade diskussioner kring en utvidgning av Konti-
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skan-förbindelsen har ännu ej avsiutats, varför genomförandet är osäkert 
och f. n. ej föranleder begäran om anslagsmedel. 

220 kV systemet kan grovt indelas i tre områden med olika funktioner. 
Dessa utgörs av ett uppsamlingssystem för ett stort antal vattenkraftsta

tioner i mellersta Norrland, ett regionalt distributionsnät i Stockholmsom

rådet och ett överföringssystem från mellersta Norrland till Mellansverige, 

Småland och Skåne. 
De två förstnämnda delarna bör enligt verket bibehållas. Övcrförings

systemet från Norrland innehåller de äldsta 220 kV-ledningarna från 1930-

och 40-talen. Verket studerar för närvarande förutsättningar för att ersätta 
220 kV-systemets överföringsdel med ett fåtal ledningar med 400 kV

spänning jämte ett antal nya transformatoranläggningar och eventuellt 
även smärre 130 kV-utbyggnader. 

Med hänsyn till verkets egna resurser synes det lämpligt att påbörja ett 

eventuellt genomförande av här beskrivet projekt strax efter mitten av 
1980-talet, då det nu pågående stora utbyggnadsprogrammet har slutförts. 

220 kV-nätets eventuella ombyggnad till 400 kV kan även ges karaktären 
av en projektreserv, som med kort varsel kan startas och genomföras när 

sysselsättningsläget m. m. gör detta lämpligt. En väsentlig förutsättning 

enligt verket är därvid att tillståndsfrågorna kan lösas vid en tidigare 

tidpunkt än nu så att det blir möjligt att åstadkomma en projektreserv med 
väl förberedda anläggningar. 

Med hittillsvarande tillämpning av ellagen anses det inte föreligga under

lag för tillståndsprövning av en kraftledning. som direkt knyts till en 

elproduktions- eller industrianläggning. Vattenfalls verket anser detta otill
fredsställande och anser att när speciella skäl föreligger, bör merparten av 
tillståndsbehandlingsarbetet kunna genomföras även för projekt med viss 
osäkerhet och endast det egentliga avgörandet. koncessionsbeslutet, vara 
beroende av det slutliga underlaget i frågan. 

Inom vattenfallsverkets avsättningsområden har tendensen till ökad 
konverteringstakt från olja till el märkts tydligt. Inom verkets egen detalj
distribution beräknas storleksordningen 5 % av det totala antalet abon

nenter konvertera från olje- till eluppvärmning varje år. Denna trend 

bedöms gälla till mitten av 1980-talet och kräver en snabb förstärkning av 

regionala och lokala distributionsnät. 

Vattenfallsverket har under budgetåret 1981/82 förvärvat elverken i Ka
lix och Mellerud. Elverket i Kalix har tidigare varit i privat ägo och drivits i 

aktiebolagsform. Avsikten är att fortsätta att driva rörelsen i bolagsform. 

Antalet abonnenter är 4 250. Bolaget skall tillföras ytterligare abonnenter 
från vattenfallsverkets distribution. 

Elverket i Mellerud har tidigare varit en kommunal förvaltning. Avsik
ten är att rörelsen skall inordnas i vattenfallsverkets egen distribution. 

Antal abonnenter är 2 100. 
Med hänsyn till att den operativa driften har blivit alltmer komplicerad 
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är en fortsatt utbyggnad av driftövervakningsanläggningar nödvändig. vil

ket medför ökade investeringar de närmaste åren. Det största projektet 

under budgetåret 1983/84 är driftövervakningsprojcktct i Trollhätte Kraft

verk som beräknas tas i drift 1985. Vidare fortsätter planeringen av mot

svarande projekt i Mellersta Norrlands, Norrbottens och Motala Kraft

verk. För de två systemen i Norrland är huvuduppgiften styrning av 

produktion och storkraftsöverföring och endast en mindre del regional 

distribution. Anläggningen i Motala skall främst övervaka storkraftöver

föring och regional distribution. 

Viirmej()rsörjninR 

Vattenfalls verket har till uppgift bl. a. att självt eller i samverkan med 

andra uppföra och driva anläggningar för värmeförsörjning. 

Enligt verket är det väsentligt att vid varje tillfälle välja sådana energi

slag som med beaktande av ingående anläggningars hela livslängd ger 

optimala lösningar. Ingående kunskaper inom hela cnergiförsörjningsom

rådct är nödvändiga. Verkets kunskaper och erfarenheter inom elförsörj

ningsområdet är av värde vid arbetet inom värmeförsörjningsområdct. 

Hetvattencentralen i Jokkmokk. 18 MW, i första hand för flis är tagen i 

drift. Ägare är ett bolag som ägs av kommunen och vattenfallsverket. 

Energiföretagen i Boden och Jokkmokk samt verket har slutit ett samar

betsavtal om torvförsörjning. 

Verket har tillsammans med Lilla Edets kommun bildat ett bolag med 

syfte att uppföra ett mindre fjärrvärmenät med en hetvattencentral på 6 

MW och utnyttjning av spillvärme från verkets kraftstation med hjälp av 

en värmepump på 1.2 MW. ldrifttagning planeras till hösten 1983. 

Den utredning på torvområdet som verket utfört på regeringens upp

drag. vattcnfallsverkets torvutredning 1982. överlämnades den I septem

ber 1982. 
Torvprojcktct i Östersund kan till en början bli ett värmeprojekt med ca 

50 MW hetvattencentral för torv och flis. Arbetet med den torvcldade 20 

MW hetvattencentralen i Boden har fortgått planenligt. 

Preliminära diskussioner pågår om ytterligare några projekt. I Norrland 

gäller det några små torv- och fliseldade projekt och i Mcllansverige 

projekt av utvecklingskaraktär och för kombination av kol och torv. 

Vattenfallsvcrket förhandlar med några kommuner om installation av 

ytterligare några värmepumpar. Exc.npel på platser för enligt verket san

nolika projekt är Upplands Väsby, Vallentuna och Lidingö. 

Meddsj("irhrukning 

Vattcnfallsverkets investeringsram för budgetåret 1982/83 är fastställd 

till 2871,2 milj. kr. (prop.1981/82: 100 bil. 17. NU 1981/82:30. rskr 1981/ 

82: 356). Tillsammans med outnyttjad del av medel anvisade över finans

fullmakten under budgetåret 1981/82 och medel anvisade över finansfull-

12 Riksdagen 1982183. I .rnml. Nr 100. Bilaga 14 
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makten under budgetåret 1982/83 blir den totala investeringsramen för 

budgetåre:t 1982/83 3008.0 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 har vattcnfallsverket beräknat ett medelsbehov 

av 3 325.4 milj. kr. Behovet har beräknats med hänsyn till erfarenhetsmäs

sig kostnadsändring på grund av pris- och lönestegringar fram t. o. m. det 

nya budgetåret. 

Följande sammanställning visar medelsförbrukningen under de två se

nast förflutna budgetåren samt beräknad förbrukning för innevarande och 

nästa budgetår. 

Beloppen inkluderar såväl medelsförbrukning inom ordnarie investe

ringsram som medel tilldelade ur konjunkturreserv. De angivna beloppen 

motsvarar det investeringsbelopp som finansiserats med anslag. 

Verklig medels- Beräknad medels-
förbrukning förbrukning 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Vattenkraftanläggningar 680,2 687.3 53lU 636.3 
Kärnkraftanläggningar 360.7 591.4 8U,2 752.8 
Kärnbränsle 3,6 0.2 2.4 6,0 
Övriga värmekraftanläggningar 29.7 8,6 19,8 16.8 
Värmeproduktionsanläggningar 0.1 2.5 7,8 19,9 
Distributionsanläggningar 816,2 I 057.6 1452,0 I 752.1 
Övriga ändamål 294,2 520.2 187,0 141.5 

Summa 2184,7 2867,8 3020,5 3325.4 

För vattenkraftanläggningar föreslår vattenfallsverket följande inve

steringsprogram (i milj. kr.) 

Fiirl'lag påbörjade färe 
1982-07-01 
Harsprångets kraftstation 
Utvidgning av avloppstunnel 
Mcssaure kraftstation 
Aggregat 3 
Vietas tilloppstunnel 
Övre Åseleälvcn 
Stornorrfors kraftstation 
Aggregat 4 
Kapitaltillskott till: 

Ljusfors Kraft AB 
Kapitaltillskott för 
crsättningskraft m. m. 
Anläggningsmedel till 
regleringsföretag 
Efterarbeten och skade
regleringar 
Projekteringsplan 
Kompletteringar och 
små kraftverk 

Summa 

Medelsförbrukning beräknad för 

1982/83 

18,4 

54,3 
51.5 

149.6 

51.6 

0,6 

1.7 

5,4 

63,6 
15,2 

120,3 

532,2 

1983/84 

65.6 
111.6 
111.2 

48,2 

4.3 

13.2 

15,0 
23. I 

167.4 

559,6 
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Företag påbör}llde 1983184 
eller .l'l'tWrt' 

Laxede kraftstation 
Aggregat 3 
Porsi kraftstation 
Aggregat 3 
Fatsjö kraftstation 

Summa 

Medelsförbrukning beräknad för 

1982/83 

,., ., 
.;.., .... 

1.0 
2.9 

6,1 

538,3 

1983/84 

43.0 

16.4 
17,3 

76,7 

636,3 

179 

Behovet avser medel för att fullfölja pågående utbyggnader samt för att 

genomföra erforderliga efterarbeten och kompletteringar i idrifttagna sta

tioner. För nya projekt - Laxede. Porsi och Fatsjö - begär verket 76.7 

milj. kr. under budgetåret. Många av verkets vattenkraftstationer är äldre 

stationer som nu börjar kräva mer genomgripande upprustnings- och rein

vesteringsinsatser. Ett ökat medelsbehov härför kan förutses framöver. 

För budgetåret 1983/84 begärs 167.4 milj. kr. 

För kärnkraftanläggningar föreslår vattenfallsverket följande investe
ringsprognos (i milj. kr.) 

Fiiretag påb1)rjude ji'ire 
1982-07-01 
Ringhals kraftstation 
Efterarbeten 
Kärnbränsle 
Kapitaltillskou till: 

Forsmarks Kraftgrupp AB 
block 3 
AH Kärnkraftutbildning 

Medelsbehov beräknad för 

1982/83 1983/84 

8.5 74.7 
392,2 315.6 

:!.4 6,0 

400.0 350,0 
12.5 12,5 

815,6 758,8 

Medelsbehovet hänför sig till färdigställandet av Ringhals kraftstatioP 

inklusive erforderliga efterarbeten och kompletteringar. Angivet behov 

omfattar också erforderliga kapitaltillskott till Forsmarks Kraftgrupp AB 

avseende block 3. Medelsbehovet för kapitaltillskott bygger på förutsätt

ning av normal lånefinansiering av Forsmarksbyggnationcn. för vilken 

borgen erfordras av statens vattenfallsverk. Dessutom ingår medel för 

kapitaltillskott till AB Kärnkraftutbildning (AKU) för anskaffning av en ny 

simulatoranläggning för Forsmark 3/0skarshamn 3. 

Medelsbehovet för kärnbränsle uppgår till 6.0 milj. kr. och avser kvar

stående utgifter för initialbränslc. Anskaffning av ersättningsbränsle finan

sieras med i erhållna intäkter inräknad bränslekostnad. 
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För övriga rärmekri~(tan/iiggningar uppgår medelsbehovet till 16,8 milj. 

kr. som avser medel för kompletterings- och projekteringsarbeten. Under 

kompletteringsarbeten som svarar för 5,6 milj. kr. upptas medel för ett 

flertal kvalitetsförbättrande åtgärder i idrifttagna anläggningar. För projek

teringskostnader upptas 1 I.2 milj. kr. Dessa hänför sig till ett flertal nya 

projekt för el- och värmeproduktion. 

l mede\sbchov för viirmeproduktionsanliiggningar upptas behov för an

skaffning och installation av el pannor med 16,5 milj. kr., I, I milj. kr. som 

kapitaltillskott till Jokkmokks Värmeverk AB och 2,3 milj. kr. för projek

teringsarbeten för hetvattencentraler. 

För distributionsan/iiggningar föreslår vattenfallsverket följande inve

stcringsprogram (i milj. kr. l. 

Medelsbehov för Medelsbchov för Medelsbehov totalt 
påbörjade tidigare påbörjade, ej 
redovisade arbeten redovisade, nu 

planerade arbeten 

1982/83 1983/84 1982/83 1983/84 1982/83 1983/84 

Driftövervaknings-
anläggningar m. m. 108.8 169.6 1.2 7,0 110.0 176.6 
Storkraftnät 599.4 1 845.3 37,6 83,2 637.0 928.5 
Regionala nät 487.4 1 378,7 12.6 30.9 500,0 409,6 
Lnkala nät 150.0 140.2 55,0 97,'2 205.0 '237.4 

Summa mcdclsbchov I 345,6 1533,8 106.4 218,3 1452.0 1752.1 

1 Gotlandslänkcn, som föregående år redovisade~ under stamnät upptas numera, 
p. g. a. nya redovisningsregler, under regionala nät. 

Utbyggnadsplanerna grundas på verkets tidigare redovisade prognos 
över belastningsutvecklingen. aktuella utbyggnadsplaner för produktions

anläggningar m. m. 

Medelsbehovet för tidigare inte redovisade nu föreslagna arbeten fram
går av följande sammanställning !i milj. kr.). 

Driftiil'ervukningsanliiggningar m. m. 
Norra Älvdalen. nya personal- och 
materialutrymmen 
Uppsala. depåsamling. nybyggnad 
av förråd och utökning av personal-
utrymmen 

Storkrqftniit 
Svartbyn. 400/130 kV transformering 
400 kV matning till Piteå 
400 kV ledning Ramsele-Midskog 
Lasele: förnyelse av 400/220 kV 
transformering 
Förstärkning av Gävleområdets 
matning 
Tuna 400/200 kV transformering. 
220 kV ledning Tuna-Malsta 
400 kV ledningar Hamra-Grantorp 
och Kolbotten-Hall 

Beräknad total- Beräknad utgift 
kostnad 

1983/84 

3,8 3,9 

3.7 3.1 

55.4 5,8 
123.2 1 1 

woW 

112.4 3.9 

40,6 1.9 

41.2 1,9 

93.4 17.0 

85.2 J,7 
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Kolbotten. 220 kV kondensator
batteri 
Hallsbergsomriidet, transformator
hyte samt upprustning av 400 och 
220 kV anläggningar 
Norrköpingsomrädct, utökad 
transformatoreffekt 400/130 kV 
Norrköpingsomddet. förstärkning 
av 400 kV ledningar m. h. t. fel
strömmar 
Shuntreaktoreffekt 
Ospecifierade utbyggnader 
samt projektering 

Rei;ionala när 
Kailhäll, upprustning samt nya 
transformatorer 
Kolstad UO kV transformator
station. installation av 
130 kV EK-batteri 
Vadstena 130 kV transformator
station. utbyte av T3 och T4 
Oxelösund 130 kV station. nvtt 
10 kV ställverk, ombyggnad av 130 
och 10 kV kontrollanläggning 
Finspång 130 k V station, bvte 
av transformator. brvta"re · 
och frånskiljare · 
Kimstad 130 kV transformator
station. installation av 
130 kV EK-batteri 
IT91 Bispgården. ny 130/10/6 kV 
transformator 
MT95 Sävar. ny 130/40 transformator 
NK8. Umslupen, installation av 
130/50 transformator <T4l 
NT44 Vännäs. ny transformering T3 
130/40/6 k V. ombyggnad av ställ-
verk. Pk-71 åtgärder 
Forsmo-Mellansel. areaförstärkning 
62 km l.~0 kV ledning till 593 FeAI 
Stalon-Fatsjön, nybyggnad av 17.5 km-
99 FcAI 40 kV ledning + 6.5 km FeAI 
10 kV ledning 
Kalix. byte av transformator 
TI och T4 
Kiruna. nytt ställverk, 
ny transformator 
Porsi. instailation av 130/20 kV 
transformator T5 
Jokkmokk. nv 40 kV station 
Bonäsct-Karaholmen. ny 130 kV 
ledning 
Messaure-Porsi. Pk-71 arbeten 
Svarthyn-Sävstaniis. ny 130 kV 
ledning 
Älvsbyn-Bonäset. areaförstärkning 

l.okala niir 
Ospecificerade upprustningar. 
nyanskaffningar och förstärk
ningsatgiirder 

Totalt 

Beräknad total- Beräknad utgift 
kostnad 

7,9 

96,0 

72.9 

9,0 
14.8 

5.7 

3,7 

5,4 

3,9 

4.5 

4.3 

4,7 
4,7 

5,5 

8.9 

15.0 

3.1 

6,6 

8,0 

4.4 
3.6 

9,0 
3,5 

4,6 
9.0 

1983/84 

1.8 

I0.8 

25.5 

6.3 
2.1 

2,3 

1.4 

0.2 

1.8 

2.2 

3.2 

0.9 

3.2 
0.9 

1.0 

1.7 

0.1 

2.3 

I. I 

4.6 

0,9 
1.7 

1,7 
0.3 

0,8 
0,9 

97,2 

218,3 
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Medelsbchovet för ö1·riga ändamål har av vattenfallsverket beräknats 

till 141,5 milj. kr. I beloppet ingår för inköp och komplettering av fastighe

ter 58,2 milj. kr., för förvärv och finansiering av eldistributionsföretag 30,0 

milj. kr .. för finansiering av inventarier 50,0 milj. kr. samt för investeringar 

i kanalanläggningar 3.3 milj. kr. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att teckna borgen för lån till bolag 

i vilka statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt 

belopp av 9998 milj. kr.. varav högst 235 milj. kr. för lån till eldistribu

tionsföretag (prop. 1981/82: 100 bil. 17, NU 1982/82: 30, rskr 1981/82: 356). 

Enligt gällande regler (prop. 1972: I, bil. 15, NU 1872: 15, rskr 1972: 90) har 

ramen minskat till 9955 milj. kr. genom återgående borgensåtaganden vid 

återbetalning av lån. Av ramen har 9000 milj. kr. motiverats av behov av 

borgensteckning för lån på allmänna kapitalmarknaden till Forsmarks 

Kraftgrupp AB. Verkets borgensteckning för detta bolag utgjorde 7 406 kr. 

per den 30 juni 1982. Därav avser 2 936 milj. kr. block 3. 

För budgetåret 1983/84 har det totala kapitalbehovet för block 3 beräk

nats till 2014 milj. kr. varav 470 milj. kr. finansieras med delägarlån och 

I 544 milj. kr. med nya externa lån med borgensteckning. Vattenfallsver

kets andel av delägarlånen uppgår till 350 milj. kr. och verkets andel av 

borgensteckningen har beräknats till I 150 milj. kr. 

Finansieringsbehovet för Forsmark block 3 är beräknat utan marginaler. 

Erfarenhetsmässigt kan emellertid förändringar och förskjutningar av så

väl kapitalbehov som upplåningstidpunkter förekomma. Eventuellt kan 

också en förändring av den externa lånedelen och andelen utländska lån bli 

aktuell. Mot bakgrund av detta föreslår verket.att borgensramen höjs med 

I 400 milj. kr. 

Verksamheten inom verkets cldistributionsbolag skall i första hand fi

nansieras med bolagens egna medel och - i den mån dessa medel inte 

räcker för erforderliga investeringsarbeten - med upplåning på allmänna 

kapitalmarkanden. För bolag som bedriver verksamhet inom expansiva 

områden och för bolag med omfattande upprustning av distributionsan

läggningarna blir upplåning ofrånkomlig. 

Vid upplåning på allmänna kapitalmarknaden krävs oftast borgen av 

bolagets ägare som säkerhet för lånen. Till Svensk Energiverksgrupp AB 

<SEABJ har flertalet av verkets aktieposter i eldistributionsbolag över

förts. Vattenfallsverket måste teckna borgen för de SEAB-ägda dotter

och .intressebolag som tagit AP-fondslån. 

Ramen för vattenfallsverkets borgensåtaganden gentemot eldistribu

tionsbolag utgör för budgetåret 1982/83 235 milj. kr. Den utnyttjade delen 

av ramen var den 30juni 1982 174 milj. kr. 

Under budgetåret 1982/83 förutses tillkommande borgensåtaganden av 

verket och SEAB uppgå till 62 milj. kr. Motsvarande behov under budget-
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året 1983/84 beräknas uppgå till 41 milj. kr. För att få vissa marginaler för 

sådana eventuellt tillkommande behov föreslås en ökning av borgensra

men till 295 milj. kr. eller med 60 milj. kr. 

Verkets förslag innebär sammanfattningsvis att borgensramen skall ökas 

med 1460 milj. kr. till 11415 milj. kr.. varav ramen för lån till eldistribu

tionsföretag föreslås öka från 235 milj. kr. till 295 milj. kr. 

Remissyttrande 

Statens industriverk (SINDl .har yttrat sig över vattenfallsverkets fram

ställning och anför bl. a. följande. 

När det gäller prognoser över elkonsumtionens utveckling anser SIND 

att de grundar sig på en rad osäkra antaganden. Bl. a. har elpriset förutsatts· 

vara realt konstant. Med hänsyn såväl till den under 90-talct förutsedda 

påbörjade utbyggnaden av elkraftproduktionsanläggningar som till den 

förväntade snabba konverteringen från oljevärme till elvärme synes dock 

enligt irydustriverket antagandet om realt sett oförändrade kraftpriser un

der 80-talet vila på en osäker grund. 

En förnyad rapport rörande energiutvecklingen i framtiden - innehål

lande även en elprognos för 1990 - kommer att utarbetas inom industriver

ket till sommaren 1983 i anslutning till 1983 års långtidsutredning. 

I likhet med statens vattenfallsverk anser industriverket det vara angelä

get och tillfredsställande att utredningsarbctet om den fortsatta vatten

kraftutbyggnaden har kommit igång. 

Vattenfallsverket föreslår bl. a. en tillbyggnad av vattenkraftstationerna 

Laxede och Porsi. Enligt vattenfallsverket har kammarkollegiet yrkat att 

särskilda villkorsmedel erläggs utöver tidigare redovisade kostnader för 

projekten. Industriverket instämmer i vattenfallsverkcts bedömning att 

projektens ekonomi inte medger någon sådan väsentlig kostnadsökning. 
SIND anser att vattenfalls arbete för bättre utnyttjande av befintliga 

vattenkraftproduktionsanläggningar, kompletterande av äldre sådana an

läggningar och byggande av små vattenkraftverk är av stort värde. 

Vattenfallsverket har angett att en hög utbyggnadstakt i fråga om kraft

ledningsutbyggnaderna under kommande år bl. a. skulle bero på en utdra

gen tillståndsbehandling för vissa projekt. Emellertid har enligt industri

verkets uppfattning denna situation främst uppkommit genom att en högre 

systemspänning än nuvarande 400 kV inte godtagits varigenom planerings

förutsättningarna ändrats radikalt. Som framgår av anslagsframställningen 

måste vattenfall vidta betydande om- och tillbyggnader i 400 kV systemet 

för att anpassa nätkapaciteten till kraftproduktionen. För att drifttagning 

av färdiga kraftverk inte skall försenas har tidsprogrammet för ledningsut

byggnaderna blivit pressat. 

Föredragandens iil"en·iiganden 

Landets totala elkonsumtion uppgick under budgetåret 1981/82 till 100,3 

TWh, vilket är 6, I lJc., mer än under föregående budgetår. Statens vatten-
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falls verk svarade under budgetåret 1981/82 för 49,8 TWh eller ca 49 % av 

de totala elleveranserna i landet. Verkets fasta leveranser inkl. överfö

ringsförluster ökade jämfört med föregående år från 44.7 TWh till 47.4 

TWh. Tillfälliga leveranser inklusive export uppgick till ca 5,7 TWh. 

Av de 53.1 TWh som vattenfallsverket totalt levererade under budget

året 1981/82 inkl. export svarade vattenkraft för 28,6 TWh, kärnkraft för 

18.3 TWh och värmekraft exkl. kärnkraft för 0,5 TWh medan 5.7 TWh 

köptes in från andra svenska och utländska leverantörer. Jämfört med 

föregående år ökade importen. vatten- och kärnkraftproduktionen medan 

den oljebaserade kraftproduktionen och inköp inom landet minskade. 

I sin anslagsframställning redovisar vattenfallsverket inledningsvis sin 

syn på vissa allmiinna energifrågor som bakgrund till och förutsättning för 

den egna verksamheten. Jag vill först kommentera vissa av de frågor som 

verket har berört. 

I anslagsframställningen redovisar verket försörjningsläget vad gäller 

olja. kol och kärnbränsle. Verket aktualiserar i samband härmed frågan om 

verkets ägarengagemang i Svenska Petroleum AB. Jag återkommer till 

denna fråga senare under 1983 i samband med vissa övriga oljefrågor. 

En angelägen åtgärd enligt verket för att fullfölja den fastställda energi

politiken att minska oljeberoendet är att bygga ut fastbränslecldade kraft

värmeverk i så stor utsträckning som möjligt. Enligt verket begränsas 

utbyggnaderna av fjärrvärmesystemens nuvarande storlek och framtida 

utbyggnad. Jag vill i detta sammanhang erinra om riksdagens beslut i 
december 1982 (prop. 1982/83: 50. bil. 6. NU 1982/83: 18. rskr 1982/83: 111) 

om ökade satsningar beträffande fjärrvärme. torveldade anläggningar och 

upphandling inom energiområdet. 
Beträffande en fortsatt vattenkraftutbyggnad framhåller verket att det är 

angeläget att den av riksdagen påkallade (motion 1981/82:2061. CU 1981/ 

82: 33, rskr 1981/82: 338) utredningen om hur ett ökat vattcnkrafttillskott 
kan åstadkommas samtidigt som en positiv omdaning av naturmiljön säk

ras kommer till stånd. Jag vill erinra om att jag. nyligen med stöd av 

regeringens bemyndigande har tillkallat en parlamentarisk beredning med 

uppdrag att föreslå en plan för vattenkraftens utbyggnad (I 1982: 06). 

Enligt vattenfallsverkets femårsplan för forskning. utveckling och de

monstration kommer verket i genomsnitt under perioden 1982/83-1986/87 

av driftmedel satsa 104 milj. kr. per år på sådana ändamål. 

Arbetet med Kol- Hälsa- Miljö-projektet fortgår. Slutrapport avses av

lämnas inom några månader. 

Verkets arbete med att i samarbete med Swedegas AB förprojektera en 

rörledning över svenskt område för transport av naturgas från Nordnorge 

pågår. En rapport med förslag till huvudsträckning skall lämnas till rege

ringen under mars månad 1983. 

Vattenfallsverket redogör i anslagsframställningen för sysselsättningslä

get inom verket. Antalet anställda behöver enligt verket minska med ca 
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2000 personer under 1980-talet pä grund av minskad byggverksamhet. Jag 

ser det som väsentligt att verket planerar och vidtar personaladministrati

va åtgärder för att lindra konsekvenserna av den minskade byggnads verk

samheten. Genom den nyligen genomförda omorganisationen av verkets 

huvudkontor har bättre möjligheter för sysselsättningsplanering skapats. 

I sin anslagsframställning kommenterar vattenfallsvcrket elanviindning

ens utveckling under 1980-talet. Verket utgår därvid från en inom centrala 

driftledningen ( 1rnmcra Kraftsam) utförd utredning om elförbrukningen 

under 1980-talet. Detta innebär för verkets del en kraftförsäljning om 64 

TWh år 1990, vilket motsvarar en elanvändningsnivå för hela riket om 130 

TWh inklusive övcrföringsförluster. För att tillgodose elförsörjningen 

inom det 5tatliga avsättningsområdct under 1980-talet behöver enligt ver

ket beslut f. n. inte tas om nya produktionsanläggningar. 

Jag övergår nu till att behandla frågor om vattenfrtllsverkcts 11thygg11ads

progN1m. medelshchm· m. m. 
För innevarande budgetar har under n.:servationsanslaget E 11. Statens 

vattenfalls verk: Kraftstationer m. m. anvisats 2 873 475 000 kr. (prop. 1981/ 

82: IOO bil. 17, NU 1981/82: 30, rskr 1981/82: 356) varav 37 475 000 kr. över 

finansfullmakten för sysselsättningsfrämjande åtgärder enligt särskilt rege

ringsbeslut. 

Anslaget är beräknat med beaktande av att en marginal bör finnas för att 

möjliggöra en sådan ökning av vattenfallsverkets investeringar under lö

pande budgetår som kan påkallas från kraftförsörjningssynpunkt. Yatten

fallsvcrkets investeringsram för innevarande budgetår uppgår till 

3 007 975 000 kr. I beloppet ingår utöver vad som har tagits upp i budget

propositionen dels 37 475 000 kr. som under budgetåret har anvisats med 

stöd av finansfullmakten i sysselsättningsfrämjande syfte, dels 99 300 000 

kr. som vid budgetårets ingång återstod av medel som tidigare hade anvi

sats med stöd av finansfullmakten. 

För budgetåret 1983/84 förordar jag en investeringsram av 3 256,3 milj. 

kr. Ramen är beräknad med beaktande av sådana kostnadsförändringar 

som erfarenhetsmässigt kan beräknas ske till det nya budgetarets början. 

Av följande sammanställning framgår hur vattenfallsverkets mcdelsför

brukning i huvudsak torde komma att fördela sig på olika objektsgrupper 

under budgetåret 1983/84. Som jämförelse redovisas utfallet för budgetåret 

1981182 och den beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 1982/83 (i 

milj. kr.). 

1981/82 198:!/83 1983/84· Före-
Utfall Beräknad Verket dragan-

den 

Vatten kraftanläggningar 687.3 538.3 636.3 633.9 
Kämkraftanläggningar 591,4 813.2 752.8 752.8 
Kärnbränsle 0,2 :!,4 6.0 6.0 
Övriga värmekraftanläggningar 8,6 19,8 16.8 16,8 
Värmeproduktionsanläggningar 2.5 7,8 19,9 19.9 
Distributionsanläggningar 1057.6 1452.0 1752, I 1 702,I 
Övriga ändamål 520,2 187.0 141.5 124.8 

2867,8 3020,5 3325,4 3256,3 
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Medelsförbrukningen för rnttenkr<{/ianläggningar beräknar jag till 633.9 

milj. kr. Medlen är beräknade så all tidigare beslutade utbyggnads- och 

ombyggnadsarbeten vid Messaure och Vietas i Luleälven. övre Åseleälven 

samt Stornorrfors i Ume älv skall kunna fortsätta planenligt. För dessa 

arbeten har jag beräknat 336.6 milj. kr. Jag har också räknat in 4.3 milj. kr., 

som avser kapitaltillskott för ersättningskraft m. m .. 13.2 milj. kr. som 

avser anläggningsmedcl till regleringsföretag. 15 milj. kr. för efterarbeten 

och skade regleringar. 23, 1 milj. kr. för projekteringsplan samt 165 milj. kr. 

för kompletteringar och små kraftverk. 

Vattenfallsverket har föreslagit att kraftstationer i Laxede och Porsi 

kompletteras med ett tredje aggregat samt att en utbyggnad av Fatsjö 

kraftstation i Ångermanälven kommer till stånd. 

Tillbyggnaderna i Laxede och Porsi innebär installation av ett tredje 

aggregat i förberedda lägen. Effektökningen blir sammanlagt 165 MW och 

normalårsproduktionen ökar sammanlagt med 40 GWh. Tillbyggnaderna 

beräknas vara färdigställda under budgetåret 1986/87 respektive 1987/88 

samt ge arbete åt i genomsnitt 120 personer i drygt fyra år. Tillbyggnaderna 

järpte ökad korttidsreglering har genom regeringens beslut den 22 decem

ber 1982 förklarats tillåtliga enligt vattenlagen. För budgetåret 1983/84 

beräknar jag 59,4 milj. kr. för projektet. 

Utbyggnad av Fatsjö kraftstation i Åselegrenen i Ångermanälven inne

bär att Vojmåns vatten leds från Vojmsjön till Volgsjön via en 22 km lång 

tunnel mellan Vojmsjön och Malgomaj. Fallhöjden från Vojmsjön till Mal

gomaj. 73 m. tillgodogörs tillsammans med vatten från Marsån i Fatsjö 

kraftstation. Fallhöjden Malgomaj till Volgsjön tillgodogörs i Malgomaj 
kraftstation som ägs av Graningeverken AB. Fatsjö kraftstation förläggs i 

berg och utrustas med ett aggregat med effekten 46 MW. Energiproduk

tionen beräknas uppgå till 214 GWh/år. Normalårsproduktionen i övriga 

stationer i älven ökar med 10 GWh. Utbyggnaden beräknas ge arbete åt i 

genomsnitt 300 personer i sex år. För budgetåret 1983/84 beräknar jag 17 ,3 

milj. kr. för detta projekt. 

Jag anser att de möjligheter bör tas till vara som finns att bättre utnyttja 

redan utbyggda anläggningar samt att utföra kompletterande vattenkraftut

byggnader i redan exploaterade vattendrag utan att väsentliga miljöintres

sen kommer till skada. Jag förordar däifor att vattenfallsverkets investe

ringsprogram kompletteras med tillbyggnaderna i Laxede och Porsi samt 

utbyggnaden i Fat~jö. 

Jag delar industriverkets uppfattning att vattenfallsverkets arbete för 

bättre utnyttjande av befintliga vattenkraftproduktionsanläggningar, kom

pletterande av äldre sådana anläggningar och byggande av små vatten

kraftverk är av stort värde. 

För kiirnkraftanliitn~ningar och kiirnbriinsle har jag för nästa budgetår 

tagit upp 758.8 milj. kr. Medlen förde.tar sig med 390,3 milj. kr. på Ringhals 

kraftstation. varav 315 ,6 milj. kr. till efterarbeten. 350 milj. kr. till block 3 i 
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Forsmarks kraftstation. 6 milj. kr. till kärnbränsle och 12.5 milj. kr. som 

avser kapitaltillskott till AB Kärnkraftutbildning. 

Medelsbehovet för övriga 1·ärmekraftanläggningar beräknar jag till 16.8 

milj. kr. Medlen fördelar sig med 5.6 milj. kr. på kompletteringar och 11.2 

milj. kr. på projekteringskostnader. 

För 1·ärmeproduktio11sa11/ägg11i11gar har jag beräknat 19,9 milj. kr. Med

len fördelar sig med 16.5 milj. kr. för anskaffning och installation av 

elpannor. I.I milj. kr. som kapitaltillskott till Jokkmokks Värmeverk AB 

samt 2,3 milj. kr. för projektering av hetvattencentraler. 

För investeringar i distrihutionsanliiggningar har jag beräknat samman

lagt I 702. I milj. kr. Beloppet avser investeringar i driftövervakningsan

läggningar. storkraftnät. regionala och lokala nät. Huvuddelen av investe

ringskostnaderna hänför sig till redan påbörjade arbeten. Jag anser det 

vara av stor vikt att verket ges möjlighet att genomföra de planerade ny

och ombyggnaderna inom distributionsnätet. dels från drifts- och person

säkerhetssynpunkt, dels med tanke på den inte obetydliga energibesparing 

som på detta sätt kan uppnås. 

Medelsbehovet för Öl'riga ändamål beräknar jag till 124.8 milj. kr. I 

detta belopp ingår 42.7 milj. kr. för inköp och komplettering av fastigheter. 

30 milj. kr. för förvärv och finansiering av distributionsföretag. 50 milj. kr. 

för inventarier samt 2.1 milj. kr. för investeringar inom kanalrörelsen. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört förordar jag att reservationsan

slaget E 11. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. för budgetåret 

1983/84 tas upp med 3 219 milj. kr. Beloppet har beräknats med beaktande 

av att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att göra det 

möjligt att öka vattenfallsverkets investeringar under löpande budgetår om 

detta skulle vara påkallat ur kraftförsörjningssynpunkt. Investeringar i 

sysselsättningsfrämjande syfte bör. även i fortsättningen, finansieras över 

finansfullmakten. Med det an slagsbelopp jag har förordat kan medelsreser

ven. med beaktande av att ingående behållning på anslaget kan beräknas 

till ca 200 milj. kr., i början av nästa budgetår beräknas uppgå till ca 163 

milj. kr. 

Regeringen har bemyndigande att teckna borgen för företag i vilka 

vattenfallsverket förvaltar statens aktier intill f. n. sammanlagt 9998 milj. 

kr .. varav högst 235 milj. kr. för lån till eldistributionsförctag (prop. 1981/ 

82: 100 bil. 17. NU 1981/82: 30, rskr 1981/82: 3561. Av den totala borgensra

men har 9000 milj. kr. beräknats för Forsmarks Kraftgrupp AB:s upplå

ningsbehov. Den av vattenfallsverket och riksgäldskontoret tecknade stat

liga borgen för bolaget uppgick den 31 oktober 1982 till drygt 8010 milj. kr. 

Under innevarande budgetår beräknar vattenfallsverket att statlig borgen 

behöver tecknas för lån om ytterligare ca 990 milj. kr. för att finansiera 

utbyggnaden av block 3 i Forsmarks kärnkraftstation. Något behov av 

borgensteckning för block 1. och 2 föreligger inte eftersom båda blocken 

numera är i kommersiell drift. 
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Under budgetåret 1983/84 har vattenfallsverket räknat med att statlig 

borgen behöver tecknas för lån om ytterligare I 150 milj. kr. avsedda för 

finansiering av block 3. 

Behovet av statlig borgensteckning för Forsmarks Kraftgrupp AB 

t. o. m. utgången av budgetåret 1983/84 har således beräknats till 

(8 O I 0 + 990 + I 150 =) lO 150 milj. kr. vilket belopp med I 150 milj. kr. 

överstiger det som har beräknats för bolaget inom den nu gällande totalra

men. Med tanke på att förändringar och förskjutningar av såväl kapitalbe- · 

hov som upplåningstidpunkter kan uppkomma föreslår jag att borgensra

men räknas upp med 1400 milj. kr. med hänvisning till Forsmarks Kraft

grupp AB:s lånebehov. 

Av den ram om 235 milj. kr. som gäller borgensåtaganden gentemot 

cldi~tributionsföretag antingen direkt av verket eller indirekt via verkets 

förvaltnings bolag Svensk Energiverksgrupp AB ( SEAB) hade den 30 juni 

191Q ca 174 milj. kr. utnyttjats. Under innevarande budgetår förutses av 

verket erforderliga borgensåtaganden uppgå till 62 milj. kr. Motsvarande 

behov under budgetåret 1983/84 beräknar vattenfallsverket till 41 milj. kr. 

För att erforderligt utrymme skall finnas föreslår vattenfallsverket att 

ramen för borgensåtaganden gentemot eldistributionsföretag höjs med 60 

milj. kr. till 295 milj. kr. 

l enlighet med vad jag här har anfört förordar jag att regeringen inhämtar 

·riksdagens bemyndigande att teckna borgen för lån intill sammanlagt 

(9 998 + I 400 + 60 =) 11 458 milj. kr. varav högst 295 milj. kr. för lån till 

eldistributionsföretag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att teckna borgen för lån till bolag i vilka 

statens vattenfallsverk förvaltar statens akter intill sammanlagt 

11 458 000 000 kr.. varav högst 295 000 000 kr. för lån till eldistri

butionsföretag. 

2. till Statens 1·attenfallsverk: Kraftstationer m. m. för budgetåret 

1983/84 under tolfte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 

3219000000 kr. 

E 12. Visst internationellt energisamarbete 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7900000 

11942000 

Från anslaget bestrids Sveriges medlemsavgift i Internationella Atom

energiorganet <lAEAl. kostnader för deltagande i IAEA:s dokumenta

tionssystem lNIS. kostnader i samband med deltagande i det nordiska 

kontaktorganet för atomenergifrågor <NKAJ. dock ej projektkostnader, 
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samt resekostnader i samband med visst internationellt kärnenergisamar

bete. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under detta anslag till 

11942000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Visst internationellt energisamarbete för budgetåret 1983/84 an

visa ett förslagsanslag av 11942000 kr. 

E 13. Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB 

1981182 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

7000000 

7000000 

7000000 

Från anslaget tillskjuts medel för att täcka kostnader för allmän admini

stration m. m. inom Svenska Petroleum Exploration AB (SP Exploration). 

Bolaget bildades år 1979. som ett helägt dotterbolag till Svenska Petroleum 

AB i samband med att en ny organisation för den statliga oljeprospekte

ringen beslutades (prop. 1978/79: 115 bil. I. NU 1978/79: 60. rskr 1978/ 

79: 429). SP Exploration har övertagit de resurser som tidigare byggts upp 

inom de båda halvstatliga företagen Oljeprospektering AB (OPAB) och 

Petroswede AB. 

SP Exploration har i september 1982 redovisat en plan för bolagets 

verksamhet under åren 1983-1987 i syfte att ge underlag bl. a. för att 

bedöma behovet av medel för bolagets administration. Denna fråga bör 

enligt min mening tas upp i samband med överväganden om den statliga 

verksamheten på oljeområdet. Jag avser att återkomma härtill senare. 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att regering

en föreslår riksdagen 

att till Mede/stillskott till S1·enska Petroleum Exploration AB för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 7000000 kr. 
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F. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Inledning 

Det föreliggande budgetförslaget präglas av stor återhållsamhet med nya 

utgifter. Till de områden som dock har givits prioritet hör satsningar på 

teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Insatser på dessa 

områden är av stor betydelse för industrins långsiktiga möjligheter att 

bibehålla och öka sin internationella konkurrenskraft. Trots att industrins 

egna satsningar på utvecklingsarbete har ökat kraftigt under det senaste 

decenniet är behovet stort av statligt utvecklingsstöd. främst vad gäller 

stöd till riskfyllda projekt inom tekniskt avancerade områden. 

Bland de insatser som staten gör kan framför allt nämnas utvecklingen 

av svensk rymdverksamhet. Delta område har enligt industrins bedöm

ningar en stor kommersiell potential och utvecklingen har varit mycket 

snabb de senaste åren. 

Inom energiforskningsprogrammets ram satsas även fortsällningsvis be

tydande resurser för utveckling av teknik. system och utrustning för att 

garantera den framtida energiförsörjningen och skapa mindre oljeberoende 

energisystem. Arbetet med all ta fram underlag för ett ställningstagande till 

programmets fortsättning efter budgetåret 1983/84 har påbörjats. 

Forsknings- och utvecklingsarbetets omfattning 

Det är de ledande industriländerna som satsar mest på forskning och 

utveckling. De största satsningarna görs i Förenta staterna. Japan. För

bundsrepubliken Tyskland. Frankrike och Storbritannien i nu nämnd ord

ning. 

Även om Sveriges andel är blygsam i förh<illande till de stora ländernas 

satsningar på forsknings- och utvccklingsarbete inriktas ändå en jämförel

sevis hög andel av de resurser som finns tillgängliga i landet på forskning 

och utveckling. För år 1979 uppskattas för Sveriges del forsknings- och 

utvecklingsresurserna till 8 600 milj. kr. jämfört med 6800 milj. kr. år I 977. 

Detta innebär en ökning i fasta priser med ca 7 q. 

En allt större del av de totala samhällsresurserna används för forskning 

och utveckling. Forsknings- och utvecklingsverksamhetens relativa andel 

av bruttonationalprodukten har ökat från 1,3 9r år I 967 till I.9 %· år 1979. 

Sverige räknas därför till den grupp av länder som har den största intensi

teten vad gäller forskning och utveckling. 

Stöd till industriell förnyelse 

Samhällets stöd till industriell och teknisk förnyelse förmedlas bl. a. 
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genom styrelsen för teknisk utveckling (STU), Fonden för industriellt 

utvecklingsarbete <Industrifonden) och de regionala ut vecklingsfonderna. 
Genom statsmakternas beslut ( prop. 1980/81: 130-. NU 1980/81: 64. rskr 

1980/81:425) har en treårig medelsram lagts fast för såväl STU som Indu
strifonden för perioden 1981 /82- 1983/84. Därmed har skapats en grund för 

en mer långsiktig planering av samhällets långsiktiga industripolitiska stöd. 

STU lämnar finansiellt stöd till många teknikområden. Några områden 

bedöms som särskilt viktiga för att stärka den svenska industrins konkur

renskraft. Dessa är elektronik- och datateknik, bioteknik. materialteknik. 

verkstadsteknik, kemiteknik. träteknik, massa- och pappersteknik. teknik 

för hälso- och sjukvård samt fr. o. m. budgetåret 1982/83 även havsteknik. 

Under budgetåret 1983/84 förordades kraftfulla insatser för stöd till teknik

upphandling. Nya former för stöd till uppfinnare aviseras också för budget

året 1983/84. 

Industrifonden har under 1982 lämnat stöd till många intressanta och 

strategiskt viktiga projekt inom svensK industri. Som exempel på några av 

de större kan nämnas utveckling av psykofarmaka. ytplanteringssystem 

för skogsodling, snabb uttagsautomat för sedlar. program för att stödja de 

svenska underleverantörerna till bilindustrin samt accelerator för strål

ningsbehandling. Fonden har f. n. beslutat om stöd för ca 430 milj. kr. 

Rymd verksamhet 

De statliga satsningarna på rymdområdet· syftar bl. a. till att främja 

svensk industris konkurrenskraft på den expansiva marknaden för rymd

tekniska produkter. Utveckling av rymdtekniken medför även bonusef

fekter för övrig svensk industri genom att den avancerade teknik som har 

utvecklats på rymdområdet sprids till andra områden. En annan fördel är 
att vi inom landet får beslutsunderlag för hur vi i framtiden skall utnyttja 
rymdteknikens möjligheter. 

Liksom föregående år kommer en fortsatt omprioritering av det statliga 

stödet all göras i så måtto att bidragen till Sveriges deltagande inom det 

europeiska rymdsamarbetet minskas till förmån för nationella industriut
vecklingsprojekt. Arbetet med att bygga den vetenskapliga satelliten Vi

king pågår enligt plan och konstruktionsfasen för den experimentella tele

satelliten Tele-X genomförs f. n. 

Tele-X kommer att kunna erbjuda olika teletjänster som direktsänd TV 

och datakommunikation. Arbetet med att definiera satellitens nyttolast har 

skett i intimt samarbete mellan Rymdbolaget. svenska televerket och 

myndigheter i Norge och Finland. Avsikten med Tele-X är att förbereda 

användare. leverantörer, upphandlare och operatörer av satellitkommuni

kationssystem för framtida operativa tillämpningar. 

Tele-X-projektet kan enligt min mening leda till ett intressant nordiskt 

samarbete som ger nordisk industri kompetens på den expanderande 
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marknaden för rymdtekniska produkter och tjänster. Projek~et kan också 

ge de nordiska telcverken en intern kompetensuppbyggnad som ett led i 

förberedelserna för att möta den framtida teletrafikutvecklingcn samt öka

de kunskaper beträffande marknadsefterfrågan av olika telesatellittjänster. 

Jag kan även nämna att ett avtal har slutits mellan statens delegation för 

rymdverksamhet och myndigheter i Förbundsrepubliken Tyskland och 

Frankrike om svensk industris deltagande i ett konsortium för utveckling 

av en tung satellitplattform. användbar för telesatelliter. Som en följd av 

detta avtal kommer bl. a. svenska företag all få leverera delar till samtliga 

plattformar som konsortiet levererar. Denna typ av plattform kommer att 

utnyttjas för det tysk-franska TV-satellitprojektet och för Tele-X. 

Patent- och registreringsverksamhet 

_ Patentväsendet liksom skyddet för varumärken och mönster är ett vik

tigt led i en politik som syftar till att främja ett expansivt näringsliv. 

Sverige deltar i ett omfattande internationellt patentsamarbete inom ramen 

för den europeiska patentkonventionen European Patent Convention, 

<EPC) och den s. k. samarbetskonventionen (Patent Cooperation Treaty, 

(PCT). Överenskommelserna syftar till att minska dubbclarbetet vid be

handling av patentansökningar. Det svenska patentverket har tilldelats en 

aktiv roll i det internationella samarbetet. Fortsatt anpassning sker till de 

två internationella konventionerna. 

Även registreringsverksamheten är ett betydelsefullt område för nä

ringslivet nämligen i fråga om aktiebolagsbildning och registrering av infor

nmtion om aktiebolag. 

Provning och kontroll, standardisering 

Den nuvarande organisationen av officiell provning och kontrollvak

samhet samt av mätteknisk verksamhet på nationell referensnivå har varit i 

funktion ett tio-tal år. För att få till stånd enklare. ansvarsfördelning före

slås att statens provningsanstalts uppgifter som central förvaltningsmyn

dighet inom området förs över till en ny självständig myndighet benämnd 

mät- och provcentrum. 

Samtidigt pågår en översyn av den lagstiftning som reglerar verksamhe

ten m. m. vid de s. k. riksprovplatserna. Denna översyn beräknas vara klar 

om ett år. 

Statsbidraget till SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige har hit

tills varit relaterat till näringslivets bidrag till SIS två år före bidragsåret. 

Denna eftersläpning föreslås nu minskad med ett år i syfte att få en bättre 

anpassning av bidraget till prisutvecklingen. 
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Energiforskning 

Genom riksdagsbeslut om energipolitiken varen 1981 (prbp. 1980/81: 90. 

NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381) har riktlinjer lagts fast för omfattning. 

inriktning och genomförande av verksamheten inom Huvudprogram Encr

giforskning för treårsperioden I 98 l /82-1983/84. Verksamheten koncen

treras till sådana för vår energiförsörjning angelägna och fruktbara utveck

lingslinjer som kan leda till ett kommersiellt utnyttjande och ge betydelse

fulla bidrag till cnergiförsörjningen redan på kort och medellång sikt. 

Samtidigt bibehålls bevakning av den tekniska utvecklingen nationellt och 

internationellt. så att kompetens vidmakthålls på områden som främst pä 

lång sikt kan få betydelse för vår energisituation. 

Studsvik Energiteknik AB utgör en betydande resurs för forskning och 

utveckling inom energiområdet. Bolaget har traditionellt hög kompetens 

inom det kärntekniska området. Under de senaste åren har stora insatser 

gjorts för att rekonstruera företaget och i ökad ·grad inrikta verksamheten 

på alternativa energikällor. 

För att på ett från säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt kunna hante

ra det radioaktiva avfallet från den kärntekniska verksamheten krävs en 

modernisering av avfallshanteringen. Medel har beräknats för erforderliga 

investeringar i anläggningar för behandling och lagring av radioaktivt avfall 

i Studsvik. 

Internationellt samarbete 

Sverige deltar även, utöver vad som redan har nämnts. i det internatio

nella tekniskt-vetenskapliga samarbetet såväl multilateralt genom arbete 

inom internationella organisationer. som genom bilateralt samarbete. 
Industridepa.rtementet deltar. tillsammans med utbildningsdepartemen

tet och ett antal myndigheter. i arbetet inom OECD:s kommittc förveten

skaps- och teknologipolitik !CSTP). Arbetet omfattar frågor som rör teknik 

och samhällsutveckling. forskningspolitik. internationellt samarbete och 

forskningsstatistik. OECD:s råd beslutade i april i år att inrätta en särskild 

kommitte för informations-. data- och kommunikationspolitik (ICCP). 

Industridepartementet samordnar vidare Sveriges deltagande i samarbe

tet mellan EG-staterna och tio andra stater i Västeuropa på forsknings- och 

utvecklingsområdet, det s. k. COST-samarbetet. Arbete pågår inom nio 

skilda teknikområden: datateknik. teleteknik. transporter. havsfrägor. me

tallurgi, miljövård. meteorologi,jordbruksforskning och livsmedelsteknik. 

Sverige har under år.1982 gåti in i fyra nya projekt som gäller avfallsåter

vinning. avloppsslam. alternativa drivmedel samt elfordon. Ytterligare sex 

projekt är färdigförhandlade. ett på tele-. tre på material-. ett påjordbruks

samt ett på livsmedelsområdet. 

Arbetet med att koppla samman ett svenskt datanät med EG-staternas 

13 Riksdagt'n 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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datanät för teknisk-vetenskaplig information, det s. k. Euronet, har slut

förts under året. Därigenom får svenska dataanvändare förenklad tillgång 

till databaser på kontinenten och vice versa. Sveriges anslutning till Euro

net skedde vid en ceremoni i Stockholm i september 1982. 

Verksamheten vid styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndighct 

för statens initiativ och stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbctc. 
STU har till uppgift bl. a. att följa den tekniska utvecklingen. att initiera 

samarbete, att ta initiativ till och stödja teknisk forskning och industriellt 

utvecklingsarbete. att ge råd och stöd åt uppfinnare samt att förmedla 

forskningsresultat till kommersiellt utnyttjande. 

STU leds av en styrelse. Chef för ämbetsverket är en generaldirektör. 

Inom verket finns fyra projektenheter. en serviceenhet en internationell 

enhet. en administrativ enhet samt en planeringsenhet. 

Vid STU fanns den I juli 1982 296 tjänster. varav 179 var chefs- och 

handläggartjänster. 

Vid STU tillämpas programbudgetering med följande programindelning. 

1. Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete 

2. Kunskapsutveck!ing 

3. r nternationell kontakt verksamhet 

4. Myndighetsservice 

Programmet Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete 
indelas i följande delprogram. 

a. Insatsområden 

b. Teknikområden 

c. Industriservice 
d. Förmedling 

e. Arbetstagarprojekt 
Programmet Internationell kontaktverksamhct indelas i delprogrammen 

Attachcvcrksamhet och Övrig kontaktvcrksamhet. 

Programmet Myndighetsservice indelas i delprogrammen Internationell 

Myndighetsservicc och Teknikupphandling. 

STU: s verksamhet under programmen 1-4 finansieras från reserva

tionsanslaget F I. Styrelsen för teknisk ut veckling: Teknisk forskning och 

utveckling. 

Stöd till forsknings- och utvecklingsarbcte inom energiområdet lämnas 

under särskilda program från anslaget Encrgiforskning. 

Från förslagsanslaget F 2. finansieras forskningsstationen i Stockholm. 

Detta anslag får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditctsproblem för drift av forskningsstationer disponerar STU 

en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 100000 kr. 

För finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel under reser

vationsanslaget F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning. 
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F 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1530946956 

588000000 

610500000 
1 Disponerat 541300000. 
2 Odisponerat 3 292000. 

Reservation 2236842659 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

under detta anslag (milj. kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Budget 

,STU m. fl. Föredra-
ganden 

Kostnader 
Program I 

Industriellt och samhälls-
inriktat tekniskt utveck-
lingsarbete 328.2 348.2 383,8 383,0 
Delprogram 

la: Insatsområden 46.3 52,9 46.9 46,9 
I b : Teknikområden 254,I 266.8 299.9 299.1 
I c : Industriservice 14.2 16,1) 18.0 HUJ 
Id: Förmedling 3.7 4,0 4.4 4,4 
le : Arbetstagarprojekt 9,9 8,5 14.6 14.6 

Program 2 
Kunskapsutveckling 190,5 212.3 241,6 240.3 

Program 3 
Internationell kontakt-
verksamhet 19.9 23.3 24.9 24,9 
Delprogram 
I Attacheverksamhet 12,9 14.1 14,1 

Il Övrig kontakt verksamhet 10.4 10,8 10,8 
Program 4 

Myndighetsservice 14.7 6,3 7,2 7,2 
Rymdvcrksamhet 12.5 13,9 16,I 15.2 
lnformationsförsörjnings-
verksamhet 8,9 9,0 10,7 8.4 
Ofördelade medel 10,0 6,0 

Summ<i kostnader 574,6 623,0 684.3 685,0 

Avgår finansiering utöver 
~nslag 
Aterbetalningar m. m. 33,3 35,0 35,0 38.0 
Minskning av reservation 2.3 
Ränteintäkter 36,5 

Summa anslag 539,0 588,0 649,3 610,5 

Styrelsen för teknisk utvecklin1: 

STU: s framställning utgår från det treåriga program för stöd till teknisk 

forskning och utveckling under budgetåren 1981/82- 1983/84 som stats

makterna har beslutat om (prop. 1980/81:130. NU 1980/81:64, rskr 

1980/8 J: 425) och är baserat på det planeringsunderlag för budgetåren 

1981182-1983/84 som STU redovisade i anslagsframställningen för budget

åren 1981 /82. 
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Inom den ram som statsmakterna har anvisat har alla möjligheter tillva

ratagits till ökade insatser i enlighet med de prioriteringar som regering och 

riksdag har förordat. Detta innebär en fortsatt koncentration av insatser 

inom ett antal teknikområden som bedömts ha stor strategisk betydelse för 

den industriella utvecklingen i Sverige. nämligen 

• Bioteknik 
• Elektronik och datateknik 

• Materialteknik - nya material 

• V erkstadsteknik 

• Träteknik 
. • Massa- och pappersteknik 

• Kemiteknik - särskilt tillverkning och användning av prestationskemi

kalier 
• Teknik för hälso- och sjukvård 

• Havsteknik 
Under programmet Myndighetsserl'ice kanaliseras bl. a. STU: s stöd till 

teknikupphandling. STU :s insatser inom teknikupphandlingens område 

ökade kraftigt under föregående budgetår. Verksamheten har bestått av 

information och utbildning. metodutveckling. utveckling av samarbetsfor

mer på kommun- och landstingsområdena samt planering och stöd till 

te':nikupphandlingsprojckt. STU planerar för budgetåret 1983/84 en fort

satt hög nivå inom programmet Teknikupphandling. 

STU har påbörjat ett omfattande planeringsarbete inför nästa treårsperi

od. Planeringen sker i samråd med industri, andra myndigheter och hög

skolor. 
Statens delegation för rymdl'erksamhet, som under innevarande budget

år disponerar 13 900 000 kr. för nationell rymd verksamhet under detta 

anslag, föreslår en uppräkning av detta belopp till 16085 000 kr:för budget

året 1983/84. Medlen fördelas på tre av delegationens delprogram: Rymd

forskning. Fjärranalys och Industriutveckling. 
Delegationen för l'etenskaplig och teknisk information.~{i"irsi>rjning 

(DFI) disponerar under innevarande budgetår 9000000 kr. för teknisk 

forskning, utvecklingsarbete och viss serviceverksamhet inom området 

vetenskaplig och teknisk information och dokumentation under detta an

slag. DFI föreslår att detta belopp höjs till 10679000 kr. för budget

året 1983/84. 
Stiftelsen S1wiges Teknisk-Vetenskapliga Attachh'erk.rnmhet !STATT) 

är en organisation som utformats för teknikbevakning. ST ATT leds av en 

styrelse bestående av representanter för industri-, utrikes- och handelsde

partemcnten. lngenjörsvetenskapsakademien OV A). STU och industrin. 

Fcr närvarande finns fältkontor i Washington. Los Angeles, Tokyo, Bei

jing (f. d. Peking), Moskva. Bonn, Paris och London. Stiftelsen. som under 

innevarande budgetår disponerar 12 895 000 kr. för sin basverksamhet. 

föreslår att detta belopp höjs till 14630000 kr. för budgetåret 1983/84. 
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FöredraRandens iin"rl'iiganden 

Teknisk forskning och utveckling är av grundläggande betydelse för 

industriell utveckling och förnyelse. Huvuddelen av staten<; stöd till sådan 

verksamhet kanaliseras genom STU som härigenom utgör ett viktigt indu

stripolitiskt instrument i det längre tidsperspektivet; 

Genom riksdagsbeslut våren 1981 (prop. 1980/81: 130, NU 1980/81:64. 

rskr 1980/81: 425) har riktlinjer för omfattning. inriktning och genomföran

de av verksamheten vid STU lagts fast. Ekonomiskt innebär riktlinjerna 

att sammanlagt 1774 milj. kr. satsas på STU:s stöd till teknisk förskning 

och utveckling under nämnda treårsperiod. Av beloppet har 539 milj. kr.· 

anslagits för budgetåret 1981 /82 och 588 milj. kr. för innevarande budgetår. 

En betydande del av denna satsning har avsett s. k. prioriterade områden. 

dvs. teknikområden där möjligheterna för svensk industri att lyckas har 

bedömts vara störst. 

De teknikområden som förväntas få särskilt stor betydelse och som 

innebär möjligheter till utveckling för svensk industri har bedömts vara 

bioteknik, elektronik och datateknik. materialteknik särskilt nya material. 

verkstadsteknik, träteknik. massa- och pappersteknik, kemiteknik särskilt 

tillverkning och användning av prestationskemikalier. teknik för hälso

och sjukvård samt havsteknik. Jag vill emellertid framhålla att det är 

viktigt att STU även har beredskap för projekt utöver dessa prioriterade 

områden. där STU:s stöd kan medverka till betydelsefulla satsningar och 

resultat. 

STU bedriver ett omfattande planerings- och utvärderingsarbete. Jag 

avser att återkomma till detta under nästa riksmöte. i samband med min 

redogörelse för ett treårsprogram för STU för perioden 1984/85- I 986/87. 

Inom delprogrammet lnsat.rnmrdden genomförs f. n. stora samman

hållna fleråriga satsningar inom 15 områden. Under budgetåren 1982/83 

och I 983/84 kommer flera av dessa satsningar att avslutas. Även om det 

kan dröja flera år innan de industriella effekterna av dessa avslutade 

insatser kan mätas finner jag det angeläget att de successivt utvärderas 

med tanke på att stödformen insatsområden skall kunna vidareutvecklas. 

Mer än en fjärdedel av STU :s stöd inom delprogrammen /nsat.1·områden 

och T1>knikområden går till enskilda uppfinnare och företag med mindre iin 

20 anställda. Projekt hos uppfinnare och småföretag kräver ofta stora 

insatser från STU:s handläggare. såväl i samband med projektbedömning. 

som senare i olika stadier av projektuppföljning,. Jag anser dock att det är. 

väsentligt att stimulera dessa grupper-till fortsatta insatser och att STU :s 

stöd till innovationsfrämjande åtgärder även forts~lttningsvis hålls på hög 

nivå. STU hör pröva olika former för att stimulera uppfinnings verksamhet. 

Ett alternativ är att STU prövar att utnyttja uppfinnarstipendier för att 

täcka uppfinnares lönekostnader under en begränsad tidsperiod. 

Inom delprogrammet lndustriserl'ice räknar jag med att nuvarande in

riktning bibehålls och att medel anslås för produktutvecklingsservice vid 

de tekniska högskolorna och för samarbetet med utvecklingsfonderna. 
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Programmet Kunskapsutveckling har under treårsperioden 1981/82-

1983/84 utökats med ett antal nya ramprogram. Bl. a. har några program 

påbör::iats inom de tidigare nämnda prioriterade områdena. Dessa rampro

gram är tidsbegränsade och många kommer att avslutas inom de närmaste 

åren. En central fråga för den framtida bedömningen av dessa program är 

eniigt min mening hur den kompetens som byggts upp genom ramprogram

men bäst skall kunna utnyttjas av industri och högskolor. 

Inom delprogrammet Attachh·erksamhet har jag beräknat medel för en i 

stort sett oförändrad volym för verksamheten. Jag har härvid tagit hänsyn 

till väsentligt förändrade v:ilutakurser. 

1 rapporten "STU Perspektiv 1981" har STU analyserat det internatio

nella beroendet inom det tekniskt-vetenskapliga och industriella området. 

Jag har noterat att analysen ledde till en rekommendation om en ökad 

internationell orientering av STU:s verksamhet. Jag instämmer i STU:s 

slutsats att en nära kontakt maste hållas med den internationella utveck

lingen inom forskning och teknik. 

Programmet Myndighetsserl'icc omfattar bl. a. STU:s stöd till teknik

upphandling. 

Under föreg{wnde budgetår bildades stiftelsen Landstingens fond för 

teknikupphandling och produktutveckling av staten (genom STUJ och 

landstingsförbundet. Stiftarna tillskjuter vardera 15 milj. kr. under avtals

perioden 1982-1985 för fondens verksamhet. Fonden skall stödja teknik

upphandlingar inom landstingsområdet. 

Inom det primärkommunala området har en överenskommelse träffats 

som innebär att det pågående projektsamarbetet mellan STU och Svenska 

kommunförbundet fördjupas. Syftet är att organisera och samordna vikti

gare teknikupphandlingar. Regeringen har för att möta .denna utökade 

verksamhet anvisat STU 4 milj. kr. ur ofördelade medel budgetåret 1981/ 

82. 

De nya samarbetsformerna med kommuner och landsting kommer under 

innevarande budgetår att leda till att ett flertal nya projekt påbörjas. Därtill 

kan läggas ett antal teknikupphandlingar inom det statliga området som är 

planerade att genomföras i samarbete mellan STU och mindre eller medel

stora statliga myndigheter. Ett exempel härpå är teknikupphandling av ett 

system för larm från kärnkraftverk. · 

Som exempel på teknikupphandlingsprojekt inom det datatekniska om

rådet kan bl. a. nämnas projektet Teknikupphandling datorn i skolan 

(TUDISl som syftar till upphandling av undervisningsdatorer anpassade 

till den svenska gymnasieskolans behov. 

Jag har beräknat medel för en fortsatt hög nivå på STU:s satsningar på 

teknikupphandling och därvid även räknat med informations- och projekt

aktiviteter avseende den privata sektorn. 

Under anslagsposten Rymdi·erksamhet har jag beräknat medel för en 

fortsatt oförändrad nivå. Jag räknar med en ökad ambitionsnivå inom 
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området fjärranalys samtidigt med en nedtrappning av stödet till förbere

dande industriutvecklingsprojekt. Satsningen på rymdforskning bör fort

sätta på samma nivå som under innevarande bu.dgetår. 

Under anslagsposten Jnformationsförsörjning.1Terksamhet har jag, efter 

samråd med statsrådet I. Carlsson, beräknat medel för en konsolidering av 

verksamheten på nuvarande nivå. 

STU bör ha möjlighet att för delar av sin verksamhet göra ekono

miska åtaganden under en femårig planeringsperiod. Jag förordar därför 

att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 

1983/84 få fatta beslut om stöd till teknisk forskning och industriellt ut

vecklingsarbete i fyra år framåt som. inberäknat löpande avtal och be

slut. innebär satsningar om sammanlagt 910 milj. kr. under budgetåren 

1984/85-1987 /88. Av beloppet avser 280 milj. kr. budgetåret 1984/85. 240 

milj. kr. budgetåret 1985/86. 220 milj. kr. budgetåret 1986/87 och 170 milj. 

kr. budgetåret 1987/88. Lämnas bemyndigande ankommer det på regering

en att meddela de närmare föreskrifterna som behövs. 

I enlighet med vad chefen för budgetdepartementet tidigare idag föresla

git kommer under b_udgetåret 1983/84 för STU :s del på försök en ny 

anslagsteknik att tillämpas. Syftet härmed är att stimulera STU till förbätt

rad kassahållning med statliga medel. I korthet innebiir den försöksvisa 

anslagstekniken att STU får placera sina medel räntebärande i riksgälds

kontoret och därvid tillgodoräkna sig ränta på den del av anslaget som inte 

förbrukats. Som en följd av detta kommer jag att räkna ner anslaget med 

den förväntade ränteeffekten. Om STU emellertid genom en god kassa

hållning lyckas öka räntetillskottet utöver det förväntade får STU dispone

ra detta tillskott. 

I konsekvens härmed har jag under detta anslag beräknat 610,5 milj. kr. 
för budgetåret 1983/84. Ränteeffekten under samma tid har jag uppskattat 

till 36,5 milj. kr. vid en antagen ränta av 12 %. Det ankommer på regering

en att fastställa denna ränta. 
' Med hänvisning till vad jag riu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1983/84. i enlighet 

med vad jag har anfört. ikläda staten ekonomiska förpliktelser i 

samband med stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete m. m. som, inberäknat löpande avtal och beslut in

nebär åtaganden om högst 910000000 kr. under budgetåren 

1984/85 - 1987 /88. 

"' till Styrelsen för teknisk ut1·eckling: Teknisk forskning och ut

reckling för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsförslag av 

6 iO 500 ()()() kr. 
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F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget. som tas upp med formellt 1 000 kr.. redovisas kostnader 

och intäkter som avser drift och förvaltning av forskningsstationer. 

En forskningsstations uppgift är att ställa lämpliga forskningslokaler och 

därtill anknuten service till förfogande för mindre forskargrupper och 

institut. Programmet omfattar f. n. endast forskningsstationen i Stock

holm. vars drift handhas av en särskild stiftelse. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen fi'ir teknisk tlfl•ecklinR: Drift m·ji1rskningsstationer 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

· }' 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

198 I /82 V tgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 
1 Disponerat 13475000. 
2 Odisponerat 259000. 

18389335 

14600000 

15 300000 

Reservation 216396511 

Över anslaget anvisas medel för anskaffning av dyrare apparater och 

instrument för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Nytt

jarc av utrustning som har anskaffats med medel från anslaget belastas 

med kostnader för avskrivningar ·och förräntning. Medel motsvarande 

dessa kostnader omförs till särskild inkomsttitel i statsbudgeten. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

under detta anslag. 

1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Beräknar 

STU STU Föredragan-
den 

Kostnader 13 475 14600 17 500 16200 

Avgår finansiering 
utöver anslag 

Ingående reservation 534 
Utgående reservation 259 
Ränteintäkter 900 

Summa anslag 13200 14600 17 500 15300 
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Styrelsen .fi:ir teknisk Utl'eckling 

STU framhåller att beslut om lån för utrustningsanskaffning fattas efter 

samma principer som för anslag till enskilda projekt. Det är således den 

verksamhet som avses bedrivas med hjälp av utrustningen som är av 

avgörande betydelse för STU:s beslut. Efte1frågan följer i stort efterfrå

geutvecklingen på STU:s projektanslag. För budgetåret 1983/84 beräknar 

STU att 17.5 milj. kr. erfordras. 

f'iiredragande11.1· iii·en·iiganden 

För budgetåret 1983/84 beräknar jag totalt 15.3 milj. kr. under detta 

anslag för anskaffning av mer kostnadskrävande utrustning. STU bör 

dessutom ges möjlighet till en treårig planeringsperiod under detta anslag. 

vilket innebär att göra ekonomiska åtaganden för ytterligare två år utöver 

budgetåret 1983/84. Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens 

bemyndigande att under budgetåret 1983/84 få fatta beslut om bestiillning 

av utrustning som. inberäknat redan beställd utrustning. innebär åtagan

den om högst 6.5 milj. kr. under. budgetåret 1984/85 och högst 4.5 milj. kr. 

under budgetåret 1985/86. 

Jag hemställer att regeringen föreslår rikdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1983/84 fatta beslut 

om beställning av utrustning för. inberäknat redan beställd ut

rustning. högst 6.5 milj. kr. under budgetåret 1984/85 och högst 

4,5 milj. kr. under budgetåret 1985/86. 

2. till Styrelsen för teknisk un·eck/ing: Utrustning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 5 300 000 kr. 

F 4, Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

192278738 

210000000 
1123611 000 

1 Exkl. bidrag till Tcle-X-projektet. 

Statsmakterna beslöt år 1979 om en ökad satsning på svensk rymdverk

samhet (prop. 1978/79: 142. NU 1978/79: 36, rskr 1978/79: 292). 

Statens delegation för rymdverksamhet <DFR) är enligt sin instruktion 

(1977: 1066. omtryckt 1980:477) central förvaltningsmyndighet för frågor 

som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten. Delegationen 

är även kontaktorgan med internationella organisationer. särskilt Europe

an Space Agency (ESA). och utländska institutioner inom sitt verksam

hetsområde. 

Delegationen har åtta ledamöter, varav en heltidsanställd ordförande, 

tillika chef för delegationen. 
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Under delegationen har tre kommittccr inrättats med uppgift att bereda 

ärenden rörande rymdforskning. t]ärranalys och rymdindustriell policy 

och utveckling. 
Det statsägda Svenska rymdaktiebolaget (Rymdbolaget) svarar för verk

ställande funktioner inom svensk rymdverksamhet. såsom att tekniskt 

genomföra de nationella rymdforsknings- och fjärranalysprogrammen. dri

va försöksfältet Esrangc och en mottagningsstation för bilder från fjärrana

lyssatelliter och främja marknadsföring av svensk industriell kompetens 

inom rymdområdet. Bolagets verksamhet finansieras till stor del genom 

uppdntg från rymddelegationen. 
Delegationens verksamhet är uppdelad pä följande program: 

- Myndighetsuppgiftcr. 
- Nationell rymdverksamhct 

- Europeiskt rymdsamarbete 

Från anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. finansieras verksamhe

ten inom programmet Myndighetsuppgiftcr samt delvis programmen Na

tionell rymdverksamhet och Europeiskt rymdsamarbete. Återstående de

lar av de båda senare programmen finansieras dels från anslaget F l. 

Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling. dels 

från anslagen under nionde huvudtiteln Naturvetenskapliga forsknirigsrä

det m. m. och Europeiskt samarbete inom rymdforskningcn. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

inom anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. (i 1000-tal kr.). 

Program/Delprogram 

Myndighetsuppgifti:r 
Nationell rymdverksamhet/ 
industriut veckling 
Europeiskt rymdsamarbete 

Summa anslag 

1981/82 
Utfall 

3480 

86503 
102478 

192461 

1982/83 
Beräknar 

De lega-
tionen 

3 730 

112900 
93 370 

210000 

Statens delegation för rymdverksamhet 

Program M y nd igh el suppgifter 

1983/84 

Föredra-
ganden 

3 861 3 821 

19570 19570 
110 220 100220 

133651 123611 

Inom programmet Myndighetsuppgiftcr sker den planering och det övri

ga administrativa arbete som erfordras för delegationens verksamhet. En 

stor del av detta arbete avser bevakning av de svenska intressena i den 

europeiska rymdorganisationen ESA. Denna bevakning sker främst genom 

att Sverige är representerat i ESA:s råd, programstyrelser och övriga 

organ rnen även genom att delegationen direkt eller via Rymdbolaget följer 

och understödjer förhandlingar om industrikontakt mellan ESA och 

svensk industri. Den internationella verksamheten omfattar uppföljning 

och bevakning av olika ärenden i samband med bilateralt rymdsamarbete 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 203 

med bl. a. den franska rymdorganisationen CNES. Sovjetunionens inter

kosmosråd och den amerikanska rymdtlygstyrelsen NASA. Vidare beva

kas arbetet inom olika internationella organ. 

I programmet ingår även informationstjänst innebärande aa service 
lämnas till allmänheten, nyhetsmedia, myndigheter, institutioner och indu

striföretag. 

Arbetet inom programmet utförs av såväl delegationens personal som av 

Rymdbolaget i form av uppdrag från delegationen. Delegationen hade vid 

utgången av budgetåret 1981/82 åtta anställda. 

Tot~lt beräknar delgationen 3 861000 kr. under programmet för budget

året 1983/84. 

Program Nationell rymd verksamhet 

Program Nationell ryrndverksamhet omfattar projekt inom områdena 

rymdforskning, fjärranalys och industriutveckling. Programmet omfattar 

dessutom driften av Esrange. Från detta anslag finansieras delprogrammen 

fjärranalys och industrititveckling. 

Fjiirrana/ysverksamhet är en sammanfattande bedömning på sådan 

verksamhet som innebär att" man skaffar sig information om jorden och 

dess atmosfär genom registrering på avstånd, dvs. utan direkt kontakt. I 

allmänhet mäter man elektromagnetisk strålning varav synligt ljus och 

radiovågor är två välkända exempel. I fjärranalysverksamheten ingår inte 

bara registrering av den uppmätta strålningen utan även bearbetning av 

resultaten, vilket innebär databehandling, tolkning och presentation. 

De registrerande instrumenten, sensorerna, monteras van!igen i plattfor

mar ovan marken i främst flygplan och satelliter, men kan också vara 

uppställda på marken. Fjärranalysverksamhcten har många berörings

punkter med rymdtekniken, men kan även bedrivas utan utnyttjande av 
rymdtekniska hjälpmedel. Verksamheten är starkt tillämpningsorienterad 

och målinriktad. Delegationens målsättning är att fjärranalystekniken skall 

komma till praktisk och rutinmässig användning i samhället. 

Delegationens fjärranalysverksamhet har sedan budgetåret 1979/80 kon
centrerats mot utvecklingsprojekt rörande överföring, bearbetning och 

tolkning av bilddata, särskilt satellitdata och främst inom mark- och vege

tationsområdet. Utrymme för detta har skapats dels genom en minskning 

av insatserna på havs- och atmosfärssidan, där en ökad användarfi

nansiering har uppnåtts, dels genom att resursökningen nästan helt tagits i 

anspråk för detta ändamål. Motivet för detta är dels de stora samhälleliga 

behoven av landskapsinformation, dels de tekniska förutsättningarna att 

utnyttja satellittekniken genom etablerandet av Landsatstationen i Es

range och genom 80-talets starkt förbättrade fjärranalyssatelliter. 

Delprogrammet Jndustriutveck/inJ? har till målsättning att bygga upp ett 

tekniskt kunnande och erfarenhet med sikte på att skapa en lönsam rymd

sektor hos svensk industri på hemmamarknaden och världsmarknaden. att 
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bygga industriell kompetens inom ett område som berör vitala nationella 
intressen och att främja konkurrenskraften hos svenskt näringsliv i stort 

genom att föra ut avancerad teknologi. Speciellt skall svensk industris 

förmåga att utveckla och tillverka produkter samt tillhandahålla tjänster 

med rymdteknisk anknytning stimuleras. 

För närvarande hcdrivs arbete med följande projekt: 

- Svensk vetenskaplig satellit, Viking 

- Dataöverföring via satellit, Spihe 

- Experimentell telesatellit, Tele-X 

På förslag av delegationen tar regeringen ställning till vilka nya projekt 

som skall genomföras. 

Viking-projektet löper i stort sett enligt plan. Under budgetåret 1981/82 

har satellitens konstruktionsfas avslutats och tillverkningsunderlaget fast

lagts. Tillverkning pågår vid både Saab-Scania AB och Boeing. Arbete 

med att definiera jordstationsutrustningen vid Esrange pågår. 

Prognosen för Viking-projektets totalkostnad är oförändrad, dvs. 106 

milj. kr. i prisnivå 3:e kvartalet 1979. DFR förutsätter att ramen får utökas 

till följd av ändrade växelkurser. 

Totalt beräknar delegationen 19570000 kr. under programmet. exkl. 

Tele-X projektet, för budgetåret 1983/84. 

Program Europeiskt rymdsamarbete 

Program Europeiskt rymdsamarhete omfattar Sveriges deltagande i det 

europeiska rymdorganet ESA:s verksamhet samt bilaterala europeiska 

samarbetsprojekt inom rymdområdet. Programmet innehåller såväl veten
skapliga projekt som tillämpningsprojekt. 

Inom ramen för det europeiska rymdsamarbetet deltar Sverige i följande 

projekt: 
- Vädersatellitprojektet Meteosat 

- Sjöfartssatelliten Marots 
- Telesatellitprojektet Telccom 2-3 bis 

- Utveckling av bärraketen Ariane 

- Sjöfartssatellitprojektet Marecs 

- Programmet inom telesatellitområdet, ASTP 

- Produktion av bärraketen Ariane nr 1-12 

- Raketbasen Kourou 
- Europeiskt fjärranalyssatellit, ERS- I 

- Satellitprojekt för bl. a. meteorologisk datadistribution, Sirio 2 

- Spine 
- Fortsatt utveckling av bärraketen Ariane ('version 2-4) 

- Försöksprogram vid nära tyngdlöshet, Microgravity 

- Förberedande program för framtida rymdfarkoster 

Sverige deltar i ESA:s grundprogram (obligatoriskt), ESA:s vetenskapli

ga program (obligatoriskt) och ESA:s tillämpningsprogram. 
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Grund programmet omfattar allmänna studier. teknisk forskning. drift av 

markstationer (bl. a. Esrange!Landsat). inköp och underhåll av tekniska 

basresurser samt drift av satellituppsändningsplatsen KouroL' i Franska 

Guyana. ESA:s vetenskapliga program innehåller egna vetenskapliga sa

tellitprojekt och samarbetsprojekt med andra organisationer. t. ex. N ASA. 

ESA:s tillämpningsprogram innehåller experimentella och preoperativa 

satellitprojekt för telekommunikation och jordobservation samt utveck

lingen av bärraketen Ariane och rymdlaboratoriet Spacelab. Varje med

lemsland väljer vilka tillämpningsprogram det vill delta i. Den ekonomiska 

insatsen står i regel i direkt proportion till varje lands andel av industrikon

trakten i projektet. 

Sverige deltar dessutom i följande bilaterala projekt: 

- Spot tillsammans med Frankrike och Belgien. Projektet avser utveck

ling. uppsändning <planerad till 1984) och drift av en fjärranalyssatellit. 

Saab-Scania AB utvecklar omborddatorn, vilken senare i modifierad 

form skllll kunna utnyttjas även av Arianeraketen. Inom projektet kom

mer en markstation att upprättas vid Esrange i Kiruna. Samarbetet 

planeras omfatta ytterligare en satellit. Projektet fortgår enligt plan. Ett 

förslag om svensk medverkan i ytterligare en satellit. SPOT 2, kommer 

ati föreslås. 

- SAR-antenn tillsammans med Västtyskland. Projektet avser teknisk 

utveckling hos Ericsson och Dornier av kolfiberantenner till satellitra

dar med syntetisk apertur. Projektet ger Ericsson/Dornier möjlighet att 

offerera SAR-antennen till ESA:s fjärranalyssatellit ERS-I. Projektet 

fortlöper likaledes enligt plan med beräknad avslutning 1984. 

- TV-SAT/TDFI tillsammans med Förbundsrepubliken Tyskland och 

Frankrike. Ericsson utvecklar telckommandoutrustning och antenner. 

Saab-Scania AB elektronik för antenninriktningsmekanism, ombordda

tor och databehandlingssystem för den tunga satellitplattform som ut

ve1.:klas för projektet. Projektet fortlöper som planerat. 

- HM60 tillsammans med Fr~mkrike. Projektet avser utveckling av en ny 

motor för Arianeraketens .andra steg. Inom ett förberedande program 

studerar Volvo Flygmotor AB tillverkningsteknik för turbiner och mun

stycken. Utvecklingen planeras därefter ske inom ESA:s ram åren · 

1984-1990. Projektet fortlöper enligt plan och avses bli slutfört under 

1983. 

Sveriges engagemang i europeiskt rymdsamarbete har till syfte dels att 

stimulera industriell utveckling på det rymdtekniska området. dels att ge 

svenska forskare möjlighet att delta i stora vetenskapliga rymdprojekt. 

ESA.:s medlemsländer har i februari 1982 enhälligt fastställt kostnadsra

mar för de obligatoriska programmen för perioden 1982-1986. Variationer 

i priser. växelkurser. räntor och övriga intäkter gör det dock svårt att exakt 

beräkna de svenska bidragen. 

Beslutet innebär en viss kostnadsökning. främst beroende på en plane

rad utbyggnad av ESA:s nät liv mllrkstationer. Earthnet. 
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Inom ramen för ESA:s tillämpningsprogram under budgetåret 1982/83 
har DFR inkluderat pågående projekt med svenskt deltagande samt vissa 

nya projekt som väntas bli igångsatta under budgetåret 1982/83. 

Nedan anges de mest aktuella projekten med planerat svenskt deltagan

de ( 1982 års prisnivå. 1983 års växelkurser). 

Projekt Förslag till Total Betalning 
svt!nsk hi- kostnad 1982/83 
dragsandel Mkr Mkr 

ERS- I Fas C/D (fjärranalys-
program inom ESA) 3,90% 93.45 2,99 
TLC PP !förberedande program 
för framtida telekommunikations-
satelliter) 4.25% 3.69 1,80 
Summa bt!talning 1982/83 MKr 4,79 

Delegationen beräknar att betalningarna under budgetåret 1982/83 till 

ESA:s grundprogram, tillämpningsprogram och de bilaterala projekten 

kommer att uppgå till J 15.19 milj. kr. i 1982 års prisnivå, vilket med 21.82 

milj. kr. överskrider förslagsanslaget !XIV: F4 ap 2) i 1981 års prisnivå. 

Orsaken är pris- och växelkursändringar inom såväl ESA:s program som 

de bilaterala projekten samt en anpassning till regeringens betalningsplan 

för projektet TV-SATffDFI. 

Totalt beräknar delegationen 110220000 kr. under programmet för bud

getåret 1983/84. 

Föredraf.{andens öven·äganden 

Den av statsmakterna beslutade satsningen på svensk rymdverksamhet 

(prop. 1978/79:42. NU 1978/79: 36, rskr 1978/79: 292) håller nu på att ge
nomföras. I likhet med föregående år sker omprioriteringar i så måtto att 

Sveriges deltagande inom det europeiska rymdsamarbetet minskas till 

förmån för nationella industriut vecklingsprojekt. 

Statsmakternas beslut våren 1979 innebär att de statliga insatserna för 
rymdverksamheten inom industridepartementets område successivt skall 

byggas ut under en treårsperiod så att de i stort trefaldigas jämfört med den 

dåvarande nivån. 
Under detta anslag hart. o. m . .innevarande bu.dgetår anslagits medel för 

bl. a. projektet Tele-X. Till detta projekt återkommer jag i det följande vid 

min anmälan under punkt F 5. 
Som resultat av de hittillsvarande statliga insatserna på rymdverksamhet 

kan flera positiva effekter registreras. Jag vill särskilt peka på följande. 

Inom fjärranalysområdet samarbetar Sverige med Frankrike om utveck

ling av en ny fjärranalyssatellit, SPOT. som enligt planerna skall sändas 

upp under hösten 1984 och med Förbundsrepubliken Tyskland om utveck

ling av en satcllitradarantenn. Vid försöksplatsen Esrange i Kiruna byggs 

f. n. mottagningsstationen för satellitbilder ut för att kunna ta emot bilder 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 207 

från den nya generationen fjärranalyssatelliter. På bärraketområdet deltar 

Volvo Flygmotor AB i ett program för utveckling av en ny motor till 

framtida generationer av Arianeraketer. Slutligen har ett samarbete etable

rats med Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland i utvecklingen av en 
ny generation tunga satelliter, som bl. a. kan användas för direkt TV

sändning. Därmed får svenska industrier bl. a. leverera delar till två helt 

nationellt finansierade franska och tyska satellitsystem. 

Statens delegation för rymdverksamhet har redovisat ett förstag till 

verksamhet för det kommande budgetåret. Vad gäller storleken på Sveri

ges bidrag till ESA och bilaterala samarbetsprojekt för budgetåret 1983/84 

kan jag i huvudsak godta delegationens beräkning. Genom att göra vissa 

omdisponeringar bör bidraget till det europeiska rymdsamarbetet kunna 

reduceras. Jag beräknar under detta anslag ett medelsbehov av 123 611 000 

kr. för nästa budgetår. Som jag tidigare har anfört har jag under punkten 

F 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling, 

beräknat medel för bl. a. viss rymdforskning, studier av kommande projekt 

samt tjärranalysverksamhet. 

Enligt riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att ikläda staten 

ekonomiska förpliktelser för åtaganden inom rymd- och fjärranalysområ

det om sammanlagt högst 384 milj. kr. Jag beräknar att regeringen vid 

utgången av budgetåret 1983/84 inom ramen för detta bemyndigande kom

mer att ha fattat beslut om projekt i sådan omfattning att bemyndigande

skulden vid budgetårets utgång uppgår till 220 110000 kr. Under budget

året kan nya projekt aktualiseras med betalningar under kommande bud

getår inom en ram av 55 890000 kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen ikläda staten nya förpliktelser inom rymd

och fjärranaly_sområdet om högst 55 890000 kr., 

2. till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 123 611 000 kr. 

F 5. Bidrag till Tele-X-projektet 

Nytt anslag <förslag) 348000000 

För bidrag till Tele-X-projektet har under innevarande budgetår avsatts 

77 milj. kr. under ans!aget Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1983 

redovisa förslag om hur projektet skall genomföras. 

Anslaget bör i avvaktan på sådan proposition föras upp med ett belopp 

motsvarande de nu beräknade betalningarna till projektet under budgetåret 
1983/84. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1983/ 

84 beräkna till Bidrag till Tele-X-projektet ett förslagsanslag av 
348000000 kr. 

Verksamheten vid patent- och registreringsverket 

Patent- och registrerings verket (PRV) handlägger ärenden angående pa

tent, varumärken, mönster, utgivningsbevis för periodisk skrift. namn, 

kommunala vapen och aktiebolag. PRV leds av en styrelse med sju leda

möter och två personalföreträdare. Chef för PRV är en generaldirektör, 

tillika styrelsens ordförande. Inom PRV finns en patentavdelning, en varu

märkesbyrå, en mönstersektion, en namnsektion, en bolagsbyrå samt en 

administrativ byrå. 

Patentsbcsvärsrätten, som är en förvaltningsdomstol, har sitt kansli i 

PRV. Patentbesvärsrätten upptar besvär mot beslut av PRV angående 

patent, varumärken, mönster. namn och utgivningsbevis. 

Bolagsbyrån bedriver fr. o. m. juli 1980 sin verksamhet i Sundsvall. 

Följande programindelning gäller för PRV. 

I. Patentärenden 

2. Varumärkes- och mönsterärenden 

3. Namnärenden 

4. Bolagsärenden 

5. Patentbesvärsrätten 

6. Uppdragsverksamhet 
PRV redovisar vidare ett internprogram. Central administration, som är 

gemensamt för verkets övriga program. 
PRV:s verksamhet under programmen 1-6 finansieras från ett förslags

anslag benämnt Patent- och registreringsverket. Programmet Uppdrags
verksamhet redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt 

belopp på I 000 kr. Under denna post redovisas kostnader och intäkter för 

PRV:s uppdragsverksamhet. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamhe

ten samt för au tillgodose behov av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig 

kredit i riksgäldskontoret om 100000 kr. 

Medel för PRV:s verksamhet hart. o. m. innevarande budgetår anvisats 

inom handclsdepartementets verksamhetsområde under förslagsanslaget 

E I. Patent- och registreringsverket. 
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F 6. Patent- ,och registreringsverket 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

97 536973 

97765000 

.97 534000 

209 

Intresset för patent, varumärken och mönster samt frekvensen· i fråga 

om bolagsbildning beror på aktiviteten i näringslivet. Verksamheten är 

efterfrågestyrd och kundkraven ligger till grund for såväl kvaliteten som 

kvantiteten i verkets produktion. Kostnaderna för PRV :s verksamhet skall 

i princip täckas av de avgifter dess kunder erlägger. 

PRY anser att bedömningen av tänkbara besparingsåtgärder bör ske från 

den utgångspunkten att PRY:s verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Be

sparingar genom nedskärning av PRY:s resurser får till följd att svenskt 

näringsliv berövas tjänster som det är beroende. av för dess utveckling. 

Enligt PRV:s uppfattning bör besparingar vid en myndighet som PRV 

endast syfta till effektiviseringar i verksamheten. PRV har i besparings

syfte lämnat förslag till en rationalisering av verksamheten som om den 

genomförs innebär att kostnaderna kan minskas med ca 4 milj. kr. vilket 

motsvarar ca 4% av PRV:s anslag. 

I anslagsframställningen lämnas uppgifter om de inkomster som uppbärs 

i form av avgifter m. m. samt om utgifterna för verksamheten. 

Milj. kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 ber.iknar 

Utfall Beräknat PRV Före-
draganden 

Inkomster 104.2 1043 95,7 99,0 
Utgifter 97.7 100,7 104,4 97.5 
Resultat +6.5 3.6 -8.7 + 1.5 

Programsammanställning 

I 000-tal kr. 

1981182 1982/83 1983/84 beräknar 

Utfall Anslag PRV Före-
draganden 

I. Patentärenden 48181 51260 56019 54568 
2. Varumärkes- och 
mönstcrärenden 8760 8 383 9947 9082 
3. Namnärenden 1829 1746 1880 1843 
4. Bolagsärenden 33922 31165 31049 26576 
5. Patentbesvärsärenden 4 985 5 210 5 559 5464 
6. Uppdragsverksamhet I I I 
Anslag 97677 97765 104455 97 534 

14 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 14 
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Programmet Patentärenden 

Programmet omfattar handläggning av ärenden angående patent på upp

finningar. 

Sedan Sverige under år 1978 tillträtt den europeiska patentkonventionen 

(EPCl och den världsomspännande samarbetskonventionen (PCT) har det 

svenska patentverket tilldelats vissa aktiva funktioner. PRV har sålunda 

fått ställning som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och interna

tionell myndighet för preliminär patenterbarhetsbedömning under PCT. 

PRV tar vidare emot patentansökningar till den europeiska patentorganisa

tionen (EPOJ för vidare befordran dit. 

PR V begär 575 000 kr. för omställning och anpassning till utvecklingen 

inom PCT och EPC. För forskning och utveckling begärs 150000 kr. och 

för extern information 100000 kr. Därutöver begärs 250000 kr. för utbyte 

av vissa patentskrifter mot mikrofilmat material och 150 000 kr. för teknisk 

utrustning. PRV begär vidare 250000 kr. för inredning av nya arkivutrym

men. 

Programmet Varumärkes- och mönsterärenden 

Programmet omfattar registrering och förnyelse av registrering av varu

märken och mönster samt registrering av kommunala vapen. Programmet 

omfattar också uppgiften att meddela . utgivnings bevis för periodiska . 

skrifter. 
För att upprätthålla en produktion som svarar mot en ökad efterfrågan 

yrkar PRV 440000 kr. Beloppet är beräknat efter fasta kostnader för varje 
handlagd varumärkes- och mönsteransökning och för viss personalför

stärkning. 

Programmet Namnärenden 

Programmet avser handläggning av ärenden angående ändring av släkt

namn och förnamn. 
För programmet framförs inga nya yrkanden. 

Programmet Bolagsärenden 

Programmet omfattar ärenden angående registrering av aktiebolag, änd

ringar i registrerade aktiebolag, firmaprövning, mottagande och granskan

de av räkenskapshandlingar m. m. samt registrering av utländska företags

filialer. Uppgifterna regleras i huvudsak i aktiebolagslagen (1975: 1385). 

PRV genomför tillsammans med statskontoret sedan augusti 1977 en 

översyn av bolagsbyråns organisation och arbetsrutiner (Projekt Bo 10). 

Till projektet begärs 3 500000 kr. Kostnaderna fördelar sig huvudsakligen 

på systemutveckling och driftskostnader. 

PRV begär vidare I 200000 kr. för att byta ut bolagsbyråns nuvarande 

underdimensionerade telefonväxel mot en andel i televerkets elektroniska 

växel i Sundsvall. 
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Programmet Patentbesvärsrätten 

Patentbesvärsrätten prövar besvär över beslut av patentverket enligt 

vad som föreskrivsi patentlagen. mönsterskyddslagen. varumärkeslagen. 

namnlagen och lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordning

ens område. 

För programmet framförs inga nya yrkanden. 

Programmet U ppdragsverksamhet 

Programmet omfattar bl. a. nyhetsgranskning av uppfinningar utan sam

band med patentansökan, publiceringsverksamhet. likhetsgranskning av 

varumärken och mönster utan samband med ansökan, utfärdande av re

gistreringsbevis för aktiebolag, extern utbildningsverksamhet. information 

och service. 

PRV anser att verkets nuvarande provisoriska organisation för upp

dragsverksamheten bör permanentas och hemställer att uppdrags verksam

heten jämte organisationen härför kommer till uttryck i verkets instruk

tion. 

Internprogrammet Central administration 

Programmets kostnader fördelas på huvudprogrammen med hänsyn_ till 

den omfattning det tas i anspråk. 

PRV begär 2800000 kr. för en ny telefonväxel. PRV hemställer vidare 

om 290000 kr. för återbetalning till statens datamaskinfond för maskinin

vestering inom ADB-området. Därutöver begär PRV 90000 kr. för ökade 

servicekostnader för ADB-utrustningen. 200000 kr. för ökade konsultar

voden. 75000 kr. för ADB-personal samt 100000 kr. för för- och eftersys

tem till SLÖR. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har av PRV beräknats till 
totalt 2 941 000 kr. 

Föredra{?andens öi•ervii{?anden 

Med utgångspunkt från huvudförslaget beräknar jag anslaget för patent
och rcgistreringsverket (PRV) till 97 534000 kr. Verksamheten vid PRV 

har stor betydelse för utvecklingen av det svenska näringslivet i fråga om 
tekniskt nyskapande, produktutveckling. marknadsföring av varor och 

tjänster. företagsbildning och företagsutveckling. 

PRV tar aktiv del i det internationella patentsamarbetet. Under pro

grammet Patentärenden beräknar jag ökade medel om sammanlagt 800000 

kr. varav 400000 kr. har karaktären av en engångsanvisning. Beloppet är 

avsett för anpassningsåtgärder till utvecklingen inom EPC och PCT såsom 

utbildning av personalen. forskning och utveckling samt harmonisering av 

granskningsdokumentationen. Beloppet är vidare avsett för utbyte till viss 

mikrofilmad dokumentation inklusive teknisk utrustning för det mikrofil
made materialet. 
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Under programmet Varumärkes- och miinsteriirenden beräknar jag en 

ökning med 20000 kr. med anledning av en ökad efterfrågan på program

mets tjänster. 

Under programmet Bolagsärenden beräknar jag 3.5 milj. kr.. varav 1.2 

milj. kr. som en engångsanvisning. för investeringar m. m. i rationalise

ringsprojektet Bo I 0 som påbörjades år 1977. Projektets geno~förandefas 

beräknas vara avslutad under år 1983. Jag räknar med att den successiva 

personalminskning som möjliggjorts med investeringen i Bo 10, och som är 

nödvändig för att göra projektet rationellt. till en betydande del skall 

genomföras under budgetåret 1984/85. I samband med datoriseringsprojek

tet skall också kungörelseförfarandet kunna rationaliseras. Jag beräknar 

vidare ett engångsbelopp av 1.2 milj. kr. för en andel i televerkets elektro

niska telefonväxel i Sundsvall. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen i frågan om ev. komplette

ring av PRY:s instruktion i fråga om verksamheten under programmet 

Uppdragsl'erksamhet. 

Under internprogrammet Central administration beräknar jag ett en

gångsbelopp av 2.8 milj. kr. för att PRV skall kunna byta ut sin otidsenliga 

telefonväxel mot en ny. I fråga om medel för utökade ADB-satsningar 

inom PRV vill jag i dagens läge inte ta ställning. Frågan om verkets 

frnmtida behov inom ADB-området bör närmare övervägas av statskon

toret i nära samarbete med PRV. I detta sammanhang skall beaktas bl. a. 

möjligheten till samverkan i fråga om informationshantering mellan PRV 

och det europeiska patentverket. Jag avser att återkomma till regeringen i 
denna fråga. 

Pris- och löneomräkning beräknar jag till 2 608 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Patent- och registrerings1·erket för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 97 534 000 kr. 

I' 7. Lån till den europeiska patentorganisationen m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

0 

I 000 

I 000 

Reservation 1000000 

Medel för anslaget hart. o. m. innevarande budgetår anvisats inom han

delsdepartcmentets verksamhetsområde under reservationsanslaget E 3. 

L~n till den europeiska patentorganisationen m. m. 

Från anslaget bestrids dels kostnader för Sveriges andel av särskilda 

ekonomiska bidrag till den europeiska patentorganisationen (EPO) i Miln

chen. dels ~ostnader för arvode till revisor för EPO. 
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Den europeiska patentorgariisationens verksamhet skall finansieras ge

nom de avgifter som tas ut av sökande och andra parter samt genom att det 

europeiska patentverket erhåller andel i de årsavgifter som tas upp i de 

fördragsslutande staterna för europeiska patent. EPO skall i princip vara 

självbärande ekonomiskt. Under de tio första verksamhetsåren bedömdes 

detta dock inte vara möjligt. och de fördragsslutande staterna skulle därför 

under denna tid genom lån ställa medel till den europeiska patentorganisa

tionens förfogande. Dessa lån skulle återbetalas under en därpå följande 

femtonårsperiod och beräknades vara återbetalade 26 år efter konventio

nens ikraftträdande (prop. 1977/78: I, LU 1977/78: 10, rskr 1977/78: 126). 

Det har emellertid visat sig att EPO sannolikt blir självbärande ekono

miskt långt tidigare än beräknat. För budgetåret 1983/84 räknar EPO med 

att verksamheten skall kunna finansieras utan lån från medlemsstaterna. 

I avvaktan på mer preciserat underlag anser jag att anslaget för budget

året 1983/84 bör vidmakthållas som ett s. k. I 000-kronosanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till den europeiska patentorganisationen m. m. för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt (SPJ är landets centrala offentliga institution 

för teknisk provning av material, produkter, konstruktioner och system. 

Provningsanstalten är vidare central förvaltningsmyndighet för officiell 

provning och kontroll samt för allmän och legal metrologi. 

På uppdrag av myndigheter och enskilda utför SP provningar och under

sökningar av material och.konstruktioner och därmed förenad verksamhet. 

Provningsanstalten meddelar föreskrifter i anslutning till och övervakar 
efterlevnaden av lagen ( 1974: 283) om handel med arbeten av guld, silver 

eller platina och av lagen ( 1971: 1081) om bestämning av volym och vikt. 

Provningsanstalten bedriver teknisk-vetenskaplig .. forskning inom sitt 

verksamhetsområde, medverkar som teknisk rådgivare åt sådana myndig

heter som utfärdar tekniska föreskrifter och ställer personal till förfogande 

för nationellt och internationellt standardiseringsarbete m. m. 

Provningsanstalten leds av en styrelse. Chef för provningsanstalten är 

en generaldirektör. 

Provningsanstalten har tre centrala avdelningar. vilka tillsammans med 

verksledningen, kansliet. mätcentrum och provcentrum bildar huvudför

valtningen. 

Utöver huvudförva.Jtningen i Borås har SP hittills bedrivit regional verk

samhet i Stockholm, Göteborg och Lund samt haft betongtekniska filialer. 

ädelmetallkontrollanter och justeringskontor på ett stort antal platser i 

landet. 

Under år 1981 utarbetade SP en plan för omstrukturering av verksamhe-
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ten med resultatförbättring och rationalisering som syfte. Beslut i än:ndet 

fattades av riksdagen i juni 1982 (prop. 1981/82: 121. NU 1981/82:44. rskr 

1981/82: 408). 

Organisatoriskt innebär beslutet att verksamheten ytterligare koncen

treras till huvudenheten !Borås/Göteborg) och att filialerna och en stor del 

av verksamheten vid Stockholmsenheten avvecklas. 

Till provningsanstalten är dessutom två rådgivande organ knutna, nämli

gen rådet för allmän metrologi och rådet för provning, kontroll och legal 

metrologi. Råden har vardera högst nio ledamöter som utses av regering

en. Ett förslag att särskilja denna verksamhet från provningsanstaltens 

organisation kommer att anmälas senare denna dag. 

Personalstyrkan vid provningsanstalten omräknat till helårstjänster var 

486 den 30 juni 1982. Härtill kommer ett åttiotal ädelmetallkontrollanter 

och kontrollstämplingsförrattare fördelade över hela landet. 

Vid provningsanstalten tillämpas programbudgetering. Verksamheten 

har uppdelats i följande produktionsområden. 

I. Provning och kontroll 

., Forskning och utveckling 

3. Rådgivning till myndigheter 

4. Riksmätplatsuppgifter 

5. Myndighetsuppgifter enligt lag och förordning 

Produktionsområde I. Provning och kontroll. omfattar dels undersök

ningar som följer av statliga regler. dels undersökningar i anslutning till 

enskilda avtal av ekonomisk eller annan innebörd m. m. samt andra under

sökningar och mätningar inom ramen för provningsanstaltcns kompetens. 

Till produktionsområdet hör även ädelmetallkontrollverksamheten och 

merparten av justeringsverksamheten. 

Produktionsområde 2. Forskning och utveckling, omfattar den verksam

het som syftar till utveckling av sådana nya och förbättrade provningsmc

toder som bedöms angelägna efter samråd med föreskrivande myndigheter 

och med olika standardiserings- och branschorgan samt som syftar till att 

fortlöpande upprätthålla provningsanstaltens kompetens som provande 

organ och som rådgivare till de föreskrivande myndigheterna i deras arbe

te. 

Produktionsområde 3. Rådgivning till myndigheter. omfattar det arbete 

som hänför sig till provningsanstaltens ställning som expertorgan inom 

materialprovningen och mätteknikens område. dvs. konsultinsatser och 

utredningar av teknisk natur åt regeringen eller föreskrivande myndighe

ter. utarbetande av remisser, deltagande i nationellt eller internationellt 

standardiserings- och kommittearbete m. m. 

Produktionsområde 4. Riksmätplatsuppgifter. omfattar skötsel. kontroll 

och kalibrering av primärnormaler. instrument och mätutrustning på riks

mätplatsnivå samt rådgivning och konsultation på begäran av mätcentrum 

vid provningsanstalten. Kalibreringsuppdrag, utvecklingsarbete och kom-
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mittearbete m. m. redovisas under resp. produktionsområde I. 2 och 3. 

Produktionsområde 5. Myndighetsuppgifter enligt lag och förordning, 

omfattar uppgifter som åligger provningsanstalten i enlighet med lag och 

kungörelse om 

- riksprovplatser m. m. 

- riksmätplatser m. m. 

- skrivmateriel i statlig verksamhet 

- handel med arbeten av guld, silver eller platina 

- volym och vikt m. m. 

Enligt regeringens anvisningar skall vissa delar av verksamheten särre

dovisas som om verksamheten bedrevs inom en självständig resultatenhet. 

Verksamheten redovisas därför med uppdelning i SP/I och SP/2 enligt 

följande. 

SP/J omfattar verksamheten vid avdelningarna A, B och C vid huvuden

heten samt ädelmetallkontroll och regional justering i hela landet. 

SP/2 omfattar verksamheten vid enheterna i Stockholm och Lund samt 

filialerna exkl. ädelmetallkontroll och regional justering. 

Provningsanstaltens verksamhet finansieras dels genom intäkter av upp

dragsverksamhet och genom bidrag till utvecklingsarbete från forsknings

råd m. fl .. dels genom anslag över statsbudgeten. Produktionsområde I · 

skall finansieras med uppdragsintäktcr. Fr. o. m. budgetåret 1975176 upp

bär provningsanstalten även avgifter från riksprovplatser för sin centrala 

och samordnande roll i riksprovplats- och riksmätplatssystemet. 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag 

I. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

2. Bidrag till statens provningsanstalt 

3. Statens provningsanstalt: Utrustning 
Anslag I är ett förslagsanslag. som tas upp med ett formellt belopp på 

l 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamhe

ten. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna avgifter och ian
språktagna medel från anslag 2. Medel som svarar mot avskrivning och 

förräntning av delar av utrustningskapitalet omförs till särskild inkomstti

tel på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag. över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till produktionsområdena 2-5, men även till att täcka eventu

ellt underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag, som skall finansiera investeringar i 

kostnadskrävande utrustning. Från anslaget har även provningsanstaltens 

rörelsekapital finansierats. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten och för att tillgodo

se behovet av rörelsekapital disponerar provningsanstalten en rörlig kredit 

i riksgäldskontoret på 5 milj. kr. 
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F 8. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 
1000 
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Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov

ningsvcrksamhetcn m. m. vid statens provningsanstalt. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den verksamhet 

som omfattas av programbudgeteringen (I 000-tal kr.) Redovisningen är 

indelad i produktionsområden på det sätt som jag tidigare redovisat. 

1981/82 1982/83 1983/84 
Beräknar 

Provnings- Föredra-
anstalten ganden 

Produktionsområde I 
Provning och kontroll 

Intäkter 75 797 78039 81 753 
Kostnader 78222 90632 91503 
Resultat - 2425 -12 593 - 9750 

Produktionsområde 2 
forskning och utveckling 

Intäkter 6771 9453 10044 
Kostnader 21904 22979 24055 
Nettokostnader -15133 -13 526 -14012 

Produktionsområde 3 
Rådgivning till myndig-
heter 

Intäkter 379 533 331 
Kostnader 10366 10 122 10 132 
Nettokostnader - 9987 - 9589 - 9801 

Produktionsområde 4 
Riksmätplatsuppgifter 

Intäkter 2470 2579 2463 
Kostnader 3640 3774 3 563 
Nettokostnader - I 170 - I 193 - 1100 

Produktionsområde 5 
Ovriga myndighetsupp-
gifter 

Intäkter 7093 6917 7134 
Kostnader 13 210 12 139 12958 
Nettokostnader - 6117 - 5222 - 5824 

Total nettokostnad .~4832 42 123 40487 
Bidragsanslag 33 817 1 33 635 35 555 34720 
Bidrag för avvecklings-
kostnader 8949 4633 
Resultat - I 015 461 299 

1 Inkl. ianspråktagna medel på reservation för mätcentrum. 

Innan jag går in på provningsanstaltens anslagsframställning för nästa 

budgetår vill jag anmäla frågan om stickprovskontro/l av färdigförpackade 

varor. 
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Stickpri,1·skontroll a1·fiirdigfiirpackade l'l//"i)r 

Bakgrund 

217 

SP har sedan budgetåret 1974/75 uti'ört stickprovsmässiga undersökning

ar av färdigförpackade varors volym och vikt. Kontrollens omfattning har 

emellertid varierat mellan åren. I en motion till riksdagen I 1979/80: 955 l 
påpekades därför behovet av att titreda hur ofta kontroller bör·göras och 

hur verksamheten skall finansie.ras. Med anledning av motionen uttalade 

riksdagen att regeringen borde låta göra en översyn av frilgan om lämpli

gaste form för finansiering av stickprovsförpackade varors volym och vikt. 

Översynen horde också omfatta en bedömning av den e1forderliga kon

trollfrekvensen (NU 1979/80: 33. rskr 1979/80: 223). En sådan utredning 

har gjorts inom industridepartementet m:h redovisats i promemorian ( Ds I 

1982: 71 Officiell provning och mätteknik - organisationsfrågor m. m. Pro

memorian innehåller dessutom förslag till organisation av provningsanstal

tens tillsyns- och samordningsfunktioner vad gäller officiell provning och 

mätteknik samt en studie av frågor om skadeständsskyldighet hos. de s. k. 

riksprovplatser som inte är myndigheter. Till frågan om pnwningsanstal

tens tillsyns- och samordningsfunktioner avser jag att återkomma senare 

denna dag. Frågan om stickprovskontrollen hör dock behandlas i detia 

sammanhang. 

Provningsanstaltens laboratorium för mått och vikt i Borås svarar för 

den centrala ledningen av verksamheten med stickprovskontroller av fär

digförpackade varors volym och vikt. Undersökningarna utförs regionalt 

av statens justerare. Till deras arhetsfiilt hör bl. a. justering av vägar samt 

bensinpumpar och andra volymmätdon. som enligt lagen om bestämning 

av volym och vikt skall vari1justerade. Insatsen vad gäller stickprovsverk

samhetcn motsvarar ca fyra persohår. 

Kontrollens omfattning och inriktning 

Sedan stickprovsvei·ksamheten av färdigförpackade varors vikt och vo

lym infördes. har undersökningar gjorts både av varor som förpackats i 

butiker och industriellt. I genomsnitt görs ca 20000 kontrollviigningar av 

förpackningar per år. Erfarenheterna av kontrollerna har visat att felaktig

heter i angiven vikt eller volym är vanligare för butiksförpackade varor [in 

för industriförpackade. Kontrollerna har därför i första hand inriktats på· 

varor som förpackas i butiken. 

År 1974175 kontrollerades ca 30 % av landets då I 500-2 000 förpack

ningsenheter av livsmedel. Sedan dess har antalet kontroller minskat till 

följd av SP:s försämrade ekonomi. Perioden 1979/80 utfördes 292 besök 

hos butiker och 33 hos industriförpackare. mot 526 butiks- och 41 industri

kontroller under 1978179. således en betydelsefull minskning av kontroll

verksamheten. Den främsta orsaken till detta anger provningsanstalten 

vara att deh under perioden genomförde en stor satsning på kontroll av 

butikernas kundvågar. Då SP:s tillsynsuppgifter när det gäller vågar och 
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stickprovsundersökningar finansierades inom samma delprogram kom där

för stickprovs verksamheten att minska i omfattning. 

Lagen om bestämning av volym och vikt gäller för alla varor som säljs 

efter volym och vikt och som är märkta med uppgift om volym/vikt. 

Färdigförpackade varors mängdangivelser kontrolleras som tidigare re

dovisats genom stickprovsundersökningar. Kontroller av varors volym har 

emellertid hittills utförts huvudsakligen på konsumentinitiativ. De flesta 

undersökningar som har gjorts av varors vikt har omfattat kött- och char

kuterivaror. 
Enligt gällande föreskrifter och anvisningar för stickprovsundersökning

ar av färdigförpackade varor skall kontrollen av varornas märkning skall 

avse innehållet vid förpackningstillfället. Undersökningarna av varors vo

lym och vikt har därför huvudsakligen inriktats på varor som förpackats 

samma dag som kontrollen utförs. 

Kostnader och finansiering 

Fr. o. m. år 1976/77 har verksamheten finansierats med medel från ansla

get Bidrag till statens provningsanstalt. 

Av följande tabell framgår kostnaderna för hela provningsanstaltens 

myndighetsverksamhet enligt lagen om volym och vikt. I beloppen ingår 

de rörliga kostnaderna för både stickprovsundersökningarna och tillsynen 

av att detaljhandeln har justerade redskap och att kundvågar finns i buti

ken. Provningsanstalten uppskattar att stickprovsundersökningarna står 

för 90 %· av kostnaden. Beloppen inkluderar inte fasta och fördelade ge

mensamma kostnader. Enligt SP utgör dessa ca 20 % av de rörliga. 

Av tabellen framgår vidare antalet utförda kontroller under perioden 

1975/76-1980/81 samt resultatet av dessa. 

Tabell. De rörliga kostnaderna för myndighetsverksamhet enligt lagen om bestämning av volym och vikt, m. m. 
jämfö;t med antalet utförda stickprovskontroller för åren 1974175-1980/81. 

Kostnad 
(milj. kr.) 
- i löpande 
penningvärde 

Alllul konrro/1-
rillfällen 
- butiker 
- industri 
- totalt 

Genomsnittlig 
procentuell av
vikelse mellan 
uppmätt och an
given vikt vid 
förstagångskon
troll i butiker 

1974175 1975176 1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

370 
160 
470 

-1.33 

0.5 

641 
138 
779 

-1.35 

0.4 0.5 

414 594 
55 62 

469 656 

-0.89 -0.77 

0.7 0.8 0.9 

526 292 595 
51 33 41 

577 325 636 

-0.93 -0,55 -0.62 
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Resultatet av nuvarande stickprovskontroll 

Enligt statens provningsanstalt har stickprovskontrollen av färdigför

packade varor haft en klart gynnsam effekt för konsumenterna. Vid de 

förstagångskontroller .som genomfördes under treårsperioden 1974/75-

1976/77 i butiker som själva förpackar sina varor konstaterades genom

snittliga undervikter för innehållet på ca I l/f.. Vid efterföljande besök 

minskade undervikterna markant. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har år 1982 på uppdrag av industridepar

tementet utvärderat resultatet av de stickprovskontroller som provni.ngs

anstalten hittills utfört. Eftersom urvalet av butiker inte skett med något 

kontrollerat slumpförfarande. påpekar SCB all resultatet av stii..:kprovs

undersökningarna är representativt endast för de undersökta butikerna. 

Enligt SCB:s rapport har stickprovskontrollerna en statistiskt säker

ställd effekt. För de förstagångsbesök som utfördes under perioden 1975/ 

76-1980/81 gäller att viktavvikelserna har blivit mindre för varje år som 

kontrollerna pågått. För samma period har SCB dessutom undersökt effek

ten av de återbesök hos butiker som SP gör vid konstaterade undervikter. 

Analysen visar att återbesöken har en klar effekt. dvs. att undervikterna 

minskar med antalet besök. 

Övrig kontroll av livsmedel 

Statens /i1·.rnzedels1·erk är central förvaltningsmyndighet för ärenden 

som rör livsmedel. Verket utövar den centrala tillsynen av att livsmedels

lagen och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den efterlevs. Den 

närmare tillsynen inom länet utövas av länsstyrelsen. Själva kontroliarbe

tet utförs lokalt av hälsovårdsnämnderna och regionalt av läns veterinärer

na. 

Provningsanstalten skall enligt förordningen om bestämning av volym 

och vikt m. m. samråda med livsmedelsverket vid undersökningar som rör 

livsmedel. Samrådet är f. n. av rent formell natur och innebär ingen prak

tisk samordning av kontrollen. 

Vissa hälsovårdsnämnder utför också i likhet med provningsanstalten 

kontroll av livsmedels vikt och volym. Kostnaden för provtagningen och 

laboratorieundersökningen betalas av innehavaren av den anläggning där 

provet tas. En högsta årlig kostnad har fastställts för varje anläggning. 

I instruktionen för konsumenti·erket ( 1976: 429, senast ändrad 1980: 873) 

anges att det bl. a. åligger verket särskilt all undersöka och följa konsu

menternas förhållanden. att stödja hushållen i deras strävan att utnyttja 

sina resurser så att de egna behoven bäst tillgodoses samt att övervaka 

marknadens utbud samt företagens marknadsföring och säljvillkor. 

Statens pris- och kartellnämnd ( SP K) är central förvaltningsmyndighct 

för frågor rörande prisövervakning. 

Inom varje länsstyrelse, utom den i Stockholms län, finns ett priskontor 

som biträder SPK. I Stockholms län bedrivs motsvarande verksamhet 

direkt av SPK. 
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Efter anvisningar friin SPK biträder priskontoren nämnden i dess utred

nings verksamhet genom att inhämta och bearbeta uppgifter om företags 

priser. marginaler. lönsamhet m. m. Priskontorcn skall också. i mån av tid 

och resurser. vidta egna prisövervakningsåtgärdcr. t. ex. genom att ge

nomföra egna undersökningar. 

Promemorians förslag 

I den nämnda departementspromemorian <Ds I 1982: 7) Officiell prov

ning och mätteknik - organisationsfrågor m. m. konstateras att utgångs

punkten för samhällets övervakning av färdigpackade varors volym och 

vikt bör vara att genom upplysning och kontroll eliminera undcrvikter för 

varorna. De nuvarande stickprovskontrollcrna föreslås hli utförda även i 

fortsättningen. 
Vid fastställandet av vilken nivå på kontrollverksamheten som är önsk

värd, måste värdet av den besparing konsumenterna gör av att slippa 

betala ett för högt pris för en vara ställas mot kostnaderna för undersök

ningarna. . Med den uppläggning och resultatredovisning som 

stickprovsundersökningarna f. n. har. är det svårt att exakt förutsäga ef

fekten av en höjd resp. sänkt kontrollnivå. Ett rimligt antagande är att 

effekterna av kontrollerna kraftigt reduceras om det sker alltför sällan. 

För att maximera konsumenternas intäkter av de utförda stickproven 

bör kontrollerna framför allt inriktas på varugrupper som står för en stor 

andel av hushållens årliga utgifter. Provningsanstaltens prioritering av 

kött- och charkuterivaror synes därför vara rimlig. 

Den minskning av antalet utförda b..:!sök som skett sedan år 1975/76 på 
grund av provningsar.;,taltens försär.1rade ekonomi är olycklig. För att 

säkerställa en viss omfattning av stickprovskontrollcr av färdigförpackade 

varors mängdangivelser borde därför medel avsättas speciellt för detta 

ändamål. I promemori<m föreslås därför att särskilda medel anvisas för 
stickprovsverksamhetcn. Detta kan ske så att medlen anvisas över en 

särskild anslagspost under anslaget Bidrag till statens provningsansanstalt. 

Kontrollerna av de färdigförpackade varornas mängdangivelser syftar 

till att bevaka konsumenternas intresse. Därför borde de konsumentskyd

dande myndigheterna; statens pris- och kartellnämnd·. livsmedelsverkct 

samt konsumentverket, kunna få inflytande framför allt över kontrollens 

omfattning samt fortlöpande kunna initiera diskussioner angående under

sökningarnas utformning och inriktning. 

I promemorian föreslås detta ske genom att livsmedelsverket, konsu

mentverket, SPK och SP får i uppgift att årligen i samråd utarbeta ett 

förslag till verksamhet vad gäller stickprovsundersökningar enligt lagen 

om volym och vikt. Målet för verksamheten bör vara att kontrollerna sker 

på ett sådant sätt och i en sådan omfattning att ett effektivt utnyttjande av 

samhällets resurser kommer till stånd. 

Provningsanstaltens justerarkår bör liksom tidigare utföra kontrollerna 
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av de färdigförpackade varornas volym och vikt. De regionalt verksamma 

justerarna bör i samråd med p1iskontoret i länet utarbeta en plan över vilka 

butiker som skall kontrolleras. 

De lokala hälsovardsmyndigheterna utför f. n. undersökningar av livs

medel. Vissa kontrollerar i likhet med prcivningsanstalten livsmedels vikt 

och volym. Det är önskvärt att justerarnas lokala stickprovsverksamhet 

om möjligt samordnas med hälsovårdsnämndernas livsmedelskontrollcr. 

Detta bör kunna ske genom medverkan av priskontoren. 

Fastställandet av lämplig anslagsnivå för stickprovs verksamheten under 

kommande budgetår bör enligt promemorian göras mot bakgrund av tidi

gare nämnda faktorer och fastställas i samråd mellan berörda myndigheter. 

Om man som riktlinje antar principen att varje butik skall besökas en gång 

vartannat år beräknas detta kosta ca 2.3 milj. kr.lår. Detta skall jämföras 

med de nuvarande kostnaderna som uppgår till ca I milj. kr. En ökning till 

den högre nivån måste dock avvägas mot andra insatser inom konsument

området. 

I avvaktan på ett underlag enligt ovan föreslås i promemorian att en 

oförändrad anslagsnivå, dvs. ca I milj. kr .. beviljas provningsanstalten för 

budgetåret 1983/84 för verksamheten med stickprovsundersökningar av 

färdigförpackade varors volym och vikt. 

Remissyttrandena 

Efter remiss har yttrande över betänkandet i de delar stickprovsverk

samheten behandlats, avgivits av riksrevisionsverket (RRV). statens livs

medelsverk, kommerskollegium. näringsfrihetsombudsmannen (NO). sta

tens pris- och kartellnämnd. konsumentverket. statens provningsanstalt, 

Landsorganisationen i Sverige. Tjänstemännens centralorganisation. Ko

operativa förbundet ( KF). Sveriges Köpmannaförbund och Sveriges livs

mede I shandlarorgani sation. 

De flesta av dessa remissinstanser tillstyrker förslaget att provningsan

stalten. konsumentverket, statens pris- och kartellnämnd och livsmedels

verket får i uppgift att årligen i samråd utarbeta ett förslag till verksamhet 

vad gäller stickprovsundersökningar enligt lagen om volym och vikt. Kon

.1·111nent1·erket är berett att avsätta resurser inom motsvarande ramar för 

detta ändamål. Den medverkan som statens pris- och kartellnämnd i 

princip är beredd att lämna förutsätter. enligt nämnden." att ett resurstill

skott ställs till nämndens förfogande. eftersom redan befintliga arbetsupp

gifter innebär en hård belastning. Enligt lir.rn1ede/.1Terkets bedömning bör 

det finnas möjligheter till viss samordning mellan den vikt- och volymkon

troll som utförs av provningsanstalten och några av de projektinriktade 

undersökningar som kommer att utföras som ett led i den offentliga livsme

delskontrollen. Verket anser att en sådan samordning skulle kunna leda till 

ett bättre utnyttjande av bl. a. de tillgängliga ekonomiska och personella 

resurserna. 
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Statens provni1wrnnstalt. NO och KF anser vidare att det kan vara av 

stort värde för verksamheten med ett samarbete mellan priskontoret och 

justeraren när det gäller priskontorets kunskap om pris- och konkurrens

förhållanden samt om det lokala butiksbeståndet. 

Remissinstanserna är i princip eniga om att särskilda medel bör avsättas 

för stickprovskontrollen. RRV väcker frågan om avgiftsfinansiering. En 

sådan skulle kunna leda till en ökad medvetenhet om kostnaderna för 

kontrollen bland företag och kontrollerande organ. Enligt RR\l:s bedöm-· 

ning är det dock osäkert om fördelarna uppväger kostnaderna för admini

siration och uppbörd av uppgifterna. 

SP. konsumentverket och KF anser att den nuvarande stickprovs

kontrollen hör utökas och att det föreslagna beloppet av 1 milj. kr. ej 

kommer att medge att kontrollerna kan bedrivas i tillräcklig omfattning. 

För budgetåret 1983/84 tillstyrks dock att nämnda belopp avsätts. RRV 

avstyrker förslaget att med skattemedel kraftigt utöka stickprovs

kontrollen av färdigförpackade livsmedel. För att få en bättre efterlevnad 

av bestämmelserna anser RRV i stället att ett system av sanktionsavgifter 

som komplement till nuvarande straffsanktioner bör prövas. Sveriges Köp

munnaförhund och Sl'eriges Li1·smedelshandlarefiirh11nd ifrågasätter för

slaget att utöka antalet stickprovskontroller i butikerna mot bakgrund av 

att utvecklingen inom detaljhandeln går mot att allt fler köttprodukter 

kommer att centralförpackas. 

Statens prm·ningsanstalr 

Statens provningsanstalt har i sin anslagsframställning för budgetåret 
1983/84 som huvudalternativ hemställt om ett bidragsanslag av 35 505 000 

kr. Därutöver har provningsanstalten hemställt att den tidigare s. k. grund

avskrivningcn (jfr prop. 1981/82: 121 s. 15 och 32) av utrustning som 

anskaffats med medel från anslaget Statens provningsanstalt: Utrustning 

bibehålls. Alternativt föreslår SP att vissa investeringar för s. k. riksmät

platsfunktioner avskrivs helt eller att bidragsanslaget höjs med 770000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1983/84 har jag. med utgångspunkt i provningsanstaltens 

huvudförslag. beräknat ett bidragsanslag av 34 720000 kr. Inom ramen för 

detta belopp har jag beräknat ett bidrag tills. k. riksmätplatser av 3.1 milj. 

kr. Dessa medel avser att täcka vissa merkostnader hos de myndigheter 

som åtagit sig att vara riksmätplatser. dvs. svara för den högsta mätnivån 

inom landet för en viss mätstorhet. Dessa medel har hittills fördelats av 

statens provningsanstalt efter förslag av det s. k. mätrådet. Jag avser 

senare denna dag att föreslå att detta råd ingår i en ny självständig myndig

het. Ansvaret för fördelning av medlen bör övertas av den nya myndighe

ten. I avvaktan på att den slutliga organisationen m. m. av denria myndig

het fastställs bör erforderliga medel beräknas under provningsanstaltens 
bidragsanslag även för budgetåre! 1983/84. 
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Inom ramen för bidragsanslaget har jag även beräknat medel för stick

provskontroll för färdigförpackade varors volym och vikt så att verksam

heten kan bedrivas i en, jämfört med de senaste åren. oförändrad omfatt

ning. 

Jag har i det föregående redovisat den utredning om stickprovskontroll 

som utförts inom industridepartementet. I denna utredning föreslås att 

såväl planering som utförande av stickprovskontrollen utformas i samarbe

te mellan flera myndigheter. Flertalet remissinstanser delar denna uppfatt

ning. Jag avser därför att i annat sammanhang föreslå regeringen att 

uppdra åt SP att i samarbete med konsumentverket, pris- och kartellnämn

den och livsmedelsverket utarbeta erforderligt underlag för statsmakternas 

bedömning av anslag till stickprovskontrollen. Denna kontroll bör även i 

fortsättningen utföras av SP:s justerarkår. 

När det gäller uppläggningen av kontrollerna bör, enligt min mening, en 

samordning ske mellan provningsanstalten och de regionala priskontoren. 

Bl. a. bör de uppgifter och kunskaper som finns inom statens pris- och 

kartellnämnd och de regionalt verksamma priskontoren utnyttjas. Nämn

den för. efter de uppgifter som erhålls från priskontoren, ett butiksregister. 

Det bör i vissa fall. där det är fråga om större undersökningar inom 

stickprovskontrollen enl.igt lagen om volym och vikt. kunna bli aktuellt att 

använda medel för kontrollverksamheten för att göra slumpmässiga butiks

urval ur nämndens register. I andra fall bör nämndens och priskontorens 

allmänna kunskaper om pris- och konkurrensförhållanden kunna inhämtas 

när det gäller valet av de butiker som skall besökas. Livsmedelsverket har 

i sitt remissvar pekat på möjligheten till samordning mellan provningsan

staltens undersökningar och de undersökningar som utförs inom den of

fentliga livsmedelskontrollen. Jag utgår från att myndigheterna tar dessa 

möjligheter till vara i sin fortsatta planering av den berörda verksamheten. 
Jag hemställer att regeringen 

I. dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört beträf

fande stickprovskontrollen av färdigförpackade varors volym 
och vikt, 

2. dels föreslår riksdagen att till Statens provning.wnstalt: Upp

dragsl'erksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 
av I 000 kr. 
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F 9. Bidrag till statens promingsanstalt 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

33817237 

74392000 

34 720000 

Reservation 

224_ 

2555 683 

Som har framgått av min redogörelse under anslaget till uppdragsverk

samhct föreslår statens prol'ningsansta/t att bidragsanslaget skall utgå med. 

35 505 000 kr. I enlighet med vad jag nyss har anfört bör bidragsanslaget 

nästa budgetår föras upp med 34 720000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 34 720000 kr. 

F 10. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

6656926 

17000000 

7000000 

Reservation 8 212 981 

Under detta anslag anvisas medel för utrustning till statens provningsan

stalt (SP). För nyanskaffning av utrustning till provningsanstaltens ny~ 

byggnader i Borås är uppförd en definitiv kostnadsram av 70 milj. kr. 

(prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 216. NU 1975/76: 55. rskr 1975176: 329 och 
prop. 1978/79: 100 bil. 17 s. 178. NU 1978179: 28, rskr 1978179: 207). 

För innevarande budgetår har ett rörelsekapital till SP anvisats under 

detta anslag (prop. 1981/82: 121 s. 5 och 16. NU 1981/82:44, rskr 1981/ 

82: 408). 

Statens prol'ningsanstali 

Investering definieras inom SP som objekt vars användningstid över

stiger tre år och vars anskaffningskostnad överstiger 5 000 kr. Finansiering 

sker genom SP:s utrustningsanslag och objektet tas upp som en. tillgång i 

myndighetens balansräkning. Övrig utrustningsanskaffning direktavskrivs 

och finansieras därmed genom driftbudgeten. 

Avskrivningstidens längd är normalt JO år men i vissa fall förekommer 

såväl 5 som 20 år. Investeringskapitalet förräntas - enligt bestämmelser i 

regleringsbrev för budgetåret 1982/83 - med 12 % . SP har hittills årligen till 

en särskild inkomsttitel inlevererat medel motsvarande 50% av kostna

derna för avskrivning och förräntning. Detta gäller dock ej investeringar 

inom justering och ädelmetallkontroll där kravet är 0 %. Från och med 

budgetåret 1982/83 har denna situation förändrats. För investeringar som 

anskaffats på detta anslag avseende budgetåret 1982/83 skall medel mot-
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svarande de totala kostnaderna för avskrivning och förräntning inlcvere-

ras. 

SP:s utrustningskapital har till största delen anskaffats under de senaste 

åren. Kapitalet hade per den 30 juni 1982 ett bokfört värde av 66.1 milj. kr. 

Avskrivningarna - beräknade på anskaffningskostnad - uppgick under 

budgetåren 1979/80. 1980/81 och 1981/82 till 5.4 milj. kr .. 6.7 milj. kr. resp. 

7.5 milj. kr. För budgetåret 1982/83 beräknas motsvarande siffra vara 8.1 

milj. kr. 

Med en avskrivningstid på i genomsnitt 10 ~r och en inflation på 8-9% 

per år blir återanskaffningskostnaden för nuvarande utrustning dubbelt så 

stor som anskaffningskostnaden. SP skulle i princip därmed ha ett årligt 

återanskaffningsbehov som är dubbelt så stort som de årliga avskrivningar

na. Härtill kommer ytterligare investeringsbehov inom de områden där 

verksamheten expanderar. 

Ovanstående diskussion visar att nuvarande anslagsnivå på 7.0 milj. kr. 

innebär en successiv urholkning av SP:s möjligheter till förnyelse av lll

rustning. På sikt torde detta innebära en fara för SP:s fortsatta existens. 

Under den närmaste femårsperioden kommer sannolikt en stor del av den 

utrustning som anskaffades i samband med omlokaliseringen att vara av

skriven och utrangeras. Anskaffningsbehovet kommer därmed att öka 

kraftigt. SP har därför behov av en successiv höjning av utrustningsansla

get till en nivå på 15 milj. kr. Ett första steg mot denna nivå bör tas under 

budgetåret 1983/84 och SP hemställer för detta budgetår om ett anslag av 8 

milj. kr. 

Fiiredragandens ö1·er1·äganden 

För kompletterings- och ersättningsanskaffningar av utrustning under 

nästa budgetår har jag beräknat ett medelsbehov av 7 milj. kr. 

Som jag redovisat vid min anmälan av anslaget Statens provningsanstalt: 

Uppdragsverksamhet har SP hemställt om ändrade regler för avskrivning 

och förräntning av den utrustning som anskaffats med anlitandc av detta 

anslag. Jag är inte beredd att förorda någon sådan förändring. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens prol'ningsansta/t: Utrustning för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 7 000 000 kr. 

F Il. Mät- och provcentrum 

Nytt anslag (förslag) I 000 kr. 

Statens provningsanstalt (SP) är central förvaltningsmyndighet för prov

ning och kontroll samt allmän och legal metrologi. 

Dessa arbetsuppgifter bedrivs inom enheterna mät- och provcentrum. 

15 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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En redovisning av verksamheten vid dessa enheter samt av omfattningen 

av den nuvarande riksprovplats- och riksmätplats.organisationen har läm

nats senast i prop. 1981/82: 121 (s. 20-23). 

Departementspromemorian Officiell prorning och mätteknik - orRanisa

tion.~frågor m. m. 

I departementspromemorian (Ds I 1982: 7) Officiell provning och mät

teknik - organisationsfrågor m. m. har föreslagits att enheterna mätcent

rum och provcentrum vid statens provningsanstalt avskiljs från provnings

anstalten och får bilda en ny fristående central förvaltningsmyndighet för 

officiell provning och allmän och legal metrologi. 

Motivet till förslaget är att provningsanstaltens nuvarande dubbclroll 

som dels central förvaltningsmyndighet för officiell provning och allmän 

och legal metrologi, dels tekniskt provande organ har inneburit ett jävsför

hållande som kritiserats från flera håll. 

Förslagen i promemorian grundar sig delvis på tidigare utredningar. 

Bl. a. föreslog 1978 års mät- och kalibreringsutredning i betänkandet (Ds I 

1979: 6) Svensk mätplatsorganisation att mätrådet skulle tilldelas självstän

diga beslutsbefogenheter. Utredningens förslag har redan lett till att en 

särskild del av provningsanstaltens bidragsanslag öronmärkts som bidrag 

till riksmätplatser såväl inom som utom provningsanstalten (jfr prop. 1979/ 

80: 100 bil. 17, s. 281). Utredningen framhöll att fördelningen av nämnda 

medel borde göras av ett gentemot riksmätplatserna fristående organ. 

Mätrådet var, om det tilldelades egen beslutsrätt, lämpligt för detta ända
mål. 

Samtliga remissinstanser utom riksrevisionsverket !RRV) tillstyrkte ut
redningens förslag. Ett flertal organ framhöll särskilt det önskvärda i att 

mätrådet tilldelades självständiga beslutsbefogenheter. SP föreslog i sitt 

remissyttrande att motsvarande åtgärder vidtogs inom provrådets verk

samhetsområde. 
I departementspromemorian Officiell provning och mätteknik har re

dovisats synpunkter på SP:s dubbelroll som framförts till departementet av 

näringsfrihetsombudsmannen och riksrevisionsverket (RRV). Kritiska 

synpunkter mot SP:s dubbelroll vid utseende av auktoriserade provplatser 

har också framförts i riksdagen (jfr motion 1979/80: 33. rskr 1979/80: 223). 

I promemorian framhålls att starka principiella skäl talar för en omor

ganisation av den nuvarande beslutsordningen inom provnings- och mät

ningsområdet. 

För att officiell provning skall kunna bedrivas på ett för arbetet-rationellt 

sätt krävs att provning sker objektivt. Ett system, där flera föreskrivande 

myndigheter riktar krav mot en och samma produkt kräver en samordnan

de mellaninstans. 

För att en sådan samordningsinsats skall kunna bedrivas effektivt och 

med omgivningens fulla förtroende krävs att det samordnande organet är 
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fristående från varje form av intresse inom den verksamhet man är satt att 

administrera samt att det samordnande organet har väl genomtänkta ar

betsuppgifter och befogenheter. 

De förslag som förts fram från mätutredningen. provningsanstalten och 
RR V innebär att mätrådet och provningsrådet tilldelas självständiga be

sh.itsbefogenheter inom sina områden. Verksamheten skulle enligt några 

av förslagen dock även i fortsättningen äga rum inom samma myndighet 

som också bedriver egen praktisk verksamhet. En sådan organisatorisk 

inplacering skulle förmodligen inte undanröja grunden för den kritik som 

riktats mot den nuvarande ordningen. I stället bör, enligt promemorian. en 

ren uppdelning av provningsanstaltens arbetsuppgifter ske så att den nuva

rande verksamheten vid mät- och provcentrum bildar utgångspunkt för 

bildandet av en ny och från provningsanstalten fristående myndighet. I 

promemorian redovisas också de organisatoriska konsekvenserna av en 

sådan ombildning. 
De uppgifter so;n blir aktuella för den nya myndigheten är i första hand 

de som åvilar provningsanstalten i egenskap av central förvaltningsmyn

dighet för officiell provning och kontroll samt allmän och legal metrologi. 

Dessa består i att organisera, samordna och utöva tillsyn över sådan 

verksamhet på det sätt som anges i lagstiftningen om riksprov- och riks

mätplatser. 

Inom provningsområdet föreslås i promemorian att det bör ingå i myn

dighetens uppgifter att initiera ett effektivitetsfrämjande arbete inom olika 

föreskriftsområden. 
I 1981 års kompletteringsproposition (prop. 1980/81: 150, bil. 2. s. 20) har 

bl. a. behovet av att ägna ökad uppmärksamhet åt effekterna av statlig 

reglering och normgivning tagits upp. Där anges att statliga myndigheters 

normgivning, bl. a. sådan som grundar sig på allmän hållen ramlagstiftning 
bör bli föremål för en fortlöpande och systematisk översyn i syfte att 

åstadkomma samhällsekonomiska besparingar. Vidare framhålls vikten av 
att statlig regelstyrning, normgivning och tillsynsverksamhet ses över och 

begränsas. 
En stor del av de regler som åsyftas innehåller föreskrifter om teknisk 

provning och kontroll. Den överblick som den nya myndigheten erhåller i 

sitt samordningsarbete gör den till ett lämpligt instrument för bevakning av 

att angivna riktlinjer följs upp. För att en sådan samordning skall bli 

meningsfull föreslås i promemorian att denna, i likhet med vad som före

slagits av RRV. skall gälla all föreskriven teknisk provning och kontroll. 

Även om det slutliga beslutet om provningsform bör ligga kvar på de 

föreskrivande myndigheterna bör det utvidgade samordningsansvar som 

nu föreslås ha som effekt att myndigheten vid samråd med föreskrivande 

myndigheter bör kunna ge råd om val av provningsform. 

En viktig del i myndighetens arbete bör vara att även se till de ekonomis

ka effekterna av de provningsområden man överblickar. 
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Myndigheten och RRV bör i detta avseende kunna samverka för att på 
detta sätt underlätta RRV:s granskning av att begränsningskungörelsen 

( 1970: 641) efterlevs inom det aktuella föreskriftsområdet. 
Ett annat. område där samverkan med en annan myndighet utanför 

provningsområdet är aktuell är inom området för samordning med interna
tionella föreskrifter. Även här bör liksom hittills det primära ansvaret för 

internationell samordning inom varje föreskriftsområde åvila vederböran

de föreskrivande myndighet. Den primära uppgiften för myndigheten i 

dessa avseenden bör vara att bevaka att samordning sker med internatio

nella förhållanden, såväl vad gäller föreskrifter som vad gäller själva syste
met inom vilket provning och kontroll bedrivs. 

Beträffande uppgifter inom mätområdet föreslås i promemorian att myn
digheten bl. a. får ansvaret för att redovisa vilka medel som behövs för att 
bedriva verksamheten vid riksmätplatserna samt att fördela de medel som 

årligen ställs till provningsanstaltens förfogande för verksamheten vid de 
olika riksmätplatserna såväl inom som utom provningsanstalten. Dessa 

medel uppgår under budgetåret 1982/83 till 3 milj. kr. 
1978 års mät- och kalibreringsutredning föreslog att man trots de natio

nella satsningarna på grundläggande metrologi bör eftersträva nordiskt 

samarbete i syfte att nå ett mer effektivt utnyttjande av befintliga resurser 

och för att undvika dubblering av dyrbara nysatsningar inom mer speciali

serade områden. 
Utredningen föreslog också att den existerande informella nordiska sam

rådsgruppen NORMET som består av en representant från vartdera av de 
fyra nordiska länderna omstruktureras så att den blir ett organ som på ett 
effektivt sätt kan sköta de uppräknade samordningsfrågorna. Förutsätt
ningen är att organet kan skaffa sig en .god Ö\ erblick över situationen i de 
olika länderna. Till organets uppgift skulle även höra att förmedla informa
tion och lösa vissa praktiska problem i samband med det nordiska samar
betet. Verksamheten skulle finansieras av Nordiska ministerrådet och av 
de deltagande länderna. I promemorian föreslås att utredningens förslag 

genomförs i dessa delar. 
Mät- och provcentrum är f. n. enheter inom statens provningsanstalt. 

Beslut i administrativa frågor fattas inom provnings.anstalten. Beslut i mät

och provningstekniska frågor bereds inom mät- och provcentrum och 
anmäls sedan i resp. mät- och provrådet. Dessa råd har dock ingen besluts

rätt utan är att betntkta som rådgivande organ åt provningsanstaltens 
styrelse. Rådens ledarnoter utses av .regeringen. 

I promemorian föreslås att beslutsrätten hos SP:s styrelse och ledning 

överförs till motsvarande organ hos den nya myndigheten, vilken bör ledas 
av en styrelse bestående av en ordförande samt ordförandena i M- och P

råden. 
För de beslut som f. n. bereds inom råden bör ansvaret i framtiden 

övergå till råden själva. så att de, i myndighetens ställe, skall kunna fatta 
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självständiga beslut. Styrelsens reella beslutsrätt blir således begränsad till 

för myndigheten gemensamma anslagsfrågor och frågor av administrativ 

natur. 
Som kanslichef vid myndigheten bör en av de överingenjörer som är 

chefer för myndighetens "mät"" eller "'provdel" kunna utses. 

F. n. finns 16 tjänster vid mät- och provcentrum. Dessa är beräknade 

utifrån enheternas nuvarande arbetsuppgifter. Den nya myndighetsbild

ningen behöver i sig inte medföra någon ökad arbetsbelastning. De admini

strativa tjänster som erfordras bör till stor del kunna köpas från t. ex. prov

ningsanstalten. 
En utgångspunkt för den nya myndigheten bör vara att börja verksamhe

ten med oförändrade personalresurser. I promemorian framhålls att det iir 

möjligt att inom oförändrade ekonomiska ramar förstärka verksamheten. 

F. n. finansieras verksamheten vid mät- och provcentrum med omsätt

ningsavgifter för riksprovplatserna samt med auktorisationsavgifter. Av

giften är f. n. 0.9% av riksprovplatsernas omsättning. I promemorian före

slås att det i framtiden bör ankomma på regering och riksdag att fastställa 

nivån på omsättningsavgifterna.· Detta bör ske i det årliga budgetarbetet. 

Den nu föreslagna uppdelningen av SP medför enligt promemorian inga 

direkta konsekvenser för provningsanstaltens organisation. I realiteten är 

denna redan utformad så att en uppdelning, även i vad gäller finansiering 

av verksamheten, har skett. 

Remissyttranden 

Över departementspromemorian har yttranden avg1v1ts av försvarets 

materielverk. försvarets forskningsanstalt. flygtekniska försöksanstalten. 

socialstyrelsen. televerket. statens järnvägar. statens vägverk, statens 

väg- och trafikinstitut, trafiksäkerhetsverket. sjöfartsverket. luftfartsver
ket, statskontoret. riksrevisionsverket !RRV). riksskattcverket. lantbruks
styrelsen. statens jordbruksnämnd, statens maskinprovningar. statens 

livsmedelsverk. skogsstyrelsen. fiskeristyrelsen. statens naturvårdsverk 
med produktkontrollnämnden. statens strålskyddsinstitut, niiringsfrihets

ombudsmannen, konsumentverket. krigsmaterielinspektionen. arbetar

skyddsstyrelsen. bostadsstyrelsen. planverket. statens industriverk. sta
tens kärnkraftinspektion, styrelsen för teknisk utveckling. statens prov

ningsanstalt, förenade fabriksverken. statens brandnämnd, Centralorgani

sationen SACO/SR, Landsorganisationen i Sverige (LOJ. SEMKO Svens

ka Elektriska Materielkontrollanstallten AB, SIS-Standardiseringskom

missionen i Sverige, AB Statens Anläggningsprovning. AB Svensk Bil

provning. Sveriges Grossistförbund. Sveriges Industriförbund och Tjäns

temännens centralorganisation ffCOJ. 

De flesta remissinstanserna stöder förslaget att den centrala förvalt

ningsmyndighetsrollen för officiell provning och kontroll samt allmän och 

legal metrologi avskiljs från statens provningsanstalt. 
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Flertalet remissinstanser betonar vikten av att den föreslagna omorgani

sationen genomförs. Bl. a. anför arbetarskyddsstyrelsen att såväl praktiska 

som principiella skäl talar för en sådan uppdelning av SP:s uppgifter. 

Flera remissinstanser behandlar främst jävsförhållandet i SP:s nuvaran

de dubbelroll, där SP dels skall göra övergripande samhällsbedömningar 

och ta hänsyn till hela provningsområdets bästa. dels göra företagsekono

miska bedömningar i sin egen uppdragsverksamhet. Varje gång samord

ningsc eller ti!lsynsåtgärder har riktats mot områden där SP är tekniskt 

verksam menar man att SP:s trovärdighet såväl kunnat som i vissa fall har 

satts i fråga. 
Provrådet. vars yttrande bifogats SP:s remissvar. vitsordar efter tio års 

erfarenhet med arbetet att samordna den officiella provningsverksamhe

ten, att SP:s dubbelroll i praktiken medför större svårigheter än som 

förutsågs från statsmakterna då nuvarande organisation beslutades. Rådet 

bekräftar därför behovet av att den föreslagna omorganisationen genom

förs. 
Miitrådet, vars yttrande också bifogats SP:s yttrande. framhåller att 

förslaget om en ändrad organisation innebär ett viktigt steg på vägen mot 

en mera samhällsriktig ansvarsfördelning. 

Näring.~frilzet.wmhudsmannen ( NOJ framhåller att en grund för olikfor

mig behandling av utomstående organ i förhållande till SP:s egen verksam

het skulle bli undanröjd genom den föreslagna omorganisationen. Liknan

de motiv har även framförts av bl. a. LO,fiire11ade fabrik.1Terke11. SEMKO 

och 1wt1ir1·årds1·erket. 

Andra remissinstanser. exempelvis sjöfartsverket och AB Svensk Bil
provning. betonar det olämpliga i SP:s dubbelroll ur prinl:ipiell synpunkt. 

Några remissorgan avstyrker förslaget. Bl. a. anser RRV att förslaget i 

departementspromemorian inte bör läggas till grund för beslut om omor
ganisation av statens provningsanstalt innan förslagets· konsekvenser 

utretts ytterligare och jämförts med konsekvenserna av att avveckla den 

centrala förvaltningsmyndighetsfunktionen för otliciell provning. 
FiJrsl'arets materielverk ol:h Si·eriges fttdustrijorbund avstyrker prome

morieförslaget och föreslår i stället att provrådet och provcentrum avveck

las och att deras uppgifter överförs till de föreskrivande myndigheterna. 

De remissinstanser som yttrat sig över den nya myndighetens arbetsupp

gifter har huvudsakligen tillstyrkt promemorieförslaget. En allmän uppfatt

ning bland remi~sinstanserna är att de föreslagna arbetsuppgifterna är väl 

motiverade och väl avvägda. 
Några remissinstanser. bl. a. arhetarskyddsstyrelsen och statens ind11-

stri1·erk, framhåller att myndighetens samordnande uppgifter inte får inne

bära att de föreskrivande myndigheterna fråntas någon del av ansvaret för 

beslutanderätten inom sina verksamhetsområden. Statens planverk anser 

att de föreslagna arbetsuppgifterna. speciellt i relation till arbetet hos SP 

och kommerskollegium bör utredas ytterligare. RRV menar att det är 
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osäkert om den nya myndigheten effektivt kan påverka föreskrivande 

myndigheter så att samhällsekonomiska besparingar uppnås. 

De remissinstanser som yttrat sig om myndighetens uppgifter inom 

mätområdet biträder enhälligt promemorians förslag att det bör ankomma 

på den nya myndigheten att redovisa verksamhetens totala omfattning och 

ge en samlad bild av vilka medel som erfordras för att bedriva verksamhe

ten vid riksmätplatserna samt att fördela de medel som ställs till provnings

anstaltens förfogande för verksamheten vid de olika riksmätplatserna såväl 

inom som utom provningsanstalten. Vidare tillstyrks förslaget till nordiskt 

samarbete inom området. 

En samlad uppfattning bland remissinstanserna är att den föreslagna 

organisationsförändringen bör ske utan att nya resurser behöver tillföras. 

Några remissinstanser är dock tveksamma till att detta är möjligt. 

Televerket menar att det föreligger en klar risk att kostnaderna på sikt 

blir större medan RRV framhåller att uppbyggnaden av en ny myndighet 

torde kräva ett icke obetydligt resurstillskott. S1·eriges lndustr(f'örhund har 

avstyrkt förslaget till omorganisation främst på grund av att man tror att en 

sådan lösning på sikt blir dyrare än nuvarande förhållanden. 

Flertalet remissinstanser har tillstyrkt promemorieförslaget vad gäller 
den nya myndighetens organisation. 

Statens prol'11ingsanstalt anför dock att det visserligen är tänkbart att 

den föreslagna organisationsformen är den lämpligaste. men att detta 

borde visas genomjämförande analys av andra organisationsalternativ och 

dessas förutsättningar och konsekvenser. 

SP anser vidare att det inte är uteslutet att resultatet av den organisa

tionsöversyn som statskontoret f. n. utför vid SP ger uppslag som kan 

bi<lra till en rationell lösning av mät- och provcentrums organisatoriska 

tillhörighet. Ett ställningstagande i organisationsfrågan bör därför enligt 
provningsanstaltens uppfattning anstå till dess att statskontorets organisa
tionsöversyn och även den pågående utredningen om översyn av lagstift
ningen om officiell provning har slutförts. 

Plam·erket avstyrker att en ny myndighet inrättas på grund av att man 

anser att inga vägande skäl för organisationsförslaget har lagts fram. Upp

giften att utse RPP att utöva tillsyn och samordna officiell provning anser 

planverket vara av sådan karaktär att den torde kunna hanteras utan att en 

ny myndighet inrättas. 

De organisatoriska frågorna bör enligt planverkets mening övervägas 

ytterligare varvid även bör beaktas möjligheten att till regeringen knyta ett 

beredande och rådgivande organ. förslagsvis benämnt RPP-beredningen. 

F öredraganden.1· överväganden 

I promemorian (Os I 1982: 7) Otliciell provning och mätteknik - organi

sationsfrågor m. m. föreslås att statens provningsanstalts uppgifter som 

central förvaltningsmyndighet för officiell provning och kontroll samt för 
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allmän mätteknisk verksamhet avskiljs från provningsanstalten och läggs 
på en ny fristående myndighet. Detta förslag har tillstyrkts av flertalet 

remissinstanser. För egen del anser jag i likhet med bl. a. arbetarskydds

styrelsen att såväl praktiska som principiella skäl talar för en sådan uppdel

ning. Denna omorganisation bör genomföras på så sätt att enheterna mät
centrum och provcentrum vid statens provningsanstalt avskiljs och får 

bilda en egen, fristående myndighet benämnd mät- och provcentrum. 

Några remissinstanser har påtalat risken för att omorganisationen på sikt 
medför ökade kostnader. Bl. a. har riksrevisionsverket och Industriförbun

det på framför allt dessa grunder avstyrkt förslaget till omorganisation. 

Utgångspunkten bör enligt min mening vara att den nya organisationen 
skall verka inom ramen för oförändrade ekonomiska resurser för mät- och 

provcentrum. 
En av huvuduppgifterna inom provningsområdet för den nya myndighe

ten bör bli att vara central förvaltningsmyndighet för officiell provning, 

dvs. sådan teknisk provning och kontroll som föreskrivits i lag eller annan 
författning. Denna uppgift har hittills vilat på statens provningsanstalt. 
Arbetsuppgifterna består främst i samordning och tillsyn av den provning 

som utförs vid riksprovplatser. Till grund för denna provning ligger de 

tekniska föreskrifter som utfärdats av ett stort antal myndigheter. Dessa 
myndigheter är således ansvariga för det materiella innehållet i de före

skrifter som styr omfattningen av den officiella provningen, ett ansvarsför

hållande som inte kommer att påverkas genom den omorganisation jag nu 

förordar. 
Den nya myndigheten får. i sin egenskap av samordnings- och tillsynsor

gan för riksprovplatserna. en vid överblick över en viktig del av det 
område där de föreskrivande myndigheterna är verksamma. Riksprovplat
serna har var och en inom sitt område att tillämpa föreskrifter från flera 
sådana myndigheter. Erfarenheterna från ·denna verksamhet bör kunna 
utgöra ett viktigt underlag för myndigheternas fortlöpande översyn av sina 
föreskrifter. De kan också läggas till grund för beslut av regering och 
riksdag. Den nya myndigheten bör därför ha som uppgift att jämföra 

ambitionsnivåer m. m. mellan olika föreskriftsområden samt att regelbun

det rikta vederbörande beslutsorgans uppmärksamhet mot behovet av 

åtgärder. 
En viktig del av myndighetens arbete i detta sammanhang bör vara att 

kartlägga de ekonomiska effekterna inom de provningsområden man 

överblickar. Myndigheten bör därför, som föreslås i departementsprome
morian. kunna bistå de föreskrivande myndigheterna med hjälp att utreda 

de ekonomiska effekterna av föreskrifter inom provningsområdet. bl. a. 
genom att utarbeta modeller för olika tillvägagångssätt när det gäller så

dana analyser. 
Även i övrigt ansluter jag mig i huvudsak till förslagen i departements

promemorian. Provningsanstaltens nuvarande uppgifter är begränsade till 
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att vara samrådsorgan för sådana föreskrifter som föranleder officiell prov

ning. Den nya myndighetens uppgifter hör utvidgas. jämfört med prov

ningsanstaltens nuvarande uppgifter. till att avse alla former av tvingande · 

teknisk provning. Föreskrivande myndigheter bör i framtiden s{1ledes åläg

gas att samråda med den nya myndigheten vid utformningen av sådana 

föreskrifter sorn medför olika former av provning och kontroll. 

Dock ansluter jag mig till den uppfattning sum framförts av statens 

maskinprovningar att man inte bör skapa ett nytt kontrollorgan vid sidan 

av riksrevisionsverkel. Myndighetens tillkommande uppgifter hör snarare 

utgöra råd- och ictegivning på provningsområdet. 

En stor del av myndighetens arbetsuppgifter bör således bestå av sam

ordning m·. m. av olika myndighetsåtgärder. Det ankommer på regeringen 

att utforma regh:r för detta arbete liksom att närmare ange riktlinjer för hur 

arbetet bör avgränsas mot andra myndigheter som har likartade arbetsupp

gifter inom omr?tdet t. ex. kommerskollegiurn. ·riksrevisionsverket och nä

ringsfrihetsombudsmanncn. Bl. a. har statens planverk pekat på behovet 

av en närmare utredning av denna ·avgränsning. 

På samma sätt som för provcentrum bör de uppgifter som utförs vid 

mätcentrum föras över till den nya myndigheten. Förslagen i dessa avseen

den, såväl i 1978 års mät- och kalibreringsutredning som i departements

promemorian. har i allmänhet bemötts positivt av remissorganen. Flera · .. 
remissinstanser. t. ex. styrelsen för teknisk utveckling och försvarets 

forskningsanstalt har redan i sina yttranden över mät- och kalibreringsut

redningens förslag kraftigt understrukit behovet av att ett från provnings~ 

anstalten fristående organ fattar beslut om bl. a. fördelning av medel till 

riksmätplatserna. Jag förordar således att den nya myndigheten inom 

mätområdet får till huvuduppgift att vara central förvaltningsmyndighet för 

den mättekniska verksamheten på nationell referensnivå samt ati admini
strera systemet med auktoriserade mätplatscr. I detta sammanhang bör det 

också ankomma på den nya myndigheten att ge en samlad bild av vilka 

medel som erfordras för att bedriva verksamheten vid riksmiitplatscrna: 

Även i övriga frågor. bl. a. frågan om nordiskt samarbete inom mätområ

det. är jag beredd att förorda förslagen i departementspromemorian. Jag 

avser att senare i annat sammanhang aktualisera frågan om ett utvidgat 

nordiskt samarbete inom det mättekniska området. 

I departementspromemorian föreslås att den beslutsrätt som ankommer 

på provningsanstaltens styrelse och ledning i egenskap av central förvalt

ningsmyndighet överföres på motsvarande organ hos den nya myndighe

ten. Denna bör kunna ledas av en mindre styrelse. I de frågor inom mät

och provningsområdet där de två rådgivande organen inom provningsan

stalten, rådet för allmän metrologi (mätrådet) resp. rådet för provning och 

kontroll samt legal metrologi (provrådet) f. n. är beredande organ bör i den 

nya myndigheten motsvarande råd i fortsättningen - i styrelsens ställe -

kunna fatta självständiga beslut. Remissinstanserna har allmänt varit posi-
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liva till detta förslag. Flera remissinstanser har förordat att den närmare 
organisationen utreds ytterligare. Jag avser att i annat sammanhang ta 

initiativ till en sådan utredning. Organisationen av myndigheten i övrigt 

bör utformas i huvudsak i enlighet med den nuvarande organisationen av 

mät- och provcentrum. 

Det ankommer på regeringen att fastställa detaljorganisationen för myn

digheten. Som jag nämnde avses omorganisationen ske inom ramen för 

nuvarande resurser för verksamheten. 

F. n. finns 16 tjänster vid mät- och provcentrum. Av dessa är 13 handläg

gande personal. Tidigare vakanser har lett till att verksamheten under 

tidigare budgetår lämnat ett överskott vilket f. n. bokförs som en tillgång 

hos SP. Dessa medel bör överföras till detta anslag som en ingående 

reservation. Myndigheten bör i framtiden, liksom hittills kunna anlita 

konsulter för särskilda projekt. 

Verksamheten finansieras f. n. genom att en avgift motsvarande 0.9%· av 

omsättningen i den officiella provningen tas ut av riksprovplatserna samt 

genom avgifter från auktoriserade mät- och provplatser. Enligt lagen 

(1974: 896) om riksprovplatser m. m. får regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer föreskriva om avgifter för officiell provning. Storle

ken på omsättningsavgiften fastställs f. n. med stöd av detta bemyndigande 

av statens provningsanstalt efter samråd med riksrevisionsverket. Jag 

avser att i annat sammanhang föreslå att regcrinrcn i fortsättningen fast

ställer denna avgift. För budgetåret 1983/84 har endast en preliminär upp

skattning av verksamhetens ekonomi kunnat göras. Med utgångspunkt i att 

verksamheten inte skall utvidgas jämfört med nuläget vad gäller myndighe
tens resurser har jag beräknat kostnaderna för verksamheten till 6,5 milj. 

kr. varav 2,8 milj. kr. är lönekostnader. Jag räknar med att i budgetpropo

sitionen 1984 kunna ge en mer detaljerad uppskattning till stöd för stats

makternas beslut. bl. a. en redovisning av myndighetens olika intäktskäl

lor. 
Provningsrådet har i sitt yttrande angivit att omorganisationen bör kun

na genomföras fr. o. m. den 1 juli 1983. Flera rcmissinstanser har anfört att 

omorganisationen bör anstå i avvaktan på dels den organisationsöversyn 

som statskontoret utför inom statens provningsanstalt. dels resultatet av 

den utredning som f. n. utför en översyn av riksprovplatslagstiftningen. 

För egen del kanjag inte dela denna uppfattning. Den översyn av riksprov

platslagstiftningen, som f. n. genomförs av en särskilt tillkallad utredare, 

berör inte själva organisationsfrågan. Vidare kan den översyn som stats

kontoret genomför inte ändra de grundläggande förhållanden som moti

verar en organisatorisk delning av provningsanstalten. Det finns därför 

enligt min mening inga skäl att avvakta denna översyn. Tvärtom skapas 

genom ett beslut i principfrågan. enligt vad statskontoret själv anfört. mer 

bestämda förutsättningar för analysen av statens provningsanstalts organi

sation. Statskontoret har också i sitt remissvar anmält att det pågående 
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arbetet kan anpassas till det beslut som fattas. Jag förordar därför att den 

nya myndigheten inrättas fr. o. m. den I juli 1983. 

För provningsanstalten i övrigt innebär de nu föreslagna organisatoriska 

åtgärderna att uppgifterna renodlas till att omfatta dels teknisk provning 

och kontroll jämte därmed sammanhängande forskning, metodutveckling 

och rådgivning m. m., dels utfärdande av föreskrifter och utövande av 

tillsyn enligt lagen 11971: !081) om bestämning av volym och vikt, lagen 

(1974: 283) om handel med arbeten av guld. silver och platina samt skriv

matcrielkungörelsen ()964: 504). Jag har tidigare. vid min anmälan av 

anslaget Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet, anmält vissa för

slag angående kontroll av färdigförpackade varor enligt lagen om volym 

och vikt. Vidare kommer en utredning om de framtida formerna för ädei

metallkontrollcn att påbörjas inom industridepartementet under våren 

1983. 

Avskiljande! av de uppgifter som förs till den nya myndigheten bör för 

provningsanstaltens del underlätta planering och genomförande av åter

stående verksamhet'. En översyn av denna har. som jag tidigare redovisat. 

påbörjats av statskontoret. Jag avser att senare redovisa de åtgärder som 

kan bli resultatet av denna översyn. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade ändrade riktlinjerna för organisa

tionen av av officiell provnings- och kontrollverksamhet samt 

mätteknisk verksamhet. 

2. till Miit- och provcentrum för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av I 000 kr. 

Verksamheten vid marintekniska institutet, SSPA 

Marintekniska institutet, SSPA. utför på uppdrag av myndigheter eller 

enskilda provningar och undersökningar av betydelse för skeppsteknik, 

sjöfart och övrig havsteknik samt i den mån institutets utrustning och 

förhållanden i övrigt medger det, andra provningar och undersökningar. 

Institutet bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhets

område. 

Institutet leds av en styreise. Chef för institutei är en generaldirektör. 

Institutet är organiserat på tre tekniska avdelningar. nämligen drifts- och 

verkstadsavdelningen. ritkontorsavdclningen och beräkningsavdelningen 

samt en administrativ avdelning. 

Den I juli 1982 fanns 166 anställda vid marintekniska institutet. 

Vid marintekniska institutet tillämpas programbudgetering med följande 

program. 

I. U ppdragsverksamhet 

2. Egen forskning 

3. Myndighetsuppgifter 
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Utöver uppdrag inom skeppsteknik och sjöfart som är SSPA:s traditio

nella verksamhet är SSPA numera starkt _engagerat i uppdrag inom olika 

havstekniska ornradcn. t. ex. utveckling och undersökningar av olika off

shore-projekt. undersökningar av okonventionella sjötrirnsportsystem 

samt förbättring av miljöskyddet till havs och liings kusterna. Den vidgning 

av SSPA:s verksamhet som skett och pågär har framför allt möjliggjorts 

genom tillkomsten av det nya manöver- och viiglahoratoriet (MDL). 

U ppdragsver_ksamheten utgörs i huvudsak av forsknings- och utveck

lingsarhetc men även mer rutinbetonade undersökningar förekommer. 

Uppdragsverksamhctcn förutsätts lämna full kostnadstäckning. Ersätt-

ning för utförda uppdrag utgår enligt de priser som institutet fastställer. 

Medel för verksamheten anvisas f. n. under följande anslag. 

I. Marintekniska institutet: Uppdragsvcrksamhet 

2. Marintckniska institutet: Bidrag till verksamheten 

3. Marintekniska institutet: Utrustning 

Anslag I är ett förslagsanslag som tas ·upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program I, 2 

och 3. I program 1 ingår även uppdragsforskning, dvs. sådan forskning 

som finansieras exempelvis av styrelsen för teknisk utveckling. Som intäkt 

under anslaget redovisas uppdragsintäktcr samt medel som i mån av behov 

tagits i anspråk från anslag 2. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till programmen 2 och 3. men även till att täcka eventuellt 

underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera institutets inves
teringar i mer kostnadskrävande utrustning. 

Anslag I får i princip inte belastas. För au lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten disponerar institu

tet en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 2.5 milj. kr. 

F 12. Marintekniska institutet: Uppdragsverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1000 

1000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster för verk

samheten vid marintekniska institutet. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den totala verk

samheten vid institutet (i 1000-tal kr.). 
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1981/!C 1982183 19t(l/84 
Utfall Beräknar 

Marin tekniska 
institutet Föredraganden 

Kostnader 
Program I 

U ppdragsverksamhet 33 735 36790 39 150 
Program 2 

Egen forskning 3 932 4195 5 735 
Program 3 

Myndighetsuppgifter I 157 1215 1255 
Extra ordinära 
kostnader 1104 

Summa kostnader 39928 42200 46140 

Intäkter 
Program I 30224 33 700 3(1750 

Statens bidrag 5089 5410 (1990 5 248 

Extra ordinära 
intäkter 2600 2200 1100 

Summa intäkter 37913 41310 44840 

Resultat -2015 -890 -1300 

Marintekniska institutet 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 har marintekniska insti

tutet som huvudförslag hemställt om ett bidragsanslag av 5290000 kr. Av 

detta belopp är 237 000 kr. pris- och löneomriikning. Därutöver har marin

tekniska institutet hemställt om en ökning av hidragsanslaget till 6 740000 

kr. Motiveringarna för detta framgår av följande programvisa redovisning. 

Marintekniska institutet föreslår vidare att den rörliga krediten i riks

gäldskontoret höjs från 2,5 till 6 milj. kr. 

Proi.;ram I. Uppdrai.;.1·1·erksamhct 

Den svenska varvsindustrins utveckling under 1970-talct har kraftigt 

förändrat marknadsbilden för SSPA. En nedgång i beställningar från 

svenska varv har skett under senare år. I stället har dock de utländska 

beställningarna totalt ökat under samma tid. 

Totalt sett har SSPA hittills lyckats upprätthålla en hög omsättning på 

uppdragsverksamheten. Pågående och förväntad utveckling främst inom 

det havstekniska området men även inom andra delar av verksamhetsom

rådet ger goda möjligheter för att efterfrågan på SSPA:s tjänster skall 

komma att öka ytterligare i framtiden. 

Den förändring som skett i uppdragsstrukturen har gjort att SSPA i allt 

högre grad har blivit beroende av utvecklingen på den utländska markna

den. Detta har i sin tur lett till att SSPA utvidgat och intensifierat sin 

marknadsföring utomlands. SSPA håller f. n. pt1 att bl. a. med hjälp av 

konsulter, som arbetar på uppdrag av Sveriges Exportråd. se över och 

utveckla marknadsföringsfunktionen. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 238 

SSPA arbetar och kommer i allt större utsträckning i framtiden att arbeta 

i konkurrens med utländska skeppsprovningsanstalter eller motsvarande 

organisationer där pris, kvalitet och leveranstider normalt är av avgörande 

betydelse för erhållande av uppdrag. Kunskaperna och kompetensen hos 

personalen samt de laboratorieresurser SSPA förfogar över ger SSPA goda 

förutsättningar att konkurrera framgångsrikt om uppdragen på marknaden. 

Inte minst tillgången till manöver- och våglaboratoriet, som är ett unikt 

tillskott till SSPA:s resurser, har förbättrat SSPA:s möjligheter härvidlag. 

Laboratoriet har även möjliggjort en breddning av verksamhetsområdet. 

SSPA:s kostnader har dock ökat kraftigt under senare år, bl. a. har 

tillkomsten av manöver- och våglaboratoriet gjort att de fasta kostnaderna 

ökat kraftigt. Med hänsyn till det rådande marknadsläget och till det 

uppbyggnadsskede SSPA f. n. befinner sig i har det inte varit möjligt för 

SSPA att få full kostnadstäckning på alla uppdrag. SSPA räknar därför 

med att inte kunna uppnå det ekonomiska målet full kostnadstäckning de 

närmaste åren. Med anledning härav har regeringen genom beslut den 8juli 

1982 medgivit SSPA vissa eftergifter budgetåren 1981/82-1985/86 vad 

gäller kravet på förräntning av utrustningskapitalet i manöver- och vågla

boratoriet. 

SSPA redovisar för budgetåret 1981/82 ett underskott i uppdragsverk

samheten på 3.5 milj. kr. före extra ordinära intäkter och kostnader. I syfte 

att förbättra institutets ekonomi planerar SSP A olika åtgärder för att dels 

öka effektiviteten och produktiviteten inom organisationen. dels genom en 

målinriktad satsning på marknadsföringen öka efterfrågan på SSPA:s 

tjänster. 
För att kunna effektivisera verksamheten krävs även en modernisering 

och förbättring av delar av den tekniska utrustningen. SSPA har i detta 

syfte tagit fram ett invcsteringsprogram. Vidare planerar SSPA en fortsatt 

utveckling av marknadsföringsfunktionen. 

Prowam 2. Egen fi1rsknin1.: 

En förutsättning för att SSPA skall kunna bedriva uppdragsverksamhe

ten framgångsrikt är att den håller en hög teknisk-vetenskaplig standard. 

Det är därför viktigt att det finns utrymme för en egen långsiktig forsk

nings- och utvecklingsverksamhet. Med hänsyn till den snabba tekniska 

utvecklingen inom verksamhetsområdet och till SSPA:s och den berörda 

svenska industrins konkurrensläge är det angeläget att denna forskning 

inte eftersiitts. 

Den egna forskningen finansieras med medel från bidragsanslaget. Detta 

har under senare år successivt minskat. vilket i sin tur lett till en minskning 

och omprioritering av den egna forskningsverksamheten. I nuvarande 

ekonomiska läge har SSPA nödgats att prioritera sådana forskningsaktivi

teter som endast på relativt kort sikt kan förbättra den ekonomiska situa

tionen. 
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I sin roll som forskningsinstitut anser emellertid institutet det angeläget 

att fä ett vidgat riskkapital för forsknings verksamheten som gör det möjligt 

för institutet att satsa på forsknings- och utvecklingsprojekt inom nya 

områden som på längre sikt kan komma att bli viktiga för svensk industri. 

Den arktiska miljön anses allmänt bli ett viktigt område för kommande 

utvinning av havsresurser. Detta kommer att ställa nya och annorlunda 

krav på de farkoster och andra konstruktioner som skall användas i dessa 

farvatten. För att bygga upp en beredskap inför kommande utveckling 

planerar institutet att starta ett forskningsprojekt angående marina aktivi

teter i arktisk miljö. För detta ändamål begär institutet en höjning av 

bidragsanslaget med 1450000 kr. för budgetåret 1983/84. Projektet avses 

att bedrivas i samarbete med svensk varvsindustri. I arbetet skall bl. a. 

ingå att klara ut behovet av och förutsättningarna för att anskafia ett 

islaboratorium. 

Program 3. Myndighet.rnppgifter 

Till myndighetsuppgifterna hänförs behandling av remisser och förfråg

ningai från departement och statliga myndigheter, diverse utredningar, 

studiebesök och visningar samt viss informations- och biblioteksverksam

het. För myndighetsuppgifterna beräknar institutet medelsbehovet till 

1255000 kr. för budgetåret 1983/84 enligt huvudförslaget. 

Föredragandens överväganden 

SSPA:s ekonomiska resultat har försiimrats de senaste åren. För budget

året 1981/82 redovisade SSPA en förlust på drygt 2 milj. kr .. vilket motsva

rar ca 5 % av de totala kostnaderna. 

Resultatförsämringen beror i första hand på de förändringar som skett 

och alltjämt pågår inom SSPA:s marknadsområden. Nuvarande svårighe
ter för Sveriges och Europas varvsindustri och rederinäring har gjort att 

efterfrågan inom framför allt shipping-områdct, som är SSPA:s traditi~nel
la och största verksamhetsområde, minskat. Samtidigt är konkurrensläget 

sådant att det inte varit möjligt att höja priserna på uppdragen i takt med 

kostnadsökningarna. 

Två områden som anses vara de mest expanderade och intressanta för 

SSPA är offshore samt fartyg och farkoster för marinmilitära ändamål. En 

förskjutning av verksamheten mot dessa områden har därför påbörjats. 

Detta ställer krav vad avser exempelvis marknadsföringsinsatser på nya 

marknader öch utveckling av kompetensen. SSPA har därför bl. a. utvid

gat och intensifierat sin marknadsföring och håller f. n. på att se över och 

utveckla marknadsföringsfunktionen. 

Vidare har projekten ändrat karaktär till att bli mer omfattande och 

komplexa. Den vidgning av SSPA:s verksamhet som skett och pågår har 

framför allt möjliggjorts genom tillkomsten av det nya manöver- och vågla

boratoriet (MDU som invigdes hösten 1980. Laboratoriet som är en tämli-
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gen unik resurs gör det möjligt för SSPA att göra fler och mer avancerade 

undersökningar inom såväl nuvarande som nya arbetsområden. Detta stäl

ler nya och annorlunda krav på organisationen, dels vad gäller rutiner för 

ett effektivt utnyttjande av MOL. dels vad gäller skapande av en effektiv 

och flexibel projektorganisation. Enligt SSPA:s bedömning är det dock 

inte möjligt att uppnå det ekonomiska målet full kostnadstäckning för 

MOL under de närmaste åren. I budgetpropositionen 1982 (prop. 1981/ 

82: 100 bil. 17 s. 181) förordade därför föredraganden att institutet skulle 

medges vissa eftergifter vad gäller kravet på avskrivning och föITäntning 

av utrustningskapitalet i MOL. På uppdrag av regeringen inkom institutet 

den 6 maj 1982 med förslag till plan för senareläggning av kapitalkostna

derna för laboratoriet. 

Regeringen beslöt den 8juli 1982 att SSPA för budgetåren 1981/82-1984/ 

85 får anstånd med att betala in lika stort belopp av räntekostnaderna för 

utrustningskapitalct som institutets underskott uppg<1r till, dock högst med 

2,6, 2,2, I, I resp. 0,5 milj. kr. för budgettiren under perioden. Efter 

budgetåret 1985/86 fastställs den ackumulerade skulden och läggs till insti

tutets förräntningspliktiga statskapital per den I juli 1986 och fö1Täntas 

enligt statens avkastningsränta. Skulden amorteras med 1/35 per år. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förutsättningarna för SSPA:s 

verksamhet väsentligen förändrats de senaste åren och att nya krav ställs 

på organisationen. Ett ytterligare förhållande som bör nämnas i detta 

sammanhang är att delegationen för samordning av havsresursverksamhe

ten (DSH) tagit fram ett program avsett att ligga till grund för de svenska 

insatserna på bl. a. havsteknikområdet. Då SSPA utgör en kvalificerad 
svensk resurs på detta område torde det även vara av betydelse att i en 
organisationsöversyn precisera den roll som SSPA kan fylla i en svensk 

havsteknisk satsning. 
Mot denna bakgrund har statskontoret. påbörjat en översyll' av SSPA:s 

organisation och arbetsrutiner. Översynen beräknas vara slutförd somma

ren 1983. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan till statsbudge

ten för budgetåret 1984/85. 

Då förutsättningarna för SSPA:s verksamhet ändrats på det sätt som jag 

nyss har anfört avser jag också att genomföra en sådan översyn av institu

tets målinriktning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marintekniska institutet: Uppdrag.1Terksamhet för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 13. Marintekniska institutet: Bidrag till verksamheten 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4837000 

5162 000 

5 248000 

Reservation 
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Som framgår av min redogörelse under anslaget till uppdragsverksamhet 

föreslår marin tekniska institutet att bidragsanslaget höjs till 6 740 000 kr. 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med 5 248 000 k~:

Anslaget har beräknats med_ utgångspunkt i huvudförslaget. 

Efter samråd med chefen för finansdepartementet förordar jag att den 

rörliga krediten i riksgäldskontoret höjs till 6 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ställa en rörlig 

kredit av högst 6000000 kr. till marintekniska institutets förfo

gande, 

2. till Marintekniska institutet: Bidrag till 1·erk.rnmheten för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 5 248 000 kr. 

F 14. Marintekniska institutet: Utrustning 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2368644 

1500000 

1500000 

Reservation 2 295-453 

Från anslaget bestrids institutets investeringar i mer kostnadskrävande 

utrustning. Utrustning som har anskaffats med anlitande av anslaget till
förs institutets utrustningskapital. Medel motsvarande avskrivning och 

förräntning av utrustningskapital omförs till särskild inkomsttitel på stats
budgeten. 

Marintekniska institutet 

SSPA arbetar på en marknad med stark internationell konkurrens, där 
laboratorieresurserna utgör viktiga konkurrensmedel. För att bibehålla 

och stärka SSPA:s konkurrenskraft är det nödvändigt att följa upp markna

den och anpassa SSPA: s resurser lill aktuella krav. Det innebär bl. a. 

aktiva insatser på att utveckla och förbättra befintliga laboratorieresurser 

och i lika hög grad de för verksamheten nödvändiga basresurserna (som 

produktion av försöksutrustning etc.). I ett långsiktigt perspektiv ställer 

marknaden krav på laboratorieresurser inom nya områden vilka till en del 

kan mötas genom förändringar av befintliga anläggningar. men vilka också 

fordrar nya anläggningar. Utveckling av nya laboratoreresurser har varit 

och bör vara en integrerad del av SSPA:s verksamhet. Denna utveckling 

16 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 14 
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har inneburit dels att marknaden har kunnat få sina önskemål bättre 

tillgodosedda, dels att SSPA tillfört marknaden nya ideer och aspekter. 

Detta innebär i sin tur att SSPA hittills har kunnat utveckla sina konkur

rensmedel - teknisk kvalitet, laboratorieresurser, leveranstid och pris - i 

positiv riktning. Institutet anser vidare att det är angeläget att denna 

utveckling fortsätter framgent. 

SSPA har för närvarande laboratorieresurser som rent formellt relativt 

väl täcker SSPA:s marknadsområden. Delar av dessa resurser är emeller

tid föråldrade och motsvarar ej längre de krav som ställs från marknaden. 

Den totala återanskaffningskostnaden exkl. lokaler är över 160 milj. 

kronor. vilket skall ställas i relation till utrustningsanslaget på 1,5 milj. 

kronor för budgetåret 1981/82. Om utrustningsanslaget hålls kvar på denna 

låga nivå kommer det att innebära en fortlöpande reell värdeminskning av 

institutets resurser. 

För att bibehålla och stärka SSPA:s konkurrenskraft anser institutet att 

det därför är nödvändigt att förnya och utveckla dess resurser medelst 

investeringar i ersättningar av befintlig utrustning och uppbyggnad av nya 

resurser. 

SSPA:s investeringsprogram har delats upp i dels upprustning och ut

veckling av befintliga resurser. dds helt nya laboratorieresurser. Här 

anges endast ett program för de mest angelägna investeringsbehoven avse

ende de befintliga anläggningarna. 

SSPA anser att följande objekt bör inrymmas i investeringsanslaget 

under den närmaste tioårsperioden: 

- ny vågbildare 

- modernisering, verkstadsutrustning 

- fördjupning MDL 

- ny mätvagn för skeppsprovningsrännan 

- ny mätsektion för kavitationstunnel 2 

- löpande komplettering av övrig utrustning speciellt vad avser offshore-

försök. 
För budgetåren 1983/84-1984/85 planerar institutet att anskaffa ny våg

bildare för skeppsprovningsrännan, viss modernisering av verkstadsut

rustningen samt viss komplettering av utrustning speciellt avpassad för 

offshoreförsök. Under perioden påbörjas även projektering av fördjupning 

av MDL, ny mätsektion för kavitationstunnel 2 samt. förbereds fortsatt 

mod,ernisering av verkstaden. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår SSPA att utrustningsanslaget för 

1983/84 höjs till 4 800 kkr. 

Föredragandens Öl'en•äganden 

Jag har tidigare vid min anmälan av anslaget Marintekniska institutet: 

Uppdragsverksamhet redogjort för de eftergifter i kravet på avskrivning 

och förräntning som gäller för institutets manöver- och våglaboratorium. 
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För kompletterings- och ersättningsanskaffning av utrustning under näs

ta budgetår har jag beräknat ett medelsbehov av 1,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marintekniska institutet: Utrustning för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 1500000 kr. 

F 15. Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

3100000 

3 200000 

3 700000 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IV Al är ett samfund av invalda leda

möter verksamma inom teknisk vetenskap, industriell produktion och 

ekonomi. IV A:s syfte är att till samhällets gagn främja ingenjörsvetenskap 

och näringsliv. Verksamheten inriktas på att följa. analysera och informera 

om den tekniska utvecklingen samt att skapa kontakter och initiera sam

verkan inom och mellan olika teknikområden. Bidraget, som i sin nuvaran

de form utgått sedan budgetåret 1968/69, (jfr prop. 1968: 68 s. 57. SU 

1968: 131, rskr 1968: 304) utgör statens stöd till IV A:s grundläggande verk

samhet. Denna verksamhet omfattar IV A:s ledningsfunktion, kontakt- och 

rådgivningsverksamhet och bibliotek, delar av IV A:s utrednings- och 

framtidsstudieverksamhet, IV A:s utlandssekretariat samt den utlands

orienterade kontakt- och informationsverksamheten. 

Jngenjiir.\"vetenskap.rnkademien 

Akademien beräknar att en oförändrad ambitionsnivå för anslaget krä

ver en uppräkning med 320000 kr. Därutöver har akademien hemställt om 
en ökning av bidraget med I 200000 kr. för en utökad utrednings- och 
informations verksamhet samt med I 200000 kr. för att utöka den statliga 

andelen av IV A:s finansiering. Vidare har IVA äskat I 700000 kr. som 
kompensation för avskaffad tjänstebrevsrätt. 

IV A beräknar kostnaderna för sin grundläggande verksamhet under 

innevarande budgetår till 18.2 milj. kr. Av detta belopp svarar staten för 

3.2 milj. kr.. dvs. 18 % av kostnaderna medan IV A själv svarar för reste

rande andel. Den övriga verksamheten vid IV A omfattar dels projektverk

samhet dels service till andra organ. 

IV A anser det angeläget att åstadkomma en ökad basfinansiering av 

projektverksamheten, bl. a. genom att en del av IV A:s egna medel frigörs 

för detta ändamål. Detta förutsätter att staten i högre utsträckning än f. n. 

finansierar den grundläggande verksamheten. 
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Föredragandens iiven·iiganden 

Jag har för nästa budgetår beräknat en höjning av statsbidraget till IVA 

med 0.5 milj. kr. Anslaget bör således räknas upp till 3,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår rikdagen 

att till Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 

1983/84 anvisa ett anslag av 3 700 000 kr; 

F 16. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

8380000 

8 495 000 

9 550000 

SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige är" centralorgan för den 

nationella standardiseringsverksamheten. Kommissionen utarbetar och 

fastställer svensk standard samt verkar för att denna används inom såväl 

offentlig verksamhet som i näringslivet. 

Kostnaden för verksamheten bestrids genom statsbidrag. kontantbidrag 

från näringslivet, ersättning från statliga verk m. fl. samt genom försäljning 

av standardpublikationer. Sedan budgetåret 1966/67 motsvarar statsbidra

get 60% av näringslivets kontantbidrag tinder det budgetår som föregår det 

då beslut om statligt bidrag fattas (jfr prop. 1966: I bil. 12. s. 42. SU 

1966: 10, rskr 1966: I()). 

SIS-Standardi.H'ringskommissiont;n i S1·erige 

Den sedan 1966 tillämpade regeln för beräkning av statens anslag till SIS 

innebär för budgetåret 1983/84 ett statsanslag motsvarande 60 % av nä
ringslivets kontantbidrag till verksamheten under budgetåret 1981/82. 

Näringslivets kontantinsatser till SIS och dess fackorgan under budget

året 1981/82 uppgick till 15030000 kr., vilket skulle motsvara ett statsan

slag till verksamheten under budgetåret 1983/84 med 60 % av detta belopp 

eller avrundat till 9020000 kr. 

SIS yrkar för budgetåret 1983/84 på ett allmänt statsanslag om 9020000 

kr. samt därutöver på ett tilläggsanslag om 400000 kr. för att nöjaktigt 

kunna genomföra sig ålagda arbetsuppgifter. 

Det av SIS nu yrkade allmänna statsanslaget- överstiger det statsanslag 

på 8495 000 kr. som beviljats för innevarande budgetår 1982/83 med 6,2 %. 

SIS framhåller att sistnämnda statsanslag endast var obetydligt högre 

(1,4%) än statsanslaget för budgetåret dessförinnan. Detta var en följd av· 

industrins utsatta läge under åren 1979 och 1980, vilket medförde en 

stagnation i näringslivets kontantinsatser under budgetåren 1979/80 och 

1980/81. Standardiseringsorganen har således varken under föregående 

eller innevarande budgetår kunnat fullt kompensera sig för kostnadssteg-
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ringen i Sverige avseende löner, varor och tjänster. Genom rationalisering

ar och prioriteringar har trots detta arbetet kunnat utföras i nöjaktig om

fattning. En noggrann planering inom SIS och fackorganen visar emellertid 

att det nu för 1983/84 yrkade totala statsanslaget 9420000 kr. - inkl. · 
tilläggsanslag 400000 kr. ,... utgör en förutsättning för att ett meningsfullt 

standardiseringsarbete skall kunna bedrivas i landets intresse. 

Föredragandens ö1•en·äganden 

Fr. o. m. nästa budgetår bör principen för beräkningen av statsbidraget 

ändras så att detta beräknas till 60% av näringslivets bidrag året innan 

bidragsåret. Denna princip medför att bidraget kommer att grunda sig på 

en preliminär beräkning av näringslivets bidrag under innevarande budget

år. Bidraget kan därför komma att behöva justeras i efterhand. Jag räknar 

med att en sådan justering i fortsättningen kommer att ske vid det närmast 

följande budgetårets anslagsberäkning. 

Genom denna åtgärd räknar jag med att bidraget till SIS i fortsättningen 

bättre kan anpassas till den rådande prisutvecklingen. 

SIS har beräknat att näringslivets bidrag för budgetåret 1982/83 kommer 

att uppgå till 15916000 kr. Jag beräknar således statsbidraget för budget

året 1983/84 till 60% av detta b.elopp. dvs. preliminärt 9 550000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 

1983/84 anvisa ett anslag av 9550000 kr. 

F 17. Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11366891 
6333000 

3000000 

Reservation 

Under detta anslag redovisas projekt för teknisk utveckling m. m. inom 

industridepartementets verksamhetsområde. 

Byggnadsstyrelsen 

I gällande investeringsplan finns uppförd en kostnadsram på 25.8 milj. 

kr. i prisläge den I januari 1981 för om- och tillbyggnad av lokaler för 

Svenska träforskningsinstitutet (STFI), etapp I (jfr prop. 1981/82: 100. bil. 

17 s. 194). 

I PM den 13 oktober 1981 redovisade byggnadsstyrelsen att kostnaden 

för om- och tillbyggnad av maskinhall uppgick till 19.5 milj. kr. i prisliige 

den I januari 1981. Byggnadsstyre!sen hade vidare i skrivelse den 18 maj 

1981 beräknat kostnaden för andra ombyggnadsarbeten för STFI till 6.8 · 

milj. kr. i prisläge den I januari 1981. Den sammanlagda kostnaden för de 
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båda projekten uppgår således enligt byggnadsstyrelsens beräkningar till 

(19,5 + 6,8 =) 26,3 milj. kr., dvs. 0,5 milj. kr. mer än den uppförda 

kostnadsramen. 

Maskinhallen färdigställdes i maj 1982 inom den av byggnadsstyrelsen 

angivna kostnadsramen. Byggnadsstyrelsen föreslår i avvaktan på en för

nyad redovisning av projektet att den i investeringsplanen uppförda kost

nadsramen 25,8 milj. kr. motsvarande 27,2 milj. kr. i prisläge den I januari 

1982 tills vidare förs upp i investeringsplanen. 

Föredragandens ö1·erväganden 

För nästa budgetår har jag beräknat detta anslag i enlighet med bygg

nadsstyrelsens förslag. 
Jåg förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe

ringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr. J 

Byggnadsobjekt 

Om- och tillbyggnad 
av lokalt::r för 
Svenska lrliforsknings
institutet m. m. 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medclsförhrukningen 

Summa 

Kostnadsram 

1981- 1982-
01-01 01-01 

25800 27200 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr. l 

Medelstillgang 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/84 (förslag) 

0 
6633 
2967 

9600 

Medelsförbrukning 

Faktisk 
t. o. m. 
1982-
06-30 

15000 

Beräknad 
för 

1982/83 

5500 

900 

4600 

1983/84 

6000 

I 000 

5000 

Beräknad medelsförbrukning 

1982/83 
1983/84 

4600 
5000 

9600 

Anslaget bör således föras upp med avrundat 3 milj. kr. för budgetåret 

1983/84. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnadsarbeten för teknisk utreckling m. m. för budgetåret 

1983/84 anvisa ett rescrvationsanslag av 3 000 000 kr. 

Byggstart Fiirdig-
ställande 

år/mån år/mån 

80 12 84 03 
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F 18. Stöd till industriellt utvecklingsarbete 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

150000000 

150000000 

150000000 
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Genom det stöd som lämnas av styrelsen för teknisk utveckling (STU) 

till teknisk forskning och utveckling söker staten bidra till att bl. a. skapa 

förutsättningar för nya produkter och processer inom industrin. I många 

fall. särskilt för större projekt. gäller emellertid att betydande tekniska och 

marknadsmässiga risker kan kvarstå även sedan projekten har passerat 

den del i utvecklingskedjan där stöd från STU kan komma i fråga. För att 

möjliggöra statligt stöd även i detta senare utvecklingsskede inrättades den 

t juli 1979 stiftelsen Fonden för industriellt utvecklingsarbete - Industri

fonden (prop. 1978/79: 123 bil. I, NU 1978/79:59, rskr 1978/79:415). 

Fonden har till ändamål att genom stöd enligt förordningen ( 1979: 630) 

om statligt stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete (omtryckt 

1980: 470) stödja utveckling av nya produkter. processer och system för 

industriell produktion (industriellt utvecklingsarbete). Fonden skall på be

gäran av regeringen avge yttranden i andra ärenden rörande statligt stöd till 

industriellt ut vecklingsarbete. Fonden skall vidare ta emot ansökningar om 

stöd enligt förordningen (1981: 923) om stöd genom Fonden för svensk

norskt industriellt samarbete och bereda ärenden åt denna fond (jfr prop. 

1980/81: 189). 

Fonden tillfördes budgetåret 1979/80 ett grundkapital av 300 milj. kr. 

Industrifondens praktiska verksamhet inleddes i slutet av år 1979. Indu

strifonden har hittills fattat beslut om lån eller bidrag till mer än 45 projekt 

och det sammanlagda åtagandet uppgår till ca 430 milj. kr. 

Riksdagen har våren_ 1981 beslutat att fonden under vart och ett av 

budgetåren 1981/82-1983/84 skall tillföras ett kapitaltillskott om 150 milj. 

kr. (prop. 1980/81: 130, NU 1980/81:64, rskr 1980/81:425). 

I ndus trijimden 

Industrifondens beslut om stöd under budgetåren 1980/81 och 1981/82 

omfattade ett belopp på ca 200 milj. kr. för vardera året. 

De medel som Industrifonden kunde disponera för stöd vid ingången av 

det nu pågående budgetåret uppgick till cirka 290 milj. kr. Härtill kommer 

de ränteintäkter som inflyter t. o. m. den 30 juni 1983 och som beräknas 

uppgå till ca 50 milj. kr. 

Antalet ansökningar har under den senaste tiden ökat kraftigt varför 

styrelsen avser att inrikta verksamheten under innevarande budgetår mot 

en stöd volym på ca 250 milj. kr. 

Under förutsättning av ett kapitaltillskott till fonden för nästa budgetår 

på 150 milj. kr. kommer det då att vara möjligt att, med den reservation på 
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ca 90 milj. kr. som sålunda uppkommer vid innevarande budgetårs slut. 

lämna stöd på reellt samma nivå även under budgetåret 1983/84. Någon 

reservation kommer därefter inte att kvarstå utan en fortsatt motsvarande 

aktivitet efter den I juli 1984 förutsätter ytterligare kapitaltillskott. trots att 

en betydande återbetalning av utlånade medel då kan påräknas. 

I enlighet med riksdagsbeslutet våren 1981 anhåller Industrifonden att 

ett kapitaltillskott av 150 milj. kr. tillförs fonden den I juli 1983. 

Föredragandens överl'iiganden 

I enlighet med den treårsplan för medelstillskott till Industrifonden som 

riksdagen har godkänt förordar jag att för budgetåret 1983/84 150 milj. kr. 

ställs till Industrifondens fö1fogande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till industriellt ufl·eckling.rnrbete för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 150000000 kr. 

F 19. Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

37 500000 

37 500000 

37 500000 

Den 25 mars 1981 undertecknades i Oslo ett avtal mellan Sveriges 

regering och Norges regering om ekonomiskt samarbete. särskilt på indu

stri- och energiområdena, m. m. Samtidigt träffades överenskommelse om 

tre protokoll till avtalet. Avtalet och protokollen har godkänts av riksdagen 
(prop. 1980/81:189. NU 1980/81:65. rskr 1980/81:427) och därefter ratifi

cerats. 
I ett av de tre protokollen till samarbetsavtalet överenskom Sveriges 

regering och Norges regering att gemensamt bilda en fond för svensk
norskt industriellt samarbete. Fonden. som har formen av en stiftelse, 

inrättades genom regeringsbeslut den 20 augusti I 981. 

Fonden har till ändamål att genom lån stödja samarbetsprojekt mellan 

svensk.a och norska företag som syftar till teknisk eller marknadsmässig 

utveckling av sådana företag på det industriella området. 

Enligt protokollet skall parterna tillsammans tillskjuta 250 miljoner 

svenska kronor till fonden. Av beloppet till skjuter Sverige 37 .5 miljoner 

svenska kronor per den 1 januari 1982 .. 1983, 1984 och 1985. Resterande 

belopp tillskjuts till 50% av Sverige och 50% av Norge vid tidpunkter som 

parterna senare kommer överens om. 

Det belopp som Sverige skall tillskjuta år 1984 bör anvisas på statsbud

geten för budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till srensk-norskt industriellt samarhete för budgetåret 

I 983/84 anvisa ett reservationsanslag av 37 500 000 kr. 
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F 20. Energiforskning 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

171659938 

I 000 

I 000 

Reserva1ion 

249 

5 948 323 

1 Avser kassamässig minskning av reservationen. Utgifterna under hudgetärct 1981/ 
82 uppgick till 26.Hll7696 milj. kr. 

Under anslaget redovisas utgifterna för statens stöd till forskning och 

utveckling på energiområdet inom ramen för Huvudprogram Energiforsk

ning. 

Ett tredje treårsprogram för forskning och utveckling på energiområdet 

beslöts av riksdagen våren 1981 (prop. 1980/81:90 bil. I. NU 1980/81:60. 

rskr 1980/81: 381 ). Beslutet innebar att riktlinjer för omfattning, inriktnirig 

och genomförande av verksamheten inom Huvudprogram Energiforskning 

under budgetåren 1981/82-1983/84 lades fast. Vidare medgavs att 1400 

milj. kr., utöver under budgetåret 1980/81 ej disponerade medel. får använ

das för huvudprogrammet under samma period. 

I enlighet med beslutet finansieras verksamheten inom huvudprogram

met fr. o. m. budgetåret 1981 /82 genom en del av den särskilda avgiften för 

oljeprodukter enligt lagen ( 1973; 1216) om särskild avgift för oljeprodukter. 

Den för energiforskningsprogrammet avsedda delen av nämnda avgift upp

går f. n. till 31 kr. ·per m3 motorbrännolja. t!ldningsolja och bunkerolja. 

Avgiftsmedlen avskiljs och fonderas hos riksgäldskontoret i en särskild 

fond, benämnd energiforskningsfonden. från vilken medlen tillförs detta 

anslag. För verksamheten har under innevarande budgetår på statsbudge

ten upptagits ett formellt belopp av I 000 kr. under detta anslag. 

Huvudprogram Energiforskning är indelat i sex program. Av dessa är· 

programmen 1-4 i sin tur uppdelade på delprogram. En utförlig redovis

ning av gällande mål och medclsramar m.m. återfinns i prop. 1980/81:90 

bil. I (s. 457 f.J. Min framställning i det följande är därför kortfattad pä 

dessa punkter. 

Jag har tidigare under anslaget' E I. Statens eriergiverk:· Förvaltnings

kostnader redogjort för den nya myndighetsorganisationen på energiområ

det. Som jag då nämnde inrättades i enlighet med statsmakternas beslut 

(prop. 1981/82: 100 bil. 17, NU 1981/82:30, rskr 1981/82:356) den I juli 

1982 energiforskningsnämnden för långsiktiga och övergripande uppgifter 

vad gäller energiforskning. Samtidigt upphörde verksamheten vid delega

tionen (I 1975: 02) för energiforskning. 

Programansvariga organ m.fl. 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU ). transportforskningsdelegationen 

(TFDJ, statens råd för byggnadsforskning (BFR). nämnden för cnergipro

duktionsforskning (NE). energiforskningsnämnden <Efnl. naturvetenskap

liga forskningsrådet (NFRJ samt Studsvik Energiteknik AB har inkommit 
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med anslagsframställningar avseende energiforskningsprogrammet för 

budgetåret 1983/84. Föreslagna belopp framgår av följande sammanställ
ning (milj. kr.) 

Program (programansvarigt organ 
el. motsv.) 

I. Energialil'iindning i i11d11.1tridlu pro
cesser m. m. <STU) 

2. Energiam·ändning för trw1sporta och 
.rnmfiird~:el (fFD. STU) 

3. Energium·ä11d11i11g fiir bebyggelse 
!BFR. STU) 

4. l:."r1ergitil(fiirsel (N E, Efn 1) 

5. Allmiina energi.l"ystemstudier ( Efnl 
6. Energirelaterad gr1111dj(Jnkni11g. varav 

- ~FR . 
- STU 
- Studsvik Energiteknik AB 

Anvisat 
1981/82 

50 

19.3 

75 
204.7 

7 
14 
7.5 
3 
3.5 

Anvisat 
1982/83 

56 

22.3 

89 
264.8 

9.6 
16.5 .· 
8 
4.5 
4 

Förslag enligt 
anslagsframställ
ningarna 1983/84 

65 

28.4 

106,5 
238.68 

10 
18.49 
10,49 
4 
4 

1 Fr. o. m. budgetåret 1982/83 har ansvaret för delprogrammen Teknikbevakning 
och Fusionsenergi övergått från N E till Efn. 

STU. TFD. Efn och St11dsvik Energiteknik AB föreslår i sina resp. 

anslagsframställningar att verksamheterna inom de program för vilka de 

har huvudansvaret. fortsätter i huvudsak enligt av statsmakterna tidigare 

givna riktlinjer. 

BFR anmäler ökat medelsbehov för programmet Energianvändning för 

bebyggelse. De ökade resurserna avses användas för utvecklingsarbete för 

att klarlägga energisystems tekniska och ekonomiska egenskaper. 
NE anmäler att ytterligare insatser kan bli erforderliga för att nå målen 

inom delprogrammet Skogsbränslen-Torv. N E anmäler vidare att ytterli
gare insatser utöver nu planerad verksamhet är nödvändiga inom delpro

grammet Bränsleförädling för främst fortsatt kompetensuppbyggnad och 

utveckling av försöksanläggningar för förgasning och förvätskning av i 

första hand inhemska bränslen. 

NFR föreslår en höjning av rådets delpost inom programmet Energirela

terad grundforskning. Medlen avses användas för grundforskningsinsatser 

för <1tt stötta det nationella FoU-programmet inom områdena materialtek

nik och bioteknik. Dessa områden kommer enligt rådet att utgöra grunden 

för framtida system för omvandling och lagring av energi. 

Förutom behov av medel under budgetåret 1983/84 tar STU. BFR. NE 

och Efn upp behovet av att under samma budgetår få göra åtaganden i 

samband med stöd till forsknings- och utvecklingsarbete även för kom

mande budgetår. Jag återkommer strax härtill. Vidare lämnas viss närmare 

redovisning för planerad verksamhet och medclsbchov för skilda delpro

gram för att genomföra forskningsprogrammet enligt de av statsmakterna 

beslutade riktlinjerna. 

Efn har yttrat sig över anslagsframställningarna dels vad gäller medels-
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tilldelningen under de olika programmen för budgetåret 1983/84. dels vad 

gäller åtaganden för därpå följande budgetår. Yttrandet gäller i allt väsent

ligt frågor. i vilka det ankommer på regeringen att besluta. 

Organi.rntionskommitten.fi'ir statens energi1·erk m . .fl. or[;:an inom 

energiområdet (OKEJ 

Som jag tidigare har redogjort för vid min behandling av anslagen E I. 

Statens energiverk: Förvaltningskostnadcr och E 2. Statens energiverk: 

Utredningar m. m. och information. har OKE lämnat förslag till överfö

ringar av vissa medel från energiforskningsanslaget till anslagen E I. och 

E 2. Bakgrunden tiil detta är att NE:s verksamhet förs över till statens 

energiverk och att medel för därmed sammanhängande kanslikostnader 

m. m. har inräknats i den treårsram som enligt riksdagens beslut gäller för 

energiforskningsprogrammet. 

Föredraganden.i· överväganden 

Forskniilg och utveckling inom energiområdet är ett viktigt led i energi

politiken. Omfattande insatser görs i statlig regi. Samordnade statliga 

insatser för forskning och utveckling inom energiområdet har gjorts inom 

ramen för Huvudprogram Energiforskning sedan år 1975. 

Genom riksdagsbeslutet våren 1981 har riktlinjer för omfattning. inrikt

ning och genomförande av verksamheten inom huvudprogrammet lagts 

fast. Riktlinjerna innebär väsentligen att verksamheten koncentreras till 

sådana för vår energiförsörjning angelägna och fruktbara utvecklingslinjer 

som kan leda till ett kommersiellt utnyttjande och ge betydelsefulla bidrag 

till energiförsörjningen redan på kort och medellång sikt. Samtidigt bibe

hålls bevakning, nationellt och internationellt. av den tekniska utveckling

en även på andra områden. så att kompetens vidmakthålls på omrf1den som 

främst på lång sikt kan få betydelse för vår energisituation. 

Nästa budgetår är det sista i den beslutade treårsperioden 1981/82-1983/ 

84. Regeringen har givit de programansvariga organen och Efn i uppdrag 

att under år 1983 utarbeta och redovisa underlag för planeringen av energi

forskningen efter utgången av nämnda treårsperiod. Verksamheten med 

stöd till forskning och utveckling bör under nästa budgetår fortsätta i 

enlighet med de fastlagda riktlinjerna. Efter samråd med. chefen för bo

stadsdepartementet har jag för budgetåret 1983/84 beräknat visst utrymme 

för experimentbyggande för byggande av prototyper av försöksanslägg

ningar. Den närmare fördelningen av medel mellan olika program och delar 

därav. liksom den närmare programindelningen, fastställs av regeringen. 

Från detta anslag bör också, som jag tidigare har förordat, bestridas en 

del av förvaltningskostnaderna och en del av kostnaderna för utredningar 

m. m. och information vid statens energiverk. Enligt mina beräkningar 

behöver för detta ändamål under nästa budgetår överföras 5 504 000 kr. till 

anslaget E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnadcr och 4002000 kr. 
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till anslaget E 2. Statens energiverk: .Utredningar m. m. och information. 

Riksdagsbeslutet varen 1981 innehöll bl. a. en treårsram för Huvudpro

gram Energiforskning om 1400 milj. kr. för budgetåren 1981/82-1983/84. 

Mot bakgrund av de ställningstaganden som jag har redovisat i det föregå

ende beräknar jag medclsbehovet inom denna ram för nästa budgetår till 

500 milj. kr. Anslaget tillförs som jag redan har nämnt medel genom en del 

av den särskilda avgiften för oljeprodukter. Det bör därför liksom under 

innevarande budgetar föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. för 

nästa budgetår. Härutöver har under nionde huvudtitelns anslag Naturve

tenskapliga forskningsrådet föreslagits vissa medel för svensk fusions

forskning. Statsrådet I. Carlsson har .. efter samråd med mig, beräknat 

dessa till 5 368000 kr. för budgetåret 1983/84. 

De programansvariga organen har för sin planering och organisation av 

insatserna inom huvudprogrammet behov av att kunna göra !leråriga åta

ganden. Jag beräknar behovet härav till 310 milj. kr. för åtaganden avseen

de budgetåret 1984/85. 150 milj. kr. för åtaganden avseende budgetåret 

1985/86, 75 milj. kr. för åtaganden avseende budgetåret 1986/87 och 35 

milj. kr. för åtaganden avseende budgetåret 1987/88. Jag förordar att rege

ringen inhämtar dessa bemyndiganden av riksdagen. Lämnas bemyndi

gande ankommer det på regeringen att meddela de närmare föreskrifter 

som erfordras. 

Med hänvisning till vad jag har anfört ·hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1983/84 ikläda staten 

ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till forskning och 

utveckling inom energiområdet som, inberf,knat redan fattade 

beslut, innebär åtaganden om högst 310000000 kr. för budget

året 1984/85, högst 150000000 kr. för budgetåret 1985/86. högst 

75000000 kr. för budgetåret 1986/ 87 och högst 35000000 kr. för 

budgetåret 1987/88, 

2. till Energ{forskning för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 

Verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

Studsvik Energiteknik AB är statens största samlade resurs för energi

tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Bolaget har ca 900 anställda i 

Studsvik och Nyköping. Inom svenska dotterbolag och delägda bolag. 

bl. a. Svensk Drivmedelsteknik AB (tidigare Svensk Metanolutveekling 

AB) och Alnor Instrument AB, arbetar omkring 60 personer. Närmare 

redogörelser för bolagets verksamhet m. m. har lämnats i prop. 1977/ 

78: 110 om energiforskning m. m. (s. 96 och s. 163), prop. 1979/80: 18 om 

meddstillskott till Studsvik Energiteknik AB och i prop. 1981/82: 115 om 

anslag till Studsvik Energiteknik AB. m. m. 
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R2-reaktorn i Studsvik togs i ·drift år 1960. Den är i huvudsak en mate

rialprovningsreaktor men utnyttjas ocksä för hl. a. industriell neutronhe

strålning och för reaktorkemiska experiment samt som neutr,mkälla för 

allmänna forskningsiindamål. I Studsvik finns också ett avancerat bränsle

laboratorium som medger arbete med mycket starkt radioaktiva prover. 

t. ex. bestrålade preparat. I Studsvik har under de senaste åren bl. a. med 

stöd från nämnden för energiproduktionsforskning byggts upp betydande 

resurser inom områdena förbrännings- och förgasningsteknik. En fast

bränslepanna med s. k. snabb fluidiserande bädd har nyligen tagits i drift. 

En förgasningsreaktor för försök med biomasssa och torv är under igång

körning. 

F 21. Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

80000000 
58200000 

42500000 

Från anslaget lämnas statens bidrag till verksamheten inom Studsvik 

Energiteknik AB. 

Studsvik Energiteknik AB 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 konstaterar bolaget att 

verksamheten fortsätter att konsolideras planenligt. För innevarande bud

getår beräknas rörelsen lämna ett överskott före extraordinära poster. 

Den operativa verksamheten inom bolaget utvecklas i huvudsak enligt 

de strategiska planerna. Division Energiteknik har genomfört väsentliga 

delar av kompctcnsupphyggnaden inom sina nya huvudområden: främst 

bör här nämnas bränslelaboratoriet, miljöverksamhcten och ny uppvärm

ningsteknik. För division Kärnteknik utvecklas de internationella markna

derna för reaktorbränsle- och säkerhetsteknik mycket positivt samtidigt 

som moderniseringen av anläggningarna i Studsvik förbereds. Övriga re

sultatenheter har efter omorganisationen konsoliderat verksamheten och 

väl innehållit uppsatta mål. 

Behovet av driftsbidrag fördelar sig liksom tidigare på tre avsnitt: 

- R2-reaktorn 

- biblioteket 

.:... lokaliseringsbetingade kostnader. 

Bolaget har träffat ett treårigt avtal med kärnkraftföretagen om utnytt

jandet av resurser och tjänster från bränslelaboratoriet. Kraftföretagen har 

också accepterat att bolaget tillämpar marknadsmässiga priser för bestrål

ningstjänstcr från R2-reuktorn. Genom en fortsatt satsning på den interna

tionella marknaden för bränsleprovning och industriella bestrålningstjäns-
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ter samt genom den nu träffade uppgörelsen med den svenska kärnkraft

industrin kommer enligt bolagets bedömning behovet av driftbidrag att 

successivt kunna reduceras. 

Regeringen beslöt den 29 april 1982 med statens kärnkraftinspektions 

(SKI) tillstyrkan att meddela koncession för drift av reaktorn med nuva

rande tank intill utgången av juni 1984. 

Bolagets styrelse har fattat beslut om att anskaffa en ny reaktortank, 

som planeras att bli installerad sommaren 1984. I anslutning härtill kom

mer bolaget att ansöka om koncession förfortsall drift av R2-reaktorn. 

Studsvik Energiteknik AB bi::räknar i sin framställning medelsbehovet 

för budgetåret 1983/84 för täckande av kostnader för grundläggande forsk

ning samt av underskott vid drift av R2-reaktorn till 15 milj. kr. 

Riksdagen uttalade våren 1982 att det är angeläget att regeringen så snart 

som möjligt återkommer till riksdagen med förslag rörande R2-reaktorns 

framtid (NU 1981/82:38, rskr 1981/82:414). 

Bihlioteket i Studsvik är ett centralt specialbibliotek och svarar för 

insamling och inmatning av nationellt material till ett flertal internationella · 

informationssystem. Den nationella delen utgör en dominerande del av 

bibliotekets totala verksamhet. Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 be

räknas av bolaget till 4.5 milj. kr. 

Bolaget begär 5 milj. kr. för budgetåret 1983/84 för /okaliserinr:sbetinga

de kostnader. Härmed avses de extra kostnader jämfört med tätortslokali

sering som verksamhet i form av uppdragsforskning och leveranser av 

tjänster och produkter ej kan bära. Huvuddelen av dessa är utgifter för 

busstransporter av de anställda, som inte kan utnyttja allmänna samfärds

medel. 
Bolaget framhåller forsknings- och utvecklingsverksamhetens avgöran

de betydelse för bolagets nya strategiska inriktning. 

För energirelaterad grundj(>rskning har Studsvik Energiteknik AB be

gärt 4 milj. kr. - Denna fråga har behandlats under anslaget F 20. Energi

forskning. 
Bolaget har successivt etablerat relationer med och funnit formerna för 

ett samarbete med industrin om branschrelaterad forskninr: och utl'eck

ling. Verksamhetsvolymen ökar i takt med i.ltt nya intressenlt!r engageras. 

Inom det kärntekniska området ligger tonvikten på säkerhetsforskning. 

kärnbränsleutveckling och avfallsteknik. Arbetet bedrivs i samverkan med 

den svenska kärn kraftindustrin och berörda myndigheter. Ofta kan samar

betet utvidgas att omfatta ledande företag och institutioner i utlandet. 

På det icke kärntekniska området sker en snabb utveckling av bransch

relaterad forskning inom flera för företaget viktiga_ teknikområden såsom 

bränsleteknik, korrosion, termostabila plaster och fjärrvärmeteknik. 

Bolaget framhållet det angelägna i att denna satsning på egen och 

branschrelaterad forskning och utveckling kan fortsätta planenligt och 

uthålligt. Bolaget beräknar medclsbehovet för budgetåret 1983/84 till 25 

mjlj. kr. 
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Bolaget begär vidare medelstillskott för företagsutl'eck/ing vilken utgör 

ett viktigt led i förändringen av bolagets struktur. Kapital som genereras av 

rörelsen måste enligt bolaget i första hand reserveras för åtgärder för 

vidareutveckling och revitalisering av redan etablerad verksamhet. 
Nya produkt- och marknadsområden kräver ytterligare kapitalresurser. 

Dylika ofta riskfyllda investeringar i utveckling och marknadsföring bör 

enligt bolagsledningens uppfattning inte belasta bolagets soliditet genom 

aktivering i balansräkningen och upplåning. Därför äskas medel i form av 

ägartillskott för detta ändamål. Behovet för budgetåret 1983/84 beräknar 

bolaget till 10 milj. kr. 

Bolagets beräkning av medelsbehov under anslaget Bidrag till verksam

heten vid Studsvik Energiteknik AB för budgetåret 1983/84 framgår av 

följande tabell (milj. kr.). 

Driftbidrag 
R:!-reaktorn 
Lokaliseringsbetingade kostnader 
Bibliotek 

Forskning och samarbete 
Egen och branschrelaterad forskning 

198318-l 
15 
5 
4.5 

24,5 

och utveckling 25 

Färetag.rntveckling 10 

Totalt 59,5 

Föredragandens 1Ji·erväganden 

Från att tidigare ha varit helt anslagsfinansierad har en successivt ökad 

del av verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. tidigare AB Atom
energi, kommit att finansieras kommersiellt genom intäkter från uppdrag 
och tjänster. De internationella uppdragen har dessutom kommit att inta en 

betydelsefull roll i markriadsbilden. Samtidigt har bolaget i enlighet med 

statsmakternas intentioner gjort betydande satsningar utanför kärnener

giområdet, främst områdena kolteknik. förbrännings- och förgasningstek
nik samt solenergiteknik. 

De planer för .omstrukturering. rationalisering och andra resultatförbätt

ringar som låg till grund för de betydande kapitaltillskott som staten har 

lämnat bolaget under budgetåren 1979/80 och 1980/81. har i huvudsak 

uppfyllts eller överträffats. Genom satsningar på företagsutveckling har 

personal omskolats och utbildats. specialister inom nya verksamhetsområ

den har rekryterats och strategiskt forsknings- och utvecklingsarbete har 

initierats. Bolaget har vidare förvärvat teknik och andelar i företag för att 

därmed snabbare uppnå en marknadsposition. Kommersiellt lovande pro

duktideer har vidareutvecklats och vissa har sedan kunnat introduceras 

med framgång på en internationell marknad. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 256 

Bolagets lönsamhet och finansiella ställning har väsentligt förbättrats. 

Under 1981/82 lämnade verksamheten ett rimligt överskott. Marknaden för 

företagets tjänster har kunnat breddas främst genom ökad försäljning till 

utlandet av bränsleprovning och industriell bestrålning. Detta tillsammans 

med avtalet med svensk kärnkraftindustri om utnyttjande av bränslelabo

ratoriet i Studsvik samt en marknadsmässig prissättning av bestrålnings

tjänster från R2-reaktorn, har skapat förutsättningar för att på normalt sätt 

- i bolagets styrelse - fatta beslut om denna verksamhets fortsatta omfatt

ning och inriktning. Jag anser därför inte att det nu längre är påkallat att 

vidta några åtgärder med anledning av riksdagens uttalande våren 1982 om 

R2-reaktorns framtid (NU 1981/82: 38, rskr 1981/82: 414). 

Jag beräknar mot bakgrund av vad jag nyss har anfört medclsbehovet för 

budgetåret 1983/84 på följande sätt (milj. kr.). 

Bidrag till drift av R2-reaktorn I 5 
Täckning av lokaliseringbetingade kostnader 5 
Bidrag till drift av Studsviks bibliotek 4.5 
Medel för forsknings- och utvecklingsarhete 18 

42.5 

Anslaget bör således föras upp med 42,5 milj. kr. Det bör ankomma på 

regeringen att meddela de särskilda föreskrifte·r som kan komma att erford

ras för anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra,.; till 1·erk.rnmheten l"id Sttlll.1Tik Energiteknik AB för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 42 500 000 kr. 

F 22. A neckling av forskningsreaktorer m. m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

10000000 

16500000 

5750000 

Studsvik Energiteknik AB beviljades under detta anslag 10 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82 och 15 milj. kr. för budgetåret 1982/83 för avvecklingen 

av forskningsreaktorn R I. Därtill har under samma anslag för budgetåret 

1_982/83 anvisats ytterligare 1,5 milj. kr. för projektering av avveckling av 

forskningsreaktorcrna RO och KRITZ i Studsvik samt för vissa andra 
avvecklingsåtgärder. 

Studsvik Ener,.;iteknik AB 

Bolaget redovisar att nedläggningsarbetet med R I-reaktorn har· fortsatt 

planenligt såväl tekniskt som ekonomiskt och skall i huvudsak vara avslu-
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tat under innevarande budgetår. Nedläggningsarbetena med forsknings

reaktorerna RO och KRITZ beräknas ta sin början under budgetåret 1983/ 

84. då projekteringsfasen är slutförd. För detta ändamål begär bolaget för 

1983/84 4 milj. kr. Därutöver begär bolaget 4.75 milj. kr. för avveckling av 

vissa laboratorier samt för täckning av vissa driftko.stnader för existerande 

avfall. I den sistnämnda posten har inkluderats 3 milj. kr. för upparbetning 

av bränsleelement från Ågestareaktorn. Utöver hittills anvisade medel 

begär således bolaget sammanlagt 8, 75 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Föredraga11dens iil'erväganden 

Jag noterar med tillfredsställelse att avvecklingen av R I-reaktorn fortgår 

planenligt. Nedläggningsarbetet med forskningsreaktorerna RO och 

KRITZ bör fullföljas i enlighet med bolagets förslag. Förhandlingar pågår 

mellan bolaget och statens vattenfallsverk om ansvaret för restkostna

derna med anledning av tidigare verksamhet med Ågestareaklorn. I avvak

tan på att en uppgörelse träffas om detta är jag inte nu beredd att tillstyrka 

de 3 milj. kr. som bolaget har begärt för upparbetning av bränsleelement 

från Ågestareaktorn. 

Mot bakgrund av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till A 1'\'eckling av forskni11gsreaktorer m. m. för budgetåret 1983/ 

84 anvisa ett reservationsanslag av 5 750000 kr. 

F 23. Anläggningar för radioaktivt avfall i Studsvik, m. m. 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

14200000 
113800000 

44200000 

1 Förslag i prop. 1982/83: 101 bil. 8 

Under detta anslag har på tilläggsbudet Il till statsbudgeten för budget

året 1981/82 anvisats ett reservationsanslag avl4200000 kr. (prop. 1981/ 

82: 101 bil 8, NU 1981/82: 22, rskr 1981/82: 152). Medlen avsåg att täcka 

kostnader för förprojektering, projekteringsinsatser. visst beställningsar

bete m. m. för anläggningar för hantering och förvaring av låg- och medel

aktivt avfall i Studsvik 03.3 milj. kr.) samt vissa uppstädningsinsatser av 

akut karaktär (0,9 milj. kr.). De anvisade medlen beräknades täcka kostna

der t. o. m. 1982 års utgång. De 13,3 milj. kr. som avser medel för projek

teringsarbete etc .. har ställts till bolagets disposition som ränte- och amor

teringsfritt lån. De resterande 0,9 milj. kr. har utgått i form av bidrag. 

Studs vik Energiteknik AB har av industridepartementet anmodats att till 

17 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga J.j 
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den I november 1982 inkomma med en uppdaterad invcsteringsplan för 
avfallsanläggningarna i Studsvik. 

Studsl"ik Energiteknik AB 

Studsvik Energiteknik AB inlämnade den 21 december 1979 en ansökan 

om tillstånd enligt atomenergilagen ( 1956: 306) för drift av de befintliga 

anläggningarna för bearbetning och lagring av radioaktivt avfall i Studsvik. 

I regeringsbeslut den 17 december 1981 erhöll Studsvik tillstånd för drift av 

dessa till utgången av år 1983. För tillstånd till fortsatt drift därefter 

krävdes att Studs vik före utgången av år 1982 inlämnar en redovisning av 

planen:dc åtgärder med tillhörande tidplan. 

I skrivelse den 29 oktober 1982 föreslår bolaget en lösning av avfallsfrå

gorna i Studsvik och hemställer om lån för finansiering av investeringar 

avseende bolagets avfallsanläggningar. 

Bolaget redovisar föijande typer av åtgärder som krävs för fortsatt 

drifttillstånd: 
- Uppförande av nya anläggningar 

- Komplettering och upprustning av befintliga anläggningar 

- Behandling och hantering av lagrat avfall 

- Transport av avfall till slutförvaren för reaktoravfall (SF~l resp. slutför-

varen av långlivat avfall (SFU 

- Slutförvaring av avfallet i SFR och SFL. 

Uppförande av nya anläggningar krävs för att behandla främst medelak

tivt fast och vätskeformigt avfall samt bränslerester inför mellanlagring, 

transport och slutförvaring. De nya anläggningarna omfattar en behand
lingsanläggning, ett i bergrum förlagt mellanlager samt en hamn anpassad 

för ett speciellt ro-ro-fartyg. 

Utöver dessa helt nya anläggningar krävs viss komplettering och upp

rustning ai· heflntliga anläggningar. 

Obehandlat avfall förvaras i Studsvik i olika lager. Säkerhetsmyndighe

terna kräver nu viss behandling och hantering av lagrat aifal/. Det innebär 

att bolaget måste behandla allt avfall som ännu ej getts en form lämplig för 

mellanlagring, transport och slutförvaring. 

Fr. o. m. år 1990 räknar bolaget med viss transport av aifallfrån mellan

lager till s/utförvaren SFR och SFL. Eventuellt kan då ytterligare behand

ling bli aktuell av tekniska eller ekonomiska skäl. Allt avfall som kräver 

strålskärmad transport fraktas per båt men övrigt avfall kan eventuellt 

köras med bil. 
Det är inte möjligt att redan nu specifiera de tekniska kraven på avfall för 

slutförmring i SFR och SFL. Bolaget planerar därför efter samråd med 

Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF) och tillsynsmyndigheterna att 

ge detta avfall en förpackning som tillåter en senare slutbehandling. 

Kostnaderna som sammanhänger med moderniseringen av avfallsverk

samheten i Studsvik är av flera slag: 
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- investering i nya anläggningar och utrustningar 

- reinvesteringar i existerande anläggningar och utrustningar 

- behandlingskostnader för ansamlat avfall i Studsvik 

- transportkostnader till slutförvaren 

- avgifter för slutförvaring 

Täckningen av de två sista kostnadsposterna är avhängig av pågående 

förhandlingar mellan staten. SKBF och Studsvik Energiteknik AB. Som 

ett resultat av det svenska kärnkrafttekniska forskningsprogrammet har 

under en lång följd av år ansamlats avfall som lagrats i Studsvik. Kostna

der för att behandla detta har inte fonderats av Studsvik Energiteknik AB. 

För erforderliga investeringar och reinvesteringar redovisar bolaget föl

jande beräknade investeringskostnader i löpande priser exkl. moms förde

lat på budgetår !milj. kr.) 

81/82 2:a halv- 83/84 84/85 85/86 Totalt 
och l:a året 
halvåret 82/83 
82/83 

Behandl i ngsanlägg-
ning i.8 7,8 21.8 37.4 l.O 69.8 
Mellanlager 2.4 6.8 15.4 2U 45,9 
Hamn 0.3 0.2 0.6 3.4 8.7 13.2 
Komp!. utrustning l.O 1.0 4,3 7,2 4.6 18,l 
Oförutsett 0,8 2.1 3.4 0,7 7,0 

Total kostnad 5.5" 16.6 44 ') T!.,7 15,0 154 

Beviljat 8 l /82 -5,5a -2.8 

Begärda medel 13.8 44.2 

a Av beviljade 13.3 milj. kr. avgår 5 milj. kr. som bidrag. Av resterande summa 8,3 
milj. kr. kvarstår 2.8 milj. kr. för projekteringsarbeten första halvåret 1983. 

Bolaget påpekar att de hittilis beviljade medlen. 13,3 milj. kr.. har utgjort 

ett tills vidare ränte- och amorteringsfritt lån. Av de fram till utgången av 

år 1982 förbrukade medlen (10,5 milj. kr.) har ca 5 milj. kr. hänfört sig till 

utredningar, förstudier och utvecklingsarbeten som ej kan klassas som 

anläggningstillgångar i bolagets bokslut. Bolaget begär därför att 5 milj. kr. 

av lånet avskrivs. 

Bolaget framhåller vidare att den fortsatta finansieringen måste utformas 

så att Studsvikskoncernens resultat och lönsamhet inte påverkas negativt. 

Vidare bör de negativa effekterna på koncernens soliditet minimeras. 

Detta är av avgörande betydelse för koncernens framtida kommersiella 

verksamhet och den finansiering med främmande kapital som kan bli 

aktuell. 

Föredragandens överväganden 

Som framhållits i prop. 1981/82: 101 (bil. 8 s. 26) är det nödvändigt att 

åtgärder vidtas för modernisering av avfallsanläggningarna i Studsvik. 
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Från bl. a. strålskyddssynpunkt är det angeläget att arbetet med upprust

ningen av bolagets avfallshantering kan ske utan onödigt dröjsmål. 

Genom bolagets skrivelse den 29 oktober 1982 föreligger nu det underlag 

som krävs för att statsmakterna skall kunna ta ställning till finansieringen 

av de för upprustningsarbetet nödvändiga investeringarna. En fullständig 

lösning av avfallshanteringsfrågorna i Studsvik kräver emellertid att en 

uppgörelse träffas mellan staten och Svensk Kärnbränsleförsörjning AB 

(SKBFl om finansieringen av kostnaderna för transport och slutförvaring. 

Vidare krävs en uppgörelse om kostnadstäckning för erforderlig behand

ling av statens upplagrade avfall i Studsvik. Detta avfall har i huvudsak 

uppkommit i samband med forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 

det svenska kärnkraftprogrammet. Jag finner det således naturligt att 

SKBF tar på sig en del av dessa kostnader. Förhandlingar pågår i dessa 

frågor och jag beräknar att en uppgörelse skall kunna träffas i början av år 

1983. 

Det ankommer på statens kärnkraftinspektion (SKI) att efter hörande av 

statens strålskyddsinstitut (SSI) bedöma om de av bolaget föreslagna åt

gärderna för modernisering av avfallshanteringen i Studs vik är tillräckliga 

för fortsatt drifttillstånd. En koncessionsansökan har inlämnats från bola

get till SKL Bolaget har fortlöpande haft kontakt med SKI och SSI, och 

b0!agets förslag till åtgärder har utarbetats i nära kontakt med dessa 

myndigheter. 

Jag finner i övrigt investeringsplanen för uppförande av nya anläggning

ar och komplettering och upprustning av befintliga anläggningar väl av

vägd och tillstyrker att de finansiella förutsättningarna skapas för genom

förande av planen enligt bolagets redovisning. 

Jag kommer därför senare denna dag - vid min anmälan av tilläggsbud

get Il för budgetåret 1982/83 - att förorda att 13.8 milj. kr. ställs till 

bolagets förfogande. Jag föreslår nu att yttedigare 44,2 milj. kr. anslås för 

budgetåret 1983/84. Medlen bör utgå i form av räntefria lån. Det ankommer 

på regeringen att meddela de närmare villkoren för lånen. 

För att klara upphandlingen av den nya behandlingsanläggningen och 

mellanlagret måste bolaget göra åtaganden som avser budgetåret 1984/85. 

Bolaget bör därför ges ekonomisk garanti för att få ingå avtal och fatta 

beslut rörande investeringar avseende bolagets avfallsanläggning som in

nebär åtaganden om högst 60 milj. kr. för budgetåret 1984/85. För att 

minska belastningen på bolagets soliditet förordar jag vidare i enlighet med 

bolagets framställning att d~t tidigare beviljade lånet på 13,3 milj. kr. 

avskrivs med 5 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att i enlighet med vad jag har anfört ikläda 

staten garanti med sammanlagt högst 60000000 kr. för åtaganden 

avseende budgetåret 1984/85 som Studsvik Energiteknik AB gör 
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i samband med upphandling av anläggningar för avfallshantering 
i Studsvik, 

2. medge att 5 000 000 kr. av det på tilläggs budget Il till statsbudge
ten för budgetåret 1981/82 beviljade lånet får avskrivas. 

3. till Anläggningar för radioaktivt mfall i Stud.n·ik, m. m. för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 44 200 000 kr. 
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G. STATSÄGDA FÖRETAG 

Flertalet av de statsägda företag som hör till industridepartementets 

verksamhetsområde är dotterbolag till Statsföretag AB eller Svenska Varv 

AB. Utanför de båda koncernerna återfinns bl. a. Luxor AB och Norrlands 

Skogsägares Cellulosa AB (Ncb). 

Av de affärsdrivande verken hör statens vattenfallsverk. domänverket 

och förenade fabriksverken till industridepartementets verksamhetsområ

de. Sedan år 1981 överlämnas en årlig redogörelse för de statliga företagen 

till riksdagen. 1982 års redogörelse överlämnades hösten 1982 (skr 1982/ 

83: 20). 

Beträffande Stat.1företaR AB hänvisas till den i november 1982 fram

lagda propositionen (prop. 1982/83: 68) om rekonstruktion av Statsföre

tagsgruppen. Riksdagen väntas ta ställning till denna proposition i början 

av år 1983. I propositionen föreslås bl. a. att staten från Statsföretag skall 

få förvärva AB Statens Skogsindustrier (ASS)), Luossavaara-Kiiruna

vaara AB <LKAB) samt SSAB Svenskt Stål AB för en köpeskilling av 

2400 milj. kr. Köpeskillingen kommer av Statsföretag att kunna användas 

för en ekonomisk rekonstruktion av den resterande företagsgruppen. 

I propositionen föreslås vidare att LKAB och SSAB inte längre skall 

ingå i Statsföretagsgruppen. ASSI:s ekonomiska/finansiella situation krä

ver en genomgripande rekonstruktion av företaget. I prop. 1982/83: 68 

föreslås därför ett kapitaltillskott till ASSI om 2000 milj. kr. 
Den allmänna konjunkturen har under år 1982 varit fortsatt svag. Den 

förlängda lågkonjunkturen har bl. a. för LKAB inneburit ytterligare leve
ransminskningar samt varsel om uppsägningar. 

Särskilt överraskande har konjunkturutvecklingen varit inom verkstads

industrin. Efter en drastisk nedgång i ordervolym och fakturering beräknar 

man nu ett resultat för detta affärsområde inom företagsgruppen på -160 

milj. kr. för år 1982. 

Vissa förbättringar har dock skett i enskilda bolag inom kemi- och 

konsumentsektorerna. En positiv utveckling kan noteras för ABAB. To

baksbolaget. Ceaverken. KabiVitrum och SARA. 

Investeringarna inom Statsföretagsgruppen har under år 1982 kraftigt 

minskats. Investeringarna uppgick till ca I 060 milj. kr. jämfört med I 844 

milj. kr. för år 1981. 

Den under år 1982 genomförda devalveringen har kraftigt ökat företags

gruppens skuldbörda och bidragit till en försämring av resultatet för år 

1982. Resultatet efter finansnetto beräknas till - I 800 milj. kr. jämfört med 

- I 319 milj. kr. år 1981. 

Under år 1982 har följande förändringar gjorts i Statsföretagsgruppens 

sammansättning. 
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I början av år 1982 sålde ASSI sitt engelska dotterbolag Flexer Sacks 

Ltd till Korsnäs Marma AB. Under året har vidare Etri Fönster förvärvat 

Starfönster AB från Swedish Match i utbyte mot 25 % av aktierna i Etri. 

Försäljning pågår av Töreboda Limträ. Den beslutade nedläggningen av 

ASSI:s boardfabrik i Skinnskatteberg har uppskjutits t.v. 

En omstrukturering av Eisers verksamhet pågår. Beslut har fattats om 

att avveckla bl. a. Eisers Mode, Eiser Trikå samt Eiser Konfektion. Cewil

kos verksamhet i Enköping har överlåtits till en ny ägare. 

Kalmar Kockum har förvärvat ett majoritetsintresse i Kalmar Nohab 

AB, varigenom företagsgruppen tillförts en reparationsverkstad för järn

vägsvagnar. Ett avtal har träffats mellan Kalmar Kockum och Volvo BM 

beträffande överlåtelse av 50 %· av aktierna i Kockum Landsverk, vilket 

innebär inledningen till en samordning och omstrukturering av svensk 

dumpertillverkning. 

Kockums Industrier har från Doroteaverken AB förvärvat dess skogs

maskinverksamhet och har avvecklat sin fabrik i Filipstad. 

SMT-Pullmaxgruppen har under år 1982 delats upp i SMT Machine 

Company AB, Pullmax AB och Toolbox AB. 

Under år 1982 har Statsföretag öppnat ett representationskontor i 

Moskva. 

Inom Svenska Varv har genomförandet av koncernens strukturplan fort

satt. Verksamheten vid Götaverken Sölvesborg har upphört. Nedläggning

en av verksamheten vid Öresundsvarvet var vid årsskiftet praktiskt taget 

avslutad. Götaverken Aluminium AB har under år 1982 försålts till ett 

företag i Ryd-gruppen. Götaverken Ångtekniks verkstad i Gävle kommer 

att läggas ned enligt ett beslut som fattats under året. 

Utsikterna för varvsindustrin är även på längre sikt mörka. Kockums 
Varv i Malmö och Arendalsvarvet i Göteborg har beläggning för sin kapa

citet i stort sett t. o. ril. år 1984. Uddevallavarvet har i slutet av år 1982 en 

beläggning som sträcker sig över större delen av år 1983. 

Verksamheten vid koncernens olika företag har under år 1982 varit 

föremål för stora rationaliseringsinsatser. Särskilt påtagligt har detta varit 

på Kockums och Karlskronavarvet där under året har kunnat konstateras 

en betydande produktivitctshöjning. 

En anpassning pågår till en långsiktig marknadsutveckling genom minsk

ning av antalet anställda inom koncernen. Under år 1982 har Götaverken 

Motor varslat 300 personer om avsked. 

Koncernen kommer att uppvisa ett resultat för året om ca -900 milj. kr. 

Orsaken härtill är främst förlusten i fartygsengagemanget i Zenit Shipping 

som påverkar koncernresultatet med ca -600 milj. kr. I övrigt beror 

resultatet på Götaverken Motors förlust på ca 130 milj. kr. samt negativt 

räntesaldo i moderbolaget. 

l/arvsi11d11.l'trin har under lång tid erhållit ett mycket stort statligt stöd. 
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Under den senaste sexårsperioden har det beslutade statliga stödet till varv 

och rederier uppgått till ca 13 miljarder kr. Härtill kommer bl. a. kostnader 

för infriandet av statliga kreditgarantier. Stödet har hela tiden haft karaktä

ren av temporära insatser för att övergångsvis stödja industrin i avvaktan 

på ökad efterfrågan och lönsamhet. 

Nedskrivningen av den svenska kronan och den därav följande kraftiga 

förbättringen av svensk industris konkurrenskraft minskar behovet av 

subventioner till enskilda branscher. Bl. a. av detta skäl men också på 

grund av det ansträngda statsfinansiella läget bör de temporära statlig::i. 

subventionerna till varven nu dras ned. Denna fråga får behandlas mot 

bakgrund av det utredningsmaterial som f. n. tas fram angående villkoren 

för svensk varvsindustri. Jag avser att senare under våren 1983 återkomma 

till regeringen angående varvsfrågorna. I fråga om subventionssystemets 

utformning kan jag emellertid redan nu avisera min avsikt att renodla 

stödet till en eller några få stödformer. Som en konsekvens av denna 

inriktning kommer garantisystemet. och avgifterna inom detta, att utfor

mas på sådant sätt att det kan beräknas vara självbärande och sålunda inte 

kräva några insatser från staten. 

Luxor AB har till viss del omstrukturerat sin verksamhet. Resultatnivån, 

främst inom konsumentelektroniken, är dock fortfarande negativ. Resulta

tet för år 1982 beräknas bli en förlust på 55 milj. kr. Under det senaste året 

har antalet anställda minskat med ca I 100 personer till ca I 500 personer. 

Även inom Ncb har en omstrukturering genomförts. Företagets olön

samma enheter i Hörnefors. Hissmofors. Köpmanholmen och Johannedal 
har avvecklats. Moderbolaget och samtliga dotterbolag visade under 1982 . 

års åtta första månader vinst efter avskrivningar och finansiella kostnader. 

Domänverket 

Domänverket blev i samband med budgetreformen år 1912 affärsdri

vande verk. 
Nya riktlinjer för verksamheten fastställdes genom beslut av 1968 års 

riksdag (prop. 1968: 103, JoU 1968: 32, rskr 1968: 269). 

Verket skall driva skogsbruk, virkcsförädling och annan därmed sam

manhängande verksamhet, förvalta den fasta egendomen oc.h andra till

gångar som hör till domänverkets fond samt förvalta och öva tillsyn över 

vissa andra allmänna skogar. 
Målet för verksamheten vid domänverket är att gemensamt med AB 

Statens Skogsindustrier (ASSl) på lång sikt åstadkomma bästa möjliga 

samlade ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekono

misk synpunkt rimligt årsresultat. 

Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvalt

ning skall bedrivas så att den bidrar till att målet för verksamheten uppnås. 
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Domänverket leds av en verksstyrelse. 

Chef för domänverket är en generaldirektör med en överdirektör som 

ställföreträdare. Koncernledningen består av generaldirektör. överdirek

tör, skogsdirektör och ekonomidirektör. Till ledningens förfogande finns 

en koncernstab med ett antal sektioner. Direkt under koncernledningen 

finns sex skogsregioner. en nyttjanderättsdivision. Domänföretagen AB 

och en enhet för gemensam administrativ service. central service. Domän

företagen AB förvaltar aktierna i ett antal dotterföretag. 

Domänverkets skogsmarksinnehav. exkl. renbetesfjällens skogar, upp

går i runt tal till 4 milj. hektar produktiv skogsmark, varav ca 500000 

hektar är belägna ovanför skogsodlingsgränsen. Verkets skogsmarksinne

hav utgör närmare en femtedel av landets produktiva skogsmark. Det 

bokförda nettovärdet av verkets skogs- och jordbruksfastigheter uppgick 

år 1981 till 977 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde uppgick till 7 178 milj. 

kr. 

Domänverkets omsättning omfattar iniäkter för skogsprodukter. skogs

entreprenader, utarrendering av jordbruk, tomter, materialintäkter, jakt 

och fiske samt uthyrning av bostäder. Försäljningen av skogsprodukter 

utgör ca 90 % av omsättningen. Försäljningen av vii-ke under de senaste 

fem åren framgår av följande sammanställning. 

1977 1978 1979 1980 1981 

Milj. m3 fub 1 6.5 7,0 7,2 6,8 6.8 

1 fub = fast mått under bark 

Domänverkets ekonomiska resultat under åren 1977-1981 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

1977 1978 1979 . 1980 1981 

Omsättning I 251.2 1264,8 1357,6 1484.5 1662,3 
Produktions-. försälj-
nings- och administra-
tionskostnader I 040.0 I 043.4 I 143.1 I 193,I I 353.6 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 211,2 221,4 214,5 291.4 308,7 
Avskrivningar 78.0 86.8 91.2 95,I 106,0 
Finansiella och extra-
ordinära poster - 8.2 -16.0 -26.8 2,9 27.9 
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 125,0 118,6 96,5 199.2 230.6 
Bokslutsdipositioner -16,2 -12,7 + 9,6 -47,9 -16,8 
Skatt 30,0 35.9 34.0 -l6,0 -33,6 
Årets resultat 78,8 70,0 72,l 135,3 180.2 
Inlevererat till staten 54,8 43.6 40,0 54,6 80,6 
Redovisat resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt i % av i medeltal 
disponerat statskapital . 12.7 l 1.8 l0.3 21,I 22,I 
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Av sammanställningen framgår att omsättningen har stigit starkt under 

åren 1977- 1981. U ndcr iir 1982 beräknas omsättningen komma att uppgå 

till ca I 700 milj. kr. Domänverkets resultat före bokslutsdispositioner och 

skatt beräknas bli ca 160 milj.kr. för år 1982. 

Domänverkets investeringar under åren 1977-1981 framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.). 

1977 1978 1979 1980 1981 

Investering i maskiner och 
inventarier 94,5 81.5 56.4 93,6 134,4 
Investering i byggnader och 
mark;mläggningar 34.9 36.9 24,4 27.8 43.0 

Till skillnad från övriga affärsdrivande verk erhåller domänverket inte 

några investeringsmedel över sl<ltsbudgctcn. Verkets medelsbehov tillgo

doses genom tillgång till rörlig kredit i riksgäldskontoret. vilken f. n. får 

uppgå till högst 500 milj. kr .. och genom disposition av tillgängliga vinst

och fondmedel. 

Domänverkets ekonomiska ställni_ng vid utgången av vart och ett av åren 

1977-1981 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

1977 1978 1979 1980 1981 

Omsättningstillgångar 
exkl. lager 488.4 496.4 478.7 550,0 685,6 
Lager 159.7 163,9 124.1 113.8 124.8 
Finansiella anlägg-
n.ingstillg~ingar 151.6 160.7 234.7 238,0 569.2 
Ovriga anläggnings-
tillgångar 832,6 943.4 I 078.6 1047.7 1194.1 
Summa tillgångar 1632,3 I 764.4 1916,I 1949,5 2 573,7 
Rörlig kredit 
Övriga kortfristiga 

143,6 195,6 105,0 

skulder 402,I 461.8 464,3 418.0 651.7 
Förlagslån 216.9 270,2 494,5 
Särskilda avsättningar 84.5 95,6 86.0 133.9 148,9 
Eget kapital 
(Domänfonden) I 002,1 I 011.9 I 043.9 I 127,4 I 278.6 

Summa skulder och 
eget kapital 1632,3 1764,4 I 916,1 1949,5 2573,7 

Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår av 

följande sammanställning. 

1977 1978 1979 1980 1981 

Anställda 6500 6500 6400 6400 6300 

På grundval av en av domänverket upprättad femårsplan för verket har 

regeringen den 16 oktober 1980 bestämt den inbetalning av vinst till staten 

som verket årligen skall fullgöra för åren 1980-1984. Kravet innebär att 
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verket årligen skall till staten inleverera 30 milj. kr. plus 301Jr av årsvins

ten. dock sammanlagt lägst 40 milj. kr. Under år 1981 har dessutom rege
ringen vid två skilda tillfällen beslutat om en höjning av utdelningen för 

åren 1980 och 1981 med totalt 30 milj. kr. Den del av vinsten som återstår 

skall tillföras verkets dispositionsfond. 

För år 1981 blev inlevcransen 104.1 milj. kr. till staten. Inleveransen 

beräknas bli 68 milj. kr. för år 1982. 

Verkets investeringsfond får utnyttjas för inköp av fast egendom och till 

inve\teringar med en varaktighet av minst tio år. t. ex. byggnader och 

skogsbilvägar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investe

ringar hålls fondens kapital intakt. Köpeskillingen för försäljning av krono

egendom tillförs investeringsfonden. 

Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalut

gifter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på 

statsbudgeten. 
På grund av skogsindustrins trängda läge har ett stort utbud skett av 

skogsmark. Genom ett särskilt förlagslån på 500 milj. kr. (prop. 1978/ 

79: 125 s. 71. NU 1978/79:54 rskr 1978/79:447) har domänverket erhållit 

finansiella resurser för att kunna förvärva en del av denna skogsmark. Till 

följd härav har domänverket under åren 1979, 1980 och 1981 från skogsin

dustrin förvärvat drygt 121 000 ha mark. Jämsides härmed har domänver

ket överlåtit ca 38000 ha mark. Försäljning har huvudsakligen skett till 

lanthruksstyrelsen. 
Domänverket förvaltar aktierna i ett förvaltningsbolag, Domänföretagen 

AB, som finansiellt och administrativt samordnar verksamhe.ten i ett antal 

dotterbolag. 

Domänverket med aktiebolagen under verkets förvaltning utgör domän

koncernen. 
Domänkoncernens utveckling åren 1977-1981 framgår av följande sam-

manställning. 

1977 1978 1979 1980 1981 

Omsä1tning 1326,5 1436,I 1883.6 2090,8 2270,7 
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 121,7 128,2 117.2 206,9 189.4 
Anställda 6970 7096 7656 7916 7896 

Domänverket utger årligen en årsredovisning och en delårsrapport. 
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G I. Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 

1981/82 utgift 
I 982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

46200 

46000 
11000 

Från anslaget bestrids ersättningar som föranletts av beslut av 1933 års 
riksdag (prop. 1933: 233, BaJou 1933: I. rskr 1933: 269) angående indrag

ning av viss personal vid domänverket. 

Domiinl'erket 

Domänverket beräknar kostnaderna år 1983 till ca 52 000 kr. Av kostna
derna beräknas kyrkofonden enligt sedvanliga beräkningsgrunder svara för 

41 000 kr. Domänverket föreslår därför att anslaget förs upp med I I 000 kr. 

Föredragandens öi·erväganden 

Jag har ingen erinran mot domänverkets beräkningar och förordar därför 

att anslaget förs upp med I I 000 kr. Jag biträder vidare ett av verket lämnat 
förslag till fördelning enligt sedvanliga regler av de verkliga kostnaderna 

för år 1982 mellan anslaget och kyrkofonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta att kyrkofonden för år 1982 

skall ersätta domänverkets fond för utgifter för övertalig perso
nal med 41 000 kr.. 

2. till Ersättning till domiim·erkets fond för utgifter för öi·ertalig 
personal för budgetåret 1983/84 anvi~.a ett förslagsanslag av 
llOOOkr. 

G 2. Kostnader för kronotorp 

I 981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2200000 
2100000 

2000000 

Anslaget avses för bidrag till investeringar i byggnader m. m. på kronolä

genheter. till flyttningsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av 
kronolägenheter samt för att bestrida vissa andra utgifter för lägenheterna. 

Domänverket 

Genom riksdagens beslut år 1980 (prop. 1979/80: 74. NU 1979/80: 64, 

rskr 1979/80: 414) om upplåtelsevillkor för kronotorp m. m. infördes ökade 

möjligheter för arrendatorer av kronotorp m. m. att förvärva torpen. Be

slutet innebar även generösare beräkning av avträdesersättningarnas stor-
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lek. Antalet torp beräknas minska från 308 budgetåret 1982/83 till 290 

budgetåret 1983/84. Under budgetåret 1983/84 utlöper sammanlagt 18 kon

trakt. 
Inför en ny arrendeperiod gör domänverket avräkning med arrendatorn. · 

I vissa fall kan arrendatorn tillkommande ersättning uppgå till betydande 

belopp. 
När arrendatorn avflyttar från torpet är denne berättigad till tlyttningsbi

drag. 
Domänverket uppträder restriktivt när det gäller underhåll och investe

ringar på torpen. I och för sig nödvändiga underhållsarbeten kan i viss 

utsträckning förskjutas i tiden. Denna möjlighet utnyttjas så långt det är 

försvarbart. I vissa fall uppkommer skador, söm måste avhjälpas snarast 

möjligt. Dessa kan vara på värmepanna, spis. vatten- och avloppsledningar 

m. m. I ett antal onormalt kalla bostäder sker tilläggsisolering. 

Sammantaget beräkmir domänverket anslagsförbrukningen för budget

året 1983/84 till 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med domänverkets förslag förordar jag att anslaget för budget

året 1983/84 tas upp med 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för kronotorp för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 2000000 kr. 

G 3. t'örenade fabriksverken: Byggnader ocli utrustning 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

94899243 
65000000 

68300000 

Reservation 3663 180 

Förenade fabriksverken (FFV) inrättades som affärsdrivande verk år 

1943 och fick huvuddragen av sin nuvarande organisation och verksam

hetsinriktning efter riksdagens beslut våren 1976 (prop. 1975176: 122, NU 

1975/76: 62, rskr 1975/76: 420). 

FFV är en industrikoncern med huvudinriktning på marknadsföring, 

utveckling, tillverkning och underhåll av försvarsmateriel för främst svens

ka försvaret men även för export. Dessutom bedrivs utveckling, mark

nadsföring och tillverkning av varor och tjänster inom civila områden där 

befintlig kompetens och erfarenhet finns. 

FFV-koncernen består dels av affärsv~rket med koncernledning. kon

cernstaber och vissa servicefunktioner samt de två sektorerna Försvars

materiel och Underhåll, dels av förvaltningsbolaget FFV Företagen AB, 

som omfattar åtta rörelsedrivande aktiebolag. 
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Inom sektor Försvarsmateriel finns produktenheten Grovkaliber med 

tillverkning vid Zakrisdalsverken i Karlstad (ZJ, Vingåkersvcrken i Ving

åker (Ål, Gällöverken i Gällö (Gv), produktionsenheterna för finkaliber

materiel vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna (GFl och Vanäsverken i Karls

borg (V) samt produktenheterna Torpeder med tillverkning vid Centrala 

Torpedverkstaden i Motala (CTV) och Krut med tillverkning vid Åkers 

krutbruk i Åkers Styckebruk (ÅKB). Sektorn sysselsätter ca 2100 perso

ner med sektorledning i Eskilstuna. 

Inom sektor Underhåll finns följande produktenheter: Flygplan, Motor, 

Elektronik, Compro (nya produkter), Basmateriel och Materiallaborato

rium. Produktionen bedrivs vid verkstäder i Arboga (CV A). Linköping 

(CVM) och Östersund (CVÖJ. Sektorn sysselsätter ca 3 600 personer med 

sektorledning i Arboga. 

FFV förvaltar statens aktier i FFV Företagen AB. FFV Företagen 

innehar aktier och andelar i följande bolag: FFV Allmateriel AB ( 100%), 

FFV Industriprodukter AB 000%), FFV Norma AB (100%), Telub AB 

(100%), FFV Mipro AB (100%), AB Samefa (100%), FFV Trading AB 

(100%), Innovations AB Projection (14,3%), Innovations AB Projection 

KB (14,3 %) samt i de utlandsbaserade företagen Aero Systems Engineer

ing Inc. (70%), FFV A/S Norge (100%) och FFV Engineering Systems 

Inc. ( 100 %). Affärsverket förvaltar också statens aktier och ande ler i 

United Stirling AB (50%) och lG JAS AB (20%). Totalt sysselsätter 

bolagsgruppen ca 2 200 personer. 

Ekonomisk översikt m. m. för affärsverket 

Affärsverket FFV:s resultaträkning för de senaste verksamhetsåren 
framgår av följande sammanställning (milj. kr.l. 

Rorelseintäkter 
Rörelseresultat efter avskrivningar 
Rörelseresultat efter extraordinära 
intäkter och kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatt 
Bokslutsdispositioner 
Kommunalskatt 

Nettoresultat 

1979/801 1981 

1917,2 
118,9 

31.8 
16,4 

-1,0 

47,2 

1520,3 
111.4 

61,0 
-9,9 
-0.8 

50.3 

1 Avser perioden I juli 1979-31december1980. Regeringen har genom beslut den 
17 april 1980 föreskrivit att FFV:s räkenskapsår fr. o. m. år 1981 skall vara kalen
derar. 

Den totala faktureringen vid FFV uppgick under år 1981 till 1492 milj. 

kr. jämfört med I 255 milj. kr. kalenderåret 1980. Av faktureringen hänför 

sig 659 milj. kr. till sektor För!>varsmateriel och 833 milj. kr. till sektor 

Underhåll. Faktureringen av varor och tjänster på den svenska marknaden 

för de två sektorerna ökade under år 1981 med 256 milj. kr. till I 114 milj. 
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kr:. medan exportfaktureringen minskade med 18 milj. kr. till 378 milj. kr. 

Trots att 1979/80 års resultat omfattade ett och ett halvt år ökade nettore

sultatet med 3.1 milj. kr. till 50.3 milj. kr. år 1981. 

Den totala orderingången hos FFV uppgick under år 1981 till I 759 milj. 

kr. jämfört med I 209 milj. kr. kalenderåret 1980. Beställningarna från den 

svenska marknaden ökade med 583 milj. kr. till 1403 milj. kr. Exportbe

ställningarna ökade med 55 milj. kr. till 356 milj. kr. Vid utgången av år 

1981 uppgick orderstocken totalt till 1 334 milj. kr .. varav 886 milj. kr. 

avsåg sektor Försvarsmateriel och 448 milj. kr. sektor Underhåll. 

Antalet anställda var vid utgången av år 1981 ca 5 950. 

FFV:s investeringsanslag och medelsförbrukning för investeringar de 

senaste budgetåren redovisas i följande sammanställning (milj. kr. löpande 

priser). 

Ingående 
behållning 

1979/80 4.2 
1980/81 11.8 
1981/82 7,5 
1982/83 3.7 

1 Inkl. anslag på tilläggsbudgct 

Förenade fabriksl'erken 

Allmänna frågor 

Anslag 

83.0 
65.7 
91.1 1 

65.0 

Medels
förbrukning 

75.4 
70.0 
94.9 1 

65.4 

Utgående 
behållning 

11.8 
7.5 
3.7 
3.3 

FFV framhåller i sin anslagsframställning att FFV sedan lång tid tillbaka 

fått del av svenska försvarets anskaffningsplaner vad gäller planerade 

beställningar inom FFV:s materielområde. Planerna har under första delen 

av 1970-talet visat stor stabilitet år för år. Under de senaste åren har de 

däremot inneburit upprepade och kraftiga nedskärningar speciellt inom 
sektor Försvarsmateriels produktområden. En relativt god lönsamhet har 

dock kunnat upprätthållas även under verksamhetsåret 1981. Sektor För
svarsmateiiels framtida utveckling kommer liksom i dag i hög grad att vara 

beroende av möjlighet till export. Det är av stor betydelse hur de under år 

1982 beslutade riktlinjerna för vapenexport tillämpas. Försvarsramen för 

den närmaste femårsperioden har fastlagts enligt 1982 års försvarsbeslut 

och bedöms kunna ge en i stort sett oförändrad total materielanskaffnings

nivå. 

För sektor Underhåll har bedömningen av den framtida utvecklingen 

klarnat under åren 1981-1982 genom att beslut fattats beträffande flyg

plansanskaffningen och vissa delar av underhållsverksamheten. På kort 

sikt bedöms sektorns planerade vcrksamhetsinriktning och omfattning inte 

påverkas därav. Besluten med anledning av ett antal offentliga utredningar 

kan komma att påverka sektorn i flera avseenden. Under 1970-talet har 

omfattande moderniseringar gjorts av anläggningarna i Arboga och Linkö

ping för att de skall motsvara de krav som speciellt den nya flygmaterielen 
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ställer på verkstadsmiljöcr, rationell och kvalificerad underhållsproduk

tion m. m. 
I en situation med minskade beställningar från svenska försvaret är det 

nödvändigt för FFV att satsa på försvarsmaterielexport och civila verk

samheter. FFV har därför valt att inför framtiden fortsätta arbetet med att 

renodla militär och civil verksamhet för att därigenom skapa de förutsätt

ningar som bäst svarar mot de speciella krav resp. verksamhet ställs inför. 

Under det gångna året har därför en koncenlration till ett fåtal civila 

projekt skett. En särskild resultatenhet benämnd Compro har skapats 

inom sektor Underhåll med ansvar att driva av sektorn utvalda civila 

verksamheter. På motsvarande sätt har beslut fattats inom sektor För

svarsmateriel att koncentrera sektorns civila verksamhet till Gevärsfakto

riet. FFV-koncernens huvudlinjer inför framtiden är att satsa på produk

tion av sådan försvarsmateriel där FFV:s kompetens och etablerade mark

nadsposition ger möjligheter till långsiktig konkurrenskraft även interna

tionellt. att satsa på den civila marknaden i första hand inom etablerade 

och bärkraftiga områden där FFV:s kunnande inom elektronik och me

kanik kan utgöra basen och att generellt effektivisera alla FFV:s verksam

heter genom att bevaka och dra nytta av utvecklingen inom elektronik-. 

optronik- och telekommunikationsområdena. 

Investeringsprogram 

I de uppdaterade riktlinjer som utarbetats inom FFV angående investe

ringsplanering och -bedömning och som gäller från den I januari 1982 har 

föreskrivits att det för varje investeringsprojekt skall finnas ett dokumente
rat beslutsunderlag inkl. lönsamhetsbedömning. Huvudprincipen är att 

varje enskilt investeringsprojekt skall uppfylla det lönsamhctskrav som 
uppställts. F. n. är den tillämpade kalkylräntan 20% för etablerade områ

den och 30 % för nya affärsområden. 

De planerade investeringsprojekten utgör ett led i den långsiktiga ut

vecklingen av FFV som också innefattas av investeringar i produkt- och 
marknadsutveckling. Med investeringar i anläggningar avses uppförande 

eller förvärv av byggnader. förvärv av mark samt anskaffning av maskiner 

och utrustning. I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk 

och av FFV beräknad medelsanvändning budgetåren 1981/82-1983/84 

(milj. kr.). 

Faktisk Beräknad Beräknad 
utgift utgift utgift 
19l\l/82 1982/83 1983/84 

Försvarsmateriel 26.9 16.0 21.9 
Underhåll 31.1 5,5 9,0 
Administration 5.2 
Reinvesteringar i utrustning 36.9 38,7 44,3 

94.9 1 65.4 75.2 

1 Inkl. tilläggsanslag. 
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Investeringsbehovet uppgår för budgetåret 1983/84 totalt till 75,2 milj. 

kr.. varav 60,9 milj: kr. avser investeringar för militär produktion och 

datorutrustning och 14.3 milj, kr. investeringar för civil produktion. För att 

kompensera de minskade beställningarna av försvarsmatericl kommer 
FFY att förstärka de militära kompetensområden som finns inom koncer

nen samt att inom ramen för koncernens kompetens öka den civila verk

samheten inom bärkraftiga områden. Vidare söker FFV stärka sin konkur

renskraft internationellt. Som ett led i dessa strävanden pågår ett målmed

vetet arbete att omstrukturera verksamheten vid Gevärsfaktoriet till i 

huvudsak civil produktion främst i form av underleveransåtaganden. 

Långsiktigq avtal avseende sådan produktion har ingåtts med flera kunder. 

bl. a. Tetra Pak AB avseende leverans av maskinutrustning. Investeringar

na för civil produktion bedöms under tiden 1983/84-1986/87 uppgå till ca 

50 milj. kr. 
FFV har under senare delen av 1970-talet genomfört ett omfattande 

moderniseringsprogram framför allt på byggnads- och anläggningssidan. 

Den totala investeringsvolymen har också kunnat sänkas, vilket framgår 

av följande uppgifter, framräknade av FFY. Sammanställningen visar ut

vecklingen av den totala investeringsvolymen för sektorerna Försvarsma

teriel och Underhåll uttryckt i 1983/84 års beräknade penningvärde (milj. 

kr.). 

Sektor Sektor Summa 
Försvarsmateriel Underhåll 

1978/79 62 81 143 
1979/80 29 95 124 
1980/81 36 48 84 
1981/82 60 54 114 
1982/83 45 27 72 
1983/84 48 27 75 
1984/85 50 39 89 

FFY:s behov av investeringsmcdel för budgetåret 1983/84 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

Objekt Beräknad Beräknad Beräknad 
kostnad utgift utgift 

1983/84 1984/85 

Sektor Förn·arsmaterie/ 
Pågående investeringar 
I. Byggnad för testning av 

iR-rök (ZJ 0,5 0,3 
Nyinvesteringar 
2. Hetvaltenanläggning (Å) 0,5 0,5 
3. Störtningsanläggning (Å) 3,0 1,5 1.5 
4. Service - underhåll - och. 

garagebyggnad (ÅKB) 2.0 2.0 
5. Energisparåtgärder 0,8 0,8 
6. Miljö - skydd - säkerhet 2,5 2,5 
7. Utrustning för civil 

produktion (GF) 14,3 14.3. 

18 Riksdagt•n 1982183. I sam/. Nr 100. Bila{la 14 
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Objekt 

Sektor Underhåll 
Pågående investeringar 
8. Om- och tillbyggnad 

personalrest. <CV AJ 
Nyinvesteringar 
9. Verkstadslokaler (CVA) 
10. Värmeförsörjning <CVAl 
11. Oljepannor (CVM) 
12. Energisparåtgärder 
13. Div. om- och tillbyggnader 

Hela l"crket · 
14. Reinvesteringai- i maskiner 

och utrustning 

Totalt för budgetåret 1983/84 

Beräknad 
kostnad 

3.5 

2,5 
0.6 
2,7 
2.5 
2,5 

44,3 

Beräknad 
utgift 
1983/84 

1,0 

1,0 
0,6 
1.4 
2.5 
2.5 

44.3 

75.2 

Beriiknad 
utgift 
1984/85 

1,5 

1.3 

274 

Med hänsyn till den beräknade behållningen vid budgetårets början resp. 

slut har FFV räknat med en medelsförbrukning 'av 75,2 milj. kr. 

De föreslagna investeringarna i anläggningstillgångar under budgetåret 

1983/84 kommer att totalt vara lägre än under slutet av 1970-talet. Investe
ringarna för försvarsmaterielproduktion kommer att öka i jämförelse med 

föregående år medan de civila minskar något. Investeringarna är inriktade 
mot rationalisering och modernisering av maskiner och utrustningar. Ener
gisparande samt miljö- och säkerhetsbetingade objekt har av tvingande 

skäl också fått större utrymme än föregående år. De planerade investering
arna är ett led i den långsiktiga utvecklingen av FFV. Investeringarnas 
inriktning och volym bedöms vara nödvändig dels för bibehållande av 
konkurrenskraften inom nuvarande verksamhet, dels för en successiv 
omstrukturering av inriktningen mot och satsningen på nya produkter och 

affärsområden. 

Föredragandens överviiRanden 

Omsättningen för affärsverksdelen inom FFV-koncernen uppgick verk

samhetsåret 1981 till 1520 milj. kr. Större delen av verksamheten vid FFV 

avser att tillgodose behov hos det svenska försvaret. För t. ex. sektor 
Underhåll svarar det svenska försvaret för ca 90 % av faktureringen. 

FFV:s affärsverksdel sysselsatte vid utgången av år 1981 ca 6100 perso
ner. Inom de bolag som är knutna till FFV och vars aktier förvaltas av 

FFV Företagen AB sysselsattes ca 2 200 personer. 

Förenade fabriksverken (FFV) inrättades som affärsdrivande vak år 
1943 och fick huvuddragen av sin nuvarande organisation och verksam

hetsinriktning efter riksdagens beslut våren 1976 (prop. 1975/76: 122, NU 
1975/76: 62, rskr 1975/76: 420). Som en följd häråv har vissa sektorer inom 

FFV avvecklats genom att verksamheten förts över till annan huvudman 

eller till bolag under FFV Företagen AB. FFV-koncernen består dels av 
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affärsverket med koncernledning och staber samt de två sektorerna För

svarsmateriel och Underhåll, dels av förvaltningsbolaget FFV Företagen 

AB omfattande åtta rörelsedrivande aktiebolag. 

FFV är en industrikoncern vars främsta uppgift är att under krav på. 

lönsamhet marknadsföra, tillverka och underhålla försvarsmateriel för 

främst det svenska försvaret men även för export. Dessutom bedrivs 

utveckling, marknadsföring och tillverkning av varor och tjänster inom 

civila områden där befintlig kompetens och erfarenhet finns. 

Det svenska försvarets anskaffningsplaner har under de senaste åren 

inneburit upprepade och kraftiga nedskärningar speciellt inom ~ektor För

svarsmateriels produktområden. För sektor Underhåll har. bedömningen 

av den framtida utvecklingen klarnat under åren 198 I -1982 genom att 

beslut fattats beträffande vissa delar av underhålls verksamheten. Besluten 

med anledning av ett antal offentliga utredningar kan komma att påverka 

sektorn i flera avseenden, t. ex. 1980 års underhållsutrednings förslag. 

Utredningens slutbetänkande Försvarets materielunderhåll u11der 1980-

talet <Os Fö 1982: 3) har remissbehandlats och bereds f. n. i rege

ringskansliet. 

I en situation med minskade beställningar från svenska försvaret är det 

nödvändigt för FFV att satsa på försvarsmatericlexport och civil produk

tion. FFV har därför valt att fortsätta arbetet med att renodla militär och 

civil verksamhet för att därigenom skapa de förutsättningar som bäst 

svarar mot de speciella krav resp. verksamhet ställs inför. De civila sats

ningar som görs inom sektor Försvarsmatericl koncentreras till Gevärsfak

toriet i Eskilstuna. Exempel på civila satsningar med pågående produktion 

vid Gevärsfaktoriet är förpackningsmaskiner till Tetra Pak AB och styr

spindelhus för SAAB personvagnar. Vid sektor Underhåll har en särskild 

resultatenhet benämnd Compro bildats för att driva av sektorn utvalda 
civila verksamheter. 

FFV har i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 begärt 75 ,2 

milj. kr. till investeringar, varav för sektor Försvarsmateriel 21, 9 milj. kr. 

- häri inräknade 14,3 milj. kr. för civil produktion - och för sektor 

Underhåll 9,0 milj. kr. För reinvesteringar i utrustning har FFV beräknat 

44,3 milj. kr. 

Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den framtida efterfrågan på 

FFV:s produkter och tjänster är det av vikt att investeringarna tillgodoser 

långsiktiga behov. De projekt som FFV redovisat är enligt min mening så 

gott som helt av denna karaktär och är ett led i den långsiktiga utveckling

en av FFV. Investeringarna är inriktade mot rationalisering och moderni

sering av maskiner och utrustningar. Vidare har energibesparande samt 

miljö- och säkerhetsbetingade objekt fått större utrymme än föregående år. 

För att FFV skall ha förutsättningar för att genomföra en omstrukture

ring i riktning mot en ökad andel tillverkning för civila kunder fordras att 

verket erhåller investeringsmedel för detta ändamål. Jag är dock inte 
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beredd att tillstyrka investeringar för vissa civila projekt innan ytterligare 

bcslutsunderlag föreligger och räknar med att återkomma senare till rege

ringen i denna fråga. Jag beräknar nu 68.2 milj. kr. för investeringar inom 

FFV för budgetåret 1983/84. Anslagsbeloppet bör beräknas med en margi

nal av 5 % (3.4 milj. kr.) utöver investeringarna för att möjliggöra en 

eventuellt påkallad ökning av medelsanvändningen. Den ingående behåll

ning som förelåg vid budgetårets början, 3.3 milj. kr., skall vid beräkningen 

dras ifrån. Det erforderliga anslaget för budgetåret 1983/84 blir då 

(68.2+3.4-3.3) = 68,3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning för bud

getåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 68 300000 kr. 

G 4. Betalning av ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt 

Stål AB 

1981/8~ Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

42173 125 

41 100000 

40000000 

Reservation 211357 

År 1978 bildades i enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1977178: 87. 

NU 1977178:45, rskr 1977178: 198) ett nytt handelsstålföretag. SSAB 

Svenskt Stål AB, vars ägarkapital numera är fördelat mec!. 50% på Stats

företag AB och med 25 % på vardera Gränges AB och staten. 

Riksdagens beslut innebar bl. a. att fullmäktige i riksgäldskontoret be

myndigades att utfärda skuldebrev till det nya handelsstålbolaget på högst 

350 milj. kr. 
Med stöd av bemyndigandet har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat 

ett skuldebrev till SSAB Svenskt Stå! AB på 343,3 milj. kr. Staten skall 

betala skulden genom årliga amorteringar under tolv år enligt en upprättad 

betalningsplan. På den vid varje tidpunkt utestående kapitalskulden utgår 

en fast årlig ränta av 8,25 %. 
Kostnaden för amortering och ränta för skuldebrevet har under budget

året 1981 /82 uppgått till 42,2 milj. kr. och beräknas under budgetåret 1982/ 

83 bli 41, 1 milj. kr. 

Under budgetåret 1983/84 beräknas kostnaderna för amortering och 

ränta bli 40 milj. kr. Ett anslag för ändamålet bör därför föras upp med 40 

milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Betalning av ränta och amortering på statens skuld till SSAB 

Svenskt Stål AB för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsan

slag av 40000000 kr. 
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G 5. Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AB 

1981/82 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

90815833 
100000000 
107000000 
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Enligt riksdagens beslut våren 1981(prop.1980/81: 131. NU 1980/81:63, 

rskr 1980/81: 393) kan staten utfärda skuldebrev för nedskrivning av an

läggningar avseende varv inom Svenska Varv-koncernen uppgående till 

sammanlagt högst 663 milj. kr. Vidare skall enligt riksdagens beslut ränta 
utgå på skuldbeloppet med belopp som regeringen bestämmer med hänsyn 

till det allmänna ränteläget. Ett förslagsanslag av 100 milj. kr. har anvisats 
för budgetåret 1982/83 för att täcka räntekostnader för utfärdade skulde

brev. 
Jag förorelar att ett motsvarande anslag av 107 milj. kr. anvisas för 

budgetåret 1983/84. Detta belopp svarar mot de beräknade räntekostna

derna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för skuldebrev till Si·enska Varv AB för budgetåret 

1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 107000000 kr. 

G 6. Räntestöd till varvsindustrin 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett förslagsanslag av 120 milj. kr. 

Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1983 

redovisa förslag till åtgärder för den svenska varvsindustrin. Anslaget bör i 
avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrat belopp för 
nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1983/ 

84 beräkna till Räntestöd till mn·sindustrin ett förslagsanslag av 
120000000 kr. 
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G 7. Nämnden för fartygskreditgarantier 

Nytt anslag (förslag) 4 380000 

Statligt stöd till den svenska varvsindustrin har alltsedan kreditgarantier 

infördes år 1963 spelat en avgörande roll för att underlätta varvens finansi

ering av sin produktion och därmed öka möjligheterna att konkun-era om 

befintliga order. De statliga stödåtgärderna har sedan dess utvidgats för att 

i dag - i likhet med övriga länder - vara relativt omfattande. De statliga 

stödåtgärderna till den svenska varvsindustrin omfattar i dag kreditgaran

tier, räntestöd, lån, stöd för exportfrämjande åtgärder och bidrag vid 

fartygsexport till u-länder. För svenska rederiföretag omfattar det statliga 

stödet kredit- och värdegarantier. 

För att en allsidig prövning av riskerna med det statliga åtagandet skulle 

bli möjlig inrättades den I juni 1976 nämnden för fartygskreditgarantier 

(prop. 1975/76: 121, NU 1975/76: 73. rskr 1975/76: 386). Enligt förordningen 

(1982: 410) med instruktion för nämnden för fartygskreditgarantier är 

nämnden en central förvaltningsmyndighet för frågor om statligt stöd till 

svenska varvs- och rederiföretag. Det åligger nämnden särskilt att handläg

ga ärenden enligt förordningen ( 1980: 561 J om statligt stöd till varvsföretag 

m. m. (ändrad senast 1982: 47), förordningen <1977: 497) om statlig kredit

garanti till s·<enskt rederiföretag (omtryckt 1980: 460, ändrad senast 

1981: 658) och förordningen (1980: 461) om statlig värdegaranti för fartyg 

(ändrad 1981: l57). Kostnaderna för nämndens verksamhet har hittills 

bestridits med anlitande av de avgifter som erlagts till riksgäldskontoret för 
kreditgarantier enligt förut nämnda förordningar. 

Nämnden har en styrelse bestående av ordförande. två vice ordförande 

och högst elva andra ledamöter. Chefen för nämndens kansli är ledamot av 

styrelsen. Hos nämnden finns ett utskott som avgör frt1gor som inte skall 
avgöras av styrelsen och som denna överlämnar till utskottet. Kansliet 

består av en kanslichef. sju handläggare varav en med halvtidstjänst, en 

byrådirektör samt två assistenter. 

Under den tid nämnden har verkat har dess arbetsuppgifter ökat efter 

hand som de statliga stödåtgärderna ökat i omfattning och kapacitet. 

Sammantaget har detta inneburit att nämnden vunnit erfarenheter inom ett 

brett område inom sjöfarts- och varvsnäringarna. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Utredningar 

1983/84 beräknar 

FKN 

10 

3 123 000 
2 571000 

622000 
635000 

4380000 

Föredraganden 

10 

3 123 000 
12571000) 

622000 
635000 

4380000 
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Nämnden för fart_vgskredit>;arwitier 

Sammanfattningsvis kan konstateras att för såväl varvs- som rederinä

ringen har marknadsförutsättningarna under senare år betydligt försämrats 

vilket medför ökade arbetsuppgifter för nämnden. Enligt nämndens egen 
bedömning och enligt tillgängliga marknadsbedömningar synes ingen för

bättring inom de närmaste åren föreligga för dessa näringar. vilket skulle 

kunna resultera it. ex. nybeställningar av fartyg oi.:h fartygsombyggnadcr. 

Den besparing som nämnden enligt huvudförslaget har redovisat uppgår 

till 91000 kr. Besparingarna kan enligt nämnden genomföras genom en 

neddragning av anslagsposterna utredningar samt övriga förvaltningskost

nader. 

Föredragandens överviiganden 

För nästa budgetår har jag, med hänvisning till sammanställningen och 

med utgångspunkt i det redovisade huvudförslaget. beräknat kostnaderna 

för verksamheten vid nämndens kansli till 4 380 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nämnden för j{irtygskreditgarantier för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 4 380 000 kr. 
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H. EKONOMISKT FÖRSVAR: BRÄNSLEN OCH DRIVMEDEL M. M. 

Åtgärder för att stärka landets försörjningsberedskap för krig. krigsfara 

eller andra utomordentliga förhållanden sammanfattas i begreppet ekono

miskt försvar. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar CÖEF) är ansvarig 
I 

myndighet vad gäller att samordna det ekonomiska försvaret. Verksamhe-

ten inom detta är indelat i ett antal försörjningsområden, s. k. program. 

Här behandlas frågor under programmet Energi, delprogrammet Bräns

len och drivmedel m. m .. vilket ligger inom ÖEF:s ansvarsområde. Chefen 

för försvarsdepartementet har tidigare denna dag givit en sammanfattande 

redogörelse för det ekonomiska försvaret (prop. 1982/83: 100 bil. 6). 

Öl'erstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. 

ÖEF begärde i anslagsframställningen medel för delprogrammet Bräns

len och drivmedel m. m: över följande anslag under handelsdepartementets 

huvudtitel. 

- förslagsanslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt-

ningskostnader 

- förslagsanslaget F 2. Drift av beredskapslager 

- reservationsanslaget F 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

- förslagsanslaget F 4. Särskilda kostnader för oljelagring 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag lämnat en 

redogörelse för ÖEF:s anslagsframställning. Han har därvid också tagit 

upp vissa särskilda frågor i anslagsframställningen vilka även berör delpro

grammet Bränslen och drivmedel m. m. 

Verksamheten inom ÖEF:s olika program består huvudsakligen av för

sörjningsanalyser. förberedelser för reglering och ransonering och annan 

planläggning, tryggande av försörjningsviktig inhemsk produktion, utveck

ling av inhemska substitut samt beredskapslagring. 

Sammanfattningsvis anger ÖEF medelsbehovet för delprogrammet 

Bränslen och drivmedel m. m. till följande (I 000-tal kr:) 

Li Il era 

Anslag 1982/83 
Beräknat 1983/84 

FI 

5719 
5906 

F 2 

292936 
612 707 

F J 

1232 100 
1260385 

Totalt 

1 530755 
1878998 

Dessutom tillkommer I 000-kronorsanslaget F 4. Särskilda kostnader för 

oljelagring. 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. omfattar råolja, petro

leumprodukter inkl. smörjmedel. fasta fossila bränslen samt inhemska 

bränslen. 
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För delprogrammet beräknas ett totalt anslag på I 878 998 000 kr. varav 
1252510000 kr. avser åtgärder för fullföljande av oljelagringsprogrammet. 

För att kompensera för neddragningen enligt huvudförslaget begär ÖEF 
på anslaget F I. Förvaltningskostnader 120000 kr. för tillsättning av va

kanthållen tjänst. 
För kon~roll av tvångslagren begärs över samma anslag en medelsökning 

med 35000 kr. 
För ökade driftkostnader bl. a. genom ianspråktagande av nya anlägg

ningar begär ÖEF 500000 kr. över anslaget F 2. Drift av beredskapslager. 

Från detta anslag har frånräknats I 727 000 kr. i minskade hyres- och 

driftkostnader för varor som köpts för den rörliga krediten och som skall 

försäljas. 
För byggande av lagringsanläggningar för flygdrivmedel och gasol samt 

för vissa kompletteringsarbeten vid färdigställda råoljeanläggningar beräk

nas medelsbehovet under 1983/84 uppgå till 39 8 IO 000 kr. 
För fortsatt uppfyllnad av färdigställda lagringsanläggningar för råolja 

begär ÖEF i prisläge andra kvartalet 1982 och med en dollarkurs om 5,80 
kr. 1125 milj. kr., inklusive inlagringskostnader, samt för uppfyllnad av 

tlygdrivmedelsanläggning 87, 7 milj. kr. inklusive inlagringskostnader. 

För fortsatta beredskapsåtgärder inom uppvärmningssektorn begär ÖEF 

7 455 000 kr. och för att bibehålla gengasberedskapen 250000 kr. 

För at't stärka handlingsberedskapen. bl. a. genom fortsatt utbildning av 
personal inom krigsorganisationen. erfordras enligt ÖEF 170000 kr. 

Inkomsten genom utförsäljning av varor som köpts över den rörliga · 

krediten beräknas uppgå till 330 milj. kr. i prisläge andra kvartalet 1982. 

Medlen avses insättas på särskild inkomsttitel. 

Föredragandens överväganden 
Sammanställning av totala anslag (I 000-tal kr.) 

Delprogram 

Bränslen och 
drivmedel m. m. 
Särskilda 
kostnader för 
oljelagringen 

Summa 

Anslagsmedel 
Medel från 
clearningfonden 
Inkomster av 
extern ut
hyrning 

Summa medelsbehov 

1982/83 
, Anslag 

1530 755 

1530756 

I 514 756 

10000 

6400 

I 530756 

1 ÖEF har tillämpat bruttobudgetering. 

1983/84 
ÖEF 

1878998 

1878999 

1878999 

(7100) 1 

1878999 

beräknar 
Föredraganden 

I 718 333 2 

17057332 

5500 

7100 

17183332 

2 Varav förvaltningskostnader om 5 834000 kr. föredras av chefen för försvarsde
partementet. 
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Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag redovisat mot

svarande belopp för delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. i sam

manställningen över beräknat totalt medelsbehov för ÖEF:s samtliga pro

gram/delprogram. 
Jag har i det följande beräknat medel till ÖEF:s delprogram Bränslen 

och drivmedel m. m. under följande anslag. 
I 

H I. Drift av beredskapslager. förslagsanslag 

H 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservationsanslag 

H 3. Särskilda kostnader för lagring av råolja och tlygdrivmedel, förslags

anslag 
Innan jag går över till att redovisa medels behoven under de olika ansla

gen vill jag ta upp några särskilda frågor. 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag anmält att 

kapitalkostnaderna för beredskapslagringen för budgetåret 1983/84 beräk

nas uppgå till totalt 760750000 kr. Av beloppet hänför sig c:a 580725000 

kr. till delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m., varav c:a 480480000 

kr. utgör räntor på beredskapslager och c:a 100245000 kr. kapitalkost

nader för anläggningar. 
Vidare har han föreslagit att detta anslag även fortsättningsvis nettobud

geteras, dvs. att hyreskostnader särredovisas under anslaget. 

För inköp av råolja enligt oljelagringsprogrammet beräknar jag 943 milj. 

kr. i prisläget november 1982 vilket svarar mot ett pris, inklusive inlag

ringskostnader, på 1571 kr/m3 (dollarkurs 7.30 kr. och pris 34 dollar per 

barrel). Härvid har jag räknat med inköp av c:a 600000 m3 råolja vilket 

innebär en minskning med 300000 m3 i förhållande till löpande oljelagrings
program. Denna neddragning av den planerade lagringen under budgetåret 

1983/84 är betingad av den sjunkande oljekonsumtionen och av det stats
finansiella läget. Regeringen har nyligen genom tilläggsdirektiv (Dir 
1982: 99) till utredningen om översyn av det löpande oljelagringsprogram

met (H 1982: 04> begärt uppgifter om i hur hög grad den sjunkande oljekon

sumtionen i samhället motiverar en neddragning av hela lagringsprogram

met. 
För inlagring av tlygdrivmedel enligt oljelagringsprogrammet beräknar 

jag I JO milj. kr. i prisläget november 1982 och med en dollarkurs om 7.30 

kr. 
Jag har erfarit att ÖEF f. n. ser över sina lagringsanläggningar för att om 

möjligt rationalisera utnyttjandet. I avvaktan på resultatet av översynen 

beräknar jag anläggningskostnaderna till av ÖEF begärda 39810000 kr. 

På clearingfonden, vars behållning skall utnyttjas för ändamål som är av 

betydelse för att stärka försörjningsberedskapcn inom energiområdet, 

återstår f. n. 5 500000 kr. Jag föreslår att fonden töms och att medlen 

utnyttjas för omställningsåtgärder och handlingsberedskap inom delpro

grammet Bränslen och drivmedel m. m. 
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Jag beräknar pris- och löneomräkning på anslaget. Drift av beredskaps

lager till 2 379 000 kr. Huvudförslaget har tillämpats för anslaget. 

Jag redovisar i det följande först medelsbehovet för delprogrammet 

Briinslen och drivmedel m. m .. fördelat på anslagen H I-H 3. Därefter 

redovisar jag medelsbehovet under varje anslag. Regeringen har möjlighet 

att göra omfördelningar av anslagna medel mellan olika program. 

Under anslaget H I. Drift av bcredskapslager beräknar jag brutto 

612O13 000 kr. Av anslaget utgör 580 725 000 kr. kapitalkostnader och 

500000 kr. driftkostnader för bl. a. nya oljeanläggningar. Vidare har jag 

räknat med en besparing på I 727 000 kr. för lagrings- och driftkostnader 

som bortfaller i samband med att varor. som köpts över den rörliga 

krediten, utförsäljs. Jag beräknar 7100000 kr. i inkomster under anslaget. 

Under anslaget H 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk

nar jag brutto I I 00 685 000 kr. För fullföljande av oljelagrings programmet 

har jag härvid beräknat 943 000 000 kr. för in lagring av råolja och 

110000000 kr. för inlagring av flygdrivmedel, inklusive inlagringskost

nader. För färdigställande av anläggningar beräknar jag 39 810 000 kr. 

För omställningsåtgärder. bl. a. beredskapsåtgärder inom uppvärm

ningsområdet. och för åtgärder i syfte att stärka handlingsberedskapen 

inför kriser och krig beräknar jag dels 2 175 000 kr. ur den särskilda medels

ramen. dels 5 500000 kr. från clearingfonden. 

Jag övergår nu till att redovisa medelsbehovet under varje anslag. 

H 1. Drift av beredskapslager 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

404070800 
444393000 

604913000 

Enbart delprogrammet 

Bränslen och drivmedel m. m. 

286397271 
286536000 

Anslaget omfattar driftkostnader för beredskapslagring, exklusive inlag

ringskostnader. Anslaget omfattar också hyreskostnader för lagringsan

läggningar. 

I 000-tal kr. 

Program/delprogram 1982/83 

Anslag 

Bränslen och medel m. m. 292 936 
Avgår intäkter 6400 

Summa anslag 286 536 

1 ÖEF har tillämpat bruttobudgetering 

1983/84 

ÖEF 

612 707 
(7100) 1 

612 707 

Beräknar 

Före
draganden 

612013 
7100 

604913 
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' Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Drift al' beredskaps/ager för budgetåret I 983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 604913000 kr. 

H 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

198 J/82 utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Enbart delprogrammet 

Bränslen och drivmedel 
m.m. 

162 251 636 399 473 

I 493 555 000 1 222 I 00 000 

I 094985000 

Behållning 

1149368391 

1 Varav för delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. 2349211 kr. 

Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor inklusive inlagrings

kostnader samt olika former av industriella åtgärder. Under anslaget be
räknas också medel för investeringar i förråd samt för ökning av handlings

beredskapen. 

I 000-tal kr. 

Program/delprognim 

Bränslen och driv
medel m. m. 
Från clearingfonden 

Summa anslag 

1982/83 

Anslag 

I 232 100 
10000 

1222100 

1983/84 Beräknar 

ÖEF Före-
draganden 

1260385 I 100485 
5500 

1260385 I 094985 

Jag förordar, i avvaktan på ÖEF:s redovisning, investeringar i anlägg

ningar för nästa budgetår enligt följande sammanställning. 
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Investeringsplan för anläggningar(! 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram 

1981-
07-01 

1982-
07-01 

Medelsförbrukning 

Faktisk 
t. o,m. 

285 

Kalkylmässig 
beräknad 

1981/82 1982/83 1983/84 

Under budgetåret 1981182 och 1982183 färdigstiillda objekt 
Råoljeanläggning 
Göteborg, B 11 97860 98320 86817 990 
Råoljeanläggning 

215002 Brofjorden A 3+B 31 217100 218120 1430 
Råoljeanläggnin~. 
Nynäshamn C 2 67080 67390 63196 500 

Summa 382040 38J830 365015 2920 

Mbo/eo I anläggning 
101: I 4800 5000 3002 1500 

Summa 4800 500() 301)1 1500 

Eo 3-5 anläggning 
2, Gotland 7280 7280 I 821 4880 

Summa 7280 7280 1821 4880 

Objekt för l'i/ka bygg.Hart beräknas under budgetåret /982183 
Flygdrivmedels
anläggning VII 

Summa 

Gasolanläggning 2 

Summa 

16500 

16500 

25000 

25000 

19200 

19200 

28000 

28000 

5900 

5900 

8500 

850(1 

6000 

6000 

Objekt för l'ilka bygg.\'fart beräknas under budget liret 1983184 
Flygdrivmedels
anläggning VA 
Flygdrivmedels
anläggning VG 
Flygdrivmedels
anläggning VI A 

Summa 

Totalt 

12000 

12000 

24000 

14000 

14000 

9500 

37500 

1 Vissa kompletteringsarbeten kvars~år. 

Hemställan 

23800 

500 

340 

1170 

2010 

500 

500 

4800 

4800 

12000 

12000 

8000 

7 500 

5000 

20500 

39810 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att bes!u.i<~ orri byggnadsarbeten för för
rådsanläggningar inom de k<?~tnaqsr!im!ir som jag har förordat i 
det föregående, 

2. till Beredskaps/agring och induJ(rfella qtgiirder för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservati9n~ans!;ig av J 094 985 000 kr. 

Byggstart Färdig-
ställande 

år/mån. år/mån. 

78-05 82-01 

77-02 82-01 

78-09 <81-09) 

81-10 82-08 

82-02 83-06 

82-08 

83-01 

83-10 

83-10 

83-10 

83-06 

84-02 

85-05 

84-10 

85-07 

85-07 
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H 3. Särskilda kostnader för lagring av råolja och flygdrivmedel 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I 000 

1000 

286 

Anslaget står till regeringens disposition för täckande av uppkomna 
merkostnader under reservationsanslaget H 2. Beredskapslagring och in

dustriella åtgärder vid beredskapslagring av råolja och flygdrivmedel. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda kostnader för lagring av råolja och flygdrivmedel 

för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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Bihang I 

Förslag till 

Lag om upphävande av lagen (1980: 564) med bemyndigande om 
sänkning av ortstillägg för vissa oljeprodukter, m. m. 

Härigenom föreskrivs att lagen (1980: 564) med bemyndigande om sänk
ning av onstillägg för vissa oljeprodukter. m. m. skall upphöra att gälla vid · 

utgången av juni 1983. 
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Bihang 2 

Förslag_till 

Lag om ändring I J~gen (1973: 1216) om särskild avgift för oljepro
dukter 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nm•arande lydef $e 

Särskild avgift erlägges i den mån 
skatteplikt föreligger enligt lagen 
(1957: 262) om allmän energiskatt 
enligt denna lag för motorbrännol
ja. eldningsolja ocn bunkerolja med 
nittiotre kronor per kubikmeter. 

Föreslagen lydelse 

l §2 

Särskild avgift erlägges i den mån 
skatteplikt föreligger enligt lagen 
(I 957: 262) om allmän energiskatt 
enligt denna lag för motorbrännol
ja. eldningsolja och bunkerolja med 
etthundraåtta kronor per kubik
meter. 

Denna lag träder i kraft den I april 1983. 

1 Lagen OIT\\ryckt 1982: 451. 
2 Senaste ly(l~lse 1982: 1~51. 
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Bihang 3 

Strategi för alternativa drivmedel 

Utdrag ur oljeersättningsdelegationens rapport (Ds I 1982: 12) 

OED:s bedömningar 

OED grundar väsentligen sina bedömningar och slutsatser på det omfat

tande utredningsmaterial arbetsgruppen tagit fram. 

Bakgrund 

I sin tidigare rapport "Introduktion av alternativa drivmedel" <Ds I 

1980: 19). föreslog OED att, givet att statsmakterna önskade en snabbt 

påbörjad oljeersättning även inom transportsektorn. beslut skulle tas med 

inriktning mot introduktion av ett blandbränsle med 15 % metanol (M 15) 

hösten 1984. Introduktionen av M 15 skulle senare följas av en introduk

tion av ett bränsle bestående av enbart metanol (M 100). OED underströk 

samtidigt att om de förutsättningar som låg till grund för gjorda antaganden 

och bedömningar förändrades, skulle redovisade planer för introduktion 

revideras. 

I regeringens energipolitiska proposition 1980/81: 90 som låg till grund 

för riksdagens beslut i frågan våren 1981, framhölls ~I. a. att 

- Möjligheterna att införa alternativa drivmedel är begränsade på kort och 

medellång sikt. 

- En allmän övergång till blandbränslen bör inte påbörjas för närvarande. 

bl. a. beroende på osäkerheten om utvecklingen i andra länder, och på 

de bindningar som ett enskilt svenskt beslut skulle medföra. 

- Låginblandning av metanol i bensin kan vara en möjlighet att under ett 

inledningsskede åstadkomma en utjämning mellan tillgång och efterfrå

gan på metanol. 

- En närmare plan bör utarbetas för intensifierad utveckling och använd

ning av motorer för renmetanol-drift (M 100) i begränsade fordonstlot

tor. 

I tilläggsdirektiv har regeringen i avvaktan på att statens energiverk 

bildas. givit OED i uppdrag att närmare planera och leda genomförandet av 

en sådan introduktionsplan. 

De internationella energimarknadernas utveckling 

Slutet av 1970-talet kännetecknades av mycket kraftigt ökade realpriser 

på energiråvaror. främst på olja. Det incitament till besparingar och oljeer-
19 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bila1:a 14 
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sättning som funnit~ allt sedan den första oljekrisen 1973174 förstärktes 

således ytterligare. Konverteringsprocesser genomförs inom kraftföreta

gen. där övergång från tung eldningsolja till kol och kärnkraft sker och 

inom industrin, där tung eldningsolja ersätts med kol. Vidare har använd

ningen av naturgas ökat och medverkat till minskad användning av eld

ningsolja. 

Den beskrivna utvecklingen har i kombination med att betydande spar

åtgärder vidtagits lett till att den internationella efterfrågan på oljepro

dukter dämpats under senare år. Den har också lett till att efterfrågan 

liksom tidigare successivt förskjutits så att andelen bensin. dieselolja och 

andra lätta produkter ökat medan andelen tjock eldningsolja minskat. 

Raffinaderiindustrin i Västeuropa har mött denna förändrade efterfråge

bild. dels genom att byta tunga svavelrika råoljor. typ Mellersta Östern, 

mot lätta svavelfattiga. typ Nordsjön. dels genom att i betydande grad 

bygga ut konverteringskapaciteten. De svenska raffinaderierna har under 

de senaste åren i avsevärd grad övergått från att använda råoljor från 

Mellersta Östern till att använda råoljor från Norge och Storbritannien. 

Utbyggnad av konverteringskapaciteten sker främst genom byggande av 

anläggningar för katalytisk krackning, som omvandlar tunga produkter till 

främst bensin och dieselolja. 

Utbytet av drivmedel ur samma mängd råolja kan härigenom ökas avse

värt. När OK:s beslutade anläggning för katalytisk krackning tas i bruk 

1985 kommer Sveriges totåla bensinproduktionskapacitet att närma sig då 

förväntad bensinkonsumtion. 

Den hittillsvarande trenden i utvecklingen_ av den internationella energi
marknaden väntas bestå i framtiden. Kol. naturgas och kärnkraft kommer 

att ersätta alltmera av eldningsoljan. Raffinaderiindustrin kommer att ut

nyttja den ledigblivna tjockoljan för produktion av bensin och dieselolja. 

Som framgår av en av de delutredningar som OED:s arbetsgrupp låtit göra 

byggs nu anläggningar i USA där 90% av råoljan konverteras till lätta 

oljeprodukter. För närvarande ligger utbytet av lätta fraktioner i den 

västeuropeiska raffinaderiindustrin genomsnittligt på ca 30%. Genom ut

byggnad av anläggningar som konverterar tunga fraktioner till bensin. 

dieselolja och andra lätta produkter. finns således en stor potential för 

ökad produktion av drivmedel från en given mängd råolja. 

Under början av 1980-talet har realpriserna på olja sjunkit något. En del 

av bakgrunden till denna utveckling har berörts ovan. En annan faktor som 

inverkat är att allt fler oljeproducerande länder har blivit beroende av 

kontinuerliga oljeinkomster och därför kan vara beredda till viss priskon

kurrens. Samtidigt har oljeproduktionen utanför både OAPEC och OPEC 

ökat. vilket medför att kartellens förmåga att påverka priset genom pro

duktionsinskränkningar minskat något. 

Det står dock helt klart att OPEC-länderna. under överskådlig framtid 

kommer att ha ett dominerande inflytande på oljeförsörjningen. 

/ 
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Utvecklingen inom bilindustrin går mot mindre fordon med mindre 

motorer. vilka görs bränslesnålare. Tillgängliga prognoser för drivmedcls

förbrukningen i Västeuropa för den närmaste 10-årsperioden tyder på en 

minskad bensinförbrukning och en svagt ökad dieselförbrukning. För Sve

riges vidkommande bedöms transportsektorn J 990 förbruka något mindre 

drivmedel än 1980, trots ett visst ökat transportarbete. 

Sammantaget innebär detta att, under väsentligen störningsfria förhål

landen, prisutvecklingen på olja och oljeprodukter under det närmaste 

decenniet nu bedöms bli långsammare än vad prognoserna för 2-3 år 

sedan gav vid handen. 

När det gäller kolmarknadens utveckling har även priset på kol ökat 

kraftigt sedan 1973/74 - dock inte i samma takt som oljepriset. På grund av 

att tjock eldningsolja och kol är substituerbara och direkt konkurrerar 

kommer - åtminstone under det närmaste decenniet - kolpriset sannolikt 

att i viss grad följa oljeprisförändringarna. 

För naturgasen bedömdes tidigare det framtida priset inte följa råoljepri

set. Utvecklingen under de senaste åren där omfattande avtal om gasleve

ranser har ingåtts har emellertid visat att priset på naturgas tenderar att ha 

en nära koppling till oljepriserna. Eftersom metanol till större delen produ

ceras och kommer att produceras ur naturgas har den ändrade bedömning

en om hur naturgaspriset utvecklas i förhållande till oljepriset på ett avgö

rande sätt påverkat förutsättningarna för metanol som drivmedel i det 

kortare tidsperspektivet. 

Den förväntade utvecklingen av de internationella energimarknaderna 

indikerar att det under 1980-talet från ekonomisk synpunkt är förd elak tiga

re att utnyttja naflirgas, kol och andra bränslen för att ersätta tjock 

eldningsolja och genom krackning omvandla den ledigblivna eldningsoljan 

till bensin och dieselolja jämfört med att framställa metanol eller andra 
alternativa drivmedel ur naturgas och kol. De utredningar som refereras 

nedan om kostnader för framställning av bensin. dieselolja. metanol. eta
nol etc. ur olika typer av energiråvaror ger stöd för denna bedömning. 

Mot den bakgrunden anser OED att det f. n. inte är troligt att alternativa 
drivmedel kommer att kunna konkurrera med bensin och dieselolja förrän 

tidigast på 1990-talet. Med de trögheter som finns på fordonssidan skulle . 

detta innebära att alternativa drivmedel knappast skulle få någon mera 

betydande andel av den internationella drivmedelsmarknaden under detta 

sekel. 
Det finns dock en rad faktorer som talar för att ytterligare förbättra 

beredskapen för framtiden. OED föreslår därför ett antal åtgärder som bör 

vidtagas. 
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Produktion m· metanol 

Totalt förbrukas i världen ca 10 milj. ton metanol - främst inom kemisk 

industri. Trots att metanolpriset för närvarande är pressat i förhållande till 

produktionskostnaderna används bara mycket små mängder metanol som 

drivmedel i form av bensintillsats. Vid diskussion om kostnaderna för 

produktion av mt::tanol är det viktigt att särskilja dels frågan om vilka 

processer och råvaror som ger lägsta produktionskostnader. dels frågan 

om metanol kan produceras till så låga kostnader att den kan konkurrera 

med bensin och dieselolja som drivmedel. 

Produktionen av metanol kommer i framtiden att i huvudsak ske med 

processer som baseras på naturgas. kol och återstodsolja. Arbetsgruppen 

har gjort en teknisk-ekonomisk utvärdering av processerna samt jämfört 

produktionskostnaderna för metanol respektive bensin. 

rramställning av metanol ur naturgas är en väl känd ·och etablerad 

process. medan förgasning av kol och i än högre grad återstodsolja ännu 

inte kan betraktas som kommersiellt etablerade processer. Av det redovi

sade materialet drar OED slutsatsen att det billigaste sättet att producera · 

metanol är ur naturgas i anläggningar lokaliserade vid närmaste mottag

ningspunkt för gasen. Kolbaserad metanol kan bli konkurrenskraftig om 

anläggningarna blir mycket stora och lokaliseras i anslutning till gruvan. 

Som redovisats ovan tyder utredningarna vidare på att metanol vid full 

kostnadstäckning inte kommer att kunna konkurrera med bensin som 

drivmedel under 1980-talet. 

OED bedömer vidare. med stöd i arbetsgruppens rapport. att i Västeuro

pa producerad kolbaserad metanol under 1980-talet inte kan bli konkur
renskraftig med naturgasbaserad metanol. Ett kolba:.;erat koncept, av typ 

energikombinat som diskuterats med förläggning i Nynäshamn. kan even

tuellt bli konkurrenskraftigt med naturgasbaserad metanol. OED vill dock 

framhålla att hittills redovisade kalkyler är alltför preliminära för att någon 

mer definitiv bedömning av ekonomin för den typen av anläggning skall 

kunna göras. 

Av de inhemska råvarorna för framställning av metanol bedöms f. n. 

alunskiffrarna ha de bästa förutsättningarna. Utvecklingsarbete syftande 

till att förgasa skiffrarnas kerogeninnehåll har pågått ett par år. Ett bety

dande utvecklingsarbete återstår innan en fullstor anläggning kan projek

teras och produktionskostnaderna beräknas med större noggrannhet. 

Alternatil· till metanol 

: enlighet med arbetsgruppens bedömningar finner OED att produk

tionskostnaderna för etanol är och förväntas förbli för höga för att utgöra 

ett alternativ till bensin. Det ärt. o. m. tveksamt om etanol kan komma till 

användning vid låginblandning av alkoholer i bensin. Användningen av 
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etanol som drivmedel i Brasilien bygger på för landet specifika förutsätt

ningar. som inte är tillämpliga i Europa. 

I arbetsgruppens rapport redovisas en utvärdering av ett kommersiellt 

amerikanskt blandbränsle, gasohol, som består av 10% etanol och 90% 

blyfri bensin. Utöver frånvaron av bly synes gasohol inte ge några övriga 

hälso- och miljövinster. 

1 avvaktan på att det s. k. Skaraborgsprojektet genomförts och utvärde

rats, anser OED att inga ytterligare åtgärder bör vidtagas i syfte att starta 

produktion av etanol för bensininblandning. 

Arbetsgruppen redovisar vidare att motorgas kan utgöra ett komple

ment till dagens drivmedel. främst diesel. Eftersom motorgas också är en 

petroleumprodukt, medför introduktion av motorgas knappast ökad hand

lingsfrihet eller minskad sårbarhet. Främsta plusposten ur miljösynpunkt 

är frånvaron av bly och främsta minusposten att bilarna f. n. byggs för gas/ 

bensindrift och inte optimeras för enbart gasdrift. Under gynnsamma be

tingelser skulle motorgas på sikt kunna svara för 5- I 0 % av dagens driv

medelsmarknad. 
Arbetsgruppen redovisar olika vägar att framställa syntetiska drivmedel. 

Med undantag för Sasol- och Mobil-processerna befinner sig ännu proces

serna på utvecklingsstadiet. Sasol-processen används i Sydafrika för att ur 

kol framställa bensiner och mellandestillatfraktioner. Nya Zeeland har 

nyligen beslutat bygga en MTG-anläggning (Methanol to gasoline) för 

produktion av syntetisk bensin ur naturgasbaserad metanol. Arbetsgrup

pen visar också på att om till ett koncept av typ Nynäshamns energikom

binat kopplas ett MTG-steg försämras de ekonomiska förutsättningarna. 

Arbetsgruppens förslag 

Enligt arbetsgruppens mening kvarstår önskemålet att uppnå ökad för

sörjningstrygghet och handlingsfrihet för att möta den rådande osäkerhe

ten på oljemarknaden. Detta innebär att det på sikt kan bli aktuellt att 

ero;ätta olja med alternativa drivmedel. Härtill kommer önskemålet att 
kunna utnyttja inhemska råvaror. 

Osäkerhet föreligger· idag om metanolprisets utveckling. de framtida 

priserna på olja och bensin samt det inbördes sambandet mellan metanol

och oljepriset. Detta tillsammans med önskemålet om minskat oljebe

roende. ökad försörjningstrygghet och den långa ledtiden för en ev. 

metanolintroduktion talar för att fortsatta insatser görs. inte minst vad 

avser den tekniska utvecklingen. 

Av vad som framkommit av utredningsarbetet gör arbetsgruppen be

dömningen att statsmakterna inte för närvarande bör fatta något långsiktigt 

strategiskt beslut om introduktion av metanol som drivmedel. 

En rad olika osäkerhetsfaktorer finns rörande 
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- den internationella utvecklingen 

- den långsiktiga tillgången på metanol. prisutveckling m. m. 

- den motortekniska utvecklingen 

- den slutliga sammansättningen av ett enda M 100-bränsle 

- miljöfrågorna 

De förslag arbetsgruppen redovisar gäller: 

- Låginblandning av alkoholer i bensin 

- Blandbränslen (M 15> 

- Renmetanolbränslen (M 100). 

Låginblandning 
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. Arbetsgruppen konstaterar att låginblandning kan vara ett sätt att påbör

ja en introduktion av motoralkoholer. Låginblandning kan också vara ett 

sätt att stimulera en inhemsk produktion av metanol. Arbetsgruppen anser 

därför att det finns anledning att söka nå frivillig överenskommelse med 

oljeföretag och bilindustri om att förekomsten av tåginblandning av alkohol 

i bensin accepteras. Enligt arbetsgruppens mening utgör rådande skatte

bestämmelser för alkoholcr/etrar i kombination med tekniska svårigheter 

de avgörande hindren för låginblandning av metanol i bensin. Arbetsgrup

pen anser därför att skattebestämmelserna bör ändras så att principen om 

energineutral beskattning får gälla. OED bör vidare genom kontakter med 

SIS Petroleumkomrnitte medverka till att Iåginblandningskomponenter be

aktas i Svensk Standard för motorbensin. 

Blandbriinslen ( M 15 J 

Det internationella intresset för att introducera blandbränslen har avse

värt minskat under de senaste åren. Tanken bakom M 15-strategin var att 

snabbt komma igång med oljeersättning inom transportsektorn. M 15-
strategin skulle även ses som ett steg mot en senare introduktion av ett M 

I 00-bränsle. Utvecklingen inom oljeområdet under början av 1980-talet har 

medfört att många bedömare numer anser att prognoserna för transport

sektorns oljeförsörjning är avsevärt bättre än de var i slutet av 1970-talet. 

Arbetsgruppen gör följande bedömningar: 

- M 15 medför ingen betydande oljeersättning 

- Kostnader för anpassning av fordon och distributionssystem är mycket 

höga 
- Hälso- och miljövinsterna av att införa M 15 är mycket små. 

Arbetsgruppen föreslår att nu pågående försök och prov avslutas samt 

att en utvärdering görs. Härutöver bör arbetet inom M 15-området begrän

sas till att följa den internationella utvecklingen samt att fastställa en 

bränslespecifikation baserad på de försök som genomförts. 

Renmetanolbriinslen ( M /OOJ 

Gentemot de två tidigare diskuterade strategierna har införandet av M 

100 vissa för- och nackdelar. Arbetsgruppen sammanfattar dessa sålunda: 
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Fördelar 

- Ger på sikt betydande oljeersättning 

- Kan innebära ökad handlingsfrihet och minskad sårbarhet. i synnerhet 

på iängre sikt om framställning av metanol ur inhemska råvaror kommer 

till stånd. 

- Kan ge bättre emissionsförhållanden än vid bensindrift. i synnerhet om 

katalytisk avgasrening utnyttjas. 

Nackdelar 

- Ger på kort sikt ingen oljeersättning 

Kräver förändring av motorer 

Kräver komplettering av distributionssystemet 

Kan medföra hälsorisker vid hantering 

Kan inte lagras i bergrum 

Arbetsgruppens bedömningar visar att användning av metanol under 

1990-talet kan medverka till att minska oljeberoendet, öka handlingsfrihe

ten och minska sårbarheten samt öka möjligheterna att ta tillvara inhemska 

energiråvaror. Den samhällsekonomiska analysen .visar dock att förde

larna med en allmän övergång till metanoldrift inte uppväger de mycket 

betydande kostnaderna för en sådan introduktion. 

Flera av de avgörande kostnadsposterna när det gäller renmetanoldrift 

är så pass osäkra att ytterligare erfarenheter måste inhämtas innan full 

klarhet kan nås om metanoldriftens fördelar respektive nackdelar. Det 

krävs således ytterligare utrednings- och utvecklingsarbete innan ett lång

siktigt beslut om introduktion av M 100 kan tas. 

Arbetsgruppen anser att det fortsatta arbetet bör inriktas-mot en intro

duktion av M 100 i begränsade fordonsnottor. Arbetsgruppen redovisar 

hur en sådan introduktion kan genomföras samt åtgärder som bör vidtagas 
för att möjliggöra ett sådant beslut. 

För att förbereda en sådan introduktion föreslås bl. a. flottförsök med 

200-300 personbilar och ett IOO-tal bussar och lastbilar av varierande typ 

genomföras under 1980-talet. 

Arbetsgruppens introduktionsplan syftar till att fä fram ett underlag för 

beslut i fråga om introduktion till omkring 1988. Introduktionsplanen byggs 

upp kring tre delar. nämligen 

- fordon 

- distribution 

- försörjning 

Arbetet inom de tre delområdena måste fram till ett introduktionsbeslut 

bedrivas parallellt och koordinerat. 

Inom delområdet fordon är följande insatser erforderliga: 

- Ett första underlag för genomförande av försök med och utvärdering av 

M 100 som drivmedel i bilar bör snarast tas fram. Arbetet kan ses som 

riktlinjer för en detaljutformning av kommande försök samt en modell 

för teknikupphandling. 
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- Förhandlingar med Saab-Scania och Volvo om framtagning av cirka 20 

provbilar för ett första fältprov pågår. Proven beräknas vara genomför

da och utvärderade 1984. De första proven bör om resultaten är positiva 

följas av utvidgade fältpro
0

v. som bör vara avslutade och utvärderade 

1988. Resultatet av utvärderingen utgör ett avgörande underlag för om 

ett definitivt beslut skall kunna fattas 1988-89. Parallellt med fordons
försöken bör emissionsundersökningar göras. 

- Stöd till utvecklingen av renmetanolmotorer av ottotyp samt dieselmo

torer för metanoldrift bör under 5-årsperiodcn 1983-1988 ges till svensk 

motorindustri. Målet bör vara att genom bl. a. motortekniska och avgas

förändrande åtgärder minska utsläppen av framför allt formaldehyd och 

oförbränd metanol. Samtidigt bör emissionsvinster. driftsekonomiska 

konsekvenser och kostnader för olika typer av avgasrening kartläggas. 

Slutresultat och rekommendationer bör föreligga senast 1987. 

- Anvisningar för certifiering och föreskrifter för metanoldrivna fordon 

bör förberedas. Färdiga anvisningar bör föreligga kort tid efter ett even

tuellt introduktionsbeslut. 

- De testbränslen som används för de första försöksflottorna av fordon 

för metanoldrift utgör grunden för det arbete inom specifikationsområ

det som måste göras under 1983-1988. Arbetet bör noga följa den 

internationella utvecklingen. främst inom Förbundsrepubliken Tysk

land och USA. Visst underlagsmaterial bör kunna erhållas av det inter

nationella samarbetet. 

Inom delområdet distribution krävs följande: 

Under J 983- 1984 bör arbete bedrivas för att ytterligare klarlägga de 
problem som finns med att distribuera och lagra metanol. 

Under 1983-1984 bör en utredning klarlägga kostnaderna för en begrän

sad komplettering av dist1ibutionssystemet till att lagra och distribuera 

renmetanol bränsle. 
Under 1986 bör staten. baserat på uppföljning av de första flottförsöken, 

inleda förhandlingar med oljeföretagen om en gradvis men begränsad 

anpassning av distributionssystemet. 

Under 1986-1987 bör anvisningar för lagring, hantering och distribution 

av mdanolbränslen fastställas. 

- Snarast efter ett introduktionsbeslut, bör en komplettering av distribu

tionssystemet påbörjas. samtidigt som en bred till allmänheten riktad 

information ges om när och hur renmetanolbränslen skall komma till 

användning. 
Delområdetjorsörjning innefattar följande: 

- Pågående försök med förgasning ur torv och biomassa drivs i pilotskala 

under 2 år. Utvärdering kommer att föreligga i mitten av 1984. 

- Under 1984-1985 bör resultatet av den utvärdering av förprojekterings

studien över Nynäshamnskombinatet föreligga. 

- Under 1985-1986 bör från statens sida förberedelser vidtagas för att i 
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ett senare skede kunna få option på eller teckna kontrakt om leverans av 

metanol. 
- Tidigast 1987 kan en PoD-anläggning för förgasning ur inhemska råvaror 

vara färdig. En första resultatutvärdering kan föreligga innan eit eventu

ellt introduktionsbeslut fattas. 
- Under 1986-1987 bör en utredning klarlägga hur metanolförsörjningen 

ordnas med hänsyn till erforderliga kvantiteter och fördelning på import 

och inhemsk produktion. Utredningen bör ge underlag för att kunna 

teckna nödvändiga avtal om metanolförsörjning för den närmaste 10-

årsperioden. 

Ett kontinuerligt och väl samordnat arbete inom de tre delområdena är 

en förutsättning för att ett definitivt introduktionsbeslut skall kunna fattas 

under 1988. Härutöver krävs. µnder tiden fram till ett introduktionsbeslut. 

ett omfattande utredningsarbete för att klarlägga följande frågor: 

- Hur stor del av den svenska bilparken skall på sikt gå över till metanol

drift? 

- Vilka styrmedel skall användas inom de ekonomiska, administrativa 

och juridiska områdena'? 

- Hur skall beredskapslagringen lösas? 

Dessa problem bör vara inventerade och belysta och lösningar presente

rade i god tid innan ett introduktionsbcslut fattas. Utvecklingen internatio

nellt bör följas noga och etablerade kontakter bör utvidgas och fördjupas. 

Slutligen visar arbetsgruppen att vid ett eventuellt introduktionsbelsut, 

den skisserade introduktionstakten skulle innebära att metanolbehovet för 

M 100-drift skulle uppgå till cirka 10000 ton år 1989. cirka 70000 ton år 

1992 och cirka 700 000 ton i slutet av 1990-talet. då det skulle kunna finnas 

cirka 200000 fordon för M 100-drift på den svenska marknaden. 

OED:s slutsatser och förslag 

De statliga insatserna för att stimulera oljeersättning inom drivmedels

området bör enligt OED:s mening bedömas i förhållande till hela oljeersätt
ningsprogrammeL Som redovisats i det föregående pekar den internatio

nella utvecklingen av energimarknaden och de utredningar av kostnader 

för framställning av olika drivmedel entydigt på att det i ett tioårsperspek

tiv kommer att vara ekonomiskt fördelaktigare att utnyttja de till olja 

alternativa energiråvarorna kol. naturgas. torv och ved - för att direkt 

ersätta eldningsolja än att producera drivmedel från dessa energiråvaror 

för ersättning av bensin och dieselolja. 

I diskussionerna om statliga åtgärder på drivmedelsområdet har försörj

ningstryggheten spelat en avgörande roll. Här anser OED liksom tidigare 

att användning av alternativa drivmedel i Sverige kan minska vår sårbarhet 

vid störningar i den internationella oljeförsörjningen. Det gäller i synnerhet 
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om det alternativa drivmedlet produceras ur inhemska råvaror. Det finns 
emellertid inte nu underlag för att jämföra introduktion av alternativa 

drivmedel som kan produceras inom landet med andra åtgärder - t. ex. 

utbyggd beredskapslagring - för att minska effekterna av olika typer av 

internationella försörjningskriser. 

Hittillsvarande studier och försök indikerar att metanol som drivmedel 

är mindre skadlig för hiilsa och miljö än bensin och dieselolja. Kunskaper

na inom detta område behöver dock förbättras för att mera definitiva 

värderingar skall kunna göras. 

De avgörande fördelarna ur såväl försörjningstrygghets- som miljösyn

vinkel med användning av metanol som drivmedel kan bara nås med en 

övergång till renmetanoldrift. Detta förutsätter att nya bilmotorer utveck

las. Med hänsyn till att en mycket stor del av den svenska bilproduk~ionen 

går på export och att vi har en stor import av bilar kan en isolerad svensk 

introduktion av renmetanol som drivmedel medföra stora extra kostnader 

jämfört med annan oljeersättning. Förutsättningarna för en mera omfat

tande övergång till ren-metanol som drivmedel i Sverige kommer därför att 

i hög grad bli beroende av den internationella utvecklingen. 

Mot den här bakgrunden anser OED att de energipolitiska ambitionerna 

för oljeersättning i första hand även fortsättningsvis bör koncentreras på 

direkt ersättning av eldningsolja medfa.vta hränslen vid sidan av ej oljeba

serad elenergi. 
Ersättning av bensin och dieselolja med alternativa drivmedel bör ses 

som en mera långsiktig möjlighet. Av de olika alternativa drivmedel som är 

aktuella tyder nuvarande underlag på att metanol har de bästa förutsätt
ningarna. 

Förutsättningarna för en övergång till alternativa drivmedel påverkas av 

en rad olika faktorer: prisutveckling, tillgång på råvaror för framställning 

av drivmedel, omställningstider, internationell utveckling. motorteknisk 

utveckling, framtida processekonomi, konsumentbeteende, miljökonse

kvenser och flexibilitet. 
De samhällsekonomiska bedömningar som arbetsgruppen gjort visar att 

det inte för närvarande är motiverat att fatta ett beslut om allmän introduk

tion av metanol eftersom de fördelar som erhålls inte uppväger merkostna

den för metanolanvändningen. 
De statliga insatserna bör i stället enligt OED inriktas på att öka kunska

perna om alternativa drivmedel och få erfarenheter av produktion och 

användning av alternativa drivmedel. Arbetet bör främst inriktas på ren

metanol (M HlO). Insatserna bör syfta till att mot slutet av 1980-talet ha ett 

underlag för beslut i i frågan om introduktion av M 100 som drivmedel i 

större skala. OED föreslår att det fortsatta arbetet bedrivs i enlighet med 

arbetsgruppens förslag. De in~atser som krävs är i korthet följande. 

Staten bör inom ramen för det statliga energiverkets arbete följa den 

internationella utvecklingen på drivmedelsområdet. De aspekter som rör 

försörjningstrygglzet för drivmedel bör också studeras ytterligare. 
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Vidare bör staten inom ramen för den del av energiforskningsprogram

met som avser användning av alternativa drivmedel stödja motorutveck

ling samt studier och praktiska försök med användning av alternativa 
drivmedel i fordon. Med hänsyn till att metanol för närvarande synes ha de 
bästa förutsättningarna att på sikt konkurrera med oljebaserade drivmedel 

föreslår OED att insatserna främst inriktas på M 100-hriinslen. Stöd bör 
bl. a. ges till motorindustrin för fortsatt utveckling av fordon med M 100-

motorer av ottotyp samt dieselmotorer med tvåbränslesystem. STU bör 
ansvara för denna del av statens insatser på drivmedelsområdet. Stöd kan 

också utgå från oljeersättningsfonden. De tidigare påbörjade försöken och 

proven med M 15-hriinsle bör avslutas. Det fortsatta arbetet med bland

bränslen bör begränsas till utvärdering av gjorda försök och prov samt 
bevakning av den internationella utvecklingen. 

Inom den statliga energiforskningens program för energitillförsel bör 
fortsatt stöd ges till utveckling av teknik för framställning av alternativa 

drivmedel ur inhemska energiråvaror. Fram till det statliga energiverkets 
tillkomst förutsätts NE ansvara för denna del av de statliga insatserna. 

OED föreslår vidare att naturvårdsverket och arbetarskyddsstyrelsen 

inom ramen för sina verksamheter förbättrar kunskaperna om miljö- och 

hälsoeffekter av olika drivmedel - inklusive utvecklade typer av dagens 

petroleumbaserade drivmedel. 
Staten och oljeindustrin bör gemensamt verka för att undanröja nuva

rande hinder för låginblandning av alkoholer i bensin. 

OED bedömer att det ekonomiska stöd som krävs för insatserna kan 
finansieras inom ramen för befintliga resurser - främst då inom det statliga 

energiforskningsprogrammet och oljeersättningsfonden. 

Det sammanhållande ansvaret för planeringen av insatserna bör vila på 
det blivande statliga energiverket. Fram till dess bildande avser OED att 
fylla den funktionen. Som en första åtgärd kommer föreliggande rapport 
att remitteras till närmast berörda myndigheter och organisationer. 
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Bihang 4 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961: 372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs att I och 2 §~ lagen (1961 :372) om bensinskatt' 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydd.~c 

I §~ 

Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild skatt 
(bensinskatt) för 

a) bensin, utom kemiskt ren bensin, och andra motorbränslen, som 
innehåller minst 70 viktprocent bensin (ur tulltaxenummer 27~ 10); 

b) metylalkohol (metanol). etyl- bJ metylalkohol (metanol). etyl-
alkohol (etanol) och högre alko- alkohol (etanol) och högre alko-
holer, etrar m• metanol och etanol holer samt andra än under a) av-
samt andra än under a) avsedda sedda blandningar. som innehåller 
blandningar. som innehåller sådan sådan alkohol (ur tulltaxenummer 
alkohol eller eter (ur tulltaxenum- 22.08. 29.04 och 38.19). allt under 
mer 22.08. 29.04, 29.08 och 38.19), förutsättning att varorna är avsedda 
allt ·under förutsättning att varorna för användning till motordrift (mo-
är avsedda för användning till mo- toralkoholJ: samt 
tordrift (motoralkohol); samt 

c) gasol. varmed avses varor som helt eller till huvudsaklig del består av 
petroleumgaser eller andra gasformiga kolväten och som har kondenserats 
till vätska (ur tulltaxenummer 27 .11 och 38.19). 

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet 
för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillverk
ning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för oensin, som är avsedd för 
annat ändamål än motordrift, eller för motoralkohol. när varorna tillhanda~ 
hålls i särskilda förpackningar om högst en liter. Vidare skall skatt inte 
utgå för gasol som med hänsyn till försäljningsform, kvantitet eller för
packning har karaktär av butiksvara. 
· Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller. om annat inte sägs, 

samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket. 

2 §_l 

Skatt utgår med 1 krona 37 öre per liter. om annat inte sägs i andra eller 
tredje stycket. 

För metanol, etanol och högre al
koholer samt för etrar av metanol 
och etwwl utgår skatten med 43 öre 
per liter. Ingår sådan alkohol eller 
eter i en blandning som avses i 1 * 
första stycket a) eller bl utgår skal-

För metanol. etanol och högre al-
. koholer utgår skatten med 43 öre 
per liter. Ingår sådan alkohol i en 
blandning som avses i 1 § första 
stycket al eller b) utgår skatten för 
den inblandade alkoholen med 43 

1 Lagen omtryckt 1975: 274. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274. 
2 Senaste lydelse 1981: 430. 
·' Senaste lydelse 1982: 452. 
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Nuvarande lydelse 

ten för den inblandade alkoholen ef. 
ler etern med 43 öre per liter·· och 
med I krona 37 öre per liter för 
blandningen i övrigt. 

Föreslagen lydelse 

öre per liter och med I krona 37 öre 
per liter för blandningen i övrigt. 

För gasol utgår skatten med 33 öre per liter. 
Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte 

inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte 
beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna 
grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av 
volymen. 

Denna lag träder i kraft den I april 1983. 
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Bihang 5 

OKE:s förslag till organisationsschema och till precisering av upp
gifter för statens energiverk 

Den av organisationskommitten (I 1981: 04) för statens energiverk m. fl. 
organ inom energiområdet (OKEl föreslagna organisationsmodellen för 

statens energiverk framgår av följande organisationsschema. Siffrorna 

inom parentes anger OKE:s bedömning av resursdimensioneringen för de 

olika enheterna. 
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OKE föreslår att verkets enheter skall ha följande uppgifter. 

Verksledning 

2 tjänster 

Planeringskansli 

6 tjänster 

Uppgifter: 

304 

- Sammanhållande och initierande av vissa utvärderings- och styrmedels

projekt som berör flera enheter, t. ex. i samband med omprövningar av 

oljcersättningsprogrammet. energihushållningsprogrammet och forsk
ningsverksamheten 

- Sammanhållande för utredningar om kärnkraftsavveckling 

- Sammanhållande av övergripande plan för stöd till åtgärder för att 
ersätta olja. m. m. 

- Samordning av arbete med långsiktig bedömning av energiutvecklingen 

kopplad till samhällsekonomisk analys 

- initiera bedömningar rörande olika slag av störningar på energiområdet 
(krispåverkan) 

- Sammanhållande beredningsansvar för verksledningsfunktioner, t. ex. 
verksamhetsplancring 

- Policyfrågor av juridisk karaktär inkl. frågor om utformning av beslut • 

och avtal 

- Samordning av verkets roll i internationellt samarbete 

Enhet för frågor om bränslen m. m., enhet I 

Enhetsledning 3 tjänster 
Enhet I A 12 tjänster 
Enhet 1 B 
Enhet I C 

12 tjänster 

12 tjänster 

Enhet i A kommer att ha uppgifter avseende forsknings- och utveck

lingsärenden inom dels området Skogsbränslen inom delprogrammet 
Skog~bränslcn-Torv. dels delprogrammet Energiodling samt nära samar

bete med enhet I B avseende delprogrammet Tillförselsystem. Enheten 

bereder oljeersättningsfondsärenden som rör skogsbränslen och energigrö
dor. Uppgifterna inom delprogrammen och i de delar det är tillämpligt för 

oljeersättningsfondsärenden avser: 
- Insatsplanering 

- Samordning med andra stödgivande organ 
- Projektinitiering 

- Projektberedning 

- Föredragning för utvecklingsnämnden 
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- Utarbetande av beslutsbrev/beställning 

- Löpande uppföljning av projekt 

- Avslutande av projekt 

- Utvärdering av resultat 

- Resultatöverföring och viss kontaktverksamhet 

Enheten svarar vidare för sammanställning av data för standardisering 

av skogsbränslen. 

Enhet I B kommer att ha uppgifter avseende forsknings- och utveck

lingsärenden inom dels området Torv inom delprogrammet Skogsbränslcn

Torv. dels delprogrammet Bränsleförädling. dels delprogrammet Tillför

sel system. det senare i nära samarbete med enheterna I A. 2 A och 2 B. 

Enheten bereder oljeersättningsfondsärenden som rör torv. kol. alterna

tiva drivmedel och förädling av restoljor. Uppgifterna inom delprogram

men och i de delar det är tillämpligt för oljeersättningsfondsärenden avser: 

- Insatsplanering 

- Samordning med andra stödgivande organ 

- Projektinitiering 

- Projektberedning 

- Föredragning för utvecklingsnämnden 

- Utarbetande av beslutsbrev/beställning 

- Löpande uppföljning av projekt 

- Avslutande av projekt 

- Utvärdering av resultat 

- Resultatöverföring och viss kontaktvcrksamhet 

Enhet I C kommer att ha myndighets - och utredningsuppgifter i följande 

avseenden. 
Myndighetsuppgifter: 

- Frågor om prospekteringsstöd vad avser olja. gas och kol 

U tredningsuppgifter: 

- Ta initiativ till överläggningar med andra myndigheter och med avnä

markategorier för att få till stånd ökad användning av inhemska bränslen 
- Studera utvecklingen på energimarknader bl. a. med hänsyn till inbör

des beroenden och till alternativ anv.ändning av råvaror (t. ex. kol-olja. 

strukturfrågor på oljemarknaden. raffinaderiindustrins utveckling, 

brännved-industrived) 

- Upprätta och leda genomförande av introduktionsplan för alternativa 

drivmedel 

Enhet för frågor om el och värme m. m., enhet 2 

Enhetsledning 3 tjänster 

Enhet 2 A 8 tjänster 

20 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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Enhet 2 8 

Enhet 2 C 

Enhet 2 D 

11 tjänster 

10 tjänster 

9 tjänster 

306 

Enhet 2 A kommer att ha uppgifter avseende forsknings- och utveck

lingsärenden inom delprogrammet Vindenergi samt nära samarbete med 

enhet I B avseende delprogrammet Tillförselsystem. Enheten bereder 

oljeersättningsfondsärendcn som rör solvärme, värmepumpar, små vat

tenkraftverk samt industriella processer. Uppgifterna inom delprogram

men och i de delar det är tillämpligt för oljeersättningsfondsärenden avser: 

- Insatsplanering 

- Samordning med andra stödgivande organ 

- Projektinitiering 

- Projektberedning 

- Föredragning för utvecklingsnämnden 

- Utarbetande av bcslutsbrev/beställning 

- Löpande uppföljning av projekt 

- Avslutande av projekt 

- Utvärdering av resultat 

- Resultatöverföring och viss kontaktverksamhet 

Enhet 2 B kommer att ha uppgifter avseende forsknings- och utveck

lingsärenden inom delprogrammet Förbränningsanläggningar samt nära 

samarbete med enhet I 8 avseende delprogrammet Tillförselsystem. En

heten bereder oljeerättningsfondsärenden som rör förbränningsanläggning
ar. Enheten handlägger ärenden om stöd till anordningar för att minska 
svavclutsläpp. Uppgifterna inon: delprogrammen och i de delar det är 

tillämpligt för övriga ärenden avser: 
- Insatsplanering 
- Samordning med andra stödgivande organ 

- Projektinitiering 

- Projektberedning 

- Föredragning för utvecklingsnämnden 

- Utarbetande av beslutsbrev/beställning 

- Löpande uppföljning av projekt 

- Avslutande av projekt 

- Utvärdering av resultat 

- Resultatöverföring och viss kontaktverksamhet 

Enheten svarar för sammanställning av data för standardisering av för

bränningsanläggningar. 
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Enhet 2 C kommer att ha myndighets- och utredningsuppgifter i följande 

avseenden: 

Myndighetsuppgifter: 

- Uppföljning av kommunernas energiplanering genom bl. a. samman

ställning av information om energiförsörjning och medelsbehov, identi

fiering av informations- och rådgivningsbehov, identifiering av utbild

ningsbehov och målgrupper etc. 

- Konkretisering av riktlinjer och framtagande av material som underlag 

för kommunernas energiplanering 

- Rådgivning avseende kommunal energiplanering, dess tillvägagångs
sätt, omfattning, innehåll etc. 

- Prövning av frågor i anslutning till lagen (1981: 1354) om allmänna vär

mesystem 

Utredningsuppgifter: 

- Regionala energiförsörjningsutredningar 

- Energiförsörjningsutredningar för storstadsområden 

~ Initiativ till samarbete mellan kommuner samt mellan kommuner och 

industrier 

Enhet 2 D kommer att ha myndighets- och utredningsuppgifter i följande 
avseenden: 

Myndighetsuppgifter: 

- Dispensgivning, samråd och tillsyn enligt lagen ( 1981: 599) om utförande 

av eldningsanläggningar för fast bränsle 

- Lokaliseringsprövning och tillsyn från energisynpunkt enligt § 136a 

byggnad slagen 

- Frågor om ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer 

Utredningsuppgifter: 
- Överväganden i samband med kärnkraftsavveckling och ersättande el

produktion. Samarbete med övriga enheter och med planeringskansliet 

- Bedömning av planer och diskussioner med kraftföretag och viss indu
stri avseende möjligheter cill elproduktion 

- Följa och fullgöra vissa uppgifter i det s. k. Sol 85-programmet 

Enhet för frågor om eldistribution m. m. samt elsäkerhet m. m., enhet 3 

Enhetsledning 2 tjänster 

Enhet 3 A 18 tjänster 

Enhet 3 B 17 tjänster 

De båda underenheternas uppgifter överensstämmer i stor utsträckning 

med dem som för närvarande åligger koncessions- och säkerhetssektio

nerna vid statens industriverks energibyrå. 
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Enhet 3 A kommer att ha följande uppgifter: 

- Tillståndsfrågor i anslutning till ellagen (1902: 71) och lagen ()976: 240) 

om förvärv av eldistributionsanläggning m. m. 

- Ärenden om stöd åt landsbygdens elförsörjning 

- Fullgöra de uppgifter som f. n. ankommer på statens industriverk enligt 

förordningen ( 1979: 467) om prisreglering enligt lagen (1902: 71 s. 1) 

innefattande vissa bestäm_melser om elektriska anläggningar 

- Tillståndsfrågor i anslutning till lagen (1978: 160) om vissa rörledningar 

- Planerings- och utredningsuppgifter I anslutning till ovanstående 

- Sekrctariatsuppgifter för eldistributionsrådet 

Enhet 3 B kommer att ha följande uppgifter: 

- Utarbeta säkerhetsföreskrifter i anslutning till starkströmskungörelsen 
()957:601) 

- Utarbeta bestämmelser om kontroll av elektrisk materiel i anslutning till 

elmaterielförordningen ( 1977: 585) 

- Utarbeta föreskrifter i anslutning till kungörelsen (1977: 384) om åtgär

der mot radiostörningar 

- Meddela behörighet och främja utbildning i anslutning till elinstallatörs

förordningen ( 1975: 967) 

- Frågor i anslutning till myndighetens chefskap för statens elektriska 

inspektion 

- Planerings- och utredningsuppgifter i anslutning t.ill ovanstående 

- Delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete 

Enhet för frågor om energianvändning, statistik, prognoser, information och 

utbildning m. m., enhet 4 

Enhetsledning 2 tjänster 

Enhet 4 A 11 tjänster 

Enhet 4 B 12 tjänster .· 

Enhet 4 A kommer att ha följande uppgifter rörande bevakning av 

energianvändning samt analyser och prognoser: 

- Bevaka energianvändning och förklaringsfaktorer till energianvändning 

inom resp. delsektorer och sammanställa rapporter därom 

- Kortsiktiga översikter avseende energiförsörjning, energipolitik, pro

gramuppföljning. Försörjning på längre sikt. Prognosverksamhet 

- Gemensam statistik- och prognosfunktion för verket 

T:nhet 4 B kommer att ha följande uppgifter rörande information och 

utbildning m. m.: 

- Uppföljning och omprövning av energihushållningsprogrammet 

- Sekretariatsuppgifter för energihushållningsrådet 
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- Initiera och stödja utbildning av vissa yrkesverksamma avseende energi 

och energihushållning 

- Identifiera utbildningsbehov och förmedla önskemål därom till ansvari

ga för reguljär utbildningsverksamhet 

- Samordna sektoransvariga 'myndigheters verksamheter beträffande 

främst information (särskilt till kommunerna) och utbildning 

- Allmän information om användning och tillförsel 

- Riktad information om tillförsel 

- Förkriskampanjer 

- Uppgifter enligt förordningen (1979: 735) om vissa åtgärder inom stats-

förvaltningen för att minska förbrukningen av energi 

- Information om verkets verksamhet 

Administrativ enhet, enhet 5 

Enhetsled
0

ning 

Enhet 5 A 

Enhet 5 B 

2 tjänster 

17 tjänster 

8 tjänster 

Förutom att vara verkets administrativa enhet svarar enhet 5 även för 

administrativa uppgifter i anslutning till verkets chefsskap för statens 

elektriska inspektion. Vidare handhar enhet 5 åt energiforskningsnämnden 

och nämnden för hantering av använt kärnbränsle löneadministration och 

matrikelföring samt utbetalning och redovisning såvitt avser anslag på 

statsbudgeten. Enhet 5 biträder i övrigt dessa myndigheter i administrativa 

frågor. 

Enhet 5 A kommer att handha ekonomiadministration samt administra

tiv rationalisering och administrativ service. Uppgifterna kommer att ha 

följande omfattning: 

Ekonomiadministration 

Redovisning inkl. projektredovisningssyskm m:h låneadministrations

system 

Ekonomisk planering och resultatanalys 

Utveckling av ekonomiadministrativa metoder 

Administrativ samordning av arbetet med anslagsframställning, intern

budget och verksamhetsplan 

Administrativ rationalisering och service -
Planering och genomförande - i samarbete med berörd enhet - av 

administrativa rationaliseringsåtgärder 

Intendentur, inköp och inventarieredovisning 

Lokalfrågor och lokalvård 

Bibliotek 
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Vaktmästeri och reproduktionscentral 

Telefonväxel och reception 

Sekretariat åt verkets styrelse och utvecklingsnämnden 

. 310 

Biträde med kansligöromål åt krigsskyddsnämnden för kraftanlägg

ningar, nämnden för värdering av eldistributionsanläggning m. m. samt 

prisregleringsnämnden för elektrisk ström 

Enhet 5 B kommer att handha personaladministration samt ha ansvar för 

en för verket gemensam registratur. Uppgifterna kommer att ha följande 

omfattning: 

Personaladministration 
Underlag för långsiktig personaladministrativ planering och underlag 

för utformning, utveckling och uppföljning av verkets personalpolitik 

Beredningsorgan för verket i arbetsrättsfrågor och lokala löneförhand

lingar 

Arbetsordning, befattningsbeskrivningar och bemanningsplaner 

Personalutveckling och personalutbildning 

Personalsocial verksamhet och arbetsmiljöfrågor 

Rekrytering, löne- och anställningsvillkor 

Löneadministration 

Personalregistrering och personalstatistik 

Intern information 

Registratur för hela energiverket 

Registratur 

- Arkivfrågor 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 

Register 

Sid. 

Översikt 

12 A Industridepartementet m. m. 
12 I Industridepartementet 
12 2 lndust riråd/industriattache 
13 3 Kommitteer m. m. 
14 4 Extra utgifter 
14 5 Bidrag till vissa internationella organisationer 
15 6 Gramkningsnämnden för försvarsuppfinningar 

16 B Industri m. m. 
Statens industriverk: 

26 Förvaltningskostnader 
26 2 Utredningar m. m. 
27 3 Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 
28 4 Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos 

regionala utvecklingsfonder 
29 5 Täckande av förluster i anledning av statliga industri-

garantilån m. m. 
31 6 Sprängämnesinspekt ionen 
33 7 Branschfrämjande åtgärder 
44 8 Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin 
45 9 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
47 10 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
48 Il Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för textil- och konfektionsindustrierna 
48 12 Bidrag till företagsinriktad fortbildning 
49 13 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 
50 14 Främjande av hemslöjden 
52 15 Medelstillskott till Norrlandsfonden 
52 16 Kostnader för stabstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit 
59 17 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 

export av fartyg m. m. 
60 18 Ersiittning för extra kostnader för förmanlig kreditgivning 

till u-länder 
60 19 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 

. lnve~teringsbank AB 
61 20 Lån till investeringar inom manuell glasindustri 
62 21 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för manuell glasindustri 
63 22 Räntestöd till Tillväxtinvestbolag 
63 23 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för 

län till Tillväxtinvestbolag m. m. 

• Beräknat belopp 
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*31247000 
625 000 

19 800000 
600000 
439000 

50000 
52 761000 

*23 99! 000 
*3717000 
97 850000 

I 000 

150000000 
I 000 

27 740000 
*38000000 

I 000 

10000000 

. *3 500000 
4000000 

20000000 
4289000 

30000000 

I 000000000 

480000000 

20000000 

30000000 
3000000 

2000000 
10750000 

I 000 
1958841000 
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64 c Regional utveckling 

75 Hemställan (såvitt avser regionalpolitiska medel) 
Regionalpolitiskt stöd: 

75 Bidrags verksamhet 383417000 
80 2 Lokaliseringslån 500000000 
81 3 Regionala ut vecklingsinsatser 298 2.50000 
84 4 Täckande av förluster pii grund av kreditgarantier till 

företag i glesbygder m. m. I 000 
84 5 Ersättning för nedsättning av socialavgifter 170000000 

1351668000 

86 [) Mineralförsörjning m. m. 

89 Sveriges geologiska undersökning: 
90 Geologisk kartering. m. m. 64065 000 
96 2 Utrustning I 277000 
97 3 Bergsstaten 2 209000 
98 Statens gruvegendom: 
'}9 4 Prospektering m. m. 61238000 

101 5 Egendomsförvaltning m. m. Il 454000 
103 6 Delegationen för samordning av havsresursverksamhcten 2285000 

142528000 

105 E Energi 

117 Stöd till anordningar för att minska utsläppen av svavel vid 
förbränning av kol 

120 Introduktion av alternativa drivmedel 
Statens energiverk: 

128 Förvaltningskostnader 19987000 
141 ., Utredningar m. m. och information 10611000 ;.. 

144 3 Statens elektriska inspektion 7 362()\)0 
146 4 Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi I 000 
149 5 Främjande av landsbygdens elektrifiering 4500000 
150 6 Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut I 060000 
151 7 Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreakton:r 375000000 

Statens kärnkraftinspektion: 
152 8 Förvalt ningskostnader I 000 
155 '} Kiirnsäkerhetsforskning I 000 
158 JO Atgärder för hantering av radioaktivt avfall I 000 
160 Il Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m. 3 219000000 
188 12 Visst internationellt energisamitrbete 11942000 
189 13 Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB 7000000 

3656466000 

190 Ji Teknisk utveckling m. m. 

194 Styrelsen för teknisk utveckling: 
195 Teknisk forskning och utveckling 610500000 
200 2 Drift av forskningsstationer I 000 
200 3 Utrustning 15 300000 
201 4 Europeiskt rymdsamarbete m. m. 123611000 
207 5 Bidrag till Tcle-X-projektet .3480000()\) 
209 6 Patent- och rcgistreringsvcrket 97 534000 
212 7 Lån.till den europt:iska patentorganisationen m. m. I 000 
216 8 Statens provningsanstalt: Uppdrags verksamhet I 000 
224 9 Bidrag till statens provningsanstalt 34 720000 
224 10 Statens provningsanstalt: Utrustning 7000000 

• lfrräknat belopp 
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225 Il Mät- och provcentrum I 000 
235 Marintekniska institutet: 
236 12 Uppdragsverksamhet I 000 
241 13 Bidrag till verksamheten 5248000 
241 14 Utrustning 1500000 
243 15 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 3700000 
244 16 Bidrag till Standardiseringskommissionen 9550000 
245 17 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 3000000 
247 18 Stöd till industriellt utvecklingsarbete 150000000 
248 19 Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete 37500000 
249 20 Energiforskning \()()() 

253 21 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 42500000 
256 22 Avveckling av forskningsreaktorer m. m. 5 750000 
257 23 Anläggningar för radioaktivt avfall i Studsvik, m. m. 44200000 

1539619000 

262 G Stat~ägda företag 
268 Ersättning till domänverkets fond för utgifter för 

övertalig personal Il 000 
268 2 Kostnader för kronotorp 2000000 
269 3 Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning 68300000 
276 4 Betalning av ränta och amortering på statens skuld till 

SSAB Svenskt Stål AB 40000000 
277 5 Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AB 107000000 
277 6 Räntestöd till varvsindustrin *120000000 
278 7 Nämnden för fartygskreditgarantier 4380000 

341691000 

280 H Ekonomiskt försvar: Bränslen och drivmedel m. m. 
283 I Drift av beredskapslager . 604913000 
284 2 Beredskapslagring och industriella åtgärder I 094985000 
286 3 Särskilda kostnader för lagring av råolja och flygdrivmedel 1000 

1699899000 

Totalt för industridepartementet 10743473000 

Bihang 
287 Förslag till lag om upphävande av lagen (1980: 564) med 

bemyndigande om sänkning av ortstillägg för vissa 
oljeprodukter, m. m. 

288 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1973: 1216) om särskild 
avgift för oljeprodukter 

289 3 Strategi för alternativa drivmedel (utdrag ur Ds I 1982: 12) 
300 4 Förslag till lag om ändring i lagen (1961: 372) om 

bensinskatt · 
302 5 OKE:s förslag till organisationsschema och till precisering 

av uppgifter för statens energiverk 

• Beräknat belopp 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 





Bilaga 15 till budgetpropositionen 1983 

Civildepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop 1982/83: 100 
Bilaga 15 

Civildepartementet inrättas den I januari 1983 och består i huvudsak av 
delar av de tidigare kommun- och budgetdepartementen. Till civildeparte
mentet förs även en del uppgifter från ekonomidepartementet. 

Civildepartementet är den offentliga sektorns departement. Inom rege
ringskansliet har civildepartementet ett vitt samordningsansvar för de frå
gor som rör den offentliga sektorn, även om dessa frågor handläggs inom 
annat departement. 

Arbetet med att vidareutveckla samhällsförvaltningens service och för
hållande till medborgarna är betydelsefullt. Huvudinriktningen för civilde

partementets arbete i sådana frågor är att stödja myndigheterna i deras 
uppgifter att ge en god service och tjäna medborgarna. att förbättra kon
takterna mellan myndigheterna och allmänheten och att effektivisera den 
offentliga förvaltningen. Hit hör även fortsatt arbete med att utveckla den 
kommunala självstyrelsen och den demokratiska insynen i statsförvalt
ningen samt att finna nya vägar för att decentralisera beslutsfunktioner. 

Verksamhetsområde 

Till civildepartementet hör frågor som rör rationalisering och revision 
inom statsförvaltningen, vilka innefattar de med rationaliseringen nära 
sammanhängande frågorna om användning av ADB i statens verksamhet 
samt samordningen av datapolitiken. Vidare omfattar verksamheten frågor 
om decentralisering inom den offentliga sektorn, statlig statistikproduk
tion, samhällsinformation samt lokalförsörjning för statliga myndigheter. i 
den mån sådana ärenden inte ankommer på något annat departement. 
Departementets verksamhetsområde omfattar också frågor om arbets- och 
anställningsvillkor i offentliga anställningar samt personaladministrativa 
och personalpolitiska frågor för statligt anställda, däribland frågor som rör 
jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Till departementet hör även frågor som rör den statliga länsförvaltning

en, den kommunala självstyrelsen samt svenska kyrkan och andra tros
samfund. I departementets uppgifter ingår att biträda med samordning av 
regeringspolitiken i frågor som rör kommunal och landstingskommunal 
I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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verksamhet. Departementet har också ett särskilt ansvar för frågor som rör 
folkrörelserna. Slutligen hör till departementet vissa frågor om administra
tionen av departementen. 

De förslag till utgifter inom. civildepartementets verksamhetsområde 
som nu läggs fram för budgetåret 1983/84 omfattar ca 6150,6 milj. kr. Det 
under civildepartementet redovisade anslaget till täckande av merkost
nader för löner och pensioner är schablonmässigt beräknat till 3 000 milj. 
kr. Den största utgiftsposten därefter utgörs av kostnader för länsstyrelser
na. 

Länstyrelsens skatteavdelning utgör undantag från besparing enligt det 
s. k. huvudalternativet. dvs. att myndighetens anslagstilldelning skärs ned 
med 2 %. Anledningen till undantaget är den volymtillväxt som varit samt 
'angelägenheten av att inte minska statens intäkter. Även statens arbets
marknadsnämnd (SAMN) utgör undantag från huvudalternativet. Statis
tiska centralbyrån (SCB) föreslås få omfördela besparingarna mellan bud
getåren 1983/84-1985/86. Ett motsvarande förfarande förordas för statens 
löne- och pensionsverk (SPY). Övriga myndighetsanslag inom departe
mentets verksamhetsområde har för nästa budgetår i huvudsak beräknats 
med utgångspunkt i huvudalternativet. 

För nästa budgetår beräknas utgifterna för byggnadsarbeten för statlig 
förvaltning uppgå till ca 200 milj. kr., vilket innebär en minskning med ca 
90 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

På det statliga personalpolitiska området beräknas en besparing av 47 
milj. kr. till följd av att kostnader för arbetsvård m. m. för kommunalt 
anställd personal med statligt reglerade tjänster överförs till kommunerna 
fr. o. m. den 1 januari 1983. 

På det kyrkliga området genomförs en besparing på 44 milj. kr. i anslags
tilldelningen till kyrkofonden. Besparingen motiveras av att fondens lik
vida läge medger planerad verksamhet trots minskat statsbidrag. 

Den offentliga sektorns utveckling 

Samhällsuppgifterna är i stor utsträckning decentraliserade till kom
muner och landstingskommuner. Dessa tar i anspråk cirka två tredjedelar 
av den offentliga sektorns resurser. 

Utvecklingen för den senaste 15-årsperioden visar att det främst varit 
den kommunala konsumtionen som ökat. 
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Den offentliga sektorn i procent av BNP - löpande priser 

Kommunerna 

- Konsumtion 
- Investeringar 

Staten 
- Konsumtion 
- Investeringar 

Total offentlig resursanvändning 

1965 

13,2 

8.9 
4,3 

11,9 

8,7 
3,2 

25.1 

Kii/la: SCB. Nationalräkenskaperna 1981. 

1975 

20,2 

16,4 
3,8 

Il) 

8,4 
3,3 

31,9 

1981 

24.5 

20.7 
3,8 

12.0 

9,0 
3,0 

36,5 

3 

Utbyggnaden av den kommunala verksamheten har också inneburit att 

kommunerna fått stor betydelse för sysselsättningen. Nästan en fjärdedel 

av det totala antalet sysselsatta eller en miljon människor är verksamma 

med kommunala uppgifter. 

Den offentliga sysselsättningens andel i procent av den totala sysselsättningen 

1965 1974 1981 

I antal timmar 12,6 20,9 27.4 

- Staten 5,0 5,8 7,4 
- Kommunerna 7,6 15,I 20,0 

I antal sysselsatta 14,2 23,7 31,3 

- Staten 5,2 5,8 7;5 
- Kommunerna 9,0 17,9 23,8 

Källa: SCB. Nationalräkenskaperna 1981. 

Statlig förvaltning 

Frågor om den statliga förvaltningens organisation och arbetssätt tas 

från olika utgångspunkter upp i flera utredningars arbete. Förvaltningsut

redningen (B 1977: 01) fick år 1979 uppdraget att kartlägga de förändringar 

som har skett i den statliga förvaltningens organisation. Utredningen skall 

beskriva och analysera nu rådande förhållanden och problem i relationerna 

mellan regering, riksdag och förvaltningsmyndigheter. Deceniraliserings
delegationen (B 1980:A) inrättades för decentralisering av statlig verksam

het. Myndigheternas service till allmänheten övervägs av förva/tni11gs

rättsutredningen (Ju 1978: 09). En utredning om statlig styrelserepresenta

tion m. m. planeras. Utredningen skall bl. a. se över statliga styrelsers roll 

och ansvar samt utvärdera effektiviteten i det statliga styrelsearbeter och 

undersöka behovet av utbildning av ledamöter i statliga styrelser. Allmänt 

taget, när det gäller den statliga förvaltningen, eftersträvas en samordning 

av utredningsarbetet. 
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Den offentliga sektorns service 

Ett program för, utveckling m· den offentliga sektorns service och förhål

lande till medborgarna kommer att utarbetas inom civildepartementet. 
Syftet är att bl. a. stödja myndigheterna i deras uppgifter att ge god service 
och tjäna medborgarna, utveckla den kommunala självstyrelsen och den 
demokratiska 'insynen i statsförvaltningen samt förbättra kommunika
tionen mellan myndigheterna och allmänheten. En närmare redogörelse 
lämnas i bilaga 2 till budgetpropositionen (Gemensamma frågor). 

Rationalisering och revision inom statsförvaltningen m. m. 

Statskomorets två huvuduppgifter är att vara utredningsorgan åt rege
ringen samt normgivande och stödjande organ för myndigheterna inom 
området rationalisering, administrativ utveckling och ADB. Härtill kom
mer uppgifter att ansvara för anskaffning av generellt användbar ADB
utrustning. Enligt riksdagens beslut (FiU 1981/82: 34, rskr 1981/82: 317), 
med anledning av förslagen i prop. 1981/82: 100 bil. 11, om ändrade rikt
linjer för anskaffning och finansiering av ADB-utrustning i statsförvalt
ningen bör dock statskontoret inom ramen för sitt samordningsansvar 
delegera upphandling av viss ADB-utrustning till användarmyndigheterna. 

En ny uppgift för statskontoret är att_ lämna de statliga myndigheterna 
m.fl. råd och upplysningar i sådana frågor om offentlighetsprincipen och 
ADB som bl.a. berör de nyligen beslutade tilläggen i sekretesslagen. 

Den närmare utformningen av organisationen m. m. för teknikupphand

ling inom dataområdet utreds f. n. av datadelegationen (B 1980: (l3) och 
statskontoret. Redan idag finns ett flertal organ med kunskap och kompe
tens i teknikupphandlings- och datafrågor. Datadelegationens och stats
kontorets utredningar syftar till att utvisa på vilket sätt den befintliga 
organisationsstrukturen bör ändras eller kompletteras. 

Riksrevisionverket avser att fortsätta omorienteringen av sin verksam
het, så att verket i ökande grad kan medverka till att regeringen får 
förbättrat underlag för omprövningar av och besparingar i den statligt 
bedrivna och finansierade verksamheten. Underlaget består främst i bättre 
information om den samlade offentliga verksamhetens effekter inorri olika 
delar av samhället. Riksrevisionsverkets uppgifter har fr. o. m. den 1 juli 
1981 utökats genom att verket svarar för den externa revisionen av affärs
verkens redovisnings- och bokslutshandlingar. 

Det är mycket angeläget att de statliga myndigheterna genom sin norm
givning m. m. inte åsamkar bl. a. kommunerna ökade kostnader. Föreskrif
ter härom finns i kungörelsen ( 1970: 641) om begränsning i myndighets rätt 
att meddela föreskrifter. anvisningar och råd. Enligt kungörelsen får stat
liga myndigheter inte utan regeringens medgivande ge ut ändrade eller nya 
föreskrifter, anvisningar eller råd som kan leda till direkta eller indirekta 
kostnadsökningar i den verksamhet som berörs. Det åligger riksrevisions
verket att följa myndigheternas tillämpning av begränsningskungörelsen. 
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En översyn av begränsningskungörelsen görs i samråd med riksrevisions

verket av Stat-kommungruppen (Kn 1980: 03) som tillsattes år 1980 för att 

se över de statliga myndigheternas tillsyn och kontroll av kommunal och 

landstingskommunal verksamhet. 

De myndigheter som under budgetåret 1982/83 planerar att ge ut nya 

eller ändrade föreskrifter etc. som kan leda till nya eller ökade kostnader 

har ålagts att redovisa dessa planer i samband med anslagsframställ

ningarna för budgetåret 1983/84. Härigenom har möjligheter skapats att 

mer samlat bedöma hithörande frågor. När det gäller regler som särskilt 

riktar sig till kommuner och landstingskommuner har myndigheterna i en 

särskild förordning (1981: 305) ålagts att göra en total genomgång av sina 

föreskrifter, anvisningar och råd. 

Byggnadsarbeten m. m. för statlig förvaltning 

För nästa budgetår beräknas utgifterna för byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning uppgå till ca 175 milj. kr. Detta innebär en minskning med ca 90 

milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Minskningen beror främst 

på att de byggnadsarbeten för regeringskansliet i Södra Klara som pågått 

under senare budgetår i huvudsak är avslutade. I investerings planen har en 

ny kostnadsram för om- och tillbyggnad för länsförvilltningen i Blekinge 

förts upp. Vidare föreslås en uppräkning av kostnadsramen till Diverse 

objekt. Dessa medel är avsedda främst för sådana investeringar som er

fordras för ett effektivare utnyttjande av det befintliga lokalbeståndet. 

Samtidigt som investeringsvolymen beräknas minska upprätthålls en 

beredskap för att kunna påbörja nya byggnadsinvesteringar som ett led i de 

konjunktur- och arbetsmarknadsåtgärder som fortlöpande övervägs. Om

fattningen av byggnadsinvesteringarna kan komma att förändras i förhål-. 

lande till budgetförslaget med anledning av sådana åtgärder. 

Personalpolitik m. m. 

I samband med 1981 års avtalsrörelse kom parterna överens om vissa 

principer vad gäller bl. a. trygghetsmål, planering och personaladministra

tiva åtgärder (ALS 1981-82, bil. XV). Parterna var ense om att princi

perna skulle utgöra grundval för ett kommande trygghetsavtal. 

Trygghetsmålet för de statsanställda som redovisades i avtalet formule

rades på följande sätt. 

"Förändringar bör ske så att en övergång till ny verksamhet för berörda 

arbetstagare underlättas. Förändringarna genomförs så att en eventuell 

personalavveckling sker genom naturlig avgång, omplacering och andra 

personaladministrativa åtgärder. Med beaktande av verksamhetens krav 

ska största möjliga hänsyn tas till de anställdas krav och intressen vid 

förändringarn·a. 

Om en arbetstagare inte kan beredas fortsatt anställning inom statligt 

reglerad verksamhet på bostadsorten. skall staten som arbetsgivare - om 
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arbetstagaren så önskar - medverka till att finna annan anställning på 

orten. 
Parterna är överens om att vad nu sagts innebär att åtagande för staten 

som arbetsgivare att så långt möjligt med hjälp av olika personaladmini
strativa åtgärder medverka till att trygghetsmålet förverkligas. Det innebär 
inte en utfästelse att därutöver garantera fortsatt sysselsättning. Åtgärder
na ska dock ske med den övergripande personalpolitiska inriktningen att 
ingen arbetstagare mot sin vilja skall bli utan arbete." 

Utöver de statligt anställda omfattas också kommunalt anställda lärare 
m. tl. med statligt reglerade anställningar av ambitionen att i avtal skapa 
regler för arbetet med rationaliseringar och besparingar. Arbetsgivaran
svaret för dessa arbetstagargrupper vilar främst på respektive huvudman 
dvs. för flertalet arbetstagare på kommunerna och landstingskommunerna. 
Staten har emellertid också ett ansvar - genom att anställnings- och 
arbetsvillkoren för kommunalt anställda lärare m. tl. regleras i statliga 
avtal - för att i de fortsatta förhandlingarna komma överens om trygghets
regler fört. ex. lärarkollektivet. Detta regleras också i den tidigare angivna 
bilagan till ALS 1981-82 p. Il som lyder: 

"Parterna är överens om att med utgångspunkt i de trygghetsmål som 
anges i avsnitt I p. 1 anpassa nuvarande bestämmelser om anställnings
tryggheten och därmed sammanhängande frågor för lärare med statligt 
reglerade löner. I detta arbete ska parterna beakta de särskilda institutio
nella och andra förhållanden som gäller för lärarna. 

Det förutsätts att översynen sker i samverkan med Svenska kommunför
bundet och Landstingsförbundet." 

Det omfattande besparings- och rationaliseringsarbete som pågår inom 
all samhällsförvaltning ställer bl. a. stora krav på ett fungerande system för 
att undvika friställningar. Vad som därvid uttalas i ALS 1981-82, bil. XV, 
är en god grund för avslutandet av de trygghetsförhandlingar som nu pågår 
med de statsanställdas organisationer. Dessa förhandlingar bör inom kort 
vara slutförda. De angivna uttalandena bör därmed också prägla rationali
serings- och besparingsarbetet under budgetåret 1983/84. 

När ett trygghetsavtal föreligger kommer frågan att anmälas för riksda

gen. 
Ett nytt avtal om anställnings- och arbetsvillkor för den som har anvisats 

statlig ungdomsplats har träffats den 12 oktober 1982. Fr. o. m. den I juli 
1982 handläggs frågorna om ungdomsplatser i administrativt hänseende av 

kommunerna. 
En översyn av statens förhandlingsråd (FHR) planeras. Bl. a. skall 

möjligheterna prövas att finna lämpliga alternativa organisationsformcr för 
den förhandlings- och informationsverksamhet som FHR bedriver. 

Vidare planeras en översyn m· det personaladministrativa rexelsyste

met. Syftet är att uppnå regelförenklingar såväl inom det avtalsreglerade 
som inom det författningsreglcrade området. Förenklingarna bör leda till 
bl. a. minskade kostnader för myndigheternas personaladministration. 
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Också överklagandereglerna i arbetstvister på statens område avses bli 
föremål för en översyn. Syftet är att uppnå förenklingar och förtydligan

den. 
Vidare planeras i anslutning till bl. a. riksdagsuttalanden en översyn av 

vissa frågor som rör meritvärderingen vid statliga tjänstetillsättningar. 

Syftet är att nå en uppstramning av gällande regler och praxis. 
Utbyggnaden av den statliga företagshälsovarden fortsätter. Avtal har 

träffats mellan de centrala parterna på den statliga arbetsmarknaden om 
medel till Statshälsan för budgetåren 1985/86 och 1986/87. Utbyggnaden 
beräknas därefter vara slutförd. 

En besparing om 47 milj. kr. beräknas till följd av att kostnader för 
arbetsvård m. m. för kommunalt anställd personal med statligt reglerade 
tjänster överförs till kommunerna fr. o. m. den 1 januari 1983. Besparingen 
avser anslaget Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering. 

Avveckling av statens bestånd av uthyrningsbostäder har inletts. För
slag lämnas om att statens personalbostadsdelegation skall upphöra vid 
utgången av år 1984. 

Frågan om förenklad administration vid arbetsgivarinträde kommer att 
behandlas inom civildepartementet. Syftet med detta arbete är att nå 
administrativa besparingar. Förslag kommer att föreläggas riksdagen un
der våren. 

Med anledning av riksdagens beslut (FiU 1981/82: 34, rskr 317, UbU . 
1981/82: 28 och 38. rskr 375) har datadelegationen (B 1980: 03) fått i upp
drag att dels lämna förslag vad gäller bred utbildning i datafrågor till 
allmänheten. dels till organisation m. m. av teknikupphandling inom da
taområdet (Dir 1982: 26 resp. 64). Delegationen har beträffande utbildning
en lämnat sina förslag och sedan fått i uppdrag att arbeta vidare med denna 
fråga. En redovisning av delegationens verksamhet lämnas i bilaga 2 till 
budgetpropositionen (Gemensamma frågor). 

En ny myndighet, statens arbetsmiljönämnd, har inrättats den 1 juli 
1982. Nämnden skall inom statsförvaltningen - i den mån det inte ankom
mer på någon annan myndighet - bl. a. ge ut information samt meddela 
föreskrifter och råd som rör arbetsmiljöverksamheten. 

En översiktlig kartläggning av de olika förfarandena för att lösa tvister 

på den statliga arbetsmarknaden har gjorts inom budgetdepartementet och 
publicerats i serien Arbetsgivarverket informerar (1982: 2) under titeln 

Strejkrätt i statlig tjänst. Redogörelsen mynnar bl. a. ut i en eri.nran om att 
det i varje arbetskonflikt är av väsentlig betydelse vilken uppfattning 
allmänheten får av konflikten och att detta i särskilt hög grad gäller inom 
den offentliga sektorn, där allmänheten inte betraktar sig som tredje part i 
vanlig mening. Medborgarna bestämmer ju själva i politisk väg över för
valtningen och är själva avnämare av dess tjänster, betonas det. 

Som ett led i de fortsatta strävandena till förmån för ökad jämställdhet 

inom statsförvaltningen har budgetdepartementet utarbetat rapporten 
Tjänstetillsättningar och jämställdhet, som också har getts ut av statens 
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arbetsgivarverk (Arbetsgivarverket informerar 1982: 3). Rapporten belyser 
hur myndigheterna skall beakta jämställdhetsaspekten vid ~jänstetillsätt
ningar. Syftet med den är att främja en enhetlig utveckling av praxis och att 
bidra till ökad säkerhet och snabbhet vid hanteringen av ärendena. 

Statistik m. m. 

Statistiska centra/byrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den 
statliga statistikproduktionen och producerar merparten av denna. 

I årets budgetförslag medges SCB en omfördelning av besparingskraven 
mellan budgetåren 1983/84 - 1985/86. SCB skall enligt förslaget dra ner 
sina resurser med en procent budgetåret 1983/84 och med två resp. tre 
procent för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Verksamhetskaraktären hos · 
SCB medför vissa personalvariationer över budgetåren. Genom omfördel
ningen kan besparingarna i större utsträckning anpassas till det utrymme 
som den naturliga avgången medger och nyrekryteringsbehov följande 

budgetår minskas. Omfördelningen möjliggör dessutom att SCB kan fort
sätta det angelägna arbetet med att jämna ut sysselsättningen mellan de 
båda verksamhetsorterna Stockholm och Örebro. 

Budgetförslaget rymmer få förslag om ny statistik utöver de med jämna 

mellanrum återkommande undersökningarna. Anslagen till SCB ökar med 
5.3 milj. kr. och uppgår totalt till 264,4 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Statistikutredningen (E 1980: 02) genomför en översyn av den statliga 
statistikproduktionen. Utredningens huvuduppgifter är att kartlägga beho
vet av statlig statistik, att göra en prioritering av statsfinansierad statistik 
inom och mellan skilda områden samt föreslå en ny beslutsprocess för den 
statsfinansierade statistiken. Utredningen har genom tilläggsdirektiv (Dir 
1981: 67) fått i uppdrag att vid slutredovisningen av sitt arbete lämna 
synpunkter på vilka begränsningar av statistikproduktionen som bör ske 
om resurserna för den anslagsfinansierade statliga statistiken på kort sikt 
måste minskas med 20 procent. 

Länsstyrelserna m. m. 

Bl. a. genom strävanden mot decentralisering och förstärkning av den 
kommunala självstyrelsen har intresset för den regionala nivån varit starkt 
under senare tid. Den regionala förvaltningens uppgifter och organisation 
har sålunda under de senaste åren övervägts i flera sammanhang. Länssty
relserna har utretts av bl. a. /änsdemokratikommitten (Kn 1976: 04), läns

domstolskommitten (Kn·l977: 01) och flera andra utredningar som behand
lat vissa delar av länsstyrelsernas verksamhet. Länsdemokratikommittens 
slutbetänkande har remissbehandlats. Beredning pågår f. n. med sikte på 
förslag i ämnet under år 1983. 

I länsdemokratikommittens betänkande behandlas bl. a. samverkansbe
hov inom samhällsplaneringens område. Det finns även behov av samver

kan inom det administrativa området mellan de statliga regionala myndig
heterna. De administrativa resurser som finns ute i länen bör kunna utnytt-
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jas effektivare. Dessa spörsmål kommer att under våren tas upp till be
handling i civildepartementet. 

I bilaga 9 till budgetpropositionen har chefen för ekonomi- och budget
departementen sagt att frågan om ansvaret för den återstående delen av 
skatteadministrationen - länsstyrelsernas skatteavdelningar - kommer 
att övervägas under våren. 1983 i syfte att åstadkomma en effektiv styrning 

och samordning av hela skatteförvaltningen. 

Svenska kyrkan och andra trossamfund 

Vid ingången av år 1983 träder flera betydande reformer på det kyrkliga 
området i kraft. Kyrkomötet får en bredare förankring och en mera demo
kratisk uppbyggnad. en centralstyrelse inrättas, nya regler kommer att 
gälla för kyrkomötets medverkan vid normgivningen på det kyrkliga områ
det och kyrkofonden får vidgade uppgifter. 

Riksdagen har efter riksdagsvalet hösten 1982 slutligt antagit den ändra
de lydelse av punkt 9 övergångsbestämmelserna till regeringsformen som 
föreslagits i prop. 1981/82: 77 om formerna för den kyrkliga lagstiftningen 
m. m. Beslutet innebär att den kyrkliga lagstiftningen fr. o. m. år 1983 i 
princip ankommer på riksdagen. Endast beträffande föreskrifter om med
lemskap i svenska kyrkan krävs alltjämt kyrkomötets samtycke. Vissa 
grundläggande bestämmelser om svenska kyrkan som trossamfund och om 
kyrkomötet meddelas i lagen (1982: 942) om svenska kyrkan, för vilken 

gäller att den såvitt angår lagstiftningsförfarandet följer samma regler som 
huvudbestämmelserna i riksdagsordningen. Dessutom skall kyrkomötet 
höras. Samma ordning skall tillämpas vid meddelande av föreskrifter som 
innebär ändring av det ändamål för vilket den kyrkliga egendomen är 
avsedd. I fråga om vissa andra grundläggande föreskrifter som rör svenska 
kyrkan skall också kyrkomötets yttrande inhämtas, innan riksdagen stiftar 
lag därom. Med stöd av den ändrade grundlagsbestämmelsen har vidare, 
genom föreskrift i den nyssnämnda lagen om svenska kyrkan. delegerats 
till kyrkomötet att genom kyrk.Jig kungörelse meddela föreskrifter i en del 
inomkyrkliga ämnen, såsom svenska kyrkans lära, böcker, sakrament och 
gudstjänst samt kyrkomötets arbetssätt. 

Kyrkomötet får till följd av reformen fr. o. m. år 1983 ändrad samman
sättning och består av 251 ledamöter jämte suppleanter som väljs i indirek
ta val. men utan den tidigare kategoriindelningen i prästerliga ombud och 
lekmän. Biskoparna har närvaroplikt och yttranderätt, men deltar inte i 
besluten. om de inte har .valts till ledamöter av kyrkomötet. För det nya 
kyrkomötet gäller en mandatperiod av tre år. Kyrkomötet sammanträder 
årligen i mars månad. 

Som beredande och verkställande organ för kyrkomötet inrättas en 
svenska kyrkans centralstyre/se. Denna består av ärkebiskopen som ordfö
rande samt högst 14 andra ledamöter som väljs av kyrkomötet. 

Kostnaderna för kyrkomötet skall bestridas ur kyrkofonden: Statsbidrag 
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skall dock utgå med belopp som motsvarar de kostnader för allmänt 
kyrkomöte som enligt tidigare ordning har belastat statsbudgeten. 

En annan väsentlig kyrklig reform avser det nya system för ekonomisk 
utjämning mellan de kyrkliga kommunerna via kyrkofonden som genom
förs fr. o. m. år 1983. Ur fonden skall enligt regler som anges i lagen 
( 1970: 940) om kyrkliga kostnader (omtryckt 1982: 379) och i förordningen 
(1971: 861 J om kyrkliga kostnader (omtryckt 1982: 866) kunna utbetalas 
allmänt, särskilt och extra utjämningsbidrag. Systemet ersätter både det 
tidigare statliga skatteutjämningssystemet för kyrkliga kommuner och den 
hittillsvarande inomkyrkliga utjämning via kyrkofonden som begränsade 
sig till pastoratens kostnader för präst- och kyrkomusikerlöner. Kyrkofon
den får alltså nya och vidgade uppgifter. Den får också en särskild styrelse. 

I denna tillsätter regeringen ordförande och tre ledamöter. medan tre 
ledamöter väljs av kyrkomötet. På styrelsen skall bl. a. ankomma att 
fördela bidrag ur kyrkofonden till vissa rikskyrkliga ändamål enligt riksda
gens och regeringens bestämmande. 

Kyrkofondens kostnader. som ökar till följd av reformen, bestrids -
förutom genom avkastningen av kyrkofondens egna tillgångar - dels ge

nom den allmänna kyrkoavgiften. dels genom en särskild kyrkoavgift som 
pastoraten skall betala efter en viss procentsats av värdet på sina olika 
lönetillgångar. Som ersättning för de indragna statliga skatteutjämnings
medlen utgår statsbidrag till kyrkofonden vilket kommer att avvecklas 
successivt. Den allmänna kyrkoavgiften har för år 1983 höjts från tidigare 
10 öre till 16 öre per skattekrona. 

Efter beslut av riksdagen och 1982 års allmänna kyrkomöte kommer 
lagen ( 1958: 514) om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst att upphöra att 
gälla vid utgången av år 1982. Därigenom bringas också den s. k. samvets
klausulen att upphöra, som gjort det möjligt för en präst att i sin ämbets
utövning vägra att göra tjänst tillsammans med en kvinnlig kollega. 

En ny lag (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter har 
antagits av riksdagen (prop. 1982/83: 19. KU 1982/83: 8, rskr 1982/83: 30). 
Lagen, som träder i kraft den 1 juli 1983 och ersätter lagen (1961: 435) om 
försarnlingsstyrelse, innebär i huvudsak en anpassning av bestämmelserna 
för de kyrkliga kommunerna till vad som gäller på det borgerligt kommuna
la området. Samtidigt markeras de kyrkliga kommunernas självständighet 
och den kyrkokommunala demokratin förstärks. 

Kyrkomusikerutredningen (Kn 1980: 04) fortsätter arbetet med en över
syn av organisationen av kyrkomusikernas verksamhet. Den 12 maj 1982 
tillsattes en utredning. prästtjänstkommitten (Kn 1982: 01). med uppdrag 
att se över grunderna för den prästerliga tjänsteorganisationen i pastora
ten, rn. m. Enligt regeringens beslut den 9 december 1982 kommer de 
därmed nära sammanhängande frågorna om svenska kyrkans struktur på 

lokalplanet att utredas av en parlamentarisk kommittc (Kn 1982: 05). Inom 
denna skall också de frågor som omfattas av prästtjänstkommittcns upp-
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drag utredas och denna upphör därmed som självständig kommitte. Den 
nya kommitten skall också utreda vissa återstående frågor kring den inom
kyrkliga ekonomiska utjämningen via kyrkofonden, närmast frågan om en 
analys av kyrkokommunernas kostnader. Kyrkofondsutredni11gen (Kn 
1980: 05), som tidigare har haft dessa frågor till behandling, har lagts ner. 

Vidare förbereds en översyn av prästtillsättni11gsförfarandet, som nu 
regleras i lagen (1957: 577) om prästval med därtill hörande tillämpningsfö
reskrifter. Även denna översyn avses den nämnda strukturkommitten få i 
uppdrag att verkställa. 

De av regeringen tillsatta utredningar som arbetar med en översyn av 
kyrkans böcker, 1968 års kyrkoha11dhokskommitte (U 1969: 44) och 1969 

års psalmkommitte (U 1970: 47), fortsätter t.v. sin verksamhet med vissa 
tilläggsdirektiv, som regeringen har meddelat på framställning av 1982 års 
allmänna kyrkomöte. Deras förslag kommer i fortsättningen att överläm
nas till kyrkomötet för beslut, eftersom frågorna om kyrkans böcker 
fr. o. m. år 1983 hör till kyrkomötets eget kompetensområde. 

Kommuni11de/11i11gen 

Kommunindelningsreformen har varit en förutsättning för att lägga an
svaret för väsentliga samhällsuppgifter på kommunerna. Det största hotet 
mot en stark kommunal självstyrelse skulle ha varit befolkningsmässigt 

och ekonomiskt svaga kommuner. Kommunindelningsreformen genomför
des för att medborgarnas behov av samhällsservice så långt möjligt skall 
kunna tillgodoses på lokal nivå. 

Önskemål om ändringar i den gällande kommunindelningen har fram
förts från endast ett fåtal kommuner. De föregående regeringarna besluta
de att dela sju kommuner. I flertalet fall fattades beslutet mot kommunfull
mäktiges, länsstyrelsens och kammarkollegiets uppfattning. 

Utvärderingar visar att kommundelningar bl. a. leder till ekonomiska 
påfrestningar och behov av att bygga ut den kommunala förvaltningen. 
Mot denna bakgrund bör framställningar om delning av kommuner prövas 
restriktivt. 

Detta gäller särskilt i fall då den berörda kommunen motsätter sig en 
delning. Av I kap. 1 § lagen 0979: 41 I) om ändring i rikets indelning i 
kommuner, landstingskommuner och församlingar framgår att beslut om 
indelningsändring mot en berörd kommuns vilja får meddelas endast om 

det finns synnerliga skäl. 
Genomförda kommundelningar har motiverats huvudsakligen av kom

munaldemokratiska skäl. En nackdel för demokratin är otvivelaktigt den 
minskning av antalet förtroendeuppdrag i kommunerna som blivit följden 
av kommunindelningsreformen. Detta problem bör dock i första hand 
lösas på annat sätt än genom ytterligare kommundelningar. Ett sätt utgör 
de möjligheter som kommunerna numera har att inrätta lokala organ med 
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nämndfunktioner (kommundelsnämnder. distriktsnämnder, institutions

styrelser). 
En utvärdering bör göras av genomförda kommundelningar. I detta 

sammanhang bör även erfarenheterna av nuvarande regler studeras. 

Samverkan mellan staten och kommunerna 

Den offentliga verksamheten måste ses som en helhet. En nära samver
kan mellan samhällsorganen är därför nödvändig på olika områden. Det är 
angeläget att en fortlöpande översyn sker av fördelningen av uppgifter och 

befogenheter. Genom ett sådant översynsarbete kan samhällsverksamhe
ten bättre anpassas till de enskilda människornas behov och önskemål. 

Olika utredningar om kommunernas roll i samhällsförvaltningen pågår. 
Stat-kommungruppen (Kn 1980: 03) har att se över de statliga myndighe
ternas tillsyn och kontroll av kommunal och landstingskommunal verk
samhet. Syftet är att stärka den kommunala självstyrelsen och söka be
gränsa kostnadsdrivande statlig reglering. Arbetsgruppen skall även sträva 
efter att minska krångel och ta bort onödig byråkrati i relationen mellan 
statliga och kommunala organ. Kommuna/företagskommitten (Kn 

1978: 01) tillsattes år 1978. Av direktiven framgår att kommitten som 
huvuduppgifter har att dels göra en allmän översyn av de kommunala 
företagens rättsliga ställning, dels överväga om offentlighetsprincipen kan 
göras tillämplig på andra än statliga myndigheter t. ex. statliga och kommu
nala företag. Kommuna/förbundsutredningen (Kn 1981: 01) tillsattes år 
1981 för att göra en fullständig översyn av lagen (1957: 281) om kommunal
förbund. I uppdraget ingår även att göra en bedömning av det framtida 
samverkansbehovet mellan kommuner, mellan land:stingskommuner samt 
mellan kommuner och landstingskommuner. Med stöd av regeringens · 
bemyndigande den 9 september 1982 har en särskild utredare (Kn 1982:A) 
tillkallats för en kompletterande undersökning om lagreglering av de stat

liga myndigheternas tillsyns- och kontrollverksamhet. 

En samordning av de nämnda utredningsuppdragen avses komma till 
stånd. Syftet är att åstadkomma en bättre samverkan såväl inom den 
kommunala sektorn som mellan statlig och kommunal verksamhet. Kom
mittedirektiv med denna inriktning kommer att utfärdas. 

Kommunerna och näringslivet 

I samband med sysselsättningsproblem i olika delar av landet har kom

muner och landstingskommuner i ökad utsträckning kommit att ägna sig åt 
näringslivsfrågorna. Detta har lett till en diskussion om kommunernas och 
landstingskommunernas lagenliga kompetens vad gäller dessa frågor och 
krav har rests på en allmän översyn av gränserna för de kommunala 

insatserna. 
Riksdagen begärde hösten 1977 en utredning med bl. a. en redovisning 

av kommunernas och landstingskommunernas befogenheter i fråga om · 
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näringslivsfrämjande åtgärder. En sådan redovisning har nu gjorts av ut

redningen om kommunal kompetenslagstiftning (Kn 1979: 08) i betänkan
det (SOV 1982: 20) Kommunerna och näringslivet. Betänkandet innehåller 

bl. a. en beskrivning av gällande rätt i fråga om kommunernas och lands
tingskommunernas förhållande till näringslivet. Det har inte ingått i utreda

rens uppdrag att överväga några förändringar av den kommunala kompe
tensen i dessa frågor. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. i 

regeringskansliet. 
Kommunernas roll när det gäller näringslivet har också tagits upp av 

industrisaneringsutredningen (Bo 1979: 02), som har haft till uppgift att 

utreda frågan om planmässig sanering efter industrinedläggningar. Utred

ningen har avlämnat betänkandet (SOV 1982: 10) Sanering efter industri

nedläggningar. I.ett särskilt avsnitt om koinmunei"na och näringslivet före
slås att det material som tagits fram av utredningen tillsammans med den· 

kartläggning som gjorts i betänkandet Kommunerna och näringslivet får 
utgöra en utgångspunkt för en särskild utredning om kommunerna"s kom

petens inom näringslivssektorn. 
En särskild utredning om kommunernas och landstingskommunernas 

roll i närings- och sysselsättningspolitiken kommer att göras. 

Demokratifrågor m. m. 

Utredningsarbetet inom kommunaldemokrati.~ka kommitten (Kn 

1977:07) har fortsatt. I början av år 1982 avlämnades betänkandet (SOV 

1982: 5) Förtroendevalda i kommuner. och landstingskommuner. · Betän
kandet har remissbehandlats. Proposition i anledning av betänkandet kom

mer att avlämnas till riksdagen i början av år 1983. 
I augusti 1982 avlämnades ytterligare ett betänkande (Ds Kn 1982: 7) 

Politiska sekreterare. Betänkandet har remissbehandlats. Proposition till 
riksdagen beräknas kunna lämnas under våren 1983. 

I början av år 1983 kommer kommunaldemokratiska kommitten att 
avlämna ytterligare tre betänkanden. Dessa kommer att bet.andla frågan 
om lokala organ i landstingskommunerna. kommunal forskning och ut
ländska medborgares valbarhet. Därefter avses kommunaldemokratiska 
kommitten få nya utredningsdirektiv. 

Fr. o. m. den I januari t 980 gäller lagen ( 1979: 408) om vissa lokala organ 

i kommunerna. Den nya lagen ger kommunerna stor frihet när det gäller 

den egna nämndorganisationen. Den möjliggör att lokala organ kan inrättas 

i olika delar av en kommun antingen sektorsvis eller över flera sektorer. 

Ett antal kommuner prövar sedan några år en organisation med lokala 

organ. Exempel på sådana kommuner är Örebro, Eskilstuna, Umeå, Ale, 
Bräcke. Botkyrka och Stockholm. Ett 50-tal kommuner utreder frågan. 

Örebro kommun är den kommun som hittills hunnit längst med att 

utveckla en försöksverksamhet med lokala organ. I tre kommundelar har 

man sedan hösten 1980 haft försök med kommundelsnämnder. Från den 1 

januari 1983 startar ett "fullskaleförsök" över hela kommunen. 
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Civildepartementet, kommunaldemokratiska kommitten, Svenska kom
munförbundet, statens råd för byggnadsforskning samt Örebro. Eskilstuna 
och Umeå kommuner kommer att samverka kring ett forskningprojekt för 
att utvärdera försöken med lokala organ. 

Tillkomsten av lokala organ har lett till följdfrågor för bl.a. lagstiftning
en. Dessa har nu blivit så många och så komplexa att de från första 
halvåret 1983 kommer att behandlas av en särskild referensgrupp inom 
civildepartementet. 

Kommitten (Kn 1978: 02) för medbestämmandefrågor har i december 
1982 avlämnat betänkandet (SOU 1982: 56) Kommunal förvaltning och 
medbestämmanderätt. Utvecklingsarbetet kring företagsdemokratifrå

gorna kommer att fortsätta under år 1983. 
En annan fråga som är av betydelse för medborgarna ur demokratisyn

punkt är hur samhällsinformationen utformas. Delegationen (B 1982: 1) 
för samordning av samhällsinformationen kommer att arbeta under civil
depaitementet. Av direktiven framgår bl. a. att delegationen skall pröva 
möjligheten att få till stånd en effektiv samordning dels av de statliga 
myndigheternas informationsverksamhet, dels av information av gemen
samt intresse för stat. kommun och landstingskommun. 

Redaktionskommitten för samhällsguiden (Kn 1978: A) samordnar och 
arbetar fram den s. k. Samhällsguiden. Denna är en vägledning för med
borgarna i deras kontakter med t. ex. myndigheter av olika slag. 

Direktiven till delegationen för samordning av samhällsinformationen 
avses bli omarbetade i syfte att bl. a. sammanföra uppgifterna och resur
serna med de uppgifter som ankommer på redaktionskommitten för sam
hällsguiden. 

Folkrörelsefrågor 

Demokratifrågorna har nära anknytning till folkrörelsernas roll i samhäl

let. 
Statens, landstingskommunernas och kommunernas beslut påverkar i 

hög grad förutsättningarna för folkrörelsernas möjlighet att arbeta. Olika 
åtgärder måste utformas på ett sådant sätt att folkrörelserna bereds största 
möjliga verksamhetsutrymme. En grundiäggande princip är att organisa
tionerna i kontakt med olika samhällsnivåer förblir fria och självständiga. 

Det översynsarbete som berör relationerna mellan samhället och folk
rörelserna och som pågått under senare år och som bedrivs i nära samver
kan med folkrörelserna genom en särskild referensgrupp för folkrörelsefrå

gor (Kn 1976:A), kommer att fortsätta. I detta ingår att se över referens
gruppens arbetsuppgifter och arbetsformer och dess anknytning till depar
tementets samordningsuppgift för folkrörelsefrågor inom regeringskans

liet. 

Inom ramen för översynsarbetct har inom kommundepartementet utar
betats fortlöpande rapporter i syfte att fånga upp och sprida kunskap om 
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aktuella folkrörelsefrågor. Anordnande av konferenser kring vissa spe
ciella teman utgör också en viktig del av referensgruppens arbete. 

Under åren 1981 och 1982 presenterades olika rapporter. Rapporten I 
morgon kooperation - ett folkrörelsealternativ berör nya verksamhets
former som organiseras kooperativt. Vidare har getts ut en rapport om 
folkrörelserna och nya medier, nämligen Nya röster i etern - en rapport 
om närradio och allemansradio från föreningssynpunkt. Referensgruppen 
har under året anordnat konferensen Kvinnor bland män i folkrörelserna. 
Efter konferensen publicerades en rapport som berör jämställdhetsarbetet 
inom folkrörelserna. 

Under våren 1982 biföll riksdagen prop. 1981/82: 155 om stöd till kvin
noorganisationernas centrala verksamhet (AU 1981/82: 24, rskr 1981/ 
82: 367). Bidragsgivningen kommer att handläggas inom civildepartemen

tet. 
Under hösten 1982 har en omarbetad upplaga av skriften Statliga och 

kommunala anslag till folkrörelserna getts ut. 
Demokratifrågorna är en viktig utgångspunkt för referensgruppens fort

satta arbete. Folkrörelsernas roll i den kommunala demokratin kommer att 
belysas. Under år 1983 kommer inom referensgruppens ram att anordnas 
en konferens om föreningslivet och den lokala demokratin i samarbete med 
statens ungdomsråd. Den samverkande sektor, som omfattar ideella för
eningar och ekonomiska föreningar, är viktig för att mobilisera arbete, 
aktivitet och ansvar lokalt i kommunerna. Med anledning av detta planeras 

under år 1983 en handbok i kooperationsfrågor och en rapport som berör 
kooperativ för tjänster. Ett annat huvudområde är folkrörelserna och de 

nya medierna. Inom referensgruppen pågår ett utredningsarbete inom 
detta område. I samarbete med utbildningsdepartementet kommer detta 
arbete att förstärkas. En rapport om "folkrörelserna, medierna och framti
den" kommer att ges ut under år 1983. 

Sammanställning 

Anslagsförändringar inom civildepartementets verksamhetsområde i 
förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 framgår av följande 
sammanställning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Föränd-
1982/83. 1983/84 . ring 

A. Civildepartementet m. m. 170,4 203.8 + 33,4 
B. Länsstyrelserna m. m. 1678,7 I 758.1 + 79,4 
c. Ktrkliga ändamål 110.9 114.3 + 3.4 
D. Statlig rationalisering och 

revision m. m. 231.6 267,2 + 35,6 
E. Statlig lokalförsörjning 224.5 1 147.3 77.2 
F. Statlig personalpolitik m. m. 374.0 370.4 3,6 
G. Statistik m. m. 266,6 266.9 + 0,3 
H. Övriga ändamål I 023,3 3 022,6 +1999.3 

Totalt för civildepartementet 4080,0 6150,6 +2070,6 

1 Härutöver har 35 milj. kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 
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KOMMUNDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

16 

vid regeringssammanträde 
1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Holmberg 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser civildeparte
mentets verksamhetsområde 

Trettonde huvudtiteln 

A. CIVILDEPARTEMENTET M. M. 

A t . Civildepartementet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

108401301 

110990001 

11099000 

1 Under AI. Kommundepartementet 

Med anledning av att förslag om vissa ändringar i departementsorganisa
tionen kommer att behandlas våren 1983 har anslaget förts upp med oför
ändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Ci~·ildepartementer 

för budgetåret 1983/84 beräkna ett förslagsanslag av 11099000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för departementen 

198 l /82 .Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

128894844 
151448000 
183801000 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens organisationsav
delning och revisionskontoret samt andra för departementen gemensamma 
anordningar. Från anslaget bestrids vidare departementens och kommitte
ernas sjukvårds- och lokalkostnader, utgifter för expenser avseende inred
ning och utrustning av lokaler, telefon m. m. samt kostnader för tjänstebi-
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\ar, allt i den mån medel inte anvisas i annan ordning. Sjukvårds- och 
lokalkostnaderna för .utrikesdepartementet samt hyreskostnaderna för för
svarsdepartementet bestrids dock från vederbörande departementsanslag. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
(inkl. bevakning och städtjänster) 
Sjukvårdskostnader 
Kostnader för tjänstebilar 
Personalpolitiskt utveck
Jingsarbete rn. rn. 
Revisionskontor - särkostnader 

1982/83 

159 

30098000. 
19550000 

118602000 

550000 
607000 
310000 

I 281000 

151448000 

Beräknad 
ändring 
1983/84 

2 

+ 1550000 
+ 339000 
+30444000 

+ 50000 
+ 50000 
+ 15000 

95000 

+32353000 

Fr. o. m. budgetåret 1981 /82 har intendentur- och rationaliseringssek
tionen vid departementens organisationsavdelning omorganiserats till en 

kontorsserviceenhet. 
Förutsättningarna för kontorsserviceverksamhcten har under inneva

rande år avsevärt förbättrats genom nya ändamålsenliga lokaler och delvis 
nya tekniska hjälpmedel. Dessutom har den ökade samgrupperingen av 
departementen minskat avstånden och de nya departementslokalerna· är 
servicevänligare än de gamla. 

Inom Södra Klara-området har teleteknisk utrustning installerats i 
främst säkerhetsfrämjande syfte. Det är mest ändamålsenligt att departe
mentens organisationsavdelning svarar för service och underhåll av denna 
utrustning. En ny tjänst bör inrättas för detta ändamål. Tjänsten kommer 
att finansieras dels genom intäkter från byggnadsstyrelsen, dels genom 
minskade kostnader för bevakningsåtgärder. 

Departementens organisationsavdelning bör i övrigt tillsammans med 
departementen pröva frågan om lämplig servicenivå och se över olika 
rationaliseringsmöj\igheter. Statskontorets utredningsresurser kan härvid 
behöva användas. Som en följd av departementens flyttning till Södra 
Klara-kvarteren ökar kostnaderna betydligt för lokaler, bevakning m. m. 
till nästa budgetår. Jag beräknar ett belopp av 30 444 000 kr. för detta. 

En intern arbetsgrupp har tillsatts för att se över möjligheterna att inrätta 
ett fristående förvaltningskontor eller dylikt för det samlade ansvaret inom 
regeringskansliet för personalpolitiska frågor samt upphandlings-, lokal
och servicefrågor m. m. 

Under avsnittet Gemensamma frågor har frågan om den statliga revi
sionsverksamheten tagits· upp i bl.-a. vad avser ändrad revisionskontorsor
ganisation. För revisionskontoret vid regeringskansliet innebär förslaget 
2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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till ändrad revisionskontorsorganisation en minskning av verksamheten. 
Jag har i enlighet härmed beräknat medel för denna verksamhet under 
anslaget. Medlen är i avvaktan på resultatet av förhandlingar om anställ
nings- och arbetsvillkor med anledning av den ändrade revisionskontorsor
ganisationcn preliminärt beräknade. 

Kostnaderna för bevakning och städtjänster har förts till anslagsposten 
. lokalkostnader i stället för till anslagsposten Förvaltningskostnader i av

vaktan på säkrare underlag beräkning av för dessa kostnader. Detta kan 
fås först efter något års erfarenhet av departementens överflyttning till 
Södra Klara. 

För pris- och löneomräkning m. m. beräknar jag 1665000 kr. Min me
delsberäkning i övrigt framgår av sammanställningen. Den har i tillämpliga 
delar gjorts med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensamma ändamål för departementen för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 183 801000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

8552449 1 

7 5000001 

8601000 
1 Under Kommundepartementet m. m. 

Reservation 101060681 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe
ten bör anslaget uppgå till 8 601 000 kr. under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa ett reserva

tionsanslag av 8601000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1791661 

1750001 

292000 
1 Under Kommundepartementet m. m. 

Reservation 

Anslagsbehovet bör under nästa budgetår vara 292 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett reservations
anslag av 292 000 kr. 
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B. LÄNSSTYRELSERNA M. M. 

B 1. Länsstyrelserna 

Inledning 

Län·sstyrelserna 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1663 721938 

1678666000 

1758 136000 

19 

Landets 24 länsstyrelser svarar för den statliga förvaltningen i länen i 

den mån särskild förvaltningsuppgift inte ankommer på annan myndighet. 

Länsstyrelsernas uppgift är att främja resp. läns utveckling och befolkning

ens bästa samt att verka för att statlig, kommunal och landstingskommunal 

verksamhet samordnas och anpassas till de regionalpolitiska målen och de 

riktlinjer för hushållning med mark och vatten som har uppställts för länen. 

Länsstyrelsernas arbetsuppgifter är mångskiftande och omfattar bl.a. 
- den regionalpolitiska planeringen 

- den fysiska riksplaneringen 

- plan- och byggnadsväsendet 

- fastighetsregistreringen 

- naturvården 

- miljöskyddet 

- livsmedelskontrollen 

- kulturminnesvården 

- den allmänna hälsovården 

- den sociala omvårdnaden 

- väg- och trafikväsendet 
- den civila försvarsberedskapen 
- räddningstjänsten 

- beskattningsväsendet 

- uppbördsväsendct 

- exekutionsväsendet 
- folkbokföringen 

- den regionala konsumentpolitiska verksamheten 

Länsstyrelsen är högsta polismyndighet inom länet samt huvudman för 

priskontorsverksamheten. 

Länsstyrelserna fullgör sina uppgifter - bl.a. som samordningsorgan i 

länen - direkt underställda regeringen samtidigt som de i vissa frågor 

utgör sektorsorgan åt centrala ämbetsverk. 

Länsstyrelsen leds av en styrelse. Landshövdingen är styrelsens ordfö

rande. Styrelse består, utöver landshövdingen, av 14 ledamöter. Dessa 

utses genom val som förrättas av landstinget. 

Länsstyrelsen är. med undantag av länsstyrelsen i Stockholms län, 
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organiserad i två avdelningar - planeringsavdelningen och skatteavdel
ningen - samt en administrativ och en allmän enhet. Länsstyrelsen i 
Stockholms län har fyra avdelningar. nämligen planeringsavdelningen, för

valtningsavdelningen. taxeringsavdelningcn och administrativa avdelning

en. 
Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Avdelningschef är ett läns

råd. Ställföreträdare för landshövdingen är, utom i länsstyrelsen i Stock
holms län, ett av länsråden. I länsstyrelsen i Stockholms län är läns

överdirektören landshövdingens ställföreträdare. 

l alla länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län finns en länspolis

chefsexpedition. 
I Gotlands län fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på 

länsbostadsnämnd. 
Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndighe

terna. kronofogdemyndigheterna, polisväsendet och civilförsvaret. 
Antalet tjänster vid länsstyrelserna uppgår till ca 9 500. 
Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmcdel. uppgår medels

anvisningen till länsstyrelserna för innevarande budgetår till ca I 700 

milj. kr. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd är centralt rationaliserings-, sam

ordnings- och utbildningsorgan för länsstyrelserna. Nämnden bistår läns
styrelserna i frågor som rör arbetsformer, personal- och ekonomiadmi
nistration och intern planering. Nämnden utarbetar normalarbetsordning 
och beslutar diarieplan för länsstyrelserna. Nämnden fastställer formulär 
till vissa blanketter för länsstyrelserna. I samråd med länsstyrelserna plan
lägger och anordnar nämriden utbildning och konferenser för länsstyrelse
personal. Nämnden verkar för samordning mellan länsstyrelserna samt 
mellan länsstyrelserna och andra statliga myndigheter. En redovisnings
central för länsstyrelserna är knuten till nämnden. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd består av ordförande, vice ordfö

rande och fem andra ledamöter. Antalet anställda hos nämnden är ca 30. 
Nämnden disponerar för innevarande budgetår ca 9,7 milj. kr. för sin 

verksamhet. 

Anslagsframställningar 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar 

Länsstyrelsernas anslagsframställningal" för budgetåret 1983/84 innehål
ler som huvudförslag en anslagsnivå som utgör pris- ·och löneomräknat 

anslag för budgetåret 1982/83 minskat med 2 %. Medelsbehovet ökar enligt 

detta alternativ med 38048000 kr. 
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Länsstyrelserna anser att en fortsatt minskning av resurserna, enligt 
huvudförslaget, inte i någon större omfattning kan mötas med sänkt ambi
tionsnivå utan att kraven på service och rättssäkerhet allvarligt eftersätts. 
Generella anslagsminskningar är enligt länsstyrelserna inte möjliga att 
genomföra, om en tillfredställande verksamhet skall kunna bedrivas och 
om lagstiftningen samtidigt skall vara oförändrad. Länsstyrelsernas verk
samhet styrs i hög grad av krav och efterfrågan från allmänheten, kom
muner och statliga myndigheter. Verksamheten utgörs i huvudsak av upp
gifter som länsstyrelsen har ålagts i lag eller annan författning. För att klara 
besparingar är länsstyrelserna därför beroende av författningsänd.ringar. 
Förslag härom har tidigare lämnats i länsstyrelsernas långtidsbedömning
ar. Dessa förslag bearbetas nu inom regeringskansliet. Länsstyrelserna 
finner det ytterst angeläget att sådana författningsändringar görs och un
derstryker starkt vikten av att regeringen skapar utrymme för en mer 
övergripande rationalisering av verksamheten. 

Flera länsstyrelser pekar på den svåra avvägningen mellan författn.ings
reglerad verksamhet och initiativverksamhet. Flera länsstyrelser anger att 
de med hänsyn till näringslivets strukturproblem och problemen på arbets
marknaden prioriterar sådan verksamhet som syftar till att lösa eller mildra 

dessa problem. 
Åtskilliga länsstyrelser för, mot bakgrund av det statsfinansiella läget, 

inte fram yrkanden om nya tjänster, men redovisar det behov av sådana 
som anses föreligga. Länsstyrelsernas yrkanden och önskemål om perso
nalökningar m.m. innebär att medelsbehovet ökar med 58002000 kr. 

De begärda personalökningarna hos länsstyrelserna omfattar ca 35 ytter
ligare tjänster varav ca en fjärdedel avser tjänster för handläggare. Flera 
länsstyrelser har dessutom yrkat att medel för kvalificerad revision och för 
kontrollverksamhet inom mervärdeskatteenheterna skall tilldelas i samma 
omfattning som för budgetåret 1982/83. Några länsstyrelser har yrkat att 
regeringen i stället skall inrätta tjänster för denna verksamhet. För hand
läggning av ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall yrkas 
också tjänster. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnds anslagsframställning 

Anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 innehåller endast ett för

slag enligt det s.k. huvudalternativet. dvs. pris- och löneomräknat anslag 
för budgetåret 1982/83 minskat med 2 %. Medelsbehovet ökar enligt detta 

förslag med 194 000 kr. 
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Remissyttrandena 

Remissyttranden över länsstyrelsernas anslagsframställningar har av
getts av 

- rikspolisstyrelsen beträffande 

- civilförsvarsstyrelsen beträffande 

- socialstyrelsen beträffande 

- trafiksäkerhetsverket beträffande 

- riksskatteverket beträffande 

- riksantikvarieämbe- beträffande 
tet och statens histo-
riska museer 

- lantbruksstyrelsen beträffande 
och statens Iivsme-
delsverk 

- statens naturvårds- beträffande 
verk 

- statens pris- och kar- beträffande 
te Il nämnd 

- konsumentverket beträffande 

- överstyrelsen för beträffande 
ekonomiskt försvar 

- statens planverk beträffande 

- statens lantmäteri- beträffande 
verk 

länspolischefs
expeditionerna 

försvarsenheterna 

länsstyrelsernas upp
gifter enligt lagen 
0977: 293) om handel 
med drycker samt inom 
det sociala området och 
hälsoskyddet 

bil- och körkortsregist
ren 

taxeringsavdelningen, . 
administrativa avdel
ningens uppbördsenhet 
och dataenhet, skat
teavdelningarna samt 
vägtrafikskattekontrol
len hos länsstyrelserna 

länsantikvarierna 

läns veterinärerna 

naturvårdscnheterna 

priskontoren 

hemkonsulenterna 

försvarsenheterna 

planenheterna 

lantmäterienheterna 

Rikspolisstyre/sen konstaterar att inga yrkanden om personalförstärk
ning vid länspolischefernas expeditioner har förts fram. Inom det polisiära 
verksamhetsområdet är vissa reformer nära förestående. Några föränd
ringar i den regionala polisorganisationen beräknas emellertid inte bli 

genomförda före den I juli 1984. 
Civilförsvarsstyrelsen anser att försvarsbeslutet medför successivt mins-
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kade krav på detaljeringsgrad i planläggningen och att detta på sikt leder 
till förenklingar i planläggningsarbetet. En överföring, enligt försvarsbeslu
tet, av ledningen i krig och visst planläggningsansvar i fred till kommuner
na med början budgetåret 1984/85 ställer, enligt civilförsvarsstyrelsen, 
stora krav på försvarsenheternas resurser under de närmaste budgetåren. 
Den för budgetåret 1982/83 beslutade minskningen av försvarsenheternas 
resurser är mot den bak~runden olycklig. Styrelsen konstaterar att, om 
fortsatta reduceringar av försvarsenheternas resurser genomförs under 
budgetåret 1983/84, kan väsentliga delar i 1982 års försvarsbeslut inte 

förverkligas. 
Socialstyre/sen framhåller att fortsatta nedskärningar på det sociala och 

alkoholpolitiska området kan få allvarliga konsekvenser.Tillsynsverksam
het och förebyggande arbete är områden som lätt kan bli eftersatta. I första 
hand tvingas länsstyrelserna att koncentrera sina resurser inom allmänna 
enheten och dess sociala funktion på enskilda ärenden rörande besvär och 
klagomål. Socialstyrelsen anser att länsstyrelserna måste få erforderliga 
resurser för att kunna fullgöra samtliga sina uppgifter inom området. 
Erfarenheten från tillämpningen av socialtjänstlagen (1980: 620) i kommu
nerna visar, vilket vissa länsstyrelser har framhållit i sina an slagsframställ
ningar, på behov av omfattande insatser från länsstyrelsernas sida när det 

gäller att följa utvecklingen av socialtjänstreformen och att tillse att även 
de nya lagarna efterlevs. För detta ändamål krävs kvalificerad och välutbil
dad personal. Enligt lagen (1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM), skall länsstyrelserna fr.o.m. d.en 1 januari 1984 handlägga utred
ningen av vårdbehov, göra ansökan till länsrätten samt svara för den 

vidare processföringen. Så gott som samtliga länsstyrelser pekar på dessa 
nya arbetsuppgifter i sina framställningar samt att särskilda utredningsre
surser bör ställas till förfogande. Socialstyrelsen har tidigare uttalat stor 
tveksamhet till att denna utredningsuppgift skall ankomma på länsstyrel
serna. Om länsstyrelserna skall fullgöra utrednings- och ansökningsupp
gifter m.m. beträffande L VM-ärenden är det enligt socialstyrelsen nödvän
digt att snarast utreda behovet av förstärkningar på länsstyrelserna för 
dessa nya uppgifter på missbruksområdet. Socialstyrelsen konstaterar att 
länsstyrelserna i samband med avvecklingen av länsläkarväsendet till
fördes länshälsovårdskonsulenttjänster samtidigt med nya uppgifter inom 
hälsoskyddet. Styrelsen har iakttagit att de nya arbetsuppgifterna utförs 
med varierande ambitionsnivå vid länsstyrelserna. Styrelsen förväntar sig 
att länsstyrelserna i samband med tillkomsten av den nya hälsoskyddslag
stiftningen aktivt deltar i det praktiska införandet av den, genom informa
tion till kommunerna om lagen, genom allmänna råd samt genom vägle
dande information. 

Trafiksäkerhetsverket anför att vikten av hög registerkvalitet har beto
nats alltsedan det ADB-baserade bil- och körkortsregistret infördes. Från 
verkets synpunkt framstår de totala effekterna av genomförda besparingar 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 24 

på länsstyrelsernas bil- och körkortsregister som mycket oroande. En 
fortsatt nedskärning av resurserna för denna verksamhet, som dessutom är 
avgiftsfinansierad, är enligt verkets.bedömning inte möjlig, om nuvarande 
kvalitet på bil- och körkortsregistren skall bibehållas. Verket tillstyrker 
yrkade medel för två operatörer vid en länsstyrelse (Uppsala). Övriga 
länsstyrelser har inte yrkat medel för ytterligare tjänster. Verket anhåller 
trots detta om att de medel som har dragits in för en tjänst som kontorsbi
träde vid länsstyrelsen i Gotlands län, för arbetsuppgifter som normalt 
ankommer på annan länsstyrelse, åter ställs till förfogande. 

Riksskatteverket uttalar sig på det bestämdaste mot en schablonmässig 
nedskärning av skatteförvaltningens resurstilldelning med 2 % för budget
året 1983/84. Den nuvarande bemanningen av skatteförvaltningen, inräk

nat de 160 ännu inte inrättade handläggartjänsterna, är ett resultat av 
vägningar av faktiska arbetsmängder mot möjliga produktionstal i syfte att 
uppnå en godtagbar ambitionsnivå i verksamheten. En rad olika rationali
seringsvinster intecknades i de ursprungliga bemanningsberäkningarna. 
Något nämnvärt utrymme för ytterligare rationaliseringar finns därför inte 
f.n. och så kort tid efter omorganisationen. I vart fall gäller detta så länge 
nuvarande materiella och administrativa regler för beskattningsverksam
heten är oförändrade. Till detta kommer att flera förhållanden som påver- · 
kar resursbehovet har förändrats sedan bemanningsberäkningarna gjordes. 
Riksskatteverket vill särskilt framhålla vad budgetministern har uttalat i 
sina direktiv till skatteförenklingskommitten, nämligen att antalet deklara
tioner har ökat markant, att den effektiva arbetstiden per handläggare 
under taxeringsperioden blivit kortare än vad som ·kunde förutses och att 
det har införts en rad nya regler som har komplicerat granskningsarbetet. · 

Verket tror dock att på litet längre sikt kan resursbehovet komma att 
förändras så att de önskade besparingarna kan genomföras. I fråga om 
resursbehov avseende den reformerade inkomstbeskattningen avser ver
ket att återkomma efter utredning och beräkning. 

I fråga om länsstyrelserna tillstyrker riksskatteverket samma medelstill
delning för tillfällig personal som gäller för budgetåret 1982/83 omräknad 
med hänsyn till löne- och prisutveckling. 

Enligt riksskatteverket bör en samlad översyn av personalomsättningen 
inom länsstyrelserna göras bl.a. för att belysa behovet av resurser för 
skatteutbildningen. Verket anser vidare att de kunskaper som genom den 
hittills tillfälliga tjänsten för fastighetstaxering har kunnat byggas upp bör 
vidmakthållas för de årliga särskilda fastighetstaxeringarna, för process
föringen och för förberedelserna för nästa allmänna fastighetstaxering. 

I fråga om revisionsenheterna tillstyrker riksskatteverket att samtliga 

revisionsenheter får tjänster motsvarande de extra medel som har tilldelats 
länsstyrelserna för budgetåret 1982/83 för kvalificerad revisionsverksam
het. Vidare tillstyrker verket att regeringen vid medelstilldelningen beaktar 
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de yrkanden om medel för minskande av besvärsenhetens balanser som 
har förts fram av en länsstyrelse (Malmöhus). 

I fråga om mervärdeskatteenheterna anser riksskatteverket att. oavsett 
om bestämmelserna om investeringsavdrag förlängs. medel för de 35 hand
läggartjänster som tillfördes budgetåret 1982/83 bör tillföras mervärdeskat
teenheterna även för kommande budgetår genom att tjänster inrättas. 

Detsamma gäller enligt riksskatteverket också den ytterligare resursför
stärkningen om 5 milj. kr. Den förstärkning av mervärdeskatteenheterna 
som hittills har skett är dock enligt riksskatteverkets mening inte tillräcklig 
för att uppnå den kontrollintensitet som riksskatteverket har föreslagit. 
Enligt verket bör därför ytterligare 37 tjänster tillföras mervärdeskatteen
heterna i en andra utbyggnadsetapp från och med budgetåret 1983/84. En 
kraftig förstärkning bör därvid göras i storstadslänen. Vidare vidhåller 
verket sitt tidigare yrkande att mervärdeskatteenheterna i de tre storstads
länen tillförs 10 sektionschefstjänster. Verket tillstyrker extra medel till 
länsstyrelsen i Örebro län för uppbörden av artistskatten. 

Verket tillstyrker inte någon resursförstärkning till skatteavdelningens 
kansli i avvaktan på resultatet av utredningen om granskningsresurserna i 
första instans. Några resursmässiga förändringar föreslås inte för dataen
heten. I avvaktan på statsmakternas ställningstagande till de förslag som 
lämnats efter en översyn av besvärsenheternas organisation vitt verket inte 
föreslå eller tillstyrka några ytterligare resu1ser för gåvobeskattning. Innan 
undersökningen om länsstyrelsernas vägtrafikskattekontroll har slutförts 
vill verket inte föreslå eller tillstyrka några resursförändringar på vägtra

fikskatteområdet. 
Riksantikvarieämbetet har i tidigare yttranden över länsstyrelsernas 

anslagsframställningar starkt strukit under att länsantikvariernas resurser 

måste byggas ut till den omfattning som motsvarar åtminstone de mest 
angelägna behoven i de enskilda länen. Ämbetet konstaterar att ändrade 
värderingar och ekonomiska villkor i samhället tillsammans har ökat efter
frågan på kulturminnesvårdens tjänster på ett sätt som knappast kunde 
förutses när den staliga kulturminnesvården fick sin nuvarande form vid · 
mitten av 1970-talet. Ämbetet föreslår en resursförstärkning genom att 
biträdande länsantikvarietjänster inrättas hos länsstyrelserna i Malmöhus 
län samt Göteborgs och Bohus län och att medel reserveras för insatser 
inom prioriterade verksamhetsområden. Ett belopp om 300000-
400000 kr. bör fördelas årligen mellan länsstyrelserna för detta ändamål. 

Lantbruksstyrelsen konstaterar att länsstyrelserna inte har några äskan
den om arbetskraftsförstärkning åt länsveterinärerna. Styrelsen tillstyrker· 
begärda medel från ett län (Malmöhus) för expenser. 

Statens livsmedelsverk konstaterar att ingen länsstyrelse anmäler behov 
av arbetskraftsförstärkning för länsveterinärernas verksamhet. Verket 
framhåller att länsveterinärerna har angelägna uppgifter inom livsmedels-
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kontrollen och att anbefallda besparingar inte bör leda till att länsveterinä
rernas insatser för livsmedelskontrollen minskas. 

Statens naturvårdsverk understryker vikten av att en prioritering av 
länsstyrelsernas arbetsområden görs så att miljövårdssatsningarna kan 
optimeras. För miljövårdsområdets del finns enligt verket inga politiska 
intentioner om att minska insatserna. snarare tvärtom. Verket utgår från 
att de tjänster för tillsyn inom miljöskyddsområdet som förra året tillfördes 
länsstyrelserna har tillsatts. Den allmänna naturvården har enligt verket i 
stort sett inte tillförts några nya resurser alls under 1970-talet utan tvärtom 
drabbats av nedskärningar genom att de tjänster som har avlönats genom 
AMS-bidrag har slopats. Naturvårdsverket stödjer dänör de två länssty
relser (Östergötland och Västernorrland) som yrkar tjänster för allmän 
naturvård och påpekar samtidigt att flertalet län med hänsyn till kraven på 
besparingar, har avstått från att yrka tjänster och enbart anmält ett perso
nalbehov. Verket pekar på att en ökning av medeln för konsulter, resor 
och information skulle underlätta den rådande, pressade arbetssituationen 
som finns vid länsstyrelserna. Slutligen förutsätter verket att det datorba
serade informationssystemet för miljövården (Ml-01) införs i de åter
stående sju länen under budgetåret 1983/84. 

Statens pris- och kartellnämnd framhåller att nämnden vid flera tillfällen 
under tidigare år har konstaterat att nämndens uppdrag till länsstyrelserna 
kräver ökade resurser på priskontoren. Av nämndens anslagsframställning 

för budgetåret 1983/84 framgår bl.a. att den inriktning som statsmakterna 
har givit nämndens verksamhet ställer minst samma krav på resurser som 
tidigare. Härtill kommer enligt nämnden de resurskrav som uppstår vid 
statsmakternas beslut om särskilda prispolitiska åtgärder. Nämnden hem
ställer att enorderliga medel för 21 extra byråassistenter vid länsstyrelser
nas priskontor ställs till länsstyrelsernas fönogande. 

Konsumentverket anser att urholkningen av de regionala resurserna för 
konsumentfrågor, vilken är en följd av besparingarna, är ytterst allvarlig 
och är på väg att i grunden rubba.förutsättningarna för samhällets konsu
mentpolitiska arbete. Verket redovisar att av den av riksdagen år 1979 
fastlagda nivån och inriktningen av den regionala konsumentpolitiska 
verksamheten har åtta av totalt 39 tjänster vakantsatts, vilket motsvarar 20 
procent. Verket motsätter sig med bestämdhet de i anslagsframställning
arna aviserade personalindragningarna inom den konsumentpolitiska verk
samheten. Verket har tidigare till regeringen understrukit behovet av en 
samlad bedömning av det regionala resursbehovet. I avvaktan härpå bör 
inga ytterligare hemkonsulenttjänster dras in. Verket föreslår att den 
samrådsskyldighet för länsstyrelserna gentemot verket vid tillsättning av 
hemkonsulenttjänster som nu finns ersätts med en samrådsskyldighet vid 
alla planerade personella förändringar inom verksamhetsområdet. Frågan 
om hemkonsulenternas organisatoriska inplacering, vilken har utretts av 
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länsstyrelsernas organisationsnämnd, bör enligt verket avgöras med det 
snaraste. 

Överstyre/sen för ekonomiskt försvar noterar att försvarsenheternas 
verksamhet endast i undantagsfall nämns i anslagsframställningarna på 
annat sätt än mera allmänt om planeringsavdelningen och de svårigheter 
som totalt finns inom avdelningen. Flertalet planeringsavdelningar är syn
nerligen tveksamma till möjligheten att allmänt kunna leva upp till gällande 
lagar och föreskrifter m.m. med de årliga besparingskraven. Med 1982 års 
försvarsbeslut som grund har inom försvarsdepartementet bl.a. påbörjats 
en översyn av samordningen på central nivå för att konkretisera vilka 
kompletterande bestämmelser som kan behövas för verksamhetens plane
ringssystem. I avvaktan på denna översyn föreslår överstyrelsen att för
svarsenheterna undantas från ytterligare minskningar av medelstilldel
ningen. Genom den samordning som totalförsvarets beredning för samord
ning av vissa länsstyrelsefrågor (TBSL) genomför och som administreras 
av överstyrelsen söker TBSL att anpassa myndigheternas krav på länssty

relserna mot bakgrund av befintliga resurser. Genom TBSL: s försorg har 
under budgetåret 1981/82 gjorts extra stora insatser för att kunna anpassa 
kraven mot alltmer krympande resurser. TBSL har för avsikt att succes
sivt följa upp de förslag till begränsningar och förenklingar som har läm
nats. 

Statens planverk konstaterar att länsstyrelserna har hörsammat stats
makternas besparingsdirektiv och minimerat sina äskanden. Rationalise
ringsvinster vid ärendehandläggning av planfrågor tycks ha uppnåtts ge
nom ökad samverkan inom planeringsavdelningen. Ett ökat samverkans
behov beträffande den översiktliga planeringen och kopplingen mellan 
fysisk planering och länsplanering präglar enligt verket länsstyrelsernas 
verksamhetsplanering. Planverket ser dock med oro på de negativa konse
kvenser som ytterligare beparingar kan komma att medföra, särskilt om de 
sker på ett slumpmässigt sätt. Generella nedskärningar är inte längre 
möjliga, utan större besparingar förutsätter ändringar i lagar och författ
ningar. Långtgående förberedelser för introduktion av en ny plan- och 
byggnadslagstiftning har skett. Behovet av information och erfarenhets
återföring till kommunerna kommer att öka markant inte minst under 
genomförandeskedet. Planverket finner det därför nödvändigt att planen
heterna har personalresurser som svarar mot dessa tillkommande upp
gifter. Att vidmakthålla nuvarande resurser är en nödvändighet och en 

resursförstärkning behövs på de mindre enheterna. Den långsiktiga ut
vecklingen inom planenheternas arbetsområde bedömer planverket som 
särskilt oroväckande i Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs. Hallands 

och Kopparbergs län. 
Lantmäteriverket framhåller den i allmänhet bristande resurstillgången 

vid lantmäterienheterna i förhållande till de instruktionsenliga arbetsupp
gifterna. Behovet av en upprustning av registerkartan har blivit allt mer 
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trängande. En fortsatt tilldelning enligt besparingsalternativet undergräver 
möjligheterna att utföra ålagda arbetsuppgifter. För att öka insikten i 
lantmäterienheternas resurssituation samt i rationaliseringsmöjligheter 
hänvisar verket till sin hemställan om en utredning om lantmäterienheter
nas långsiktiga resursbehov. Utredningen bör samordnas· med en utredning 
om avgiftsfinansiering av fastighetsregistreringen. Verket tillstyrker gene
rellt de framförda kraven på en resursförstärkning till lantmäterienheterna, 
vilken är en följd av underbemanning på enheterna. Det är synnerligen 
angeläget att resurser ställs till förfogande för en biträdande överlantmä
tartjänst vid en länsstyrelse (Blekinge). Vidare bvr resurser ställas till 
förfogande för en byrådirektörstjänst vid en länsstyrelse (Halland). Verket 
understryker de framförda kraven om medel för anställning av en byråsek
reterare resp. tre karttekniker vid två länsstyrelser (Jämtland och Väster
botten). Vidare tillstyrks yrkanden från fem länsstyrelser (Uppsala, Söder

manland. Jönköping. Gotland och Halland) om inrättande av tjänster eller 
tilldelning av medel för inlåning av personal från överlantmätarmyndighe
ten eller lantmäteridistrikten. Verket tillstyrker likaså yrkanden om re
surser till ajourföring av koordinatregister vid fyra länsstyrelser (Krono
berg. Gotland, Älvsborg och Norrbotten). Vad gäller särskilda insatser för 
upprustning av registerkartorna betonar verket att behov förekommer 
praktisk.t taget i samtliga län. Återställande av en registerkarta i Koppar
bergs län bör enligt verket prioriteras. Ur samordningssynpunkt är det 
viktigt att satsningen på registerkartan kommer tillstånd i de län som inte 
ännu har koordinatregistrerats och i de län (Södermanland, Östergötland, 
Jönköping, Gotland, Älvsborg, Skaraborg, Jämtland och Västerbotten) där 
revidering av ekonomiska kartan är förestående. För insatser inom arkiv

' \'.ård hänvisar verket till två utredningar, vilka har redovisat att tillståndet 
beträffande lantmäterienheternas arkivhandlingar är så allvarligt att en 
upprustning är absolut nödvändig. Kraven om dels inrättande av tjänster 
dels medel till förfogande för arkivvården understryks starkt för nio läns
styrelser (Södermanland, Östergötland, Jönköping. Kristianstad, Älvs
borg. Värmland, Kopparberg och Gävleborg). Vidare tillstyrker verket 
kraven på medel för mikrografi vid två länsstyrelser (Kristianstad och 
Skaraborg). För förbättringar av fastighetsstrukturen i ett län (Koppar
berg) och skoglig strukturrationalisering i ett län (Skaraborg) tillstyrker 

verket yrkade medel för resp. län. 
Verket tillstyrker i en komplettering till sitt yttrande förslaget från läns

styrelsen i ett län (Stockholm) om ändrad disposition av delposten 6 g 
Bidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar. Verket föreslår 
att tillägg görs i reglcringsbrevet innebärande att delpost 6 g även får 
användas för "motparts rättegångskostnader i mål om allmänbevakning 
enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen, 30 § anläggningslagen samt 28 § 

ledningsrättslagen som enligt beslut av domstol skall stanna på statsver

ket". 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 29 

Föredragandens överväganden 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar redovisat ett huvud

förslag som utgör pris- och löneomräknat anslag för budgetåret I 982/83 
minskat med 2 %. Jag anser att medel för nästa budgetår bör beräknas med 
utgångspunkt i detta förslag. Med hänsyn till verksamhetens art inom 
skatteförvaltningen kanjag dock inte förorda att medlen till länsstyrelserna 
skall minskas helt enligt huvudförslaget. Inom länsstyrelserna bör, enligt 
min mening, skatteavdelningarna samt vid länsstyrelsen i Stockholms län 
taxeringsavdelningen och uppbörds- och dataenheterna. undantas från 
besparingar. Anledningen härtill är den ökning av antalet ärenden som ägt 
rum inom skatteförvaltningen och vikten av att i rådande statsfinansiella 
situation få till stånd en ökning av det allmännas intäkter. Jag förordar 
därför att myndighetsanslaget till länsstyrelserna minskas med 2 % på 

halva anslaget. 
Enligt beslut av riksdagen vid 1981/82 års riksmöte (prop. 1981/82: 8, 

SoU 1981/82: 22, rskr 1981/82: 91) skall länsstyrelsen från den l januari 
1984 ansvara för utredning och ansökan enligt lagen om vård av missbruka
re i vissa fall (1981: 1243). Till utgången av år 1983 ansvarar kommunernas 
socialnämnder för detta. Länsstyrelserna skall därefter utreda om det finns 
skäl att bereda någon vård enligt lagen. Om sådana skäl anses föreligga 
skall länsstyrelsen hos länsrätten ansöka om vård. För dessa nya arbets
uppgifter behövs ökade resurser till länsstyrelserna. Jag har för budgetåret 
1983/84 beräknat medelstillskottet för detta ändamål till 3.0 milj. kr. under 
anslagsposten Till regeringens disposition. Jag avser att lämna förslag till 
regeringen om fördelningen per län i samband med beslut om reglerings
brev för budgetåret 1983/84. Den personal som skall handlägga dessa nya 
arbetsuppgifter behöver viss utbildning, dels i lagstiftningen inom området 
dels i handläggningsförfarandet vid länsrätten. Resursförstärkningen bör 
därför ske redan från den I november 1983. För utbildning i dessa frågor 
tillförs länsstyrelsens organisationsnämnd 20 000 kr. 

Regeringen kommer senare att ta ställning till ett bemyndigande för 
statskontoret att ingå avtal med en leverantör om köp eller hyra av termi
nalutrustning för användning vid trafiksäkerhetsverket och länsstyrelser
na. Planerna är att utrustningen skall installeras under åren 1983 och 1984. 
Kostnaden för en eventuell anskaffning belastar reservationsanslaget An
skaffning av ADB-utrustning under trettonde huvudtiteln. Kostnaden för 
kringutrustning till de terminaler som avses för länsstyrelserna såsom 
belysning. bord och stolar belastar länsstyrelseanslaget. Jag har beräknat 
2 900 000 kr. för detta ändamål under anslagsposten Till regeringens dispo
sition. Fördelningen per län av dessa medel avser jag att föreslå regeringen 
i samband med beslut om regleringsbrev för budgetåret 1983/84. 

Kostnader för bevakning, städtjänster och städmaterial beräknas från 
och med budgetåret 1983/84 inte under anslagspostcn Lokalkostnader utan 
under anslagsposten Förvaltningskostnader. 
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Regeringen beslutade den 23 juli 198 l att länsstyrelserna för budgetåret 
1981/82 försöksvis skulle bedriva ett besparingsarbete beträffande anslags
posten Lokalkostnader. Resultatet skulle redovisas till regeringen senast i 
september 1982. De redovisade verkliga besparingarna borde enligt rege
ringens bestämmande tillgodoräknas den sparande myndigheten. Av läns
styrelsernas redovisningar till regeringen i september 1982 framgår att det 
har varit möjligt att göra vissa besparingar genom t.ex. förändrade städru
tiner och bevakningsrutiner. Det inbesparade beloppet uppgår till ca 4,4 
milj. kr. Av detta belopp förordar jag att ungefär hälften återförs till 
länsstyrelserna vid anslagstilldelningen för budgetåret 1983/84. 

Civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar har 
framfört att försvarsenheterna bör undantas från ytterligare minskningar 
av medelstilldelningen med hänsyn bl. a. till ökade krav på resurser för 
regional planläggning. Chefen för försvarsdepartementet har tidigare i dag 
anmält att han har beräknat en medelsreserv under fjärde huvudtiteln för 
att det skall vara möjligt att möta dessa ökade krav. 

Riksskatteverket har i skrivelse den 8 oktober 1982 beräknat resursbe
hovet för den reformerade inkomstbeskattningen till 20 milj. kr. för läns
styrelserna och de lokala skattemyndigheterna under budgetåret 1983/84. 
Beräkningarna är behäftade med stor osäkerhet och verket avser att under 
våren 1983 komplettera beräkningsunderlaget. Jag förordar att 5 milj. kr. 
tillförs länsstyrelseanslaget trots den osäkerhet som råder beträffande 
beräkningarna. Fördelningen på län av dessa medel avser jag att föreslå 
regeringen i samband med beslutet om regleringsbrev för budgetåret 
1983/84. 

Budgetåret 1982/83 tillfördes vissa länsstyrelser resurser för bl.a. utökad 
kontrollverksamhet inom mervärdeskatteområdet. Förstärkningen skedde 
vid alla länsstyrelser utom länsstyrelserna i storstadslänen. Förutsättning
arna för en utbyggnad saknades där på grund av vakanssituationen. Efter 
förbättring av denna vakanssituation finns nu förutsättningar för en för
stärkning även av dessa myndigheter. Jag förordar att 22 tjänster tillförs 
länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. 
Fördelningen på län av dessa tjänster avser· jag att föreslå regeringen i 
samband med beslutet om regleringsbrev för budgetåret 1983/84. 

Riksskatteverket lade i april 1981 fram ett förslag till ändrade arbets
former, nytt ADB-system, ny organisation och bemanning för länsstyrel
sernas mervärdeskatteenheter. Förslaget innebar bl.a. att mervärdeskat
teenheterna vid länsstyrelserna i Stockholms. Malmöhus samt Göteborgs 
och Bohus län skulle delas in i sektioner. Jag förordar att så sker. Det 
ankommer på regeringen att utfärda föreskrifter om detta. 

Regeringen begärde i regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 dels en 
redovisning för hur tilldelade medel för kvalificerad revision avsågs att 
användas. dels motsvarande redovisning för de medel som tilldelades för 
förstärkning av kontroll verksamheten inom mervärdeskatteenheterna. Av 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 31 

den lämnade redovisningen framgår att vissa revisionsenheter har för
stärkts med kvalificerade tjänster. Vid vissa länsstyrelser har bildats ar
betsgrupper tillsammans med personal från olika länsstyrelseenheter och i 
några fall från lokala skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter, i ett 
arbete för att motverka och upptäcka väsentliga skatteundandraganden, 
främst genom källskatte- och avgiftskontroll. Vidare framgår att mervär
deskatteenheterna har tillförts personal, vilket ger utrymme för en betyd
ligt bättre kontrollverksamhet såväl kvantitativt som kvalitativt jämfört 
med vad som under de senaste åren har varit möjligt. Jag anser det 
angeläget att den förstärkning, dels av den kvalificerade revisionsverksam
heten dels av kontrollverksamheten inom mervärdeskatteenheterna, som 
skett under innevarande budgetår kan bestå även framledes och förordar 
därför att länsstyrelsernas revisionsenheter och mervärdeskatteenheter 
tilldelas medel för detta. 

Inom den offensiva skattekontrollen finns behov av ytterligare insatser. 
Detta gäller bl. a. kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt. Riksda
gens revisorer. som har granskat organisationen för arbetsgivarkontroll, 
har ansett att granskningen inte har kommit igång i den utsträckning som 
vore önskvärt. Jag förordar därför att länsstyrelserna förstärks med 1,5 
milj. kr. för samordning och ledning av arbetsgivarkontrollen i länen. För
delningen på län avser jag att föreslå regeringen i samband med beslutet 
om regleringsbrev för budgetåret I983/84. 

Riksskatteverket har i skrivelse den 21 oktober 1982 till regeringen 
framfört förslag om en tillfällig förstärkning av vissa länsstyrelsers resurser 
för kontroll av vägtrafikskatt. Jag instämmer i riksskatteverkets bedöm
ning av behovet av förbättrad kontroll av vägtrafikskatt och jag har därför 
beräknat medel för denna verksamhet under anslagsposten Till regeringens 
disposition. 

Länsstyrelserna disponerar f. n. medel för kungörelseannonsering från 
ett anslag under elfte huvudtiteln och från en anslagspost under femtonde 
huvudtiteln. Medlen avser att täcka kostnader för kungörande i dagspress 
och i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelseannonsering beträffande 
handels- och föreningsregistret bör enligt min mening. med i stort sett 
samma effekt som idag, kunna ske enbart i Post- och Inrikes Tidningar. 
Den läsekrets som länsstyrelserna vänder sig till kan enligt min mening i 
stor utsträckning nås genom en sådan annonsering. Jag anser att denna 

förändring samt den därav följande besparingen bör genomföras samt att 
anslaget under elfte huvudtiteln bör slås samman med anslagsposten under 
femtonde huvudtiteln till ett förslagsanslag under denna huvudtitel. Dess
utom bör utredas förutsättningarna för att även inom övriga· områden 
enbart annonsera i Post- och Inrikes Tidningar. Denna åtgärd bör kombi
neras med ändring i kungörandelagen och kungörandeförordningen. Che
fen för justitiedepartementet ämnar återkomma med förslag till ändringar. 

Under avsnittet Gemensamma frågor har jag tidigare i dag tagit upp 
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frågan om den statliga revisionsverksamheten i bl.a. vad avser ändrad 
revisionskontorsorganisation. Som stöd för förslagen ligger riksrevisions
verkets rapport Den statliga revisionsverksamheten. För länsstyrelsernas 
organisationsnämnds vidkommande innebär förslaget till ändrad revisions
kontorsorganisation att nämnden inte längre kommer att vara värdmyn
dighet för något revisionskontor. Jag beräknar i enlighet härmed inte några 
medel för denna verksamhet under anslaget. 

Under anslaget är upptaget bl.a. en anslagspost 6g Bidrag till kostnader 
för fastighetsbildningsförrättningar m.m. Länsstyrelserna disponerar med
len under denna anslagspost för bidrag till kostnader vid ensittarförrätt
ningar och till ersättningar i vissa fall åt förrättningsmän och sakkunniga 
biträden enligt lagen (1939: 608) om enskilda vägar samt för vissa andra 
kostnader. Förslag har väckts om att medlen under delposten även skulle 
få disponeras för motparts rättegångskostnader i mål om allmän bevakning 
enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen ( 1970: 988). 30 ~ anläggningslagen 
(l 973: 1149) samt 28 § ledningsrättslagen (l 973: 1144) som enligt beslut av 
domstol skall stanna på statsverket. Jag biträder förslaget. 

Länsdemokratikommitten lämnade under våren 1982 sitt slutbetänkande 
"Vidgad länsdemokrati" (SOV 1982: 24). Betänkandet har rcmissbehand
lats. Beredning av frågan pågår inom departementet. Det är min avsikt att 
under år 1983 föreslå regeringen att till riksdagen lämna en proposition, 
som behandlar de förslag kommitten har tagit upp. Jag räknar också med 
att i det sammanhanget ta upp frågan om bl. a. organisationen av länssty
relsernas planeringsavdelningar och samarbetet mellan olika regionala 
statliga organ. 

En annan fråga gäller administrativ samordning och effektivare resursut
nyttjande på regional nivå. I varje län finns ett stort antal statliga myndig
heter. Flertalet av dem är förhållandevis små och saknar oftast egna 
resurser för bl. a. personal- och ekonomiadministration. administrativ ser
vice och juridisk sakkunskap. Länsstyrelsen är i allmänhet den största 
statliga myndigheten i residensstaden och har en utbyggd administration 
och expertkunskaper inom olika områden. Dessa resurser bör kunna ut
nyttjas bättre. Utredningar inom detta område har genomförts av bl. a. 
statskontoret. Jag anser att man bör kunna göra effektivitetsvinster genom 
att vidga de områden där samarbete bör sökas. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag, vilka redovisas när
mare i det följande, innebär med bortseende från de beräknade uppbörds
medlen. en medelsanvisning om I 774,7 milj. kr. Ökningen i förhållande till 
innevarande budgetår är 79,4 milj. kr. De särskilda uppbördsmedlen under 
detta anslag beräknar jag till 16,5 milj. kr. 
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Sammanställning av anslagsberäkningarna 
(I 000-tal kronor) 

B 1. Länsstyrelserna m. m. 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 
Diverse ändamål 

Uppbördsmedel 

Ersättning från 
allmänna pensions
fonden 
Ersättning för 
uppdrag vid dataen-· 
hetema 
Nettoutgift 

1982/83 

9500 

1266054 

I 180740 
I 137 

252162 
3 lf2 

9908 
65284 
98733 

1695263 

10372 

6225 
1678666 

3 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /00. Bilaga 15 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelserna 

+34 

+34616 

+ 351 
18854 

+36302 
+ 1997 

+ 560 
+ 7748 
+I I 048 

+92271 

50 
+92321 

Före
draganden 

+58276 

+ 4884 
780 

- 7620 
62 

- 2508 
+ 1273 
+30061 

+79420 

50 
+.79470 
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Stockholms län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förva!tnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

1653 

202926 

192690 
25 

38864 
365 

1935 
5886 

249976 

Läns
styrelsen 

+2 

+ 3219 

+ 780 

+ 7044 
+ 105 

2 
+ 560 

+10926 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 3 504 000 kr. 

Före
draganden 

+8362 

+ 373 

+1088 
8 

- 490 
+ 144 

+9096 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2%) inte 
skall tillämpas ( +5 176000 kr.). 
3. Vidare yrkas medel för att täcka kostnader för personal som tidigare 
arbetade inom länsläkarorganisationen eller inom överexekutorsenheten 
(+780000 kr.). 
4. För drift av ADB-systemet vid handels- och föreningsregistret yrkas 
medel (+815000 kr.). 
5. Omkostnaderna beräknas öka ( + 215 000 kr.). 
6. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

184000 kr. 
b) Till lantmäterienheten yrkas två byråingenjörstjänster ( + 252 000 kr.). 

Föredragandens Ö\'erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till 9096000 kr. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 35 

Uppsala län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelscannonse-

. ringskostnader 
Lantmäterienheten 

263 

36176 

33 618 
5 

8 365 
96 

84 
1389 

46110 

Läns
styrelsen 

+2 

+ 547 

+ 86 
+ 300 
+1714 
+ 8 

+ 7 
+ 156 

+2432 

I. Lönc-och prisomräkning och besparingar -409000 kr. 

Före
draganden 

+1683 

+ 96 
+ 100 
+ 614 

2 

21 
+ 94 

+2368 

2. Länsstyrelsen yrkar medel för att täcka kostnader som är en följd av 

länsstyrelsens huvudmannaskap för den samordnade lokalvården i länet 

(+I 800000 kr.). 

3. Till taxeringsenheten yrkas en byrådirektörstjänst för fortlöpande 

kvalificerad uppföljning av fastighetstaxeringen ( + 152 000 kr.). 

4. Till bil- och körkortsregistrct yrkas två opcratörstjänster. Nuvarande 

antal tjånster medför förseningar i ärendehandläggningen ( + 192 000 kr.). 

5. Medel begärs för tillfällig personal ( + I 00 000 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka ( +441000 kr.). 

7. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

89000 kr. 
b) För inlåning av personal från överlantmätarmyndigheten 

(+57000 kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka ( + 10000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 2 368 000 kr. För engångsutgifter för kom

pakthyllor har jag beräknat 100000 kr. 
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Södermanlands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

292 

39695 

37078 
30 

6611 
110 

431 
1302 

48149 

Läns
styrelsen 

+2 

- 157 

- 497 
+ 136 
+ 375 
+ 9 

71 
+ 471 

+ 627 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar - 225 000 kr. 

Före
draganden 

+2399 

+ 255 

-1239 
2 

- 109 
+ 210 

+1259 

2. För att möta de extrema sysselsättningsproblemen i länet yrkas en 

byrådirektörstjänst till regionalekonomiska enheten ( + 131 000 kr.). 

3. För underhållsbesiktning av skyddsrum yrkas att medel för en förste 

byråingenjörstjänst överförs från civilförsvarsstyrelsens anslag 

( + 114000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 136 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Länsstyrelsen yrkar att en karttekniker

tjänst förs över till lantmäterienheten från överlantmätarmyndigheten 

( + 104000 kr.). 

hl Omkostnaderna beräknas öka (+367000 kr.I. 

Föredragandens Öl'erl'äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

hehovet för länsstyrelsen till f259000 kr. För engångsutgifter för inköp av 

underlag för stadsregisterkartor har jag beräknat 50000 kr. under anslags

posten Lantmäterienheten. 
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Östergötlands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

395 

53085 

49354 
10 

7469 
121 

350 
1942 

62967 

Läns
styrelsen 

- 691 

- 987 

+1446 
+ 9 

+ 14 

+ 778 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 764 000 kr: 

Före
·draganden 

+1641 

+ 81 

+ 156 
2 

89 
+ 22 

+I 728 

2. Lantmäterienheten. Löne- och prisomräkning m. m. 14000 kr. 

FöredraRandens Ö\'erväRanden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade mcdels

behovet för länsstyrelsen till I 728 000 kr. För engångsutgifter för direkt

valsutrustning till länsstyrelsens växel har jag under posten Till regering

ens disposition preliminärt beräknat 450000 kr. 
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Jönköpings län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

336 

45180 

41907 
55 

8143 
119 

307 
2006 

55755 

Läns
styrelsen 

+3 

+1986 

+1180 
+ 130 
+1674 
+ 9 

+ 24 
+ 204 

+3897 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 1 109 000 kr. 

Före
draganden 

+1468 

+ 2 

+ 601 
2 

78 
+ 8 

+1997 

2. Länsstyrelsen yrkar dels att huvudalternativet (minskning med 2 %) 

inte skall tillämpas för budgetåret 1983/84 dels att besparingen för bud

getåret 1982/83 skall återföras ( + I 838 000 kr.). 
3. Till allmänna enheten yrkas två socialkonsulenttjänster och en assi

stent/kansliskrivartjänst för utredningar enligt lagen om vård av miss

brukare i vissa fall ( + 180 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka (+566000kr.). 
5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 
156 ()()(}kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka ( +48 000 kr.). 

Föredragandens Öl'erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till 1997000 kr. För engångsutgifter för utrust

ning av nya kurslokaler har jag under anslagsposten Till regeringens dispo

sition preliminärt beräknat 75 000 kr. 
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Kronobergs län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings, 
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

252 

33581 

31288 
5 

5965 
94 

193 
2600 

42433 

Läns
styrelsen 

- 203 

- 527 
+ 95 
+I 038 
+ 7 

+ 15 
94 

+ 763 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 762 000 kr. 
2. Omkostnaderna beräknas öka ( +95 000 kr.). 

Före
draganden 

+1363 

+ 40 

47 
2 

49 
+ 50 

+1315 

3. Lantmäterienheten. Löne- och prisomräkning och besparingar 
-94000kr. 

Föredragandens öven·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till l 315 000 kr. 
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Kalmar län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

315 

41875 

38947 
22 

9917 
115 

320 
2709 

54936 

Läns
styrelsen 

+ 564 

- 349 

+ 828 
+ 14 

+ 48 
+ 82 

+1536 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar +642000kr. 

Före
draganden 

+2050 

+ 119 

- 885 
2 

81 
5 

+1077 

2. Till allmänna enheten yrkas en förste byråsekreterartjänst för revi
sion av kilometerskatt ( + 124 000 kr.). 
3. Vidare yrkas medel för tillfällig personal, praktikanter m. m. 
( + 341 000 kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka ( +347000 kr.). 
5. Lantmäterienheten. Löne- och· prisomräkning och besparingar 

82000kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till l 077 000 kr. 
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Gotlands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

113 

17053 

15744 
55 

1871 
48 

41 
I 121 

20134 

Läns
styrelsen 

+2 

+ 855 

+ 335 
+ 82 
+ 629 
+ 71 

+ 18 
+ 281 

+ 1854 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 727 000 kr. 

Före
draganden 

+ 788 

+ 243 

+ 137 
I 

8 
- 369 

+ 547 

2. Till skatteavdelningens revisions- och mervärdeskatteenhet yrkas att 

två arvodestjänster för mervärdeskattekontroll m.m. byts ut mot extra 
ordinarie tjänster. Vidare yrkas medel för tillfällig personal och sakkun

niga (+410000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka (+436000kr.). 
4. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

-1 OOOkr. 
b) Personalkostnaderna beräknas öka ( + 282 000 kr.). 

Föredragandens öven·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade mcdels
behovet för lä~sstyrelsen till 547 OCXl kr. 
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Blekinge län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

207 

28682 

26531 
20 

3 734 
102 

162 
1496 

34176 

Läns
styrelsen 

+3 

+7 597 

+ 1879 
+5350 
+ 502 
+ 406 

3 
+ 472 

+8974 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar +561 OOOkr. 

Före
draganden 

+1341 

+ 339 
IOO 

- 254 
2 

41 
+ 6 

+1050 

2. För handläggning av gåvoskatteärenden yrkas en· tjänst som förste 
byråsekreterare till uppbördsenheten ( + 120 000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för tillfällig personal m. m. (+I 873 000 kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 5 948 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

-!3000kr. 
b) För att sköta den utrednings- och serviceverksamhet som kräver 
specialkunskap i lantmäterifrågor yrkas en tjänst som biträdande över
lantmätare. Vidare yrkas en assistenttjänst till enhetens expedition 

(+376000kr.). 
c) Omkostnaderna beräknas öka ( + I 09 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till I 050000 kr. För engångsutgifter för inköp av 

ny tjänstebil har jag beräknat 100000 kr. 
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Kristianstads län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhäl I si nformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

354 

46919 

43668 
10 

13376 
115 

421 
2746 

63577 

Läns
styrelsen 

-433 

-873 

2 

8 
+204 

-239 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar -643 000 kr. 
2. Omkostnaderna beräknas öka ( + 200 000 kr.) 

Före
draganden 

+1848 

+ 48 

-1400 
2 

- 107 
+ 93 

+ 432 

3. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

44000kr. 
b) Omkostnaderna beräknas öka (+160000kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till 432 000 kr. För engångsutgifter för investe
ringskostnadcr för övergång till användning av mikrofilmteknik har jag 
beräknat 100000 ki'. under anslagspostcn Lantmäterienheten. 
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Malmöhus län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engång~utgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

749 

98332 

92250 
75 

23 179 
196 

I 139 
3270 

126116. 

Läns
styrelsen 

+3 

+1133 

- 121 
+ 620 
+2313 
+ 139 

+ 258 
+ 162 

+4005 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 2 646 000 kr. 

Före
draganden 

+6137 

+I 003 

-2157 
4 

- 288 
23 

+3665 

2. Till skatteavdelningens besvärsenhet yrkas medel för tillfällig perso

nal motsvarande fem årsarbetskrafter för att nedbringa besvärsenhetens 
balanser ( +556000 kr.). 

3. Till allmänna enheten yrkas en socialkonsulcnttjänst och två byrådi

rektörstjänster för handläggning av ärenden enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (+413000kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka (+228000kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 
12000kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka (+150000kr.). 

Föredragandens över1•äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovct för länsstyrelsen till 3 665 000 kr. 



, 
·' ,'_" 

Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 45 

Hallands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 299 +2 

Anslag 

Förvaltnings-
kostnader 40360 + 1413 +1921 
Därav 

lönekostnader 37489 + 639 + 97 
engångsutgifter 90 + 414 + 50 

Lo!~alkostnader 10424 - 986 -2551 
Samhällsinformation 95 + 7 2 

:'Kungörelseannonse-
rings kostnader 115 + 12 29 
Lantmäterienheten 2432 + 178 + 34 

53426 + 624 - 627 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar -402 000 kr. 

2. För handläggning av fastighetstaxerings- och därmed sammanhäng

ande ärenden yrkas en byrådirektörstjänst. För längdförings- och ar

kivfunktionen yrkas en assistent/kansliskrivartjänst. För utbyggnad av 

den nya skatteadministrationen yrkas medel för fem extra landskans

listtjänster. Den för skatteavdelningen beräknade besparingen yrkas åter 

(+I 175000kr.). 

3. Vidare begärs medel för tillfällig personal m. m. ( +214000kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas minska ( - 541 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

24000kr. 
b) Omkostnaderna beräknas öka ( + 154000 kr.). 

Föredragandens ö1·en•äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det minskade me
delsbehovet för länsstyrelsen till 627 000 kr. För engångsutgifter för infor

mationsbroschyr om beredskapsplan för Ringhals kärnkraftsvcrk har jag 

beräknat 50 000 kr. 
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Göteborgs och Bohus län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

758 

98291 

92367 
15 

17863 
193 

I 042 
4334 

121 723 

Läns
styrelsen 

- 537 

-1370 

+2722 
+ 15 

+ 81 
+ 172 

+2453 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 2 281 000 kr. 

Före
draganden 

+6278 

+ 828 

-2051 
4 

- 264 
+ 172 

+4131 

2. Lantmäterienheten. Löne- och prisomräkning och besparingar 

172000 kr. 

FöredraRandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovct för länsstyrelsen till 4 131 000 kr. 

!-:~ .. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 47 

Älvsborgs län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

467 

60912 

56791 
95 

12246 
180 

583 
2593 

76514 

Läns
styrelsen 

+ 1 '488 

+ 864 

+2441 
+ 14 

+ 45 
+1373 

+5361 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar +I 688 000 kr. 

Före
draganden 

+2957 

+ 31 

- 159 
4 

- 148 
+ 483 

+3129 

2. Länsstyrelsen yrkar att de besparingar inom skatteavdelningen som 

har gjorts för tidigare budgetår och som beräknas göras för budgetåret 

1983/84 skall återföras till länsstyrelsen (+2000000 kr.).· 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 300 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

34000 kr. 

b) För uppläggning av nya registerkartor yrkas medel ( + 1339000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovct för länsstyrelsen till 3 129000 kr. För engångsutgifter för upprust

ning av registerkartorna har jag beräknat 430000 kr. under anslags posten 

Lantmäterienheten. 
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Skaraborgs län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

327 

44145 

41 130 
10 

8042 
109 

305 
3457 

56058 

Läns
styrelsen 

- 159 

- 665 
+ 178 
+1183 
+ 139 

+ ~3 
+. 213 

+1399 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 719 000 kr. 

Före
draganden 

+1331 

40 

I 
2 

77 
+ 173 

+1424 

2. Länsstyrelsen yrkar att en extra tjänst som biträdande länsarkitekt 

ersätts med en fast tjänst ( + 158 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 309 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

63000kr. 

b). För inledande åtgärder för skoglig strukturrationalisering yrkas me

del (+150000 kr.). 

Föredra1:wulens ö1·en·ä1:a11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

hehovet för länsstyrelsen till 1424000 kr. För engångsutgifter för vissa 

kostnader i samband med skoglig strukturrationalisering har jag beräknat 

130000 kr. under anslagsposten Lantmäterienheten. 
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Värmlands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

328 

43809 

40463 
130 

6617 
124 

398 
2581 

53529 

Läns
styrelsen 

+2390 

+ 645 
+1269 
+ 14 

+ 40 
+ 28 

+3741 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar+ 1830000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka ( + 1922000 kr.). 

Före
draganden 

+1466 

28 
+ 100 

14 
2 

- 101 
47 

+1302 

3. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

-39000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka ( + 28 000 kr.). 

Föredragandens Öl'erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

bchovct för länsstyrelsen till I 302 000 kr. För engångsutgifter för direkt

valsutrustning till telefonväxeln har jag under anslagsposten Till regering

ens disposition preliminärt beräknat 400000 kr. För engångsutgifter för 
mappautomater har jag beräknat IOOOOOkr. 

4 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Örebro län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader · 
Därav 

lönekostnader 
engangsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

330 

43418 

40605 
40 

8448 
114 

442 
1762 

54184 

Läns
styrelsen 

+ 438 

- 502 
+ 425 
+ 1331 
+ 61 

- 112 
+ 117 

+1835 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar +904 000 kr. 

Före
draganden 

+2152 

+ 275 
+ 70 
- 109 

2 

- 112 
+ 3 

+1932 

2. För tillsyn och övervakning av SAKAB: s verksamhet yrkas medel 

(+200000kr.). 

3. Medel yrkas för uppbörd av artistskatt ( + 110000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 504 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

17000kr. 

bl Omkostnaderna beräknas öka ( + 100000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till I 932 000 kr. Jag har därvid beräknat 

200000 kr. för tillfällig förstärkning på grund av SAKAB: s verksamhet. 

Vidare har jag beräknat 100000 kr. för uppbörd av artistskatt. För engångs

utgifter för ADB-hjälpmedel för kontorsrationalisering och för förvarings

och säkerhetsskåp har jag beräknat 70 000 kr. För engångsutgifter för för

nyelse av registerkartverk har jag beräknat 30 000 kr. under anslags posten 

Lantmäterienheten. 
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Västmanlands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelscannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

300 

39595 

36954 
120 

8558 
114 

172 
1528 

49967 

Läns
styrelsen 

-131 

-709 
+255 
+577 
+ 94 

+ 61 
- 7 

+594 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 212 000 kr. 
2. Omkostnaderna beräknas öka ( +389000kr.). 

Före
draganden 

+1889 

+ 223 
+ 80 
- 858 

2 

44 
+ 5 

+ 990 

3. Lantmäterienheten. Löne- och prisomräkning och besparingar 
- 7000 kr. 

Föredraganden.i· Öl'en·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till 990 000 kr. För engångsutgifter för kompakt

hyllor har jag beräknat 80000kr. 
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Kopparbergs län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvallnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

339 

44985 

41378 
140 

12305 
143 

367 
4457 

62257 

Läns
styrelsen 

+4 

+ 886 

- 393 
+ 298 
+ 959 
+ 518 

+ 29 
+1655 

+4047 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar +452 000 kr. 

Före
draganden 

+2253 

+ 28 
+ 40 
- 976 

3 

93 
+ 39 

+1220 

2. Medel yrkas dels för fastighetstaxeringsexpcrt dels för personalför

stärkning i avvaktan på resultatet av projektet om arbetsformer. organi

sation och bemanning för länsstyrelsernas mervärdeskattecnheter 

(+435000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 1505 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

239000kr. 
· b) Medel yrkas för c11 byråingenjörstjänst och tre karttcknikertjänster för 

ajourhållningcn av fastighetskartan ( +422 000 kr.). 

cl Omkostnaderna beräknas öka ( +994000 kr.). 

Föredragtmdens överl'iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 1220000 kr. För engångsutgifter för komplet

terande utrustning till länsstyrelsens laboratorium har jag beräknat 

40 000 kr. För engångsutgifter dels för förnyelse av fastighetskartan dels 

för ett nytt kopieringsunderlag av fastighetskartan samt för restaurering av 

jord registerband har jag beräknat 170 000 kr. under anslags posten Lantmä-

. terienheten. 
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Gävleborgs län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

326 

42 362 

39390 
5 

8184 
113 

247 
2 874 

53780 

Läns
styrelsen 

+7 

+ 8673 

+ 691 
+ 7453 
+ 7692 
+ 82 

+ 20 
2 

+16465 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 527 000 kr. 

Före
draganden 

+1708 

+ 151 

+6391 
2 

63 
+ I 

+8035 

2. För nytillkommande uppgifter på miljövårdsområdet yrkas en byrå

direktörstjänst ( + 141 000 kr.). 
3. Till taxeringsenheten yrkas en fast tjänst som byrådirektör för fastig

hetstaxering. För budgetåret 1982/83 inrättade extra tjänster för kvalifi
cerad revision och mervärdeskattekontroll yrkas omvandlade till att 
avse tjänster med tillsvidareanställning. För gåvoskatteärenden yrkas en 

byrådirektörstjänst ( +881000 kr.). 

4:i0mkostnaderna beräknas öka I+ 14918000kr.). 
5. Lantmäterienheten. Löne- och prisomräkning och besparingar · 

-2000kr. 

Föredragandens öven·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till 8 035 000 kr. För engångsutgifter dels för 
ombyggnadskostnader i samband med flyttning till nya lokaler för bil- och 
körkortsregistret dels för inredning och utrustning till ny förvaltningsbygg
nad har jag under anslagsposten Till regeringens disposition preliminärt 

beräknat 7 440 000 kr. 
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Västernorrlands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

335 

43997 

40653 
50 

8059 
128 

287 
3407 

55878 

Läns
styrelsen 

+9 

+2549 

+1601 
+ 369 
+ 854 
+ 268 

+ 23 
+ 99 

+3793 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar +439 000 kr. 

Före
draganden 

+2166 

+ 167 
+ 80 
- 886 

3 

73 
+ 76 

+1280 

2.1 stället för nya tjänster till planeringsavdelningen yrkar länsstyrelsen 

att medel anvisas för speciella insatser inom områdena för regionalpoli

tik och miljöskydd ( + 750 000 kr.). 

3. Till skatteavdelningen yrkas en tjänst för fastighetstaxering till taxe

ringsenheten. Vidare yrkas att inrättade extra tjänster för kvalificerad 

revision och mervärdeskattekontroll omvandlas till tillsvidareanställ

ningar. För övertalig personal vid uppbördsenheten yrkas särskilda me
del. För rekrytering av landskanslister yrkas särskilda medel 

(+I 508 000 kr.). 
4. För handläggning av ärenden rörande kilometerskatt yrkas en tjänst 
som byråsekreterare till allmänna enheten ( + 111 000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka ( +886000 kr.). 

6. Lantmäterienheten. Löne- och prisomräkning och besparingar 

99000kr. 

Föredraganden.i· öven·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till I 280 000 kr. För engångsutgifter för kopie

ringsutrustning och teleutrustning har jag beräknat 80 000 kr. 

0 
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Jämtlands län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 221 +I 

Ar.slag 

Förvaltnings-
kostnader 30332 +1282 +1397 
Därav 

lönekostnadt:!r 27897 - 402 + I JO 
engångsutgifter 5 +1111 

Lokalkostnader 6163 + 459 - 541 
Samhällsinformation 83 + 8 2 
Kungörelseannonse-
ringskostnader 183 + 2:! 46 
Lantmäterienheten 2 578 + 625 + 97 

39339 +2396 + 905 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar+ 179000 kr. 

2. Medel yrkas för två tjänster på allmänna enheten efter omorganisa

tion av socialtjänstorganisationen och överexekutorsreformen 

( +246000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka (+I 346000kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

97000kr. 

b) På grund av enhetens prekära arbetsläge yrkas att medel för löner 

tilldelas i samma omfattning som för budgetåret 1982/83. Vidare yrkas en 

tjänst som byråsekreterare att leda verksamheten vid enhetens register

sektion samt att handha de svårare registreringarna ( + 170000 kr.). 
c)Omkostnaderna beräknas öka (+358000kr.). 

F iiredragandens Öl'(:rviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 905 000 kr. För engångsutgifter för upplägg
ning av specialblad och bestämmelsekarta har jag beräknat 90 000 kr. under 

anslagsposten Lantmäterienheten. 
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Västerbottens län 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

304 

41833 

38402 
45 

9556 
117 

184 
2484 

54174 

Läns
styrelsen 

+6 

+ 920 

- 373 
+ 823 

+ 30 
+ 442 

+1392 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar - 290 000 kr. 

Före
draganden 

+ 1779 

+ 126 
+ 160 
-1334 

2 

46 
34 

+ 363 

2. Till juridiska enheten yrkas en tjänst för bl.a. miljöskyddsärenden 
(+127000kr.). 

3. Till taxeringsenheten yrkas en byrådirektörstjänst för fastighetstaxe
ringsfrågor istället för nuvarande medclstilldelning. 

4. Till administrativa enheten yrkas medel för praktikplatser för arbets
handikappade ( + 190000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka ( + 923 000 kr.). 
6. Lantmäterienheten. aj Löne- och prisomräkning och besparingar 
-22000kr. 
bl Till enheten yrka~ dels en byrådirektörstjahst dels tre karttekniker
tjänster ( + 397 000 kr.). 
c)Omkostnaderna beräknas öka (+67000kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 363 000 kr. För engångsutgifter för offsetut
rustning och teleutrustning har jag beräknat 160 000 kr. 
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Norrbottens län 

19!(!/83 Beriiknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 

Förvallnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engangsutgiflcr 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörclscannonse
ringskostnader 
Lantmäterienheten 

354 

48 511 

44146 
80 

8203 
128 

200 
4 330 

61372 

Läns
styrelsen 

+ 987 

+ 64 
+ 170 
+ 238 
+ 2 

+ 343 

+1570 

I. Löne- och prisomräkning och besparingar + 572 000 kr. 

Före
draganden 

+1899 

+ 317 

-1145 
3 

51 
+ 41 

+ 741 

2. Länsstyrelsen yrkar undantag från den generella besparingen på 2 % 

vad gäller lönekostnadsmede~ ( + 73 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( +582000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning och besparingar 

41 OOOkr. 

b) Länsstyrelsen yrkar att enhcte_n- skall undantas från den generella 

besparingen på 2 l}(. En tjänst som kartritningsbiträde yrkas till enhe

ten. Vidare yrkas medel för ajourhållning av koordinatregistret 

( + 212 000 kr.). 

c)Omkostnaderna beräknas öka (+90000kr.). · 

Föredragandens överviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels
behovet för länsstyrelsen till 741 000 kr. 
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Diverse ändamål 

Maskinhyra för data
enheterna 
Utrustning för data
enheterna 
Länsstyrelsernas 
organis<itionsnämnd 

diirav kostnader för 
revisionskontorets 
verksamhet 

Landshövdingarnas 
tjänstebostäder 

. Kostnader vid anstånd 
med omstationering 
m.m. 
Blanketter 
Bidrag till kostnader 
för fastighetsbild
ningsförriittningar m.m. 
Till regeringens 
disposition 

Föredragandens örerväganden 

1982/83 

67 540 

4207 

9731 

231 

I 098 
1100 

304 

14522 

98733 

Beräknad ändring 1983/84 

Läns
styrelserna 

+14650 

586 

+ 194 

+ 5 

+ 19 

+ IOO 

+ 30 

- 3 359 

+11048 

Före
draganden 

+10650 

586 

455 

5 

6 

+15463 

+25061 

Maskinhyror för dataenheterna beräknas öka med I 0 650 000 kr. på 
grund av ökade kostnader för maskinhyror och underhåll. Vidare beräknas 
kostnaderna för utrustning för dataenheterna minska med 586 000 kr. på 
grund av minskat behov av magnetband. skivpackar m.m. För länsstyrel
sernas organisationsnämnd innebär förslaget till ändrad revisionskontors
organisation att nämnden inte längre kommer att vara värdmyndighet för 
ett revisionskontor. Jag beräknar i enlighet härmed inte några medel för 
denna verksamhet och har således beräknat en minskning med 455 000 kr. 
under anslagsposten Länsstyrelsernas organisationsnämnd. Kostnaderna 
för landshövdingarnas tjänstebostäder beräknas minska något. Kostna
derna för blanketter beräknas vara oförändrade. Kostnaderna för bidrag 
till fastighetsbildningsförrättningar m.m. beräknas minska något. Posten 
Till regeringens disposition under anslaget till länsstyrelserna har jag be
räknat totalt till 29 985 000 kr. till övervägande del hänförliga till kostnader 
för inventarier och utrustning i nya lokaler hos länsstyrelserna. I beloppet 
ingår även 3000000kr. för länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 
lagen (1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall. Vidare ingår medel 
för statsbidrag till kostnader för medborgarvittnen enligt lagen (1981: 324) 
om medborgarvittnen i Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt. I 
beloppet ingår också medel för kringutrustning till terminaler vid bil- och 
körkortsregistren vid länsstyrelserna. Vidare ingår i beloppet medel för 
vissa inventarier i landshövdingarnas tjänstebostäder. vissa åtgärder till 
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förbättringar av fastighetsstrukturcn inom jord- och skogsbruket i Koppar
bergs län, länsstyrelsernas ledningsövningar. vissa kostnader med anled
ning av förändringar i tjänstebrevsrätten samt preliminärt beräknade kost
nader för handläggning av den reformerade inkomstbeskattningen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Länsstyrelserna för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan

slag av I 758 136000 kr. 
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C. KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C 1. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskostnader 

1981 /82 utgift 

J 982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

11565290 

11133000 

11378000 

60 

Från detta anslag bestrids de kostnader för domkapitlen, stiftsnämn

derna. ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som framgår av 

sammanställningen i det följande. 
I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 

inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i lagen 
( 1936:567) om domkapitel !ändrad senast 1975:956). I varje stift utom i . 

Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämnderna handlägger 
ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna härom 
finns i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord (ändrad 1975:1322). 

Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa myndighetsfunk

tioner, dels förvaltningen av prästlönefondsfastigheterna och skogen på 
löneboställena i stiftet. I Stockholms stift fördelas dessa uppgifter mellan 
stiftsnämnderna i Uppsala och Strängnäs. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och 

stiftsnämnderna mellan staten, kyrkofonden och de olika stiftens förvalt

ning av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. På kyrkofonden och 
nämnda förvaltning faller enligt nuvarande fördelningsprinciper hälften av 
de under Il. Öw·iga domkapitel beräknade kostm,derna. Dessutom faller 
på kyrkofonden och förvaltningen de beräknade kostnaderna under IV. 

Stiftsniimnderna. Den andra hälften av de kostnader som har beräknats 
under Il. Ö1·riga domkapitel samt de beräknade kostnaderna för tillfiillig 

personal betalas av staten. Denna fördelning grundar sig på uppfattningen 
att kostnaderna för stiftsnämnderna helt skall betalas av kyrkofonden 
eller, om kostnaderna avser förvaltningen av prästlönefondsfastigheter 
och boställsskog. av inkomsterna från denna förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domkapitel 
och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal. dels stiftsjägmästare och viss 

annan skoglig personal hos nämnden. dels för förvaltningen särskilt an

ställd personal. Även i den sist nämnda gruppen kan ingå kanslipersonal. 
De anslag till förvaltningskostnader som beräknas i det följande avser 

samtliga kostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stifts
jägmästarna och den förut nämnda skogliga personalen hos stiftsnämn
derna. I den mån dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen av 

prästlönefondsfastigheter eller boställsskog skall däremot svarande löne

kostnader tas upp som uppbördsmedel. Dessa uppbördsmedel skall beräk
nas av stiftsnämnderna. Detta kan ske först efter utgången av budgetåret 

1983/84. Med hänsyn härtill kan i detta sammanhang uppbördsmedlen 

endast beräknas preliminärt. Det belopp som kan antas bli aktuellt upp-
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skattar jag till minst I.I milj. kr. för budgetåret 1983/84. I detta samman
hang har jag inte belastat förvaltningen med kostnader för arvoden m. m. 
till stiftsnämndsledamöter. Tilläggas bör att jag inte tar upp något anslag 
till lön åt den personal för vilken lönen helt skall bestridas ur inkomsterna 
från förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående har sagt om lönekostnader gäller också för 
stiftsnämnds övriga kostnader. Det belopp som på denna punkt bör tas upp 
som uppbördsmedel för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och 
boställsskog beräknar jag preliminärt till 200 000 kr. för budgetåret 1983/84. 

I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på staten. 
Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva faller 

helt på kyrkofonden. 
Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel. 
Utöver de belopp som redovisas i följande sammanställning bestrids ur 

kyrkofonden kostnaderna för tio halvtidstjänster för personaladministrati
va arbetsuppgifter. Sådana tjänster finns inrättade vid nio domkapitel och 

vid ärkebiskopens kansli. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
/. Domkapitli't i Stockholm 
Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

Il. Övriga domkapitel 
Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

111. Tillfällig per
sonal hos domkapitlen 
m. m. enligt regeringens bestäm
mande 

IV. Stiftsnämndema 
Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

V. Ärkebiskopens kansli 
Förvaltningskostnader 

VI. Kyrkoherdar för döm 
Förvaltningskostnader 

Uppbördsmedel 
Bidrag från kyrkofonden 
Från förvaltningen av 
prästlönefondsfastig
heter och boställsskog 

Nettoutgift kr. 

1982/83 

171 

654 700 
248000 

16599200 
2995 400 

433000 

7 471400 
214 700 

955 500 

1536600 

18 775 500 

1200000 

11133000 

Beräknad ändring 1983/84 

Dom
kapitlen 

+7 

+ 92100 
+ 19500 

+I 140000 
+ 127000 

+ 35600 

+ 329000 
+ 23 700 

+ 12000 

+ 109000 

+I 107200 

+ 780700 

Före
draganden 

of. 

+ 32500 
- 20500 

+764800 
-299000 

+274200 
+ 23 700 

+ 11100 

+ 40700 

+482500 

+ 100000 

+245000 
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Domkapitlen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +I 249800kr. 
2. Huvudförslaget innebär för domkapitlens del huvudsakligen personal

inskränkningar samt beträffande stiftsnämnderna främst minskad rese

verksamhet. Domkapitlen framhåller att förslagets genomförande skulle 

medföra stora svårigheter för stiftsmyndigheterna att fullgöra sina åliggan

den. 
3. Domkapitlen i Linköping, Strängnäs, Karlstad och Visby föreslår att 

en halvtidstjänst för personaladministrativa uppgifter m. m. inrättas vid 

resp. domkapitel och att kostnaderna bestrids ur kyrkofonden. Domkapit

len i Uppsala, Västerås, Lund. Göteborg och Härnösand, vilka redan har 
var sin sådan halvtidstjänst,föreslår att dessa ändras till heltidstjänster. 

Domkapitlet i Stockholm anhåller om en halvtidstjänst som vaktmästare 
( +53 200 kr.). Vidare anhåller domkapitlet i Luleå att en halvtids tjänst som 

stiftsnotarie ändras till heltidstjänst och domkapitlet i Visby att en halvtids

tjänst som byråassistent ändras till personaladministrativ tjänst 
( + 74 800 kr.). Domkapitlet i Lund anhåller att ur kyrkofonden får bestridas 

kostnaderna för halvtidstjänst som sekreterare åt biskopen i Lund och 
domkapitlet i Växjö att en halvtidstjänst som assistent vid stiftsnämnden 
ändras till heltids tjänst ( + 50000 kr.). 

4. Den begärda höjningen av anslagsposten till förvaltningskostnader 
under Il. Övriga domkapitel innefattar bl. a. ·engångsanvisning till flytt

ningskostnader och kontorsutrustning i nya lokaler för domkapitlet i Luleå 

(+l50000kr.). 

5. Domkapitlet i Stockholm föreslår att texttelefon installeras hos kyrko
herden för döva i Linköpings distrikt ( + 7 000 kr.). 

Föredragandens öven·äganden 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1979/80:100 bil. 18, KrU 1979/80:25. 
rskr 1979/80:246) får fr.o.m. budgetåret 1980/81 ur kyrkofonden bestridas 
kostnaderna för tio halvtidstjänster för personaladministrativa arbetsupp
gifter vid domkapitlen. Flera domkapitel har anhållit om inrättande av nya 

sådana halvtidstjänster eller utbyte av halvtidstjänster mot heltidstjänster. 

I fråga om bidrag ur kyrkofonden tillämpas i åtskilliga fall den ordningen 
att riksdagen godkänner ändamålen och att regeringen meddelar närmare 

föreskrifter om bidragsgivningen. Jag föreslår att regeringen inhämtar riks

dagens bemyndigande att fortsättningsvis på liknande sätt besluta om hur 

många personaladministrativa tjänster vid domkapitlen som skall få bekos

tas ur kyrkofonden. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

11 378 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för anskaffande av texttelefon 
åt kyrkoherden för döva i Linköpings distrikt. 

Uppbördsmedlen från förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och 
boställsskog har som jag redan anfört tagits upp endast med preliminärt 
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beräknade belopp. Skulle det vid den slutliga beräkningen av bidragen från 
denna förvaltning - vilken beräkning kan ske först under andra halvåret 
1984 - visa sig att förvaltningen bör belastas med andra belopp än jag har 
antagit, bör regeringen äga rätt att besluta om den ändring av kyrkofon
dens bidrag som föranleds av den ändrade beräkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Domkapitlen och stifts nämnderna m. m.: Förvaltningkost

nader för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 
11 378000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att besluta om anslag ur kyrkofonden till 
personaladministrativa tjänster vid domkapitlen, 

3. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 
bidrag enligt vad jag nyss har anfört. 

C 2. Ersättningar till kyrkor m. m. 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

219354 
140000 
140000 

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkor 
och de förutvarande domkyrkorna i Kalmar och Mariestad. Ur anslaget 
utgår också indelningsersättningar till vissa domkyrkosysslomän. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kyrkorm. m. för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 140000 kr. 

C 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

5050737 
5051000 
5051000 

Enligt 5~1agen 0970:940) om kyrkliga kostnader (omtryckt 1982:379) 
skall från staten för varje år utgå ersättning till kyrkofonden med 
5 050 737 kr. för prästerskapets till staten indragna tionde m. m. Ersättning
en bestrids från detta anslag, som för innevarande budgetår är uppfört med 
ett avrundat belopp av 5 051 000 kr. 
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Föredragandens öven'iiganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa ersättningar till f...-yrkofonden för budgetåret 1983/84 
anvisa ett anslag av 5 051000 kr. 

C 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

I 060153 
l 028000 
1177000 

Enligt kyrkomusikerförordningen (1950:375; omtryckt 1973:681, ändrad 
senast 1982:381) skall kantorstjänst som regel vara inrättad i kyrkomusi
kerdistrikt med lägre invånarantal än 5 000. Kantorstjänst kan vara anting
en skolkantorstjänst, dvs. tjänst som kyrkomusiker och lärare i grundsko
lan för klass på lågstadiet eller mellanstadiet, eller kyrkokantorstjänst. som 
ar en självständig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre kyrkomusikerdistrikt, 
där kantorstjänst av organisatoriska skäl inte lämpligen kan inrättas eller 
behållas, fårs. k. orgelspelare anställas. 

För utbildning av kantorer anordnas varje år särskilda sommarkurser, 
som i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolans lågstadie- och 
mellanstadielärarlinjer och för lärare som genomgått utbildning vid dessa 
linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. I anslutning till kurserna 
förrättas organist- och kantorsexamen. som utgör det kyrkomusikaliska 
behörighetsvillkoret för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusika
liska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För 
avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser, vilka utgörs av 
brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i metodik 
jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersättningar 
och traktamenten till kursledare, examinatorer och censorer samt andra 
utgifter i samband med kurserna och examina. För innevarande budgetår 
har vidare under detta anslag beräknats 179 000 kr. som bidrag till kurser 
för orgelspelare. Beslut om bidrag meddelas av Musikaliska akademiens 
styrelse, som har tillsyn över kurserna. 

Musikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 269000kr. Av detta belopp avser 
138 000 kr. pris- och löneomräkning och 131 000 kr. höjning av bidraget till 
kurser för orgelspelare. 
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Föredragandens Öl'erväganden 

Anslaget bör höjas med 149000 kr. med hänsyn till de ökade kostna
derna, Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kurser för utbildande av A.yrkomusiker m, m. för budgetåret 
1983/84 anvisa ett förs lagsanslag av 1177 000 kr. 

C 5. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

2790000 
3 2800001 

2330000 

Reservation 12495 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår kostnader för restaurering 
av domkyrkorna i Skara, Strängnäs. Västerås och Visby. 

För nästa budgetår har anslag begärts till restaurering av domkyrkorna i 
Uppsala, Skara, Strängnäs, Västerås och Visby. 

I. Yrkesinspektionen i Uppsala distrikt har efter inspektion av Uppsala 

domkyrka begärt att vissa skyddsarbeten skall utföras på domkyrkan. 
Kostnaderna för dessa skyddsarbeten beräknas till 195 000 kr. 

Domkapitlet i (/pp.rnla anhåller om bidrag ur kyrkofonden · med 
195 000 kr. för ifrågavarande skyddsarbeten. 

Kammarkollegiet avstyrker bidrag ur kyrkofonden. 
2. För yttre restaurering av Skara domkyrka har för budgetåren 

1978/79-1981/82 anvisats sammanlagt 4858000kr. För inre restaurering av 
domkyrkan har under samma tidsperiod anvisats I 250000kr.. varav I 
milj. kr. på tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår 
(prop. 1982/83:25). Det för innevarande budgetår anvisade anslaget avser 
kostnader för förstärkning av valven. 

I valven förekommer rörelser som gjort att färgflagor och kalkbruk fallit 
ned i domkyrkan. Dessa rörelser har nu blivit så omfattande att även bitar 
av rostfritt stål lossnat och fallit ned i kyrkan. Förstärkningen av valven 
beräknas kosta 4 025 000 kr. i prisläget den I januari 1982. 

Skara domkyrkas restaurerinxskommitte anhåller om statsbidrag mot
svarande 80% av dessa kostnader, eller 3 220000 kr. Arbetena beräknas ta 
en tid av 16-20 månader. 

Domkapitlet i Skara tillstyrker att statsbidrag anvisas motsvarande 80% 
av kostnaderna. 

Kammarkollegiet framhåller att de nu aktuella byggnadsarbetena på 
väggar och valv hör till sådana arbeten på domkyrkans monumentala delar 
för vilka statsbidrag bör kunna utgå. Kollegiet tillstyrker att statsbidrag får 
utgå med 80% av de beräknade kostnaderna för dessa arbeten. 

1 I 000 000 kr. anvisat på tilläggs budget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 
(prop. 1982/83: 25). 

5 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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3. För restaurering av Strängnäs domkyrka har för budgetåren 1979/80 

och 1982/83 anvisats sammanlagt 610000kr. Restaureringen har omfattat 

arbeten på tak och fasader inkl. fönster. 

Vidare har domkapidet i Strängnäs fått tillstånd av regeringen att av 

domkyrkans fondmedel använda högst 2.5 milj. kr. för att förskottera 

högst tre fjärdedelar av kostnaderna för yttre restaureringsarbeten på 

domkyrkan. Den kyrkliga samfälligheten mellan Strängnäs domkyrkoför

samling och Aspö församling har förklarat sig ha för avsikt att svara för en 

fjärdedel av kostnaderna för ifrågavarande arbeten. 

Domkapitlet i StränRnäs framhåller att restaureringen kommer att bli 

mer kostnadskrävande än man tidigare förutsett. Under den gångna vin

tern har det visat sig att putsat listverk. frostsprängda kontreforer och 

väggpartier samt masverket i vissa fönster varit mer skadat och undergått 

en snabbare försämring än väntat. Ras har inträffat och risk föreligger för 

ytterligare ras. Området närmast domkyrkans nordöstra del har därför 

spärrats av. 

Domkapitlet anhåller för budgetåret 1983/84 om statsbidrag med 

I 780 000 kr. till restaurering av Strängnäs domkyrka. Av det begärda be

loppet avser 715 000 kr. ersättning för av domkyrkan förskotterade kostna

der och I 065 000 kr. kostnader för nya rcstaureringsarbeten. 

4. Riksdagen har för budgetåret 1980/81 anvisat 500000kr. för repara

tionsarbeten på Västerås domkyrka (prop. 1979/80:100 bil. 18. KrU 

1979/80:25, rskr 1979/80:246). Statsbidraget har täckt ca 20% av kostna

derna för vissa brådskande reparationsarbeten på domkyrkans tak och 

vind. 
Riksdagen har vidare för budgetåret 1982/83 anvisat 280 000 kr. för repa

ration av domkyrkans torn och spira (prop. 1981/82:100 bil. 18. KrU 

1981/82:15, rskr 1981/82:144). 

Västerås kyrkliRa sam.fällit:het anhåller för budgetåret 1983/84 om stats

bidrag med ytterligare 690000kr. Det begärda statsbidraget motsvarar 
tillsammans med det för innevarande budgetår anvisade beloppet 20 % av 

de beräknade kostnaderna för reparation av tornet och spiran på Västerås 

domkyrka. 
Domkyrkokommissionen i Västerås tillstyrker att samfälligheten beviljas 

för budgetåret 1983/84 begärt statsbidrag med 690000kr. 

5. För restaurering av Visby domkyrka har för budgetåren 

1980/81-1982/83 anvisats 3 740000 kr. De utförda arbetena har bl. a. omfat

tat restaurering av yttertaken samt arbeten på fasader och fönster. Arbe

tena utgör en del av en planerad omfattande restaurering av domkyrkan. 

Kostnaderna för restaureringen har beräknats till 19.6 milj. kr. i prisläget 

den I april 1979. De nu pågående arbetena utgör den sista etappen i vad 

avser domkyrkans utvändiga restaurering. 

Visby församling anhåller för budgetåret 1983/84 om statsbidrag med 

2588 585 kr. för restaurering av domkyrkan. Det begärda statsbidraget 
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avser av församlingen förskotterade kostnader för redan utförda arbeten. 
Församlingen förklarar sig ha för avsikt att inför budgetåret 1984/85 anhål
la om ytterligare statsbidrag efter slutsummering av kostnaderna för den 
yttre restaureringen. 

Föredragandens överväganden 

Kostnaderna för förstärkning av valven i Skara domkyrka kan utan 
större olägenhet fördelas på flera år. Jag tillstyrker att statsbidrag för dessa 
restaureringsarbeten får utgå med belopp motsvarande 70% av kostna
derna, dock högst 2,8 milj. kr. i prisläget den I januari 1982. Som villkor för 
statsbidrag bör gälla att församlingen tar på sig de kostnader som inte täcks 
av statsbidraget. För nästa budgetår räknar jag för ifrågavarande ändamål 
med ett medelsbehov av 500000kr. 

Bidrag bör vidare utgå med 1 milj. kr. för restaurering av Visby domkyr
ka och med 715000kr. för restaurering av Strängnäs domkyrka. Jag till
styrker också att statsbidrag får utgå med ytterligare 115 000 kr. för repara

tion av tornet och spiran på Västerås domkyrka. 
Jag beräknar däremot inte några medel för skyddsarbeten på Uppsala 

domkyrka. 
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 2 330 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering av äldre domÅ.)•rkor för budgetåret 
1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 2330000kr. 

C 6. Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

3800662 
1800000 
1800000 

Reservation I 778 717 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den !Odecembcr 1971 tillkal
lade dåvarande statsrådet Myrdal samma dag professorn Nils Ahrbom som 
sakkunnig för att utarbeta förslag till restaurering av Vadstena klosterkyr
ka. Den sakkunnige avlämnade sitt förslag i mars 1975 (Ds U 1975:6). Av 
förslaget framgår att kyrkans murverk är allvarligt skadat av fukt. som 
bl. a. genom salt- och frostsprängningar försvagat den yttre bärande kon
struktionen. Kostnaderna för restaureringen har i betänkandet beräknats 
till 9milj. kr. i prisläget den 1april1975. 

Genom beslut den 18 maj 1978 medgav regeringen att byggnadsstyrelsen 
fick disponera 705 000 kr. för fortsatt projektering av restaureringsarbe
tena. 

Genom beslut den 21december1978 uppdrog regeringen åt byggnadssty
relsen att utföra vissa brådskande restaureringsarbeten på klosterkyrkan 
inom en kostnadsram av l 655000kr. i prisläget den I april 1978. 
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Enligt beslut av riksdagen skall statsbidrag utgå för ytterligare restaure
ringsarbeten på Vadstena klosterkyrka (prop. 1979/80: 100 bil. 18. KrU 
1979/80:25. rskr 1979/80:246). Kostnaderna för dessa arbeten har beräk
nats till 8,2 milj. kr. i prisläget den I april 1979. Enligt avtal mellan staten 
och Vadstena församling skall staten svara för nio tiondelar av kostna
derna för ifrågavarande arbeten och församlingen för en tiondel. 

Genom beslut den 26juni 1980 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrelsen 
att· utföra restaureringsarbeten på klosterkyrkan inom en kostnads
ram-exkl. kostnader för utredning och projektering-av 8 275 000 kr. i pris
läget den 1 april 1979. 

Vid restaureringen av klosterkyrkan har man påträffat medeltida puts 
med målad dekor i kyrkans valv. Genom beslut den 15 april 1982 uppdrog 
regeringen åt byggnadsstyrelsen att i samråd med riksantikvarieämbetet 
och Vadstena församling ta fram och restaurera valvmålningar i kloster
kyrkan inom en kostnadsram av 2,5 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. 
Enligt avtal mellan staten och Vadstena församling skall staten svara för 
sju tiondelar och församlingen för tre tiondelar av kostnaderna för framtag
ningen av dessa valvmålningar. Arbetena beräknas vara klara sommaren 

1983. 
Byggnadsstyre/sen räknar för budgetåret 1983/84 med ett medelsbehov 

av l.8 milj. kr. för att täcka återstående kostnader för restaureringen. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering al' Vadstena kloster/..}•rka för budget
året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av J 800000kr. 

C 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

380000 
515000 
520000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Svenska ekumenis

ka nämnden med 330 000 kr. för bestridande av Sveriges årsavgift till 
Kyrkornas världsråd och med 100 000 kr. för Kyrkornas världsråds sjätte 
generalförsamling i Vancouver den 24 juli-den 10 augusti 1983. Vidare 
utgår bidntg till Nordiska ekumeniska institutet med 35 000 kr. och till ett 
av Konferenz Europäischer Kirchen upprättat program om mänskliga 

rättigheter med 50000 kr. 
Svenska ekumeniska nämnden anhåller om statsbidrag med ett oföränd-
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rat belopp av 330 000 kr. för bestridande av årsavgiften till Kyrkornas 

världsråd för budgetåret 1983/84. 
Nämnden anhåller vidare att även för budgetåret 1983/84 ett anslag på 

100000 kr. skall anvisas över statsbudgeten för Kyrkornas världsråds sjät

te generalförsamling i Vancouver. 

Nordiska ekumeniska institutet förklarar att det för att upprätthålla och 

utöka verksamheten vid institutet behövs ökade anslag. Institutet anhåller 

om anslag för budgetåret 1983/84 med 40 000 kr. 

Ärkebiskopen anhåller om ett oförändrat anslag av 50000 kr. till det av 

Konferenz Europäischer Kirchen upprättade programmet om mänskliga 

rättigheter. 

Föredragandens öven·äganden 

Rikskollekt har under år 1982 tagits upp för Kyrkornas världsråds sjätte 

generalförsamling i Vancouver. Rikskollekten och det för innevarande 

budgetår anvisade statsbidraget täcker inte hela medelsbehovet. Jag till

styrker att statsbidrag får utgå med ett oförändrat belopp av I 00000 kr. för 

ifrågavarande ändamål. 

Jag tillstyrker vidare att statsbidrag får utgå till Svenska ekumeniska 

nämnden med 330000 kr. för bestridande av årsavgiften till Kyrkornas 

världsråd. Bidraget till Nordiska ekumeniska institutet bör höjas med 

5 000 kr. till 40 000 kr. Bidrag till kyrkornas program om mänskliga rättighe

ter bör utgå med 50000 kr. även för nästa budgetår. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår räknas upp med 5 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1983/84 

anvisa ett anslag av 520 000 kr. 

C 8. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

421000 
510000 

610000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966:34, SU 1966:51, rskr 1966:158) 

utgår bidrag av statsmedcl till de svenska utlandsförsamlingarna. Beslutet 

avsåg de svenska församlingarna i Paris. London. Berlin. Köpenhamn, 

Oslo. Helsingfors och Buenos Aires. för vilka Kungl. Maj:t har fastställt 

kyrkoordning. Av anslaget för innevarande budgetår utgår 485 000 kr. som 

bidrag till avlöning av kyrkvaktmästare och biträden på församlingarnas 

pastorsexpeditioner, medan 25000kr. utgör gottgörelse åt den svenska 

församlingen i London för förlorad rätt till skeppsavgifter. 
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Domkapitlet i Uppsala 

De kostnader för avlöning av biträden och kyrkvaktmästare som bör 
beaktas vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets beräkning
ar till 1155000kr. budgetåret 1983/84. Domkapitlet hemställer. att bidraget 
för avlöningskostnader bestäms till hälften av detta belopp. dvs. till 
578 000 kr. Vidare föreslår domkapitlet, att gottgörelsen till den svenska 
församlingen i London även för nästa budgetår skall utgöra 25000kr. 

Föredragandens Öl'erl'äganden 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av biträden 
och kyrkvaktmästare förordar jag att anslaget för nästa budgetår höjs med 
IOOOOOkr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till de svenska utland~församlingarna för budgetåret 

1983/84 anvisa ett anslag av 610000kr. 

C 9. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas 
kyrkobyggnader 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

40000 
340000 
295000 

Reservation 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till reparationsarbeten 
på de svenska kyrkorna i London, Berlin och Oslo. Även för nästa budget
år har anslag begärts för reparationsarbeten på dessa kyrkor.. 

Svenska församlingen i London anhåller om statsbidrag med 141 750 kr. 
för reparations- och ombyggnadsarbeten som inte utan betydande nackdel 
kan uppskjutas. Bl. a. behöver fastighetens fönster, där så är möjligt, göras 
dubbelglasade. Trämask har kommit in i byggnaden och åtgärder behöver 
vidtas för att förhindra att den sprider sig ytterligare. Vissa målningsarbe
ten. sanitära installationer och takarbeten behöver också utföras. 

Kammarkollegiet konstaterar att de planerade reparations- och under
hållsarbetena är nödvändiga. Kollegiet vill inte motsätta sig bifall till fram
ställningen. 

Sl'enska församlingen i Berlin anhåller om statsbidrag med 75 000 kr. för 
reparation av klockstapeln vid kyrkan i Berlin. Kostnaderna för repara
tionsarbetena beräknas till 150000 kr. 

Kammarkollegiet har inte något att erinra mot att statsbidrag beviljas 
med 75 000 kr. för ifrågavarande reparationsarbeten. 

Svenska församlingen i Oslo framhåller att det vid besiktning av fönst
ren på svenska kyrkan i Oslo har konstaterats att 18 fönster behöver 
repareras eller bytas ut. Församlingen anhåller om statsbidrag med 
80000kr. för att täcka kostnaderna för dessa arbeten. 
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Föredragandens överräganden 

De föreslagna reparationsarbetena på de svenska kyrkorna i London. 

Berlin och Oslo är till större delen av sådan kara~tär att de bör utföras 

snarast möjligt. Jag tillstyrker att statsbidrag nästa budgetår får utgå med 

sammanlagt 295 000 kr. för reparationsarbeten på dessa kyrkor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till reparation.rnrbeten på de sl'enska utlandsförsam

lingarnas kyrkobyggnader för budgetåret 1983/84 anvisa ett reser

vationsanslag av 295 000 kr.· 

C 10. Bidrag till trossamfund 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

30980000-

31930000 

32850000 

Reservation 70000 

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet (verk

samhetsbidrag) enligt förordningen (1974:404) om statsbidrag tiil vissa 

trossamfund (ändrad senast 1980:480). V crksamheisbidrag utgår till för

samling som I. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller 

ingår i grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyr

kan, 2. är anslutet till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar 

med rådet och 3. tillh"r sådant samfund eller ingår i sådan grupp av 

församlingar som betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling 

som inte uppfyller villkoren under I och 2 utgår bidrag om regeringen har 

förklarat att dei trossamfund församlingen tillhör kan komma i fråga för 

statsbidrag enligt nämnda kungörelse. Sådana beslut föreligger beträffande 

anglikanska kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de förenade 

islamiska församlingarna. katolska kyrkan, de mosaiska församlingarna, 

de ortodoxa kyrkorna och ungerska protestantiska församlingen. 

Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrädare 

för alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna till eller 

samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag till försam

ling inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, skall samarbets

nämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten delegation. I denna 

delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte är represen

terade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma 

i fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av 

regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar åt 

ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen samt 

ersättning till frikyrkorådet för information och administrativt arbete. 

Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utgår 29,5 milj. kr. 
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som allmänt verksamhetsbidrag och 2, I milj. kr. som bidrag till andlig vård 

vid sjukhus m: m. Vidare står 330 000 kr. till regeringens disposition. 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trvssa.mfund 

Samarbetsnämnden anhåller för nästa budgetår om en uppräkning av 

anslaget Bidrag till trossamfund med 5 330000kr. Samarbetsnämnden 

framhåller att merparten av verksamhetsbidraget disponeras för kostnader 

för löner och lokaler. Kostnadsutvecklingen i fråga om löner och lokaler 

har medfört en kraftig real värdeminskning av bidraget. För· att förebygga 

ytterligare urholkning begärs en ökning av verksamhetsbidraget med 

3930000kr. 

Utöver verksamhetsbidraget har sedan budgetåret 1980/81 utgått ett 

särskilt bidrag för andlig vård vid sjukhus. Dessa medel har medverkat till 

en omfattande utbyggnad av sjukhusverksamheten. Vid utgången av bud

getåret 1981/82 hade medel anslagits till 44 tjänster som sjukhuspastorer på 

hel- eller halvtid. En utökning av verksamheten med tio nya tjänster 

planeras under budgetåret 1983/84. Med detta som utgångspunkt begär 

samarbetsnämnden att bidraget till andlig vård vid sjukhus räknas upp med 

1,4 milj. kr. till 3,5 milj. kr. 

Föredraganden.i· överväganden 

Införandet av anslaget till de fria trossamfunden och utvecklingen av 

statens stöd till dessa trossamfund har bl. a. motiverats med jämförelser 

som gjorts med statens stöd till svenska kyrkan. Detta stöd har under 

senare år minskat. 
Vid beräkningar av innevarande års anslag till de fria trossamfunden 

gjordes i stället en jämförelse med de bidrag som utgår till andra folk

rörelser och anslagen räknades upp med hänsyn till kostnadsökningarna 

(prop. 1981/82:100 bil. 18, KrU 1981/82:15, rskr 1981/82:144). Även för 

budgetåret 1983/84 bör anslagsökningen ansluta till den utveckling som 

föreslås beträffande folkrörelsestödet i övrigt. 

De ökade kostnaderna motiverar en uppräkning av förevarande anslag 

med 920000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

reservationsanslag av 32 850 000 kr. 

C 11. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag· 

1983/84 Förslag 

11800000 

12150000 

12450000 

Reservation 

Från detta reservationsanslag utgår särskilt bidrag till lokaler för religiös 
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verksamhet (lokalbidrag) enligt förordningen (1974:404) om statsbidrag till 

vissa trossamfund. Lokalbidrag får utgå till församling som enligt bestäm

melserna i förordningen kan få verksamhetsbidrag (se reservationsanslaget 

c 10). 

Lokalbidrag får utgå för I. anordnande av lokal genom nybyggnad. om

byggnad eller köp. 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal m:h 

3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokal

bidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd 

utgår enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlings

lokaler (omtryckt 1976:794). 
Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning som 

verksamhets bidragen. 
Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utgår högst 

l I 150000kr. som lokalbidrag och minst 1 milj. kr. som bidrag till handi

kappanpassning av lokaler för trossamfund. 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

För budgetåret 1982/83 har 88 församlingar anhållit om statsbidrag till 

anskaffande av lokaler med en total byggnadskostnad på ca 141 milj. kr. 

Behovet av lokalanskaffning är betydande och de sammanlagda byggnads

kostnaderna har ökat starkt. Medelstilldelningen har under året minskat 

från 90% till 70% av de maximala beloppen. För att undvika en fortsatt 

försämring begär samarbetsnämnden att lokalbidraget räknas upp med 4 

milj. kr. 
Bidraget för handikappanpassning av lokaler för trossamfund har visat 

sig fylla en betydande funktion. Stödet har inte bara inneburit bättre 

lokaler för handikappade utan också inspiration till en verksamhet i vilken 

handikappade på ett bättre sätt integreras. För budgetåret 1982/83 har 57 
ansökningar om bidrag kommit in. Den totala kostnaden för dessa projekt 

uppgår till ca 5.1 milj. kr. Bidraget är i förhållande till efterfrågan alltför 

blygsamt vilket resulterat i köbildning med väntetider mellan två och tre 

år. För att minska väntetiderna föreslår samarbetsnämnden att bidraget till 
handikappanpassning för budgetåret 1983/84 räknas upp med I milj. kr. till 

2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör med hänsyn till kostnadsökningarna för nästa budgetår 

räknas upp med 300000kr. till 12450000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anskaffande av lokaler för tros.rnmfimd för budget

året 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 12450000kr. 
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C 12. Bidrag till kyrkofonden på grund av indragna skatteutjämningsmedel 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

44000000 

44000000 

Ur anslaget utgår innevarande budgetår statsbidrag till kyrkofonden med 

44 milj. kr. som ersättning för indragna skatteutjämningsmedel för första 

halvåret 1983 (prop. 1981/82:158, KU 1981/82:28. rskr 1981/82:309). Stats

bidrag har i prop. 1981/82: 158 (s. 35) förutsatts utgå med totalt 88 milj. kr. 

för år 1983. 

Fr. o. m. den I januari 1983 upphör dels de statliga skatteutjämningsbi

dragen till de kyrkliga kommunerna dels tidigare system för utjämning av 

vissa avlöningskostnader mellan pastoraten via kyrkofonden. I ställe·t in

förs ett nytt system för ekonomisk utjämning mellan de kyrkliga kommu

nerna genom kyrkofonden. Under åren 1983 och 1984 kommer kyrkofon

den dock att övergångsvis få inkomster från det tidigare avräkningssyste

met. Jag föreslår därför att bidrag ur detta anslag inte skall utgå till 

kyrkofonden för första halvåret 1984. Jag räkriar för budgetåret 1983/84 

med ett medelsbehov av 44 milj. kr. avseende återstoden av bidraget för år 

1983. 
För andra halvåret 1984 bör bidrag utgå med samma belopp som för 

andra halvåret 1983, dvs. med 44 milj. kr. Avsikten är att bidraget därefter 

skall upphöra. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med 44 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kyrkofonden på grund al' indragna skattelltjäm

nin,;smedel för budgetåret 1983/84 anvisa ett anslag av 

44 000 000 kr. 

C 13. Bidrag till kyrkomötet 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

16500001 

1700000 

I prop. 1981/82:192 har regeringen lagt fram förslag om ett reformerat 

kyrkomöte m. m. Förslaget har godkänts av kyrkomötet (I SäU 1982: I, 

kskr 1982:28) och riksdagen. 

Reformen, som träder i kraft den I januari 1983, innebär bl. a. att 

kyrkomötet skall sammanträda varje år med början den första tisdagen i 

1 Anvisat på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 <prop. 
1982/83:25). 
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mars. Det första kyrkomötet enligt den nya ordningen äger rum i mars 

1983. 

Kostnaderna för kyrkomötet skall enligt förslaget i princip bestridas ur 

kyrkofonden. Statsbidrag har emellertid angetts böra utgå med belopp som 

motsvarar de kostnader för allmänt kyrkomöte som i dag belastar statsbud

geten. 

Statens kostnader för allmänt kyrkomöte har för den senaste treårspe

rioden uppgått till ca 5 milj. kr. eller i genomsnitt ca 1650000 kr. per år. 

Statsbidrag till kyrkomötet utgår därför för innevarande budgetår med 

J 650000kr. Anslaget bör med hänsyn till kostnadsökningarna räknas upp 

till I , 7 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kyrkomötet för budgetåret 1983/84 anvisa ett anslag 

av I 700 000 kr. 
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D. STATLIG RATIONALISERING OCH REVISION, M.M. 

D I. Statskontoret 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

57793499 

65010000 
67 365 000 

76 

Statskontorct är central förvaltningsmyndighet för rationalisering, admi

nistrativ utveckling och ADB i den civila delen av statsförvaltningen samt 
svarar för anskaffning av ADB-utrustning. 

Riksdagens beslut !FiU 1981/82: 34. rskr 1981/82: 317) med anledning av 
förslagen i prop. 1981 /82: 100 bil. 11, om ändrade riktlinjer för anskaffning 

och finansiering av ADB-utrustning i statsförvaltningen innebär att grund
dragen i tidigare ordning behålls. Statskontorct bör dock delegera upp

handling av viss ADB-utrustning till drift- och användarmyndigheterna 
från fall till fall med hänsyn till anskaffningens karaktär och förutsättning

arna i övrigt. En ny uppgift för statskontoret är att ge vägledning och stöd 

åt de statliga myndigheterna i deras behovsprövning och upphandling av 

sådan enklare ADB-utrustning som finansieras över deras myndighetsan

slag. 
En annan ny uppgift är att lämna de statliga myndigheterna m. fl. råd och 

upplysningar i sådana frågor om ADB som rör de nyligen beslutade tilläg

gen i sekretesslagen. 
Statskontoret har som en huvuduppgift att vara utrcdningsorgan åt rege

ringen i frågor med anknytning till rationalisering. administrativ utveckling 
och ADB, att lämna förslag till åtgärder för rationalisering och annan 
förbättring av enskilda myndigheter och verksamheter, att fortlöpande 
följa och lämna förslag till generella åtgärder för att främja effektiviteten i 
statsförvaltningen samt att på uppdrag av regeringen eller för statsmakter
nas räkning granska förslag till åtgärder för rationalisering eller annan 

förändring i statsförvaltningen. 
Statskontorets andra huvuduppgift är att fungera som normgivande och 

stödjande organ för myndigheterna inom området rationalisering. admi
nistrativ utveckling och ADB. Häri ingår att i den utsträckning det behövs 

utarbeta förslag till föreskrifter och andra anvisningar inom området samt 
att tillhandahålla praktisk vägledning om tillämpning av utfärdade före

skrifter o. d. och att ge generellt och individuellt stöd i frågor om val och 

tillämpning av arbetsmetoder och administrativa hjälpmedel. Vidare ~kall 
statskontoret ta initiativ till och medverka i utbildning och andra kunskaps
höjandc insatser inom området. I fråga om kontorsrationalisering och 

kontorsutveckling åligger det verket särskilt att ge råd och rekommenda

tioner om tillgänglig teknik och tillämpliga metoder. 
Vid statskontoret har den 1 juli 1981 inrättats ett metodråd med uppgift 
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att fungera som ett rådgivande organ i frågor om effektivitetsstödjande 
insatser inom rationalisering, administrativ utveckling och ADB. 

Statskontoret leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör 
som även är styrelsens ordförande. Ställföreträdande chef är en överdirek
tör som också är styrelsens vice ordförande. Verket är organiserat i sju 
enheter, varav sex rationaliseringsenheter och en administrativ enhet. 

Statskontoret tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i pro-

gramtermer. Följande programindelning gäller: 

l. Rationaliseringsutredningar 
2. Effektivitetsstödjande verksamhet 
3. Anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning 
Statskontorets verksamhet inom programmen finansieras från ett för

slagsanslag benämnt Statskontoret. 

Statskontoret 

Statskontoret begär i sin anslagsframställning resurser enligt det huvud
förslag som enligt regeringens årliga anvisningar för myndigheternas an
slagsframställningar för budgetåret 1982/83 skall innebära att anslagstilldel

ningen realt minskas med 2 %. 
Statskontorets verksamhet under budgetåret 1983/84 förutses inom pro

grammet Rationaliseringsutredningar liksom hittills till en betydande del 
vara beroende av utredningsuppdrag som främst regeringen och kommit
teer begär att verket skall utföra. Inom programmet Effektivitetsstödjande 
verksamhet kommer statskontoret att satsa ännu kraftigare på frågor om 
rationell kontorsdrift och på ett fortsatt. stöd till myndigheternas ADB
verksamhet och dessutom ge stor vikt åt frågor om besparingsverksamhet 

vid myndigheterna. 
Statskontorets verksamhet framgår av följande sammanställning. 

(I 000-tal kr.). 

Program 

Rationaliseringsutredningar 
Effektivitetsstödjande verksamhet 
Anskaffning och förvaltning av 

ADB-utrustning 
Administration av externa 

.verksamheter m. m. 

Summa kostnader 

Avgår: 
Ersättning för anskaffning och 

förvaltning av ADB-utrustning 
Ersättning från statens institut för 

personalutbildning och personal
administration 

A vgiftcr för tidskrifter 

Nettoutgift 

1981/82 1982/83 
Utgift Budget 

28812 35900 
29037 30000 

8 288 8100 

165 110 

66302 74110 

8288 8100 

221 250 
750 

57793 65010 

1983/84 
Beräknar 

Stats- Före-
kontoret draganden 

37 425 37190 
30500 30300 

8300 8300 

125 125 

76350 75915 

8300 8300 

250 250 

67800 67 365 
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Statskontoret har gjort vissa ändringar för att bättre anpassa program
mens innehåll till verksamheten och organisationen. Viss sektorinriktad 
rådgivande verksamhet, styrelseuppdrag m. m. har därmed förts över från 
Effektivitetsstödjande verksamhet till Rationaliseringsutredningar. 

Programmet Rationaliseringsutredningar 

Statskontorets verksamhet inom programmet Rationaliseringsutredningar 

är i hög grad styrd av regeringen genom de uppdrag som främst regering 
och kommittcvibendet begär att verket skall utföra. Planeringen måste 
anpassas till att uppdragen ofta kommer med kort varsel och skall genom
föras inom bestämda tidsramar. Dessa tenderar att bli allt snävare. 

Statskontoret måste därför i likhet med föregående år hålla en relativt 
stor reserv vid budgetårets början för förväntade och nytillkommande 
uppdrag och för att vara berett att möta de behov av särskild kompetens 
som krävs i bl. a. besparings- och strukturutredningar. 

Statskontoret föreslår en ökning av anslagsmedlen inom programmet 
med 1,5 milj. kr. 

Programmet I:,ffektil'itetsstödjande verksamhet 

Den ejfektivitetsstödjande verksamheten styrs främst av det gällande 
handlingsprogrammet för metodstöd inom ADB-området m. m. och av 
intentionerna i statsmakternas beslut 1981 att statskontoret bör ägna sär
skilda uppmärksamhet åt frågor om kontorsautomation och kontorsut
veckling. 

Verksamheten styrs också av de rådgivningsuppgifter som givits stats
kontoret dels i förordningen ( 1981: 266) om investeringar i statliga ADB
system. dels när det gäller myndigheternas behovsprövning och upphand
ling av enklare ADB-utrustning. 

Merparten av resurserna inom programmet Effektivitetsstödjande verk
samhet har, i likhet med budgetåret 1981 /82, avsatts för rådgivning och 
metodstöd vad gäller rationell kontorsdrift och rationaliserings verksamhe
tens effektivisering, särskilt ADB. Inom båda dessa områden eftersträvas 
en utvidgning av samarbetet med datamaskincentralcn för administrativ 
databehandling. Insatserna för att förbättra besparingsverksamheten vid 
myndigheterna samt för frågor om förvaltningsstruktur och organisatoris
ka problem ges fortsatt stor vikt. 

Statskontoret föreslår en ökning av 1:1nslagsmedlen inom programmet 
med 0,5 milj. kr. 

Programmet Anskafjizing och fiirvaltning m· ADB-utrustning 

Inriktningen och omfattningen av statskontorets uppgifter i fråga om 
anskaffning av ADB-utrustning har statskontoret bedömt bli oförändrade 
jämfört med budgetåret 1982/83. 
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Personal 

Statskontorets förslag till verksamhet för budgetåret 1983/84 innebär att 
verkets personal minskas med 5 till 285 uttryckt i helårsarbetskrafter. 

Föredragandens överl'äganden 

Statskontoret har i sin anslagsframställning yrkat anslag enligt huvud

alternativet, vilket medför att verkets personalresurser minskas med fem 

årsarbetskrafter. 
Statskontorets utredningsverksamhet förutses även under nästa budget

år i hög grad bli beroende av utredningsuppdrag från regeringen och 

kommitteer. Statskontoret kommer därför i likhet med föregående år att ha 

en relativt stor reserv för nytillkommande uppdrag för rationaliserings

utredningar och översynsverksamhet. 
Statskontoret kommer inom den effektivitetsstödjande verksamheten att 

ge fortsatt vikt åt frågor om rationell kontorsdrift och effektiviseringar med 
hjälp av ADB. Behovet av vägledning och stöd till myndigheterna när det 
gäller införandet av ny teknik inom dessa områden är enligt min mening 

mycket stort. Statskonioret bör därför vidareutveckla arbetet med avrops

avtal inom lämpliga områden. 
Jag godtar statskontorets förslag beträffande verksamhetens inriktning 

under nästa budgetår. Min beräkning av det totala medelsbehovet för 
statskontoret framgår av programsammanställningen. Jag har därvid till

lämpat huvudalternativet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statskontoret för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsan- -

slag av 67 365 000 kr. 

D 2. Anskaffning av ADB-utrustning 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

81351026 
93 000000 

135000000 

Behållning 56377196 

Generellt ·användbar ADB-utrustning, som anskaffas inom den civila 

statsförvaliningen för andra myndigheter och institutioner än de affärsdri
vande verken, finansieras och redovisas fr. o. m. den I juli 1980 över 

förevarande reservationsanslag (f. d. invcsteringsanslaget Statens data
maskinfond: Anskaffning av datamaskiner). Anslaget omfattar också 
ADB-utrustning vid flygtekniska försöksanstalten. 

Från anslaget betalas dels utgifter för ADB-utrustning, dels andra ut

gifter av investeringskaraktär i samband med anskaffning, installation eller 
igångkörning av förvärvad eller förhyrd ADB-utrustning, vilka är av sådan 

art att de bör periodiceras. Över anslaget redovisad utrustning ställs mot 

avgift till förfogande för de myndigheter som skall svara för driften av 
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anläggningarna. Avgifterna fastställs av statskontoret efter samråd med 

riksrevisionsverket. Avgifterna skall, utöver normal avskrivning m. m., . 

täcka statskontorets kostnader för upphandling och förvaltning av utrust

ningen. Finansiering av ADB-utrustning inom försvaret sker över skilda 

myndighets- och materielanslag. Medelsbehovet för budgetåret 1983/84 

har för försvarets del tidigare denna dag anmälts av chefen för försvarsde

partementet. 

Statskontorets anslag-l}"ramställning för budgetåret 1983184 

l anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar åläggs de 

myndigheter som omfattas av den samordnade anskaffningen att anmäla 

sitt behov av ADB-utrustning till statskontoret. som till regeringen lämnar 

en samlad anslagsframställning för den ADB-utrustning som kan behöva 

anskaffas på detta sätt. Med anledning härav inhämtar statskontoret en 

gång per år myndigheternas egna bedömningar av behovet av sådan utrust

ning. 

I det följande redovisas en sammanställning över statskontorets bedöm

ning av investeringsbehoven för budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

(I 000-tal kr.) 

Huvudtitel Budgetåret 1982/83 Budgetåret 1983/84 

Myndig- Stats- Därav Myndig- Stats-
hetema kontoret bundet hetema kontoret 

Il Justitie 
IIl Utrikes 
IV Försvar 
V Social 
VI Kommunikation 
VII Ekonomi 
VIII Budget 
IX Utbildning 
X Jordbruk 
XI Handel 
XII Arbetsmarknad 
XIII Bostad 
XIV Industri 
XV Kommun 

30226 26385 
1682 1682 
1354 984 

19595 9324 
39770 31435 

1408 1358 
36178 33 248 
45666 34613 

2912 2876 
11212 10511 
8394 4544 
4001 4001 
sn 672 

16131 10226 

för köp 

21379 52863 32 755 
1682 200 200 

704 2030 . 830 
7861 26337 19833 

27656 42852 37752 
563 5590 1220 

14741 43562 37454 
10345 62892 40287 

903 7637 4 763 
10316 19000 3344 

644 12061 4461 
2380 3 231 3003 

92 6280 2605 
4658 21 737 8508 

Summa 219351 171859 103924 306272 197015 
- därav hyra 15096 
- därav köp 156 763 103924 

Myndigheterna har till statskontoret anmält behov av ADB-utrustning 

till ett sammanlagt värde av 526 milj. kr. för budgetåren 1982/83 och 1983/ 

84. Statskontoret beräknar att anskaffningsbehovet för de två budgetåren 

blir ca 369 milj. kr., dvs. ca 30 % lägre. 

Bland större enskilda anskaffningar som pågår eller planeras märks 

ersättnings-, kompletterings- eller nyanskaffningar för polisväsendet, det 

13 378 
183 637 

Därav 
bundet 
för köp 

24800 

775 
6822 

13765 

2860 

49022 

49022 
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centrala fastighetsregistret. den allmänna försäkringen. vägväsendet, cen
trala bitregistret, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, data
maskincentralen för administrativ databehandling, exekutionsväsendet, 
universitet och högskolor, tullverket. arbetsmarknadsverket. lantmäteri
verket och skatteadministrationen. 

Av det anskaffningsbehov som statskontoret beräknat avser ca 340,4 

milj. kr. köp av utrustning och ca 28,5 milj. kr. värdet av den utrustning 

som planeras att hyras. En del (45 %) av medelsbehoven för köp är redan 
bundna genom tidigare anskaffningsbemyndiganden av regeringen eller, 

vad beträffar mindre belopp. beslut av statskontoret. 
Med hänsyn till beräknad ingående behållning på anslaget samt till 

förskjutningar av leveranser och betalningar som enarenhetsmässigt in
träffar finner statskontoret att 135 milj. kr. behöver anvisas till budgetåret 

1983/84. 
Anskaffning av ADB-utrustning medför ofta långa leveranstider. Under 

budgetåretl983/84 förutses beställningar ske även av utrustning som pla
neras bli installerad under budgetåret 1984/85. Av de bemyndiganden för 
beställningar som riksdagen tidigare har lämnat beräknas 115 milj. kr. 

återstå vid utgången av budgetåret 1982/83. Köpvärdet för den utrustning 

som beräknas bli installerad under budgetåret 1983/84 och beställd för 
budgetåret 1984/85 uppgår till sammanlagt 262 milj. kr. Ett kompletterande 

bemyndigande på 147 milj. kr. behövs dänör. 
Jag vill i detta sammanhang ta upp några frågor rörande teknikupphand

ling inom dataområdet. 

Allmiint 

I prop. 1981 /82: 123 om samordnad datapolitik föreslogs att ett särskilt 

organ för teknikupphandling inom dataområdet skulle inrättas. Datadele
gationen (B 1980: 03) avsågs vidare få i uppdrag att närmare utarbeta 
förslag till organets organisation. sammansättning. arbetsuppgifter och 
verksamhetsformer. Medelsbehovet för det statliga ekonomiska stödet till 
teknikupphandling beräknades till 10 milj. kr. för budgetåret 1982/83 samt 
till 15 milj. kr. för vart och ett av de fyra därpå följande budgetåren. 
Finansieringen av teknikupphandlingen skulle ske genom att ungefär hälf
ten av medelsbehovet finansierades genom motsvarande omfördelningar 
från reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrustning. 

Riksdagen (FiU 1981/82: 34. rskr 1981/82: 317) godkände att ett särskilt 
organ för teknikupphandling inom dataområdet inrättades. Vid frågans 

behandling uttryckte riksdagen viss oro över att den mångfald av åtgärder 
som hade vidtagits eller planerades av samhället inom teknikupphandlings

området skulle kunna leda till vissa problem samt förutsatte att regeringen 

tar de initiativ som enordras för att de samhällsstödda insatserna på 
teknikupphandlingsområdet sammantagna skall ge största möjliga positiva 

effekt. Ett sådant initiativ skulle kunna vara att föranstalta om en systema-
6 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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tisk översyn av samhällets organisation på teknikupphandlingsområdet 
och att vidta de åtgärder som en översyn visar vara motiverade. 

Riksdagen anvisade till teknikupphandling inom dataområdet ett reser

vationsanslag av 10 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Medlen disponeras 

f. n. av budgetdepartementet. 
Regeringen gav i augusti 1982 datadelegationen det aktuella utrednings

uppdraget. Samtidigt uppdrog regeringen åt statskontoret att genomföra en 

inventering av de organ inom den offentliga sektorn vilkas uppgift är att 

upphandla teknik inom dataområdet eller i övrigt är verksamma inom 

området för teknikupphandling. Båda utredningsuppdragen beräknas slut

förda i början av år 1983. 

Föredragandens överväganden 

Målmedvetna insatser krävs för att långsiktigt bredda och utveckla vårt 

industriella och teknologiska kunnande. För en sådan utveckling är en 

högstående teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet en nödvändig 

förutsättning. 

Kommunala och statliga myndigheter och affärsverk spelar en viktig roll · 

som beställare av utrustning. I vissa fall kan dessa beställningar ha en 

direkt betydelse för den tekniska utvecklingen i industrin. Det är bl. a. mot 

denna bakgrund som det stora intresset för teknikupphandling som indu

stripolitiskt instrument skall ses. 

Chefen för industridepartementet anförde (bil. 6 s. I) i prop. 1982/83: 50 

om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. att han avser att ta upp 
överläggningar med företrädare för det svenska näringslivet om hur en 

bättre konkurrenskraft för svenska insatsvaror skall åstadkommas. Vid 
dessa överläggningar kommer också teknikupphandlingsfrågor att tas upp. 

Syftet är att diskutera formerna för en utveckling av teknikupphandlingen 

som ett industripolitiskt instrument. 

Utöver det industripolitiska motivet kan ytterligare ett par motiv anges 

för en ökad satsning på teknikupphandling inom den offentliga sektorn. 

Rationaliseringsmotivet syftar till att förbättra teknikanvändningen inom 

offentlig verksamhet. Det datapolitiska motivet syftar i första hand till att 

få fram en mer användarvänlig teknik. 

Enligt min uppfattning bör prövas om teknikupphandling. främst inom 

det datatekniska området, kan utnyttjas i betydligt större utsträckning i 

den offentliga upphandlingen än vad som nu är fallet, till gagn för både 

beställare och leverantörer. 

Statskontoret har vid sin beräkning av medelsbehovet under anslaget 

Anskaffning av ADB-utrustning för budgetåret 1983/84 inte funnit några 

anskaffningar f. n. lämpade för teknikupphandling. Mot denna bakgrund 

bör finansieringen av teknikupphandling inte ske genom att medel tas från 

det utrymme som beräknas för anskaffningen av ADB-utrustning. 

Av de för teknikupphandling inom dataområdet anvisade 10 milj. kr. för 
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budgetåret 1982/83 är hittills ingen del förbrukad. Detta bl. a. beroende på 
att organisationen m. m. av teknikupphandlingen fortfarande är under ut
redning. Redan idag finns ett flertal organ med kunskap och kompetens i 
teknikupphandlings- och datafrågor. Dessa bör ges en central roll i ett 
system för ökat stöd till teknikupphandling inom dataområdet. Datadelega

tionens och statskontorets utredningar får utvisa på vilket sätt den befint

liga organisationsstrukturen bör ändras eller kompletteras. Jag avser att 

senare föreslå regeringen att fatta beslut i denna fråga. I den takt realistiska 
teknikupphandlingsprojekt därefter kan framtas kommer regeringen att 

pröva dessa och ställa medel till förfogande. Så långt nu kan överblickas 
bör emellertid redan tilldelade medel för teknikupphandling inom dataom

rådet räcka även för budgetåret 1983/84. I den mån den fortsatta planering
en leder till ökat medelsbehov avser jag att föreslå regeringen att åter

komma till riksdagen i annat sammanhang. 
Jag återgår nu till anslagsbehovet för nästa budgetår vad avser anskaff

ning av ADB-utrustning. Jag beräknar i likhet med statskontoret anslags

behovet för nästa budgetår till 135 milj. kr. Riksdagens bemyndigande bör 

därutöver inhämtas att beställa ADB-utrustning till ett värde av 147 milj. 
kr. utöver tidigare lämnade bemyndiganden. 

Jag hemställer att regeringen 

I. föreslår riksdagen att till Anskaffning av ADB-utrustning för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 135 000000 
kr. 

2. föreslår riksdagen att medge att datorutrustning beställs - ut
över tidigare medgivet belopp - till en kostnad av högst 

147000000 kr. 

Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta 
del av vad jag nu har anfört om teknikupphandling inom dataom
rådet. 

D 3. Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

I 000 
1000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskincentra
len för administrativ databehandling (DAFA). 

DAFA skall på uppdrag utföra administrativ databehandling till en så låg 

total kostnad för statsverket som möjligt med beaktande av såväl kortsik
tiga som långsiktiga aspekter. 

DAFA skall löpande samråda med uppdragsgivare i sådana frågor om 

tekniska eller andra förändringar av betydelse som närmare berör upp
dragsgivarna. 
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Det åligger vidare DAFA särskilt att tillhandahålla databehandlingska
pacitet åt statsmyndighet som saknar egen ADB-anläggning, att utfärda 

anvisningar och rekommendationer av betydelse för de ADB-system. vil

kas drift förläggs till DAF A så att driftaspekter kan tillgodoses i ett tillräck

ligt tidigt skede samt att tillhandahålla generella ADB-program för sådana 
ADB-tillämpningar som ofta förekommer hos myndigheterna. 

DAF A får åtaga sig uppdrag som avser utveckling och teknisk moderni

sering av uppdragsgivares system samt utveckling av standardsystem och 

jämförbara produkter. DAF A får vidare åtaga sig uppdrag som innebär att 
driftanpassa egna och andra organisationers standardsystem o. d. för drift 

vid och utanför DAF A. 
DAF A får deltaga i systemutvecklingsprojekt med annan huvudman där 

så är nödvändigt för att driftaspekterna skall tillgodoses i ett tillräckligt 
tidigt skede eller att övertagandet av eventuellt funktionsansvar underlät
tas. DAFA får också deltaga i systemutvecklingsprojekt med annan hu

vudman i syfte att inhämta kunskaper och utveckla tjänster på smådator

området. 
För att uppfylla huvuduppgiften får DAF A utföra arbete med metod

och systemutveckling i samband med uppdrag för administrativ databe
handling. Sådant arbete skall debiteras uppdragsgivare till fulla kostnaden 

om det inte är uppenbart orimligt. 
DAF A leds av en styrelse. Chef för DAF A är en överdirektör. DAF A är 

organiserad på en enhet för informationsbanker, en enhet för kundspeci
fika system, en utvecklingsenhet, en driftenhet och en administrativ enhet. 

DAfA:s verksamhet bedrivs vid en datacentral i Stockholm, en datarc
gistreringsenhet i Hallstavik, en datacentral i Gävle samt en mindre filial
enhet i Norrköping. Vid DAFA fanns den I juli 1982 388 anställda, uttryckt 

i årsarbetskrafter. 
DAFA skall vara ekonomiskt självbärande. För dess drift har endast ett 

formellt anslag av I 000 kr. anvisats. För att lösa tillfälliga eller säsongmäs
siga likviditetsproblem samt för att tillgodose behov av rörelsekapital 
disponerar DAFA en rörlig kredit hos riksgäldskontoret på högst 16 milj. 

kr. 
·Den totala omslutningen av DAFA: s verksamhet uppgick under budget

året 1981/82 till 130 milj. kr. Nettoresultatet blev ett överskott på 2,9 milj. 
kr. DAFA förutser en fortsatt efterfrågeökning på sina tjänster. För inne

varande budgetår beräknar DAFA en omslutning på 134.1 milj. kr. och ett 

nettoresultat på 2,2 milj. kr. DAFA föreslår att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med ett formellt belopp av 1000 kr. Jag biträder DAFA:s förslag 

vad avser anslag för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Datamaskincentralen för administrativ databehandling för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 4. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6427173 

4000000 

4000000 

85 

Från anslaget bestrids utgifter för rationaliseringsprojekt, administrativt 

utvecklingsarbete eller försöksverksamhet som bedrivs i rationaliserings

syfte. Anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i varje särskilt fall. 

Det står i första hand till förfogande för rationaliseringsprojekt inom så

dana myndigheter som inte själva disponerar erforderliga resurser för 

rationaliseringsprojekt. Anslaget bör utnyttjas när det med hänsyn till 

tiden för projektets bedrivande, projektets storlek eller annat skäl inte är 

lämpligt att begära någon särskild medelsanvisning av riksdagen för ända

målet. 
Sedan budgetåret 1978/79 har anslaget även tagits i anspråk för att 

bestrida kostnaderna för s. k. externa arbetstagarkonsulter som personal

organisationerna på grundval av träffade medbestämmandeavtal anlitar i 

rationaliseringsfrågor. För innevarande budgetår har avtal träffats mellan 

statens arbetsgivarverk och det statliga personalorganisationerna om att 

ställa drygt 5,4 milj. kr. till förfogande för detta ändamål. Medbestämman

deavtalen innehåller inte någon bestämmelse om rätt till ersättning för 

utnyttjande av externa arbetstagarkonsulter efter budgetåret 1981/82. Om 

det till följd av senare träffade avtal, som på riksdagens vägnar godkänns 

av riksdagens lönedelegation, skulle bli aktuellt med utgifter för detta 

ändamål också under nästa budgetår förordar jag att även sådana kostna

der får belasta detta anslag. 

Med hänsyn till anslagets karaktär i övrigt kan någon säker bedömning 
av medelsbehovet för nästa budgetår inte göras. Jag förordar att anslaget 
förs upp med oförändrat 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss rationaliserings- och utreck/ingsverksamhet för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 4000000 kr. 

D 5. Riksrevisionsverket 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

55743 582 

59539000 

60796000 

Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för revision och 

redovisning samt därmed sammanhängande frågor inom statsverksamhe

ten. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 86 

Riksrevisionsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi
rektör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem avdel

ningar, nämligen tre revisionsavdelningar, en prognosavdelning samt en 

ekonomiadministrativ avdelning. 
Riksrevisionsverket tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i 

programtermer. Följande programindelning gäller för verket. 

1. Revision 
2. Prognoser, budget, redovisning 
Riksrevisionsverkets verksamhet under programmen finansieras från ett 

förslagsanslag benämnt Riksrevisionsverket. 

(! 000-tal kr.J. 

Program 

Revision 
Prognoser. budget. redovisning 

Summa kostnader 

Avgår: 
Intäkter under program I 
Intäkter under program 2 

Summa 

Riksrel'isionsverket 

1981/82 
Utgift 

33921 
24234 

58155 

2372 
41 

55742 

1982/83 1983/84 
Budget Beräknar 

Riksre- Före-
v1s10ns- draganden 
verket 

41097 42061 41716 
25492 25926 25 817 

66589 67987 67533 

7000 7141 6687 
50 50 50 

59539 60796 60796 

Budgetförslaget för budgetåret 1983/83 innebär enligt riksrevisionsver

ket en real minskning av verkets resurser med 2 %. Riksrevisionsverket 
kommer att fortsätta att inrikta sin verksamhet, så att verket i ökande grad 

kan medverka till att regeringen får förbättrat underlag för omprövningar 

av och besparingar i den statligt bedrivna och finansierade verksamheten 

genom information om den samlade offentliga verksamhetens effekter 

inom olika delar av samhället. 
Den fortsatta neddragningen av riksrevisionsverkets resurser har inte 

längre kunnat mötas med förbättringar av produktiviteten utan nedskär

ningar har påverkat och kommer att påverka verksamhetens omfattning. 

Verksamheten inom verkets båda program syftar till att förbättra stats

makternas beslutsundcrlag i deras besparings- och omprövningsarbete. 

Detta tillsammans med de krympande resurserna minskar de ekonomiska 

ramarna för de insatser som syftar till att stödja myndigheterna inom det 

ekonomiadministrativa området. Under budgetåret 1981/82 har en succes

siv minskning av det myndighetsinriktade utvecklings- och rådgivningsar

betet påbörjats. Vidare skall de funktioner som verket svarar för inom 
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taxe- och avgiftsområdet samt upphandlingsområdet även i fortsättningen 

söka rationaliseras så att de utan mera väsentliga ambitionsändringar kan 

fullgöras med lägre resursinsatser. 

Programmet Revision 

Programmet Revision indelas i delprogrammen Projektverksamhet, Re

misser. Annan extern verksamhet samt Intern stödverksamhet. Tyngd

punkten i programmet ligger under delprogrammet Projektverksamhet. 

Målet för programmet är att tillse att den statliga verksamheten bedrivs 

enligt statsmakternas intentioner och att verksamheten genomförs under 

god hushållning med resurser. Genom revisionen skall myndigheterna 

stimuleras till ökad planmässighet. bättre resultat- och kostnadsmedve

tande samt till förenklingar och förbättrad samordning inom och mellan 

myndigheter. 

Inom programmet. skall förvaltningsrevisionens tyngdpunkt ligga i att 

från effektivitetssynpunkt granska och bedöma hur den statliga verksam

heten sammantaget påverkar skilda samhällsområden eller delar av sam

hällsområden, t.ex. inom det sociala trygghctsområdet, sjukvården och 

bostadssektorn. Systemen inbegriper ofta såväl statlig och kommunal 

verksamhet som aktiviteter utanför den offentliga sektorn. Förvaltnings

revisionen skall dels bidra till kunskap om hur dessa system eller del

system ser ut och fungerar. dels bedöma berörda statliga myndigheters 
agerande i systemen. 

Med dessa utgångspunkter skall förvaltningsrevisionen i första hand 

granska resultat och effekter av statlig eller statligt finansierad verksamhet 

samt statliga myndigheters styrning av en eller delar av en samhällssektor. 

Förvaltningsrevisionen koncentreras till samhällssystem där samordnade 

revisionsinsatser bedöms ge god effekt. Under de närmaste budgetåren 
planeras sådana granskningar bedrivas bl. a. vad gäller statlig styrning av 
forskning, statlig styrning av socialförsäkrings- och sjukvårdsområdena. 

samlade effekter av skatter, avdrag, bidrag och avgifter samt statliga 
insatser inom arbetsmarknadsområdet. 

Verket genomför vidare fr. o. m. budgetåret 1981/82 extern revision av 

affärsverkens redovisningshandlingar och bokslut. 

Totalt innebär verkets förslag en nominell ökning av resurserna under 

programmet med 1,0 milj. kr. till nästa budgetår. 

Programmet Prognoser, budget, redovisning 

Programmet Prognoser, budget. redovisning omfattar dels uppgifter som 

avser ekonomiadministrativ information på riksnivå, bl. a. prognoser för 

statens inkomster och utgifter. löpande riksredovisningen och redovisning 

av budgetutfall. dels att utveckla och sprida kunskap om metoder och 

rutiner för statens ekonomiadministration - SEA - och att tillse att 

statens redovisningssystem är ändamålsenliga. Programmet indelas i del-
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programmen Ekonomisk information på riksnivå, Metodutveckling SEA. 
Tillsyn, drift, rådgivning. Extern utbildning (SEA). Annan extern verk

samhet och Intern stödverksamhet. 
Målet för programmet är att skapa bättre förutsättningar för beslut inom 

det ekonomiadministrativa området på alla nivåer inom den statliga verk

samheten för att på så sätt höja effektiviteten i statsförvaltningen. 

Inom programmet inriktas verksamheten mot att förbättra den ekono

miska informationen till regeringen i syfte att ge bättre underlag för om

prövningar och besparingar. 
Den tekniska moderniseringen av det statliga redovisningssystemet. sy

stem S, fortsätter i enlighet med regeringens beslut. Genomförandet av det 

moderniserade systemet påbörjas enligt planerna med en första etapp vid 
ett begränsat antal myndigheter under budgetåret 1983/84. I samband 

härmed kommer riksrevisionsverkets utbildnings- och rådgivningsinsatser 

vid myndigheterna att öka. 
Informationen till regeringen förbättras genom utveckling av RRV:s 

befintliga rapporter och genom utveckling av nya rapporter, anvisningar 

m. m. Kvaliteten på budgetprognoser, inkomstberäkningar och finanssta

tistik upprätthålls och förbättras genom begränsade insatser. Befintlig 

information i riksredovisningen och myndigheternas årsbokslut skall bear
betas för att bättre kunna utnyttjas för ekonomiska analyser och utredning

ar. Vidare kommer det pågående arbetet med översyner av föreskrifter och 

anvisningar för den statliga redovisningen att fortsätta. 

Metodutvecklingen inom det ekonomiadministrativa området koncen
treras till frågor rörande den statliga budgetprocessen. Arbetet syftar till 
att successivt förbättra utformningen av anslagsframställningar, regle
ringsbrev. verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Utvecklingsin
satser till stöd för myndigheternas verksamhet kommer att begränsas till 
särskilt angelägna områden. framför allt den tekniska moderniseringen av 
system S och myndigheternas redovisning och resultatanalys som underlag 
för besparings- och omprövningsarbetet. 

Totalt innebär verkets förslag en nominell ökning av resurserna inom 

programmet med 0.4 milj. kr. till nästa budgetår. 

Personal 

Riksrevisionsverkets förslag till verksamhet för budgetåret 1983/84 inne

bär att verkets personal minskar med 6 till 263. uttryckt i helårsarbets

krafter. 

Föredragandens iil'erväganden 

Riksrevisionsverket följer huvudalternativet i sin anslagsframställning 

för budgetåret 1983/84. Som en följd av detta har verket påbörjat en 

successiv nedskärning av bl. a. rådgivnings verksamheten inom det ekono
miadministrativa området. Jag anser att riksrevisionsverket enligt verkets 
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eget förslag skall fortsätta att söka rationalisera inom de funktioner som 
svarar för upphandlings- samt avgifts- och taxeområdena. 

Det statsfinansiella läget gör det enligt min mening nödvändigt att arbe

tet med att ta fram beslutsunderlag för omprövning och omprioritering av 
den statliga och statligt finansierade verksamheten intensifieras. Riksrevi
sionsverket har genom sin verksamhet inom båda programområdena unika 

förutsättningar att medverka vid framtagande av sådant förbättrat besluts
underlag. Flera av de projekt som bedrivits inom verket under senare tid 

har avslutats med rapporter av detta slag. Verket har också i sin anslags

framställning angett att man kommer att fortsätta att inrikta sin verksam
het ·för att förbättra regeringens underlag för omprövningar m. m. Jag 

noterar med tillfredsställelse den av riksrevisionsverket uttryckta viljein

riktningen. Enligt min mening bör sålunda verket prioritera denna verk
samhetsinriktning vad gäller det av verket initierade revisions- och utred
ningsarbetet. Vidare är det av största vikt att verket håller en hög bered

skap för olika slag av översynsuppdrag som aktualiseras i omprioriterings
eller omprövningssyfte. Jag är medveten om att härmed ställa höga krav på 

riksrevisionsverket att utforma sin planering så att man i ökad utsträckning 
kan utföra denna typ av uppdrag. Jag har vid min bedömning av anslagsbe

hovet beaktat den ändrade verksamhetsinriktningen och behovet av re

surser för olika översynsuppdrag. 
I övrigt kan jag i huvudsak godta riksrevisionsverkets förslag beträffan

de verksamhetens inriktning under nästa budgetår. Jag kan vidare konsta
tera att riksrevisionsverket tillfälligt har omprioriterat resurserna mellan 
programmen för den översyn av system S, som verket har regeringens 

uppdrag att genomföra. Min beräkning av det totala medelsbehovet för 
riksrevisionsverket framgår av programsammanställningen. Jag har därvid 

tillämpat huvudalternativet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksrevisionsverket för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 60796000 kr. 
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E. STATLIG LOKALFÖRSÖRJNING 

E 1. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

198 l/82 utgift 

l 982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

314635218 

2000000001 

141000000 

Reservation 

1 Härutöver har 35 000000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakte11. 

90 

64069986 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för statlig 

verksamhet och för vilka medel inte har anvisats under annat anslag. För 

hyggnadsobjekt som beräknats kosta mer än 4 milj. kr. förs separata 

kostnadsramar upp i den investeringsplan som finns upptagen under ansla

get. Mindre investeringsobjekt belastar en kostnadsram för diverse objekt i 

investeringsplanen. 
I min redovisning i det ~öljande kommer jag inte att närmare redogöra för 

sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka 

byggnadsstyrelsen har föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar 

eller för vilka de föreslagna ramhöjningarna föranleds enbart av den upp

räkning som är motiverad med hänsyn till den allmänna byggnadskost

nadsstcgringen. För tiden den I januari 1981-den I januari 1982 beräknar 

styrelsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 6%. 

Stockholm. Ombyggnad av hus D, G och J i kv. Garnisonen 

Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag till inplacering av enheter inom 
Sveriges Television AB i lokaler i kv. Garnisonen. Det redovisade försla

get förutsätter bl. a. vissa omflyttningar inom kvarteret av enheter inom 

försvarets forskningsanstalt. Kostnaderna för dessa arbeten har styrelsen 
beräknat till 3.5 milj. kr. för hus G resp. 2,2 milj. kr. för hus J i prisläget 

den I januari 1981. Regeringen har uppdragit åt styrelsen att utföra arbe

tena. 
Byggnadsstyrelsen har vidare redovisat förslag till ombyggnad av de 

lokaler i hus D som lämnas av försvarets materielverk vid flyttningen till 

ämbetsbyggnaden Tre vapen. Genom ombyggnaden blir lokalerna dispo

nibla för kontorsändamål. Styrelsen har beräknat kostnaderna för arbetena 

till 10.7 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. Regeringen har med stöd av 

riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82: 100, bil. 11. s. 111, FiU 

1981/82: 18, rskr 1981/82: 207) uppdragit åt styrelsen att utföra arbetena. 

Styrelsen föreslår att en gemensam kostnadsram av 16.4 milj. kr. i prisläget 

den 1 januari 1981 för nämnda arbeten förs upp i investcringsplancn. 

Stockholm. Upprustning av lokaler i kv. Ostindiefararen 

Efter beslut av regeringen har byggnadsstyrelsen av Stockholms kom

mun förvärvat fastigheten kv. Ostindiefararcn I. I fastigheten har grund-
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förstärkning, fasadrenovering och takomläggning utförts. Styrelsen har 

redovisat förslag till iståndsättning av lokalerna för allmänna förvaltnings

ändamål. Kostnaderna för dessa åtgärder har styrelsen preliminärt beräk

nat till ca 9 milj. kr. i prisläget den 1 januari 1982. Regeringen har med stöd 

av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82: 150 bil 2, FiU 1981/82:42, 

rskr 1981/82: 393) uppdragit åt styrelsen att utföra arbetena. 

Karlskrona. Om- och nybyggnader i kl'. Adlersten och Wattrang för 

länsförwiltningen. Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att pro

jektera om- och tillbyggnad i kv. Wattrang samt nybyggnad i kv. Adlersten 

för länsstyrelsen och lokala skattemyndigheten i Karlskrona. Projektet 

omfattar sammanlagt 7 850 m2 bruksarea. Lokalerna planeras inrymmas i 

det befintliga landsstatshuset. i en tillbyggnad till detta i kv. Wattrang samt 

i en nybyggnad i kv. Adlcrsten. Bruttoarean för tillbyggnaden uppgår till ca 

3 500 m2 och för nybyggnaden till ca 4 200 m2
• Kostnaderna för projektet 

har styrelsen beräknat till 42.5 milj. kr. i prisläget den I januari 1982. varav 

ca 17.2 milj. kr. avser tillbyggnaden och ca 16.8 milj. kr. nybyggnaden. 

Härtill kommer kostnader för ombyggnader inom befintliga lokaler m. m. 

om ca 8,5 milj. kr. Med st.öd av riksdagens bemyndigande (prop. 

1981/82: 150 bil. 2. FiU 1981/82:42. rskr 1981/82:393) har regeringen upp

dragit åt byggnadsstyrelsen att utföra en första etapp av projektet, omfat

tande nybyggnaden inom en kostnadsram av 17 milj. kr. i prisläget den I 

januari 1982. 

Lidköping. Nybyggnad m· j(]n·altningsh_\'RRfllld i h. Vesta. Regeringen 

har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad av förvalt

ningsbyggnad för lokala skattemyndigheten. kronofogdemyndigheten. po

lismyndigheten samt tingsrättens inskrivningsenhet i Lidköping. Nybygg

naden omfattar ca 3 000 m2 bruksarea. Kostnaderna för nybyggnaden har 

styrelsen beräknat till 17 ,5 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. Med stöd 

av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82: 150 bil. 2, FiU 1981/82:42. 

rskr 1981/82: 393) har regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra nybygg

naden. 

Hallsberg. Nybyggnad i kl'. l/öjden. Regeringen har uppdragit åt bygg

nadsstyrelsen att projektera en nybyggnad för lokala skattemyndigheten. 

kronofogdemyndigheten, arbetsförmedlingen. tingsrätten samt postverket 

i Hallsberg. Nybyggnaden omfattar ca 2 750 m2 bruksarea. Kostnaderna för 

nybyggnaden har beräknats till 17.3 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82: 150 bil. 2, FiU 

1981/82: 42, rskr 1981/82: 393) har regeringen uppdragit åt styrelsen att 

utföra nybyggnaden. 

Luleå. Ombyggnad i h. Kungsfåge/n. Regeringen har uppdragit åt 

byggnadsstyrelsen att upprätta byggnadsprogram och pål;>örja projektering 

av om- och tillbyggnad för länsförvaltningen i Norrbottens län. Uppdraget 

omfattar lokaler för skatteavdelningen. personalrestaurang, bibliotek samt 

servicefunktioner. Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 
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1981/82: 150 bil. 2. FiU 1981/82:42. rskr 1981/82:393) har regeringen upp
dragit åt styrelsen att utföra ombyggnad för bibliotek m. m. i kv. Kungsfå

geln inom en kostnadsram av 4,0 milj. kr. i prisläget den I januari 1982. 

Karesuando. Nybyggnad för tull- och poli.m1yndigheterna. I gällande 
investeringsplan finns uppförd en kostnadsram av 8.4 milj. kr. i prisläget 

den 1 januari 1981, vilket motsvarar 8,8 milj. kr. i prisläget den I januari 

1982 (prop. 1981/82: 100 bil. 11, FiU 1981/82: 18, rskr 1981/82:207). Bygg

nadsstyrelsen har redovisat att markarbeten av betydligt större omfattning 
än vad som förutsattes vid projekteringen måste utföras. Styrelsen föreslår 

att kostnadsramen räknas upp med 0.7 miij. kr. utöver vad som är moti
verat med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. 

Direrse objekt. Byggnadsstyrclsen räknar med att utrymmet för investe
ringar i nya lokaler kommer att vara begränsat under den närmaste plane

ringsperioden. Samtidigt ställer regeringens direktiv om lokalbesparingar 
hos myndigheterna krav på ett effektivare utnyttjande av det befintliga 

lokalbeståndet. För att kunna möta behov av investeringar i befintligt 

lokalbestånd föreslår.styrelsen en uppräkning av kostnadsramen för Diver

se objekt till 155 milj. kr. i prisläget den I januari 1982. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående redogjort för de beslut om igångsättning av ny
och ombyggnader som regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande 

beslutat om. Jag förordar att de redovisade kostnadsramarna för ombygg

nad a1' hus D, G och J i h. Garnisonen och upprustning av lokaler i kv. 
Ostindilfararen i Stockholm, nybyggnad ar Jörvaltningsbyggnad i kr. 

Vesta i Lidköping, nybyggnad i kl'. Höjden i Hallsberg samt ombyggnad i 

kl'. Kung.~fågeln i Luleå nu förs upp i investeringsplanen. Jag förordar 
vidare att en ny kostnadsram för om- och nybyggnader för län.~förvaltning

en i Karlskrona förs upp i investeringsplanen i enlighet med byggnadssty
relsens förslag. Jag har inte något att erinra mot den av styrelsen redovi
sade justeringen av kostnadsramen för nybyggnad för tull- och polismyn

digheterna i Karesuando. Jag förordar vidare en uppräkning av kostnads
ramen Diverse objekt utöver vad som föranleds av den allmänna byggnads
kostnadsutvecklingen. Uppräkningen är bl. a. avsedd att skapa utrymme 

för igångsättning av sådana byggnadsarbeten som erfordras för att möjlig
göra omdispositioner inom det befintliga lokalbeståndet. Med hänvisning 

till vad jag har anfört i det föregående förordar jag att medel för nästa 

budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan (I 000-tal kr.). 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för år-man Ian de 
år-man 

82-06-30 1982/83 1983/84 

Ej slutredovisade objekt 
färdigställda före 
1978-07-01 1435 840 1407 445 I 319823 69357 18455 

Stockholm 
Nybyggnad i kv. Ölbryg-

garen. etapp Il 119600 71200 9024 2500 80-10 82-02 
Försörjningsåtgärder m. m. 

i Södra Klara 55700 57000 29452 10000 10000 77-05 succ. 
t.o.m. 

Om- och nybyggnad i 83/84 
kv. Björnen 175000 191700 166039 10000 10000 78-03 82-03 

Om- och nybyggnad i 
kv. Tigern 108000 113 700 88754 14000 10000 78-03 82-06 

Ombyggnad i kv. Loen 3, 
etapp 11 7750 7750 1920 4500 1000 81-1 I 82-06 

Ombyggnad i kv. Lejonet, 
etapp I 21350 22450 9083 8000 4000 81-05 82-12 

Nybyggnad i kv. Rosteriet 48400 48400 45 156 3244 79-08 avs I. 
81-10 

Ombyggnad i kv. Cephalus 17400 18400 2582 11000 4000 82-02 avs!. 
A vloppsanläggning vid 83-06 

Drottningholm 10000 Il 000 10226 734 80-03 81-10 
Upprustning av lokaler 

i kv. Lysbomben 22350 23600 11 031 9000 3 569 81-10 83-04 
Upprustning av Skepps-

holmsbron m. m. 5700 6000 262 I 000 4000 83-04 84-06 
Ombyggnad av hus G. D 

och J i kv. Garnisonen 16400 17300 9000 6000 82-05 83-10 
Upprnstning av lokaler 

i kv. Ostindiefararen 9000 2000 6000 83-01 84-06 

Linköping 
Nybyggnader på Valla-

området för FOA 104 700 104800 98845 5000 955 76-05 82-03 

Kalmar 
Ombyggnad i kv. Lands-

hövdingen 9400 9200 882 6800 1500 82-08 83-04 

Karlskrona 
Om- och nybyggnader 

för länsförvaltningen 42500 1230 6000 20000 83-03 85-03 

Lund 
Ombyggnad i kv. Sandryggen 15000 15400 14260 1140 80-09 81-10 
Ombyggnad av f. d. intern-

nationalla studenthuset 10800 10000 5694 3000 1306 81-08 82-09 

Borås 
Nybyggnad i kv. Balder 155 000 162000 117 255 29000 15000 80-04 82-09 

Lidköping 
Nybyggnad av förvaltnings-

byggnad i kv. Vesta 17 500 18500 939 5000 10000 82-11 84-07 

Hallsberg 
Nybyggnad av förvaltnings-

byggnad i kv. Höjden 17 300 18 350 I 050 6400 9000 82-11 84-03 
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Objekt Kostnads ram Medelsförbrukning 

81-01-01 82-01-01 Faktisk Beräknad för 

Gävle 
Nybyggnad i kv. Kapell-

backen för länsförvalt-
ningen, etapp Il 34100 

Malå 
Om- och nybyggnad för 

vcrkstadslokaler m. m. 
för SGU 21600 

Nybyggnad av förråd 
för SGU 2850 

Luleå 
Ombyggnad i kv. Kungsfågeln 

Gällivare 
Nybyggnad av förvalt-

ningsbyggnad 18000 

Karesuando 
Nybyggnad för tull-

och polismyndigheterna 8400 

Övrigt 
Diverse objekt 125000 
Projekteringskostnader 
Erfarenhetsmässig redu-

ccring av medelsbehovet 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medclstillgång 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1982/83 
Anslag för 1983/84 

(förslag) 

64070 
235 000 1 

140930 

440000 

82-06-30 1982/83 

36150 8407 22000 

21600 15110 4000 

2600 1824 500 

4000 3000 

17000 7431 7 500 

9500 6214 2200 

143000 53060 40000 
11797 15000 

-45 875 

265000 

Beräknad medclsförbrukning 

1982/83 
1983/84 

1 Inkl. 35 milj. kr. som anvisats med stöd av finansfullmakten. 

1983/84 

5000 

2490 

276 

I 000 

2000 

1000 

45000 
15000 

-31551 

175000 

265000 
175000 

440000 

Byggnadsstyrelsen har hemställt att få engångsnedskriva statskapitalct 

med kostnaderna för utförande av en mareografisk station i Spikarna. 

Slutkostnaden för detta projekt som utförts i sysselsättningsskapande syfte 

beräknar styrelsen preliminärt till 1.4 milj. kr. Jag har inget att erinra mot 

styrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregå

ende, 

Bygg- Färdig-
start stäl-
år-mån I ande 

år-mån 

81-12 83-06 

81-04 82-09 

82-02 82-08 

83-03 84-03 

81-09 82-12 

81-08 82-08 
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2. till Byggnadsarbeten för statlig förvaltning för budgetåret 1983/84 

anvisa ett reservationsanslag av 1410000000 kr., 

3. bemyndiga regeringen att besluta om engångsnedskrivning av stats

kapitalet i enlighet med vad jag redovisat i det föregående. 

E 2. Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

28666114 

24500000 

6300000 

Reservation 6207232 1 

1 Inkl. 2066655 kr. som utbetalats till utrustningsnämnden för universitet och hög
skolor. 

Från anslaget bestrids utgifter för inredning och viss utrustning av bygg

nader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. Bl. a. bekostas 

från anslaget Inredning och till lokalerna knuten, generell utrustning som 

behöver nyanskaffas i samband med omlokalisering av statlig verksamhet. 

För planering m. m. av denna inredning och utrustning svarar huvudsakli

gen resp. byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden för universitet och 

högskolor. Formerna för planeringen har redovisats i prop. 1972: 130 (bil. 5 

s. 21). 

Enligt bemyndigande av riksdagen får regeringen besluta om beställning 

av viss inredning och utrustning i avvaktan på att kostnadsramar redovisas 

för riksdagen (jfr prop. 1976/77: 100 bil. ll, FiU 1976177: 13, rskr 

1976177: 169, prop. 1981/82: 150 bil. 2, FIU 1981182:42, rskr 1981182:393). 

Bemyndigandet gäller i de fall riksdagen har beslutat om det byggnads

objekt för vilket inredningen eller utrustningen är avsedd samt för sådana 

byggnadsprojekt som regeringen beslutar om med stöd av finansfullmak
ten. Redovisning av b.eslut om beställning av inredning eller utrustning 

som har fattats med stöd av detta bemyndigande lämnas normalt i samband 

med redovisningen av förslag till nya eller ändrade kostnadsramar. 

Byggnadsstyrelsen 

Stockholm. Inredning och utrustning av lokaler i hus D. G och J i kv. 
Garnisonen. Regeringen har uppdragit åt styrelsen att utföra ombyggnader 

i kv. Garnisonen. Kostnaderna för inredning och utrustning av de 125 

tjänsterum som iordningställs beräknar styrelsen till 2,5 milj. kr.. varav 0,4 

milj. kr. avser telefon- och snabbtelefoninstallationer. Styrelsen föreslår 

att en ny kostnadsram av 2,5 milj. kr. förs upp i inredningsplanen. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av byggnadsstyrelsen 

förordar jag att följande inredningsplan läggs till grund för medelsberäk

ningen för nästa budgetår. 
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Inredningsplan (I 000-tal kr.) 

lnredningsobjekt Förordnad Kostnadsram 
ram eller 
ändring defini- delram art 1 

av tidi- tiv 
gare ram 

Färdigställda, ej slut-
redovisade objekt 18900 

Stockholm 
Inredning av om- och 

nybyggda lokaler för 
regeringskansliet i 
Södra Klara 40900 

Inredning av förvalt-
ningslokaler i kv. 
Rosteriet 4850 

Inredning l>Ch utrust-
ning av lokaler i kv. 
Garnisonen +2500 2500 3 

Borås 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Balder 14000 

Borlänge 
Inredning av nybygg-

nader i kv. Inlagan 17400 

Sundsvall 
Inredning av lokaler 

för patent- och 
registreringsverket 2700 

Malå 
Inredning av verkstads-

lokaler för SGU 1800 

Umeå 
Inredning av nybygg-

nader i Ersmark 9400 

Övrigt 
Till byggnadsstyrelsens 

disposition 1000 
Diverse objekt 2000 

~ 

112950 

1 Art av kostndsram för resp. objekt 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

96 

Medelsför-
brukning 
t. o. m. 
1981-06-30 

16223 

24954 

4397 

2944 

14210 

1931 

1474 

8175 

130 

74438 

Jag förordar att följande utrustningsplan läggs till grund för medelsbe
räkningcn nästa budgetår: 
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Utrustningsplan (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt 

Färdigställda. ej slut
redovisade objekt 

Stockholm 
Om- och nybyggda lo

kaler för regerings
kansliet i Södra Klara: 
telefonväxel m. m. 

övrig gemensam utrustning 

Borås 
Nybyggnad i kv. Balder: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Förordnad 
ram eller 
ändring 
av tidi
gare ram 

Kostnadsram 

defini
tiv 

16436 

11650 

325, 

delram 

8295 

14000 

1900 

~ 
52606 

art 1 
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Medelsför
brukning 
t.o.m. 
1981-06-30 

23893 

7160 
5015 

1132 

37200 

Jag beräknar att medelsförbrukningen för inredning och utrustning un
der innevarande och nästa budgetår kommer att uppgå till ca 37 milj. kr. 
Behållningen på anslaget uppgår till ca 6,2 milj. kr. För innevarande 
budgetår har anvisats 24.5 milj. kr. Anslagsbehovet för nästa budgetår 
uppgår således till ca 6.3 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp i 
statsbudgeten med detta belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till lnredninx av byggnader för statlig förvaltning för budgetåret 

1983/84 anvisa ett reservationsanslag av 6 300 000 kr. 

1 Art av kostndsram för resp. objekt 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

7 Riksda{!en 1982183. I sam/. Nr 100. Bila{!a 15 
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F. STATLIG PERSONALPOLITIK M.M. 

F 1. Statens arbetsgivarverk 

1981/82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

27 389000 

29242000 

28926000 
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Statens arbetsgivarverk (SA V) är central myndighet för dels förhand
lingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet mellan 
offentlig arbetsgivare och arbetstagare, såvitt gäller anställnings- eller ar
betsvillkor som fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. dels arbetsgivarpolitiken inom statsförvalt
ningen. 

SA V leds av en styrelse. Inom styrelsen finns en förhandlingsdelegation. 
Organisationen i övrigt fastställs enligt SAV:s bestämmande. Chef för 
SA V är en generaldirektör. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

SAV Före-
draganden 

Personal 126 -2 -8 

Anslag 
Förvaltningskostn. 24377000 - 201000 -1360000 

(därav lönekostn.) (21468000) (- 429000) (-1110000) 
Lokalkostnader 4865000 +1118000 +I 044000 

29242000 + 917000 - 316000 

Statens arbetsgii•arverk 

I . Pris- och löneomräkning I 410 000 kr. 
2. SA V har redovisat besparingar enligt det obligatoriska huvudförsla

get på 493 000 kr. SA V har därvid beräknat att två tjänster kan dras in. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget för statens arbetsgivarverk (SA V) för nästa bud
getår med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid tagit hänsyn till 

att två tjänster kan dras in. 
Jag har även beaktat att SA V fortsättningsvis inte skall ställa kanslire

sureser till statens arbetsmiljönämnds fö1fogande, vilket innebär att SAV:s 
organisation kan minskas med ytterligare sex tjänster. Jag återkommer till 
denna fråga vid min anmälan av anslaget F 12. Statens arbetsmiljönämnd 

under förevarande huvudtitel. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 28 926 000 kr. 

F 2. Statens löne- och pensionsverk 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

44269000 

43600000 

44345000 

Statens löne- och pensionsverk (SPY) är central förvaltningsmyndighet 
för ärenden som rör den statliga personalpensioneringen och därmed sam
manhängande frågor, i den mån sådana ärenden inte ankommer på annan 
myndighet. Vidare handlägger SPY ärenden om sådan grupplivförsäkring 
som meddelas av staten, i den mån detta inte ankommer på statens grupp
livnämnd: SPY är förvaltningsrnyndighet också för de centrala personalad
ministrativa ADB-systemen hos staten. 

SPY leds av en styrelse. Chef för SPY är en generaldirektör. Inom SPY 
finns en pensionsavdelning, en utbetalningsbyrå, en lönebyrå och en admi
nistrativ byrå. Dessutom finns övergångsvis inrättad en enhet i Stockholm 
för aktualisering av tjänstematriklar. Huvuddelen av lönebyråns verksam
het finansieras genom avgifter och redovisas under ett särskilt anslag (F 3. 
Statlig personaladministrativ informationsbehandling). 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostn. 

(därav lönekostn.) 
Lokalkostnader 
Viss aktualiseringsverksamhet 

Statens löne- och pensionsverk 

259 

37282000 
(34144000) 

6317000 
I 000 

43600000 

SPV 

-6 

+127000 
(-537000) 
+454000 

+581000 

I. Pris- och löneomräkning m. rn. 1926000 kr. 

Före-
draganden 

-5 

+ 291000 
(- 295000) 
+ 454000 

+ 745000 

2. På aktualiseringsenheten kan personalramen minskas med fem tjäns
ter p. g. a. pensionsavgångar ( -623 000 kr.). 

3. En handläggartjänst vid pensionsavdelningen kan dras in (-
127000kr.) 
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4. En tjänst vid utbetalningsbyrån kan dras in och ersättas av en mot
svarande tjänst för vissa progammeringsuppgifter. 

5. SPY har som s. k. ti\läggsalternativ redovisat en besparing på sex 
procent under de tre närmaste budgetåren, varav en procent hänförs till 
vardera budgetåren 1983/84 och 1984/85 samt fyra procent till budgetåret 
1985/86. SPY har därvid tagit hänsyn bl. a. till att fem tjänster kan dras in 
vid aktualiseringscnheten nästa budgetår (jfr punkten 2). 

6. SPY hemställer att regeringen föranstaltar om en översyn av besluts
ordningen vid handläggningen av vissa pensionsärenden och grupplivären

den. 

Föredragandens överväganden 

Statens löne- och pensionsverk <SPY) har, i syfte bl. a. att skapa förut~ 
sättningar för en snabbare aktualisering av tjänstematriklar, redovisat ett 
tilläggsalternativ som innebär att besparingarna de två närmaste budget
åren begränsas till pensionsavgångarna vid aktualiseringsenheten. Det 
motsvarar ca en procent per år. För det tredje året beräknas en minskning 

motsvarande ca fyra procent. 
Det är enligt min mening angeläget att SPY kan vidmakthålla en hög takt 

i aktualiseringsarbetet. Aktualiseringen, dvs. granskning och komplette
ring av matrikeluppgifter, bearbetning av matrikeluppgifter (tjänsteårsbe
räkning m. m.) och överföring av pensions uppgifter till matrikelregistret 

.. (MAREG), utgör en viktig förutsättning för effektiviseringen av SPV:s 
verksamhet. Den är viktig bl. a. för ett effektivt utnyttjande av matrikelre
gistret och fortsatt rationalisering av pensionsberäkning, pensionsutbetal
ning och handläggningen av förfrågningar från andra pensionsinrättningar 
och från enskilda. Det ankommer på SPY att fortlöpande pröva olika 
möjligheter att effektivisera aktualiseringsarbetet. 

Jag är mot den bakgrunden beredd att godta SPY: s beräkning av tilläggs
alternativet. Det ankommer på SPY att anpassa sin personalplanering och 
personaladministration så att en fyraprocentig neddragning av SPV:s re
surser genomförs 1985/86, vilket motsvarar 14,5 tjänster. 

SPY har föreslagit att handläggnings- och beslutsordningen ses över när 
det gäller vissa pensions- och grupplivärenden. Förslaget syftar bl. a. till en 
delegering till SPY av vissa ärenden som f. n. handläggs av statens tjänste
pensionsnämnd och statens grupplivnämnd. Enligt SPY innebär en sådan 
delegering en högre servicenivå genom snabbare beslut och bättre kon
takter med allmänheten samt ett effektivare utnyttjande av den kunskap 
och erfarenhet inom de aktuella områdena som finns inom SPY. Vissa 
besparingar beräknas också kunna ske genom bl. a. minskade räntekost
nader och på sikt minskade administrativa kostnader. 

En översyn av den berörda handläggningsordningen bör göras. Frågorna 
berör delvis det ko\lektivavtalsreglerade området. I översynsarbetet måste 
därför beaktas vad som sker i förhandlingsarbetet mellan staten och de 
statsanställdas huvudorganisationer. 
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Jag beräknar anslaget för SPY för nästa budgetår med utgångspunkt i det 
föreslagna tilläggsalternativet. Jag har därvid beaktat att fem tjänster vid 
aktualiseringsenheten kan dras in. Jag har vidare tagit hänsyn till att SPV:s 
ersättning till riksförsäkringsverket för datorkostnader kan minskas för 
nästa budgetår. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 44 345 000 kr. 

F 3. Statlig personaladministrativ informationsbehandling 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Under anslaget redovisas utgifter för drift, underhåll och central admini
stration av de personaladministrativa informationssystemen SLÖR och PI. 
De myndigheter som är anslutna till systemen erlägger avgift härför enligt 
principen om full kostnadstäckning. Under anslaget redovisas även in
komsterna från uppdragsverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig personaladministrativ informationshelzandling för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 4. Avlöningar till personal på indragningsstat 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

45006 
50000 
50000 

Från anslaget betalas främst utgifterna för vissa ersättningar till personal 
på indragningsstat. 

Statens löne- och pensiomierk föreslår att anslaget kvarstår oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avlöningar till personal på indragninRSStat m. m. för budget
året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 50 000 kr. 
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F 5. Statens personalbostadsdelegation 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

978809 

1029000 

1005000 
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Statens personalbostadsdelegation (SPD) är rådgivande organ åt de 

myndigheter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för 
statstjänstemän och andra tjänstemän, vilkas avlöningsförmåner fastställs 
under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer, eller beslutar om hyror och förvaltar andra bostäder som mot hyra 
upplåts av statlig myndighet. 

SPD består av sex ledamöter. Nämnden har ett kansli, som förestås av 
en chef. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostn. 

(därav lönekostn.) 
Lokalkostnader 

6 

894000 
(749000) 

135 000 

1029000 

Statens personalbostadsdelegation 

SPD 

+41000 
(+29000) 
-43000 

- 2000 

I. Pris- och löneomräkningar m. m. 41000 kr. 
2. Minskade lokalkostnader m. m. (-43 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Före
draganden 

+ 19000 
(+ 8000) 
-43000 

-24000 

Statens bestånd av uthyrningsbostäder avvecklas successivt i enlighet 

med förslagen i prop . .1980/81: 158 (CU 1980/81:35, rskr 1980/81:361) om 

statens bostäder - åtgärder vid försäljning m. m. A vvecklingsperioden har 

beräknats till ca tio år. 

I samband härmed kommer arbetsvolymen efter hand att minska hos 
statens personalbostadsdelegation (SPD). Även om minskningen inte har 

hunnit få några avgörande effekter under budgetåret 1983/84 bör bl. a. för 

att underlätta planeringen ställning tas redan nu till den fortsatta verksam

heten. 
Fortsättningsvis kommer till följd av avvecklingsbeslutet SPD:s ärenden 

att avse endast frågor om ändrad hyressättning. Någon nyanskaffning av 

bostäder är inte längre aktuell. Det eventuella behov av rådgivning och 
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samråd som kan kvarstå efter utgången av år 1984 bör tillgodoses av 
byggnadsstyrelsen. SPD bör således upphöra vid utgången av år 1984. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har anfört om avveckling av statens personal

bostadsdelegation. 
2. till Statens personalbostadsdelegation för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av I 005 000 kr. 

F 6. Personaladministration och personalutbildning: Förvaltningskostnader 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

15 255 561 

14964000 
14964000 

Statens institut för personaladministration och personalutbildning 

(SIPU) är central servicemyndighet för de statliga myndigheter som lyder 

under regeringen i frågor om personaladministrativ konsultation och per
sonalutbildning. Inom sitt verksamhetsområde får SIPU mot avgift bistå 

även riksdagen och dess myndigheter och andra offentliga organ. 

SIPU leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör och 

åtta andra ledamöter. Generaldirektören är ordförande i styrelsen och chef 

för SIPU. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

SIPU Före-
draganden 

Personal 100 

Anslag 
Förvaltningskostn. 9161 000 + 562000 + 54000 

(därav lönekostn.) (9353000) (- 39000) (- 39000) 
Lokalkostnader 3 303000 + 174000 + 546000 
Engångsanvisning 2500000 -2500000 - 600000 

14964000 -1764000 

Statens institut för personaladministration och personalutbildning 

I. Pris- och löneomräkningar m. m. I 065 000 kr. 

2. De besparingar som SIPU har redovisat enligt det obligatoriska hu

vudförslaget belöper sig till 269000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Verksamheten vid statens institut för personaladministration och perso
nalutbildning (SIPU) skall i huvudsak finansieras genom avgifter. Under 
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de tre första verksamhetsåren har SIPU redovisat underskott i verksamhe
ten på totalt 11 milj. kr. Underskotten har tidigare i olika sammanhang 
redovisats för riksdagen. SIPU räknar med att under vissa förutsättningar 
kunna balansera sin ekonomi fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

När det gäller den regionalt bedrivna verksamheten re<lovisar SIPU 
emellertid trots löpande rationaliseringar ett planerat underskott. Under
skottet beräknas inte komma att minska i nämnvärd omfattning under de 
närmaste åren. F. n. täcks underskottet genom att anslagsmedel får tas i 
anspråk. 

Min företrädare anmälde i föregående års budgetproposition sin avsikt 
att föreslå regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att lämna 
förslag om bl. a. ökad decentralisering av SIPU :s verksamhet. Utredaren 
skulle också se över förutsättningarna att bättre anpassa förläggningen av 
SIPU:s regionala verksamhet till myndigheternas lokalisering. 

Utredningen, som enligt direktiven skulle redovisa förslagen före den I 
september 1982, tillsattes emellertid inte förrän den 20 augusti. Jag har 
därför diskuterat den uppkomna situationen med utredaren. Vi har därvid 
gjort den gemensamma bedömningen att utredningen inte bör fullföljas 
med hänsyn bl. a. till att ställning till den fortsatta inriktningen och finan
sieringen av SIPU: s regionala verksamhet bör tas redan i förevarande 
sammanhang. Jag återkommer till regeringen i denna fråga i annat sam

manhang. 
Kravet på finansiering genom avgifter gäller självfallet även den regiona

la verksamheten. Täckande av underskott genom att anslagsmedel tas i 
anspråk bör enligt min mening inte tillämpas fr. o. m. budgetåret 1983/84. 
Det bör ankomma på SIPU att rationalisera och anpassa den regionala 
verksamheten till efterfrågan så att den i samma utsträckning som övrig 
verksamhet kan finansieras med avgifter. SIPU bör därvid ytterligare 
ompröva nuvarande omfattning, indelning och lokalisering av sin verksam
het. Bl. a. bör förutsättningarna prövas för en närmare administrativ an
knytning till lansstyrelseorganisationen. Jag bedömer att resultatet av 
SIPU:s samlade åtgärder vad gäller den regionala organisationen bör leda 
till en kostnadsminskning av 2 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Det ankom
mer på SIPU att anpassa sin personalplanering och personaladministration 

med hänsyn härtill. 
Central statlig personalutbildning bedrivs, förutom av SIPU, också av 

statskontoret, riksrevisionsverket, statens arbetsgivarverk, statens löne
och pensionsverk och länsstyrelsernas organisationsnämnd. En viss sam
ordning genomfördes i samband med inrättandet av SIPU. Strävan var att 

huvuddelen av den reguljära produktionen och distributionen av den cen
trala personalutbildningen skulle samlas till en huvudman. Skälet var bl. a. 
att en meningsfull gränsdragning mellan de administrativa servicemyndig
heternas generella utbildningsverksamhet hade blivit allt svårare att upp
rätthålla samtidigt som en uppdelning av produktion och distribution av 
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utbildningen på olika myndigheter försvårade en rationeli utbildningspla
nering. (Jfr prop. 1977 /78: 100 bil. 11) 

Enligt min mening ger den centrala statliga personalutbildningen alltjämt 
en splittrad bild. Det är självfallet även inom utbildnirigsområdet angeläget 
att de samlade resurserna kan utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Jag 
räknar med att ytterligart: effektivitetsvinster kan göras genom en närmare 
samordning. Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga. 

Starka skäl talar enligt min mening för att staten centralt tillhandahåller 
en administrativ utbildning av sådan kvalitet och omfattning att den kan 
bidra till ökad genomströmning från assistent till handläggarkarriärert. 
Bl. a. kan den befintliga personalen tas till vara effektivare. Förutsättning" 
arna förbättras att lösa uppkommande resursbehov genom interna ompla
ceringar .. En ökad genomströmning är också ett viktigt led i strävandena 
att åstadkomma en ökad jämställdhet inom förvaltningen. Jag avser därför 
att föreslå regeringen att ge SIPU i uppdrag att utarbeta en handläggarut
bildning för assistentpersonal (motsv.) samt att genomföra en försökskurs. 
Jag har vid beräkning av anslaget för budgetåret 1983/84 beräknat medels
behovet för detta uppdrag till 1,2 milj. kr. 

Jag har vidare för avsikt att föreslå regeringen att ge SIPU i uppdrag att i 
sitt administrativa kursutbud inarbeta utbildningsavsnitt i arkivfrågor. Jag 
räknar med att det kan ske inom ramen för tilldelade medel. 

SIPU ·har regeringens uppdrag att utveckla utbildningsmaterial för ar
betsledarutbildning (jfr prop. 1981/82: 100, bil. 11 s. 128). Materialet är 
avsett att användas i myndighetsintern utbildning. För budgetåret 1982/83 

har 1 milj. kr. anvisats för ändamålet. SIPU har nu beräknat den totala 
utvecklingskostnaden till 1,7 milj. kr. Enligt min mening bör SIPU få 
täckning för resterande andel av utvecklingskostnaderna. Jag har därför 
beräknat ett medelsbehov av ytterligare 700000 kr. för detta ändamål. 

Jag har vidare med utgångspunkt i huvudalternativet räknat med en 
besparing om sammanlagt 400000 kr. 

Regeringen har den 24 februari 1982 gett statskontoret i uppdrag att bl. a. 
klarlägga de ekonomiska förutsättningarna för SIPU:s anslagsfinansierade 
verksamhet. När statskontorets uppdrag har redovisats för regeringen bör 
detta snarast ge anledning till ställningstagande beträffande vilka myndig
hetsuppgifter som i fortsättningen skall åvila SIPU och vilka effekter detta 
kan medföra för SIPU:s myndighetsanslag. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Personaladministration och personalutbildning: Förvalt

ningskostnader för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag 
av 14964000 kr. 
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F 7. Personaladministration och personalutbildning: Uppdragsverksamhet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

I 000 

I 000 
I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för produktion och 

distribution m. m. av generell statlig personalutbildning. personaladmini

strativ konsultation. utvecklingsarbete som bedrivs på uppdrag av annan 
myndighet och bistånd till myndigheterna vid planering och utformning av 

deras personalutbildning samt driften av statens kursgård Sjudarhöjden. 

Omslutningen beräknas komma att uppgå till 40900000 kr. under budget

året 1982/83 och 42 900 000 kr. under budgetåret 1983/84. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Personaladministration och persunalwhildning: Uppdrags

verksamhet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 

I OOOkr. 

}' 8. Statens arbetsmarknadsnämnd 

1981/82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

18056054 

20270000 
20344000 

Statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) är central förvaltningsmyn
dighet för arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen och efter särskilt 
beslut av regeringen för frågor som rör statligt reglerade anställningar i 
övrigt, allt i den mån detta inte ankommer på annan myndighet. 

SAMN får inom sitt verksamhetsområde även bistå riksdagen och dess 
myndigheter. 

SAMN har vidare till uppgift att verka för att arbetsmarknadsfrågor 
inom statsförvaltningen handläggs på ett ändamålsenligt och planmässigt 
sätt. SAMN skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarknaden. 

Chef för SAMN är en generaldirektör. Inom SAMN finns en avdelning 
för utveckling och drift, en enhet för jämställdhets- och personal be hovsfrå

gor samt en administrativ enhet. 

1982/83 

Personal 93 

Anslag 
Förvaltningskostn. 16935000 

(därav lönekostn.) (13 870000) 
Lokalkostnader 2335000 
Engångsanvisning I 000000 

20270000 

Beräknad ändring 1983/84 

SAMN 

+4 

+1350000 
(+ 886000) 
+ 825000 

+2175000 

Före
draganden 

+ 249000 
(+ 137000) 
+ 825000 
-I 000000 

+ 74000 
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Statens arbetsmarknadsnämnd 
I. Pris- och löneomräkning m. m. 396000 kr. 
2. Tillskott av lönemedel motsvarande tre handläggartjänster ( +439000 

kr.) samt en assistenttjänst ( + 1010.00 kr.). 
3. Tillskott av expensmedel för ADB-verksamhet (+286000 kr.). 
4. Tillskott av medel för lokalkostnader p. g. a. flyttni!lg ( + 592 000 kr.). 
5. Tillskott av vissa lönemedel som dragits in för budgettåret 1982/83 till 

följd av att arbetsvårdsärenden för kommunalt anställda med statligt regle
rade löner skall handläggas av huvudmännen själva ( + 335 000 kr.). 

6. Ökade kostnader för post och telefon ( + 26 000 kr.). 
7. Bibehållande av engångsanvisning för främjande av vissa åtgärder för 

arbetshandikappade(+ I 000000 kr.) 

Föredragandens öven•äganden 

Det omfattande besparings- och rationaliseringsarbete som pågår inom 
statsförvaltningen ställer stora krav på att den centrala omplaceringsverk
samheten fungerar effektivt. Utvecklingen under de senaste åren har inne
burit att antalet övertalighetsärenden har ökat. Även antalet arbetsvårds
ärenden har ökat, dock inte i samma omfattning. Detta har medfört en 
växande arbetsvolym för statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN). En viss 
avlastning sker dock genom riksdagens beslut med anledning av föregåen
de års budgetproposition att arbetsvårdsåtgärder för bl. a. kommunalt an
ställda med statligt reglerade tjänster fr. o. m. den 1 januari 1983 skall 
ombesörjas av huvudmännen själva. 

Det är från både personalpolitisk och arbetsmarknadspolitisk synpunkt 
angeläget att nödvändiga omställningar kan planeras långsiktigt. Det är 
viktigt att SAMN kan biträda myndigheterna med kunskap och konstruk
tiva lösningar på ett tidigt stadium i planeringen av personalrörlighetsåt
gärder. 

Jag har mot denna bakgrund vid min beräkning av SAMN:s anslag för 
budgetåret 1983/84 inte beräknat någon besparing enligt huvudförslaget. 
Jag har inte heller beräknat någon minskning av anslagsmedlen till följd av 
att arbetsvårdsåtgärder för bl. a. kommunalt anställda med statligt reglera
de tjänster, som tidigare utförts av SAMN, fr. o. m. I januari 1983 skall 
ombesörjas av huvudmännen själva. Jag räknar med att SAMN härigenom 
får möjlighet att förstärka den centrala omplaceringsverksamheten. 

Sedan år 1976 har statliga myndigheter upprättat planer för sitt jäm
ställdhetsarbete. 1980 års jämställdhetslag understryker denna skyldighet. 
SAMN prioriterar i sitt jämställdhetsarbete åtgärder dels för att bredda 
kvinnors arbetsmarknad, dels för att få fler kvinnor i högre tjänster, dels 

· för att förändra attityder till det som traditionellt anses som manligt eller 
kvinnligt i yrkesval och arbetsuppgifter. Regeringen har genom särskilda 

uppdrag inom dessa områden gett möjligheter till fördjupade insatser för 
att få fram metoder och konkreta modeller och exempel för sådana åtgär-



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 108 

der. Jag vill i sammanhanget också erinra om att jag nyss vid min föredrag
ning av anslaget F 6. Personaladministration och personalutbildning: För
valtningskostnader anmälde min avsikt att föreslå regeringen att uppdra åt 
SIPU att utarbeta en handläggarutbildning för assistentpersonal (motsv .). 

Under innevarande budgetår disponerar SAMN särskilda medel (I milj. 
kr.) för sådana kostnader för jämställdhetsarbete som normalt inte kan 
anses ingå i myndigheternas uppgifter och som de saknar medel för. 
Medlen anvisas myndigheterna efter prövning av SAMN i varje enskilt 
fall. Jag har beräknat medclsbehovet för budgetåret 1983/84 till oförändrat 
1 milj. kr. SAMN har regeringens uppdrag att undersöka möjligheterna för 
kvinnor att behålla och vidareutveckla sina arbetsuppgifter i en arbets
marknad som präglas av stark strukturomvandling. För detta ändamål får 
SAMN under innevarande budgetår använda 150000 kr. av tilldelade me
del. Samma ordning bör gälla under budgetåret 1983/84. Liksom under 
innevarande budgetår bör medlen försöksvis även kunna användas för att i 
några fall kunna betala en del av lönekostnaderna för de praktikanter som 
är beredda att välja ett otraditionellt yrke. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens arbetsmarknadsnämnd för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 20344000 kr. 

F 9. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

119377699 
116000000 
76000000 

Anslaget får användas till kostnader för avlöningsförmåner, utbildning 
m. m. när en arbetstagare med statlig anställning till följd av ett arbetshan
dikapp inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande organisation 
och därför måste sjukpensioneras, om inte omskolning eller någon annan 
form för arbetsvård kommer till stånd. Anslaget kan även användas när en 
arbetstagare på grund av att en statlig verksamhet omlokaliseras eller 
omorganiseras inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande orga
nisation, om inte omskolning eller andra särskilda åtgärder kommer till 

stånd. 
Vidare kan anslaget användas när en arbetstagare efter sjukpensionering 

erhåller arbetsvård i den formen att han försöksvis uppehåller en ny 

anställning inom gällande organisation. 
Anslaget får användas endast övergångsvis till dess att frågan om an

ställning har lösts på ett mer slutgiltigt sätt. Därefter skall egna medel 

utnyttjas. 
Bestämmelser i ämnet återfinns i förordningen (1979: 518) om arbetshan-
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dikappade i statligt reglerad anställning m. m. och i omplaceringsförord
ningen (1974: 1006, ändrad 1979: 580). 

I fråga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets om
råde bestrids kostnaderna av medel som anvisas under fjärde huvudtiteln. 

Statens arbetsmarknadsnämnd 

Anslaget reduceras till följd av riksdagens beslut att arbetsvårdsåtgärder 
för bl. a. kommunalt anställda med statligt reglerade tjänster fr. o. m. den I 
januari 1983 skall ombesörjas av huvudmännen själva. Den del av anslaget 
för budgetåret 1982/83 som bekostar statlig verksamhet beräknas till 
69 000 000 kr. . 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1983/84 till 76 milj. kr. 
Jag har därvid tagit hänsyn dels till att arbetsvårdsåtgärderna för bl. a. 
kommunalt anställda med statligt reglerade tjänster fr. o. m. den I januari 
1983 skall ombesörjas av huvudmännen själva, dels till att ärendetillström
ningen beräknas öka. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för 
budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 76000000 kr. 

F 10. Statens förhandlingsråd 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1972000 
. 2176000 

2082000 

Statens förhandlingsråd (FHR) samordnar och genomför förhandlingar 
enligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kol
lektivavtal, i den mån förhandlingarna avser frågor som förbereds inom 
regeringskansliet för beslut av riksdagen, regeringen eller statsråd och som 
inte syftar till kollektivavtal. FHR svarar vidare för information enligt 
nämnda lag eller kollektivavtal i dessa frågor. 

Chef för FHR är en generaldirektör. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

FHR Före-
draganden 

Personal 9 -1 

Anslag 
Förvaltningskostn. 1845000 -75000 -125000 

(därav lönekostn.l (I 763000> (-44000) (-105000) 
Lokalkostnader 331000 +31000 + 31000 

2176000 -44000 - 94000 
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Statens förhandlingsråd 

I. Pris- och löneomräkning 37 000 kr. 

2. De besparingar som FHR enligt det obligatoriska huvudförslaget har 

redovisat innebär att medlen för förvaltningskostnader minskas med mot

svarande två procent av budgetomslutningen (-44000 kr.). 

3. FHR har som tilläggsalternativ redovisat en besparing på ca sex 
procent genom att en tjänst kan dras in (-146000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

FHR föreslår att anslagsberäkningen sker enligt ett tilläggsalternativ 

som innebär att en sexprocentig besparing för de tre närmaste budgetåren 

görs på anslaget för budgetåret 1983/84. Det kan ske genom indragning av 

en tjänst. En besparing enligt huvudalternativet, som i FHR:s fall motsva

rar indragning av en tredjedels handläggartjänst, skulle medföra praktiska 

svårigheter. Någon ytterligare minskning av övriga anslagsposter bedöms 

inte vara möjlig. 

Jag har beräknat anslaget för nästa budgetår med utgångspunkt i det 

föreslagna tilläggsalternativet. 

Jag vill erinra om att FHR:s organisation minskas med en tjänst också 

under innevarande budgetår (jfr prop. 1981/82: 100 bil. 11). Enligt min 

mening torde möjligheterna att åstadkomma ytterligare besparingar efter 

budgetåret 1983/84 inom ramen för FHR:s nuvarande organisation inte 

kunna ske utan betydande svårigheter. FHR är redan nu hänvisat till att 

vid arbetstoppar låna in personal från andra myndigheter. Mot denna 
bakgrund bör FHR:s verksamhet ses över. Bl. a. bör möjligheterna prövas 

att finna lämpliga, alternativa organisationsformer för den informations

och förhandlingsverksamhet som FHR bedriver. Jag avser att återkomma 

till regeringen i denna fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens förhandlingsråd för budgetåret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 082 000 kr. 

F 11. Bidrag till stiftelsen Statshälsan 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

109460400 

133199000 

174930000 

Från anslaget utgår bidrag till Statshälsan i enlighet med avtal mellan 

statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer om 

statlig företagshälsovård m. m. För budgetåret 1983/84 skall enligt avtalet 

till Statshälsan utgå 119000000 kr. Beloppet skall i samband med att 
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medlen anvisas stiftelsen omräknas utifrån förändringar i konsumentpris
index med utgångspunkt från prisförhållandena under januari 1979. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till stiftelsen Statshälsan för budgetåret 1983/84 anvi

sa ett förslagsanslag av 174 930 000 kr. 

F 12. Statens arbetsmiljönämnd 

Nytt anslag (förslag) 961000 kr. 

Parterna på den statliga arbetsmarknaden träffade den 16juni 1982 ett 
avtal med hemställan till regeringen om inrättande av en ny myndighet, 
statens arbetsmiljönämnd. fr. o. m. I juli 1982. Avtalet den 19 februari 1979 
om statens arbetsmiljönämnd (prop. 1978/79: 133, AU 1978/79: 30, rskr 
1978/79: 294) upphörde att gälla fr. o. m. samma tidpunkt. Avtalet har 
godkänts av regeringen efter hörande av riksdagens lönedelegation. 

Regeringen har genom förordning (1982: 759) utfärdat instruktion för 
arbetsmiljönämnden. Den nya nämnden består av sex ledamöter. De för
ordnas av regeringen, tre av dem efter förslag av de statsanställdas huvud
organisationer. För beslut av nämnden krävs att samtliga ledamöter är 
ense. 

I den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, skall nämnden 
inom statsförvaltningen bl. a. främja utvecklingen av arbctsmiljöverksam
heten, ge ut information samt meddela föreskrifter och råd som rör arbets
miljöverksamheten. Nämnden skall vidare vara fackansvarigt organ för 
innehållet i den partsgemensamma utbildningen inom arbetsmiljöområdet 
och på begäran av arbetarskyddsfonden yttra sig över myndigheternas och 
arbetstagarorganisationernas ansökningar till fonden om medel för arbets
miljöutbildning och arbetsmiljöforskning. 

Hos nämnden finns ett kansli. 
Jag beräknar medelsbehovct för nästa budgetår till 961 000 kr. för arbets

miljönämndens verksamhet. 
Jag vill i sammanhanget erinra om att kansliresurser för den tidigare 

arbetsmiljönämnden har tillhandahållits av statens arbetsgivarverk. För 
innevarande budgetår har således medel beräknats under åttonde huvudti
telns förslagsanslag F 1. Statens arbetsgivarverk. Fr. o. m. budgetåret 
1983/84 bör ett nytt, förslagsvis betecknat anslag, benämnt Statens arbets
miljönämnd, föras upp i statsbudgeten under trettonde huvudtiteln. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1983/84 anvisa ett 
förslagsanslag av 961 000 kr. 
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F 13. Utbildning av högre chefer inom statsförvaltningen 

I 982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

6000000 
6540000 

112 

Från !inslaget betalas utgifterna för planering och genomförande av 
centrala kurs~r för verkschefer och deras ställföreträ<;lare samt för centrala 
im;ats~r i sambanci med myndighetsintem utbilqning för i första hand 

chefer på byråchefsnivå. 
En redogön;lse för 4t!:>ildningens inriktning m. m. har tidigare lämnats i 

prop. 1981/82: 100, bjl. 3 (Gemensamma frågor). Jag har beräknat anslags
behovet för budgetåret 1983/84 till 6 540 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagep 
att till Utbildning av högre chefer inom statsförvaltningen för bud

getåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 6 540 000 kr. 

F 14. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

882471 
150000 
150000 

Från anslaget betalas utgifter för ersättning och belöning i förslagsverk
samheten i den utsträckning beslut härom meddelas av statsförvaltningens 

centrala förslagsnämnd, 
Statens arbetsgivarverk samt SACO/SR, SF och TCO-.S har den 29 april 

1981 slutit avtal om förslagsverksamhet hqs statliga myndigheter. 

Statsförvaltningens centrala förslag.rnämnd 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1983/84 till 150 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag godtar centrala förslagsnämndens anslagsberäkning för nästa bud

getår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss förslagsverksamhet m. m. för bu<;lgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 150000 kr. 

f 15. Vissa skadeersättningar m. m. 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

100000 
100000 

Från anslaget betalas bl. a. ersättningar som staten har att utge på grund 
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av skadeståndsskyldighet och som avser fall där förmånstagaren inte inne
har eller har innehaft statligt reglerad anställning. Anslaget bör föras upp 
med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa skadeersättningar m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsansl~g av 100000 kr. 

8 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. BilaRll 15 
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G. STATISTIK M. M. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån !SCB) är central förvaltningsmyndighet för den 
statliga statistikproduktionen och har hand om huvuddelen av denna. 
Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom sta
tistikområdet. Det åligger centralbyrån att utföra vissa intermittenta un
dersökningar, dvs periodiskt återkommande undersökningar. och att göra 
långsiktiga utbildnings- och yrkesprognoser. Centralbyrån för vissa cen
trala register som äktenskapsregistret, centralt företagsregister, lantbru
kets företagsregister och andra register som behövs för verksamheten. 
SCB skall inom sitt kompetensområde i mån av resurser åta sig uppdrag 

från statliga och kommunala myndigheter. SCB får även åta sig sådana 
uppdrag från enskilda uppdragsgivare. Uppdragsverksamheten skall vara 
ekonomiskt självbärande. 

SCB leds av en styrelse. C:hef för centralbyrån är en generaldirektör. 
Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar med följande benämning: 
avdelningen för areell statistik, företagsstatistik, individstatistik, planering 
och samordning, central administration, system och information samt 
driftavdelningen. Avdelningarna är i sin tur organiserade på enheter. Till 
centralbyrån är också knutet ett vetenskapligt råd samt ett antal nämnder. 

Verksamheten vid SCB bedrivs i Stockholm och i Örebro. Till Örebro 
har förlagts huvuddelen av driftavdelningen med datamaskincentral, cen
tralen för manuell databehandling och intervjuarenhet. Den I juli 1982 
fanns vid centralbyrån som helhet 2 000 (exkl långtidstjänstlediga) anställ
da, varav 847 personer i Örebro samt 251 intervjuare fördelade över 

landet. 
SCB har anslag i programtermer. Följande programindelning gäller t v. 
1 . Statistik, register och prognoser 
2. Uppdragsverksamhet 
Programmet Statistik, register och prognoser indelas i följande delpro-

gram. 
1. Extern samordning 
2. Jordbruk och skördeskadeskydd m m 

3. lndustriverksamhet 
4. Handel, servicenäringar och priser 
5. Bostäder, andra byggnader och fastigheter 
6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

7. Arbetsmarknad 
8. Befolkning och hushåll 
9. Rätts- och socialväsende 

10. Utbildning, forskning och kultur 
11. Befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoser 
12. Bibliotek och information m m 
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13. Arkiv och gemensamma databaser mm 
14. Standardisering och gemensam metodutveckling 
15. Folk- och bostadsräkning 1980 
Medel för SCB:s verksamhet anvisas för budgetåret 1982/83 under föl-

jande anslag. 

Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 
Statistiska centralbyrån: U ppdragsverksamhet 
Folk- och bostadsräkning 1980 

Anslag 1 är ett förslagsanslag för finansiering av program 1 med undan
tag för de delar av programmet som finansieras av anslag från utbildnings
och jordbruksdepartementens huvudtitlar resp anslag 3. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag och tas upp med ett formellt belopp på 
1000 kr. Under anslaget redovisas intäkter och kostnader för SCB:s upp
dragsverksamhet (program 2). Anslaget får i princip inte belastas. För att 
lösa tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem inom uppdragsverk
samheten samt för att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar SCB 
en rörlig kredit i rikgäldskontoret på 12 milj kr. 

Anslag 3 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av program 1 
som avser 1980 års folk- och bostadsräkning. 

G 1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1981182 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

251849000 
259080000 
264360000 

Programmet Statistik, register och prognoser avser statistikproduktion, 
samordning av den statliga statistiken, förande av vissa centrala register, 
prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område, mm. SCB har i 
sin anslagsframställning delat in verksamheten under programmet, för
utom enligt delprogramindelningen, i löpande verksamhet, intermittenta 
undersökningar och utvecklingsarbete. Den löpande verksamheten omfat
tar löpande statistikproduktion, registerarbete och prognosarbete. Till in
termittenta undersökningar räknar SCB större undersökningar, som i regel 
återkommer med viss periodicitet. Till utvecklingsarbete hänförs dels pro
jekt som syftar till att planera utformningen av ny statistik och nya meto
der, dels projekt som avser mera omfattande förändringar och anpassning
ar av den existerande statistikproduktionen. Utvecklingen inom delpro

grammen framgår av följande sammanställning. 
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Delprogram 1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Anvisat Beräknar 

SCB Före-
I 000-tal kronor draganden 

I. Extern samordning 3040 2601 2751 2738 
2. Jordbruk och skörde-

skadeskydd mm 50133 50542 51960 51843 
Därav under IX huvudtiteln (40 291) (36 878) (38037) (37964) 

3. lndustriverksamhet 17 376 19284 19619 19570 
4. Handel, servicenäringar och priser 23 I07 20788 21308 21232 
5. Bostäder, byggnader och andra 

fastigheter 15072 15809 15082 15042 
6. Samhällsekonomi och offentlig 

förvaltning 29425 32580 34120 33 549 
7. Arbetsmarknad 36247 36375 37135 37038 
8. Befolkning och hushåll 24891 28816 27092 27 530 
9. Rätts- och socialväsende 143!0 14471 14636 14584 

10. Utbildning, forskning och kultur 18151 18587 19602 19545 
11. Befolknings-. yrkes- och 

utbildningsprognoser 6744 7293 7438 74IO 
12. Bibliotek och information m m 10991 JO 104 10429 10241 
13. Arkiv och gemensamma data-

baser mm 8764 11901 12301 12263 
14. Standardisering och gemensam 

metodutveckling 25969 16497 16927 16874 
15. Folk- och bostadsräkning 1980 18097 7500 5 350 2500 
Ofördelade kostnader 4035 3 063 2739 2739 

Summa kostnader 306352 296211 298489 294698 

Avgår intäkter 58388 47631 46316 43 393 1 

Tillkommer kostnaden för 
följesedelsbunden post 3 885 10500 10500 10500 
Övrigt 5 3602 25553 

Anslag totalt 251849 259080 268033 264360 

1 Häri ingår 2.5 milj kr från anslaget Folk- och bostadsråkning 1980 under trettonde 
huvudtiteln, 38,0 milj kr från anslaget Administration av permanent skördeskade
skydd m m under nionde huvudtiteln samt 190000 kr från åttonde huvudtiteln. 
Vidare utgör 2,7 milj. kr. ersättning till SCB från socialstyrelsen. byggnadsstyrelsen 
och skolöverstyrelsen för vbsa kostnader för det gemensamma biblioteket i kvar
teret Garnisonen. 
2 SCB förordar en omfördelning av besparingarna mellan åren 1983/84. 1984/85 och 
1985/86. För 1983/84 föreslås 0% i besparing. 
3 SCB medges en omfördelning av besparingarna med I% för 1983/84 och 2 resp. 
3% för åren 1984/85 och 1985/86. 

Statistiska centra/byrån 

Det övergripande målet för SCB:s verksamhet är att samhällets behov 
av statistik skall tillgodoses effektivt och till rimliga kostnader. SCB utför 
själv en stor del av den statliga statistikproduktionen och har dessutom en 
allmänt samordnande funktion inom statistikområdet. 

SCB gör bedömningen att det kommer att behövas ny eller förändrad 
statistik särskilt för områdena levnadsförhållanden. fördelningsfrågor och 
transfereringar, energi, naturresurser och miljö, offentliga sektorn samt 

arbetsmarknaden. 
SCB avser att i ökad utsträckning inrikta planeringen mot övergripande 

statistikområden för att kunna ge helhetsbilder för olika problem- eller 
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användningsområden. Den statistiska informationen behöver dessutom 
anpassas till behovet av underlag för utvärdering, omprövning och rationa
lisering av olika aktiviteter i samhället. 

SCB:s möjligheter att skapa handlingsutrymme genom rationaliseringar 
minskar efter hand som verkets resurser skärs ner. Förutsättningarna att 
skapa utrymme för helt ny statistik är enligt SCB små i den mån detta 

måste ske genom nedläggning av befintlig statistik. De löpande konsu
mentkontakterna som SCB har visar också att den statistik som nu produ
ceras till helt dominerande del fyller väsentliga behov i samhället. SCB 
kommer emellertid också framöver att prioritera satsningar på generell 
metodutveckling samt produktions- och organisationsöversyner med sikte 
på att möjliggöra fortsatta rationaliseringar och besparingar. 

SCB pekar på att antalet anställda har successivt minskat under senare 
år. Samtidigt med besluten om besparingar inom den löpande verksamhe
ten har stora intermittenta undersökningar. som folk- och bostadsräkning 
1980, genomförts. Detta har medfört att effekten av de beslutade bespa
ringarna inte varit större än att verket kunnat klara personalminskningen 
genom naturlig avgång samt en aktiv personaladministrativ planering. 

Under de närmaste åren kommer emellertid minskningen av resursbeho
ven av de intermittenta undersökningarna att förstärkas av de besparings
krav statsmakterna lagt fast. Den minskning av antalet anställda som 
därför kan väntas bli nödvändig under långtidsbudgetperioden är avsevärt 
större än vad som gällt tidigare. 

SCB anser att besparingarna därför måste, så långt som möjligt, anpas
sas till det handlingsutrymme verket har genom s k naturlig avgång, dvs 
pensionsavgångar och andra externa avgångar. 

SCB:s bedömningar pekar på att budgetåren 1983/84 och 1984/85 kan 
väntas bli betydligt besvärligare för verket än de två därefter följande åren. 
SCB menar att det är självklart att de möjligheter till omfördelning av 
besparingarna under de närmaste tre åren som nu ges i regeringens anvis
ningar för myndigheternas anslagsframställningar också utnyttjas för 
SCB:s del. SCB förordar att ingen besparing genomförs under budgetåret 
1983/84 samt att två resp fyra procents besparing tas ut under budgetåren 
1984/85 och 1985/86. 

Även om SCB förordar ett lägre besparingsalternativ har verket i enlig
het med regeringens anvisningar redovisat ett tvåprocentigt besparings
alternativ. För program 1 innebär detta en volymmässig begränsning med 
fyra procent om hänsyn även tas till förändringar i de intermittenta under
sökningarna. 

Verket framför ett fåtal förslag till utbyggnader eller förändringar av 

statistikproduktionen, som det enligt användarnas bedömning är synnerli
gen angeläget att kunna realisera. Dessa är: 
- viss utbyggnad av dödsorsaksstatistik 
- utbyggnad av inkomst- och förmögenhetsstatistiken. 
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För att kunna finansiera dessa utbyggnadsförslag är SCB beredd att göra 
motsvarande besparing genom att avveckla den manuella delen av inteck
ningsstatistiken. 

SCB för därutöver fram anmälan om utbyggnader inom områden som 
verket efter kontakter med användarna bedömer ha hög prioritet. Verket 
har mot bakgrund av regeringens anvisningar inte tagit upp dessa föränd
ringar i budgetförslaget 1983/84, eftersom ytterligare förslag till besparing
ar som motsvarar kostnaderna för utbyggnaderna inte har kunnat tas fram 
inom SCB. Verket har dock ansett det angeläget att informera statsmak
terna om de krav på fortsatt utbyggnad av statistikproduktionen som finns 
hos användarna. Detta syns särskilt angeläget med hänsyn till statistikens 
instrumentella roll i samhället. Den instrumentella rollen motiverar att 
dessa möjligheter till förbättringar av statistiken i en prioritering ställs mot 
andra insatser inom det område statistiken i fråga i första hand skulle 

. komma att betjäna. SCB:s förslag till anmälan omfattar totalt sex olika 
statistikprodukter till ett belopp om ca 3, I milj kr. 

SCB beräknar för budgetåret 1983/84 en anslagsökning med 3,6 milj kr 
till följd av pris- och löneomräkning, förändringar av de intermittenta 
undersökningarna samt ett tvåprocentigt besparingskrav. Ökningen av 
anslaget blir 8,9 milj kr vid det av SCB förordade lägre besparingsalternati
vet. 

1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Anvisat Beräknar 

SCB Före-
I 000-tal kronor draganden 

Löpande verksamhet 222232 227 901 228 771 225928 
Intermittenta undersökningar 6576 4 779 2365 2365 
Ut vecklingsarbete 15121 15900 15900 15900 
Övrigt 1 7920 10500 20997 20167 

Summa 251849 259080 268033 264360 

1 Pris- och löneomräkning, vissa ofördelade kostnader m m. 

Under de olika delprogrammen begär SCB - utöver pris- och löneom
räkning av medel för pågående verksamhet - medel för förändringar av 
verksamheter enligt följande redovisning. Denna redovisning bygger på 
två procents besparingsalternativet. Även anmälda utbyggnader utöver 
budgetförslaget redovisas under varje delprogram. 
Rationaliseringsåtgärderna har likartad karaktär under alla delprogram
men. Åtgärderna är främst utökad ADB-användning och förbättrade pla
neringsrutiner. I det följande redovisas därför under varje delprogram 
endast storleksordningen av rationaliseringsarbetet samt vilka produkter 

som berörs. 
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1. Extern samordning 

SCB beräknar att medelsbehovet för delprogrammet ska vara oförändrat 
under 1983/84 jämfört med 1982/83. 

Utvecklingsarbetet avseende kommunöversikter planeras fortsätta. Syf
tet är att tillgodose behovet av allmän information om kommuner och 
särskilt ge underlag för jämförelser mellan kommuner. Provproduktion 

planeras under 1983/84. 

2. Jordbruk och skördeskadeskydd mm 

SCB beräknar att besparingar på 245 000 kr ska kunna genomföras 
huvudsakligen med hjälp av rationaliseringar. 

Ändringar i SCB:s årsväxtrapportering har aktualiserats genom att sta
tens jordbruksnämnd har påbörjat regelbunden verksamhet med väder
leksbaserade skördeprognoser. På sikt kan eventuellt de uppgifter som 
SCB nu samlar in fångas upp på annat sätt. Vissa uppgifter kan redan i dag 
utgå och medför att kostnaderna för årsväxtrapporterna minskar med 

30000 kr. 
Den intermittenta undersökningen av jordbrukarnas tillgångar och 

skulder slutförs under 1982/83. Anslagsbehovet minskar planenligt med 
456000 kr. 

En undersökning av förbrukningen av drivmedel och eldningsoljor mm i 
jordbruket har genomförts med treårsintervall sedan 1978. Nästa under
sökning ska planenligt genomföras 1984 och avse 1983. Kostnaderna för 
undersökningen har beräknats till 420000 kr. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet präglas av en fortsatt satsning 
för att tillgodose behoven av statistik inom miljö-. markanvändnings- och 
naturresursområdena. 

3. Industriverksamhet 

Besparingar på 475 000 kr beräknas kunna erhållas genom olika rationali
seringsåtgärder. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet kommer främst att inriktas på 
åtgärder för att snabba upp redovisningen, minska kostnaderna för den 
löpande verksamheten samt öka bearbetningsgraden. Inom det energista
tistiska området fortsätter samordningsinsatser bl a vad gäller begrepp och 
definitioner. 

4. Handel, servicenäringar och priser 

SCB beräknar att kostnaderna för delprogrammet ska kunna sänkas med 
530000 kr genom olika rationaliseringsåtgärder. Besparingarna uppnås 
genom dels samordningsåtgärder mellan SCB och SPK beträffande konsu
mentprisindex dels. genom ökad användning av ADB. 

Den regionala redovisningen av omsättningen inom varuhandeln som 
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tom 1980/81 togs fram årligen ska planenligt tas fram 1983/84. Den inter
mittenta utbyggnaden har av SCB kostnadsberäknats till 160000 kr. 

Utvecklingsarbetet kommer till stora delar att inriktas på ytterligare 
rationaliseringsåtgärder och på att tillgodose informationsbehovet rörande 
den privata tjänstesektorn. 

5. Bostäder, andra byggnader och fastigheter 

Genom rationaliseringsåtgärder inom delprogrammet beräknas en be
sparing på 345 000 kr kunna genomföras. 

SCB genomför under budgetåren 1982/83 och 1983/84 en utvidgad bo
stads- och hyresundersökning. För att slutföra arbetet med produktion och 
publicering erfordras 465 000 kr under 1983/84, vilket innebär ett minskat 
medelsbehov med 625 000 kr. 

Arbetet med statistikproduktion i anslutning till 1981 års allmänna fastig
hetstaxering avslutas under budgetåret 1982/83. Medelsbehovet 1983/84 
minskar därför planenligt med 347 000 kr. 

Inom delprogrammets utvecklingsarbete planeras fortsatt arbete med 
utveckling av fastighetsprisindex samt en översyn av innehållet i moderni
seringsstatistiken. Vidare inriktas arbetet på att bättre tillgodose behovet 
av energistatistik inom bostadssektorn och på att åstadkomma en mer 
aktuell information om bostadskostnadernas utveckling. 

6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

Genom rationaliseringsåtgärder beräknas kostnaderna för delprogram
met kunna minska med 620000 kr. Rationaliseringsarbetet avser bl a den 
löpande produktionen av centrala företagsregistret, finansstatistiken samt 
nationalräkenskaperna. 

I det centrala företagsregistret (CFR) har SCB tidigare utnyttjat riksför
säkringsverkets (RFV:s) uppgifter om arbetstimmar omräknat till årsver
ken som storleksmått i registret. From 1982 kommer RFV inte längre att 
infordra uppgifter om arbetstimmar. Som en ersättning för det nu använda 
storleksmåttet planeras att ett storleksmått baserat på kontrolluppgifterna 
skall tas fram och tillämpas from hösten 1983. Omläggningen till ett nytt 
storlcksmått medför kostnadsökningar med 210000 kr varav 100000 kr är 
engångskostnader för 1983/84. 

SCB har på uppdrag av betalningsbalansdelegationen sedan 1977 årligen 
genomfört enkätundersökningar över företagens export och import av 
tjänster. I samråd med betalningsbalansdelegationen föreslår SCB att des

sa enkäter from årgång 1982 blir finansierade med anslag till SCB. Enkä
ten utgör bl a underlag för mätning av företagens export och import av 
tjänster i de årliga betalningssammanställningarna. Den årliga kostnaden 
för enkäten är 460 000 kr. 

Inom utvecklingsarbetet fortsätter arbetet med att bygga upp konjunk
turtidsseriedatabas samt att utveckla metoder för att analysera tidsserier. 
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Utvecklingen av ett nytt CFR-system fortsätter i riktning mot det förslagna 
basregistret. Vidare förbättras den kortperiodiska betalningsbalansstatisti
ken och information om företagen genom bl a rensning av uppgifter från 
inflationens effekter. Utvecklingsarbetet inom nationalräkenskaperna 
avses bl a omfatta ins~tser som höjer kvaliteten inom kvartalsberäk
ningarna. Arbetet med samordning och utveckling av statistiken över 
offentliga sektorn planeras fortsätta. 

7. Arbetsmarknad 

Fortsatta rationaliseringsåtgärder inom den företagsbaserade delen av 
delprogrammet beräknas medföra besparingar på 410000 kr. 

Utvecklingsarbetet inom den företagsbaserade arbetsmarknadsstatisti
ken koncentreras på att fullfölja utredningen om ett samordnat utnyttjande 

av det skatteadministrativa materialet. Pågående arbeten med att rationali
sera, samordna och utveckla löne- och sysselsättningsstatistiken planeras 
fortsätta. Översynen och revideringen av innehåll och definitioner i ar
betskraftsundersökningarna (AKU) fortsätter. Omläggningen av under
sökningarna beräknas kunna ske under 1983/84. 

8. Befolkning och hushåll 

Besparingar på 895 000 kr beräknas kunna uppnås genom rationalise
ringsåtgärder. minskade insatser för processunderhåll och utveckling. 

SCB föreslår att inkomstfördelningsundersökningarna kompletteras 
med vissa förmögenhetsuppgifter från självdeklarationerna samt bättre 
anpassas till föreliggande analysbehov och behov av underlag vid utveck
ling av modeller för beskrivning av offentlig konsumtion, transfereringar 
och skatter samt hushållens ekonomiska situation. För ändamålet beräk
nas 125 000 kr kunna omfördelas från delprogram 9. 

Arbetet med 1982 års valstatistik beräknas komma att avslutas i början 
av budgetåret 1984/85. Medelsbehovet minskar planenligt 1983/84 med 
2239000 kr. 

SCB har erhållit medel för att ta fram en fördjupad levnadsnivåstatistik 
om jordbrukare och jämförbara grupper. Medelsbehovet ökar planenligt 
med 575000 kr budgetåret 1983/84. 

Arbetet med att utarbeta livslängdstabeller för 1971-80 samt göra sam
manfattning av befolkningsutvecklingen 1971-80 slutförs under 1982/83. 

Medelsbehovet för 1983/84 minskar därför med 320000 kr. 
Utvecklingsarbetet inom delprogrammet inriktas på olika fortsatta insat

ser för att utveckla statistik som belyser människors levnadsförhållanden, 

arbetsmiljö, inkomstfördelning och transfereringar. Ökade insatser plane
ras för att åstadkomma förbättrad samordning av individstatistiken med 
särskild inriktning på förbättringar av möjligheterna till jämförelser och 
sammanställningar av material från olika källor. Vidare planeras insatser 
för utveckling av s k fördelningsmodeller som gör det möjligt att enklare. 
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snabbare och billigare än fn ta fram underlag för planering och utvärdering 
av effekter av förändringar i skatte- och bidragssystemen. 

SCB anmäler ett medelsbehov under 1983/84 på 1850000 kr för återin
förande av partisympatiundersökningarna i samma utformning som före 
nedläggningen dvs med tre undersökningar samt en metodundersökning 
under valår och två undersökningar övriga år. Detta innebär att under 
budgetåret 1983/84 skulle en undersökning genomföras i november 1983 

och en i maj 1984. 
SCB anmäler vidare ett medelsbehov på 525000 kr budgetåret 1983/84 

för miljöstatistisk årsbok - arbetsmiljön. För budgetåret 1984/85 och 
1985/86 beräknas kostnaderna till 250000 kr per år. En första provutgåva 
av årsboken har utarbetats av SCB på uppdrag av miljödatanämnden. Vid 

remiss av utgåvan framkom att ett stort behov finns av sådana samman
ställningar av befintlig statistik om arbetsmiljön. SCB föreslår att en ny 
miljöstatistisk årsbok med inriktning på arbetsmiljön publiceras under 
1983/84 och därefter vart tredje år. 

9. Rätts- och socialväsende 

Besparingar på 370000 kr beräknas kunna genomföras 1983/84 genom 
rationaliseringar och vissa omprioriteringar. 

Beträffande dödsorsaksstatistiken har efterfrågan på uppgifter om död
lighet och dödsorsaker uppdelat på regional nivå ökat starkt under senare 
tid. SCB föreslår att ett system för att kunna följa dödlighetsutvecklingen 
och dödligheten i olika dödsorsaker för olika geografiska områden byggs 
upp med hjälp :i.v den löpande dödsorsaksstatistiken. De löpande kostna
derna för systemet beräknas till 125 000 kr. 

SCB föreslår nedläggning av den manuella delen av inteckningsstatisti
ken from redovisningsåret 1983. Konsumentkretsen är starkt begränsad 
och informationen kan tas fram på uppdragsbasis för huvudkonsumenter
nas räkning. Den årliga besparingen beräknas till 250000 kr. SCB föreslår 
att denna besparing finansierar föreslagna förbättringar av inkomstfördel
ningsundersökningarna samt utbyggnaden av dödsorsaksstatistiken. 

Utvecklingsarbetet präglas i huvudsak av insatser för att tillgodose olika 
behov av underlag för de reformarbeten som pågår inom det sociala områ
det. Bl a har arbeten inletts med uppbyggnad av en planeringsdatabas för 

socialsektorn. 
SCB anmäler behov av två specialundersökningar avseende socialtjäns

ten nämligen en avseende fritidsverksamhet för barn och ungdom och en 
angående faktorer som styr behovet av socialbidrag. Enligt förslaget om 
socialtjänststatistiken skulle sådana specialundersökningar kunna kom
plettera den årliga statistiken över socialtjänster. 

Undersökningen om fritidsverksamhet för barn och ungdom skall belysa 
hur man i kommunerna satsar på en väsentlig del av den förebyggande 
verksamheten för barn och ungdom. Som framhållits i förslaget till social-
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tjänststatistik bör undersökningen genomföras med 2-3 års mellanrum. 
Kostnaderna beräknas för SCB:s vidkommande till 115 000 kr. 

Syftet med socialbidragsundersökningen är att kartlägga den situation 
som de som får socialbidrag befinner sig i då de söker bidraget. Sedan 
socialtjänstreformens genomförande ingår inte uppgifter om bidragsan
ledning i den löpande statistiken över socialbidrag. Avsikten är att denna 
kartläggning i stället ska kunna genomföras som specialundersökning på 

urvalsbasis. Undersökningen beräknas kosta SCB 100000 kr. 

JO. Utbildning.forskning och kultur 

Besparingar inom delprogrammet på 470000 kr beräknas kunna uppnås 
genom rationaliseringar av publiceringen, kodningsarbetet m m samt ge
nom vissa ambitionssänkningar avseende högskolestatistiken och elevun

dersökningarna. 
En intermittent utvidgning av lärarregistret avseende undervisningens 

fördelning på ämnen genomförs vart tredje år. Ny uppgiftsinsamling ska 
planenligt genomföras 1983. Totalkostnaden för utvidgningen beräknas till 
385 000 kr varav 220 000 kr avser 1983/84. 

Undersökningen om studerandes ålder, som genomförs vart tredje år, 
avslutas under 1982/83. Medelsbehovet för 1983/84 minskar därför med 
75000 kr. 

En utbyggnad av forskningsstatistiken ska enligt den forskningspolitiska 
propositionen (1981/82: 106) genomföras from 1982/83. SCB erhåller 
1982/83 medel från utbildningsdepartementet. SCB föreslår att medlen 
from 1983/84 inräknas i SCB:s anslag. Medelsbehovet beräknas i nu 
gällande pris- och lönenivå till 520000 kr. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet kommer att främst beröra stati
stiken inom ungdomsskolans område. De existerande informationssyste
men bör anpassas till förändringar och olika försöksverksamheter som 
uppkommer. 

SCB anmäler behov av att lärarregistret utvidgas så att det även kom
mer att omfatta uppgifter om lärare vid sär- och specialskolor. Skolöver
styrelsen (SÖ) har tidigare fört ett eget register med dessa uppgifter men 
saknar nu resurser för fortsatt drift. SÖ och SCB anser det angeläget att 
SCB:s lärarregister utvidgas med dessa uppgifter vilket också torde inne
bära rationaliseringsvinster jämfört med om SÖ skulle fortsätta driften. 
För 1983/84 beräknar SCB kostnaden till 100000 kr. Därefter beräknas den 

årliga kostnaden till 60000 kr. 

J I. Befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoser 

Genom rationaliseringar beräknar SCB att kostnaderna kan minska med 

185000 kr. 
Arbetet med att utveckla en flexibel prognosmodell över utbud och 

efterfrågan på arbetskraft i olika yrken fortsätter. Med modellens hjälp ska 
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flera olika utvecklingsförlopp kunna beskrivas och utvecklingen under 
kortare och längre tidsperioder kunna redovisas. Därmed kan beräknings
resultaten bättre tjäna som underlag för utbildningsplanering. 

SCB anmäler ett medelsbehov på 390000 kr för att förbättra arbetsmark
nadsinformationen för studie- och yrkesvägledningen. SCB föreslår att 
arbetsmarknadsinformationen för främst SYO-konsulenternas verksamhet 
förbättras genom att de yrkes- och utbildningsprognoser som verket regel
bundet utarbetar kompletteras med analyser om arbetsmarknadsutveck
lingen för enskilda utbildningsgrupper. 

12. Bibliotek och information mm 

Besparingar inom delprogrammet genom bl a rationaliseringsåtgärder 
avseende biblioteksservicen beräknas till 385 000 kr. 

13. Arkiv och gemensamma databaser mm 

Genom rationaliseringar och viss begränsning av servicen till forskare 
beräknas kostnaderna kunna minska med 100000 kr. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet inriktas på en fortsatt inlägg
ning av material i SCB:s databaser. Detta utgör ett led i SCB:s strävan att 
förbättra den offentliga statistikens tillgänglighet och att anpassa distribu
tion och presentation till användarnas behov. 

SCB:s databaser har börjat tas i reguljär drift sedan slutet av budgetåret 
1981 /82 och användarna har mot avgift erbjudits ansluta sig till och utnyttja 
databaserna. SCB räknar med att successivt allt fler kommer att utnyttja 
databaserna. Det krävs ett kontinuerligt arbete med underhåll av databa
serna, information och användarservice. En breddning och fördjupning av 
innehållet i databaserna pågår. Ytterligare insatser behövs vidare bl a för 
att utveckla rutiner för snabbuttag av material, inkoppling av analyspro
gram som tillåter användaren att utföra olika beräkningar samt att öka 
betydelsen av databaserna för övrig verksamhet inom SCB. 

14. Standardisering och gemensam metodutveckling 

Besparingar på 300000 kr kan erhållas genom rationaliseringar och vissa 

begränsningar av verksamheten. 
Utvecklingsarbetet inom delprogrammet inriktas i stor utsträckning till 

att åstadkomma förbättringar, förenklingar eller anpassningar till produk
tionsprocessen, vilket är viktigt för rationaliseringen av SCB:s produkter. 
Inom det statistiska metodområdet inriktas arbetet de närmaste budget
åren på kvalitetsfrågor, utveckling av urvals- och estimationsmetoder samt 
metodfrågor i samband med analysarbete speciellt metoder för tidsserier. 
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15. Folk~ och hostad.~räkning 

SCB har för 1982/83 beviljats 7,5 milj kr under anslaget G 31 för arbeten 
med Folk- och bostadsräkningen 1980 (FoB 80), för undersökningen av 
alternativa metoder för framtida folk- och bostadsräkningar samt insatser 
för att vidmakthålla den kvalitet hos det centrala företagsregistret ICFR) 
som byggts upp i samband m~d FoB 80. För 1983/84 beräknar SCB ett 
sammanlagt medelsbehov på 5 350000 kr under anslaget G 3. Detta belopp 
a,vser medel för att avsluta arbetet med FoB 80, för att förbereda folk- och 
bostadsräkningsverksamhet 1985, för att vidmakthålla CFR:s kvalitet samt 
för att kunna genomföra vissa angelägna specialbearbetningar av FoB 80 

och bibehålla angelägen kompetens i fråga om stora registerbearbetningar. 

Personal 

SCB räknar med att ett genomförande av en två-procents neddragning 
av anslagen tillsamman~ med övriga variationer i verksamheten skulle 
innebära en personalminskning med 80 personer. Den naturliga avgången 
(pensioner och övriga avgån~ar) täcker inte denna minskning. SCB föror
dar därför en omfördelning av besparingarna. Behovet av personal svänger 
därmed inte så kraftigt utan anpassas till tillgången på personal. 

Antal årsarbetskrafler vid statistiska centralbyrån 
(exkl intervjuare) 

1981/82 1982/83 1983/84 

SCB Före-
draganden 

G I. Statistik. regi.1·(er. och prognoser 1292 1247 1233 1216 
G2. Uppdragsverksamhet 145 135 135 142 
G3. Folk- och bostadsräkning 1980 75 37 15 Il 

Personal Jin,ansierad från 
IX huvudtiteln 100 83 80 80 

Totalt vid S(:B 1612 1502 1463 1449 

Remissyttrande 

Efter remiss har yttrande över SCB;s anslagsfn1mställning avgetts av 
datainspektionen. 

Datainspektionen har yttrat sig över de förs!!lg i SCB:s anslagsfram
ställning som innebär inrättande av nya personregister eller ändringar i 
redan befintliga register. 

Inspektionen erinrar om att SCB avser att utnyttj!l kontrolluppgiftsre
~istret som underlag för beräkning av företagens storlek i det centrala 
företagsregistret (CFR). SCB har tillstånd at~ intill utgången av 1982 föra 

1 Tidigare B 3 under ekonomidepartementets huvudtitel 
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ett testregister för detta ändamål. Datainspektionen vill avstyrka att något 
beslut meddelas om det föreslagna registret i avvaktan på att SCB redo
visar en utvärdering av verkets olika användningar av kontrolluppgiftsre
gistret. Enligt datainspektionens uppfattning innebär beslut om sådan per
manentning av testregistret även ett ställningstagande i fråga om ett fort
satt förande av SCB:s register över kontrollupgifter. 

Föredragandens öven•äganden 

SCB yrkar för budgetåret 1983/84 en ökning av anslaget med 8,9 milj kr 
och förordar därmed att huvudalternativet inte skall tillämpas för verket. 
Som skäl härrör anför SCB att besparingskraven måste anpassas till de 
möjligheter verket har att med naturlig avgång minska personalen. Verket 
har kraftiga svängningar i personalbehov till följd av de intermittenta 
undersökningarna. För budgetåret 1983/84 skulle en tvåprocentig nedskär
ning i kombination med nedgåpgen· i de intermittenta undersökningarna 
leda till att den naturliga avgången är otillräcklig. SCB förordar därlör en 
besparingsprofil med 0% 1983/84, 2% 1984/85 och 4% 198S/86. Under 
1985/86 ökar flera av de intermittenta undersökningarna. Det finns då 
större möjligheter att genomföra besparingsåtgärder. 

Vid prövningen av frågan hur besparingskraven bör bestämmas för de 
tre närmaste budgetåren vill jag, utöver bedömningar av personalutveck
lingen för SCB totalt bl. a. till följd av de intermittenta undersökningarna, 
ta särskild hänsyn till effekterna på verksamhetsfördelningen mellan 
Stockholm och Örebro. Med den arbetsfördelning som nu finns mellan de 
båda orterna skulle ett genomförande av huvudalternativet leda till stor 
risk för pesonalövertalighet 1983/84, som till helt dominerande del skulle 
falla på Örebro. Jag anser att en omfördelning av besparingskraven bör 
göra det möjligt för SCB att i huvudsak klara neddragningen för verket 
inom ramen för naturlig avgång och att det minskar nyrekryteringsbehovet 
för den senare delen av kommande femårsperiod. Ett genomförande i 
planerade former av det av SCB påbörjade och enligt min mening angeläg
na arbetet med att flytta över varaktiga arbetsuppgifter från Stockholm till 

Örebro skulle därmed också underlättas. 
Jag anser att besparingskraven för de tre följande åren bör fördelas så att 

en neddragning sker med en procent för budgetåret 1983/84, två procent 
för 1984/85 samt tre procent för 1985/86. Detta innebär en anslagsökning 
för budgetåret 1983/84 med 5,3 milj kr inkl pris- och löneökning. 

För det sk projektbundna utvecklingsarbetet räknar jag medelsbehovet, 
inkl pris- och löneomräkningen till 16,5 milj kr. Vad gäller det projekt
bundna utvecklingsarbetet vill jag framhålla följande. I det kärva ekono

miska läge som för närvarande råder är det av vikt att SCB ger sin statistik 
en sådan inriktning att den kan utgöra ett underlag för beslut om ompriori
teringar och besparingar inom skilda samhällsområden. För att åstadkom
ma detta krävs att SCB på längre sikt förändrar vissa statistikprodukter. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 127 

Detta möjliggörs främst genom att SCB omprioriterar sina egna resurser 
men också genom ett klart inriktat utvecklingsarbete. Jag anser att SCB:s 
utvecklingsarbete under den kommande planeringsperioden bör ha föl
jande inriktning. Huvuddelen av resurserna bör användas dels för metod
utveckling med sikte på att möjliggöra fortsatta rationaliseringar och be
sparingar i SCB:s statistikproduktion, dels för en satsning på de delpro
gram som rör frågor om arbetsmarknad, industri. befolkning och hushåll, 
samhällsekonomi samt offentlig förvaltning. Inom de övriga delprogram
men bör ett visst utvecklingsarbete pågå för att tex kunna möta förändrade 
krav från konsumenterna. Även i fortsättningen måste SCB lägga ner 
resurser på det löpande processunderhållet. Detta är också en form av 
utvecklingsarbete men det knyter mer an till det löpande arbetet inom SCB 
och bör därför också även i fortsättningen belasta medlen för den löpande 
verksamheten. 

När det gäller enskilda utvecklingsprojekt som SCB redovisat i sin 
anslagsframställning gör jag bedömningen att SCB kan fortsätta arbetet 
med ett undantag. Jag anser efter samråd med chefen för jordbruksdepar
tementet, att verket inte skall utveckla en naturresursräkenskapsstatistik 
förrän naturresurskommittens arbete slutbehandlats. 

I det följande redovisas förslagen till utökningar och begränsningar för 
varje delprogram. 

I. Extern samordning 

I fråga om delprogrammet extern samordning har jag ingen erinran till 
SCB:s förslag. 

2. Jordbruk och skördeskadeskydd mm 

Genom rationaliseringar inom främst lantbruksregistret, deklarationsun
dersökningen för jordbrukare samt årsväxtrapporterna beräknar SCB kun
na minska kostnaderna med 275000 kr. Jag godtar beräkningen. 

För undersökningen av jordbrukarnas tillgångar och skulder räknar jag 
med ett planenligt minskat medelsbehov med 456 000 kr. 

Jag godtar att en ny undersökning av förbrukningen av drivmedel och 
eldningsoljor mm inom jordbruket genomförs under 1984. Jag beräknar det 
ökade medelsbehovet till 420 000 kr för budgetåret 1983/84. 

3. lndustriverksamhet 

Genom rationaliseringar inom främst industristatistiken beräknar SCB 
kunna minska kostnaderna för delprogrammet med 475000 kr. Jag godtar 
beräkningen och minskar medelsbehovet för delprogrammet med nämnda 
belopp. 
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4. Handel, servicenäringar och priser 

SCB har beräknat de allmänna rationaliseringarna inom delprogrammet 

till 530000 kr. Jag godtar beräkningen. 
För den regionala redovisningen av omsättningen inom varuhandeln 

beräknar jag ett planenligt ökat medelsbehov på 160 000 kr för budgetåret 

1983/84. 

5. Bostäder, andra byggnader och fastigheter 

För arbetet med 1981 års allmänna fastighetstaxering räknar jag med ett 
minskat medelsbchov med 347 000 kr beroende på en planenlig nedgång. 
Jag beräknar ett planenligt minskat medelsbehov med 625 000 kr för bo
stads- och hyresundersökningen. Jag godtar vidare SCB:s beräkning av 
möjliga besparingar på 345 000 kr till följd av rationaliseringar inom delpro

grammet. 

6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

SCB har beräknat de allmänna rationaliseringarna under delprogrammet 

till 620000 kr. Jag godtar beräkningen. 
SCB: s förslag att anslagsfinansiera enkätundersökningarna över företa

gens export och import av tjänster kan jag inte godta. Undersökningarna 
får även i fortsättningen finansieras via uppdrag av betalningsbalansdele
gationen. 

SCB:s förslag att permanenta testregistret för bestämning av företagens 
storlek med hjälp av kontrolluppgifterna medför en kostnadsökning på 
210000 kr varav 100000 kr är en engångskostnad för budgetåret 1983/84. I 

det föregående har datainspektionens inställning redovisats. SCB har nyli
gen lämnat en utvärdcringsrapport om den hittillsvarande användningen av 
kontrolluppgifterna. Rapporten bereds f n inom regeringskansliet. Jag be
räknar nu medel för nämnda projekt men !!ndast under den förutsättningen 
beredningen av utvärderipgen visar att SCB i framtiden får föra kontroll
uppgiftsregistret. I annat fall får ~n jµstering av anslaget ske i samband 
med utfärdandet av regleringsbrevet. 

7. Arbetsmarknad 

Jag godtar SCB:s förslag till besparingar på 410000 kr till följd av 
rationaliseringar och minskar medelsbehovet för delprogrammet med 

nämnda belopp. 

8. Befolkning och hushåll 

För arbetet med 1982 års valstatistik beräknar jag ett minskat medelsbe
hov med 2 253 000 kr beroende på en planenlig nedgång. Vidare beräknar 
jag ett planenligt minskat medelsbehov m~d 320 000 kr för utarbetningen 
av livslängdstabeller för 1971-80. SCB har beräknat ett planenligt ökat 

· medelsbehov med 575 000 kr för undersökningen om en fördjupad levnads-
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nivåstatistik om jordbrukare och jämförbara grupper. Jag godtar beräk

ningen. 
Jag godtar vidare SCB:s förslag att genom omfördelning från delprogram 

9 finansiera en komplettering av vissa förmögenhetsuppgifter i inkomstför
delningsundersökningarna. Jag beräknar därför ett ökat medelsbehov med 
125000 kr under detta delprogram. 

Genom rationaliseringar beräknar SCB kunna minska kostnaderna för 
delprogrammet med 895 000 kr. Jag godtar beräkningen och minskar me
delsbehovet för delprogrammet med nämnda belopp. 

Jag har ingen erinran mot att SCB utvecklar s. k. fördelningsmodeller 
som gör det möjligt att belysa effekterna av förändringar i skatte- och 

transfereringssystemen. 
SCB har utöver budgetförslaget anmält ett medelsbehov på 525 000 kr 

för en miljöstatistisk årsbok - arbetsmiljön. Jag har, som en engångsin
sats, beräknat medel för en sådan årsbok under budgetåret 1983/84. 

9. Rätts- och socialväsende 

Jag godtar SCB:s beräkning att det är möjligt att minska medelsbehovet 
för delprogrammet med 370000 kr genom rationaliseringar. 

SCB:s förslag att lägga ned den manuella delen av inteckningsstatistiken 
beräknas till 250000 kr. De härigenom frigjorda resurserna skall enligt 
SCB:s förslag finansiera dels ovan under delprogram 8 nämnda projekt. 
dels en utbyggnad av ett system för att kunna följa dödlighetsutvecklingen 
och dödligheten i olika geografiska områden. Jag godtar förslagen. 

I prop. 1979/80: 6 om socialstyrelsens uppgifter om organisation m. m. 
fastslogs att SCB skulle ha driftansvar för de hälso- och sjukvårdspersonal
registren som idag ligger hos socialstyrelsen. Socialsektorns statistikdele
gation har rekommenderat att uppdateringen av registren i fortsättningen 
sker vartannat år. SCB har kostnadsberäknat nästa uppdatering till 1.7 
milj. kr. Jag har inhämtat att kommande förslag från utredningen om 
socialstyrelsens beredskapsuppgifter (S 1982: 03) om en eventuell delege
ring av registrering och krigsplacering av hälso- och sjukvårdspersonalen 
kan komma att påverka omfattningen och inriktningen av dessa register. 
Jag anser därför efter samråd med statsrådet Sigurdsen att SCB inte nu bör 
ta över registeransvaret. När nämnda utredning är klar bör goda möjlighe
ter finnas att utforma ett tekniskt alternativ för registren som tillgodoser 
såväl användarnas krav som kravet på att kostnaderna skall kunna begrän

sas. 

JO. Utbildning.forskning och kultur 

För undersökningen om studerandes ålder beräknar jag ett planenligt 
minskat medelsbehov med 75 000 kr. Jag godtar att en intermittent utvid
gning av lärarregistret sker under 1983. Jag räknar med ett ökat medelsbe
hov med 220 000 kr för detta ändamål. 
9 Riksdagen 1982183. l sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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SCB har för innevarande budgetår i uppdrag av utbildningsdepartemen
tet att utarbeta en forskningsstatistik. SCB föreslår i sin anslagsframställ
ning att medlen för forskningsstatistiken räknas in i anslaget. Jag har efter 
samråd med chefen för utbildningsdepartementet räknat med att 527 000 kr 
överförs från utbildningshuvudtiteln till trettonde huvudtiteln för budget
året 1983/84 för arbetet med forskningsstatistiken. 

Genom rationaliseringar beräknar SCB kunna minska kostnaderna för 
delprogrammet med 470000 kr. Jag godtar beräkningen och minskar me
delsbehovet för delprogrammet med nämnda belopp. 

11. Befolknings-, yrkes- och uthildningsprognoser 

Genom rationaliseringar beräknar SCB att kostnaderna för delprogram
met skall kunna minska med 185000 kr. Jag godtar beräkningen. 

12. Bibliotek och information mm 

De allmänna ration~liseringarna beräknas av SCB uppgå till 385 000 kr. 
Jag godtar beräkningen och minskar medelsbehovet för delprogrammet 

med nämnda belopp. 

13. Arki1• och gemensamma databaser mm 

Genom bl a rationaliseringar beräknar SCB att kostnaderna för delpro
grammet skall kunna minskas med 100000 kr. Jag godtar beräkningen. 

14. Standardisering och gemensam metodutveckling 

Jag räknar med, i enlighet med SCB:s förslag. ett minskat medelsbehov 
med 300000 kr för delprogrammet till följd av rationaliseringar. 

I de årliga anvisningarna till myndigheterna för anslagsframställningarna 
för budgetåret 1983/84 begärdes en särskild redovisning av kostnaderna för 
externa tidskrifter och personaltidningar. Underlaget har beretts inom 
regeringskansliet och har för SCB:s del inneburit en ytterligare minskning 
av SCB:s anslag med 110 000 kr genom ökad avgiftsfinansiering samt 
neddragning av antalet nummer för externa tidskrifter. 

I fråga om fördelningen av programmet på delprogram resp löpande 
verksamhet, intermittenta undersökningar och utvecklingsarbete hänvisar 
jag till de särskilda sammanställningarna över dessa indelningar. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 
I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu anfört om 

statistikproduktionen vid statistiska centralbyrån, 
2. föreslår riksdagen att till Statistiska centra/byrån: Statistik. re

gister och prognoser för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags
anslag av 264 360000 kr. 
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G 2. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1981 /82 utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1000 

1000 
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Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för programmet Upp

dragsverksamhet. 
Med uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som finansieras ge

nom direkt ersättning från statistikkonsumenterna. Det kan röra sig om 

statlig eller kommunal myndighet, organisation, företag eller enskild. Nå
gon principiell skillnad i statistiskt/tekniskt avseende mellan produkter 

som är anslags- resp uppdragsfinansierade föreligger inte. 

För SCB:s uppdragsverksamhet gäller samma sekretessbestämmelser 

som för verksamheten i övrigt. Detta innebär att uppgiftslämnarnas behov 
av skydd mot röjande av lämnade individuella uppgifter tillgodoses på 
uppdragsområdet i samma utsträckning som i fråga om den anslagsfinan

sierade verksamheten. 
Genom uppdragsverksamheten erbjuds myndigheterna, forskarna, nä

ringslivet, m fl möjlighet att som komplettering till den officiella statistiken 

dra nytta av SCB:s samtliga produktionsresurser - insamlat material. 

fackkunnig personal och tekniska hjälpmedel - på ett till behovet anpassat 

sätt. Uppdragsverksamheten ger också ökade möjligheter för SCB att 

verka för samordning av statistiken och att bevaka dess kvalitet och 
användbarhet. Främst bör nämnas att den avlastar trycket på anslagssidan 

genom att utgöra ett alternativ till anslagsfinansierade produkter och att 
den genom intensivare utnyttjande av redan insamlat material leder till· 
minskade krav på uppgiftslämnarna. 

Omslutningen av uppdragsverksamheten uppgick under budgetåret 
1981/82 till 37 milj kr vilket innebär en ökning med 3 milj kr jämfört med 
närmast föregående budgetår. Omslutningen beräknas komma att uppgå 
till 38 milj kr under budgetåret 1982/83. Under budgetåret 1983/84 beräknas 
volymen på uppdragsverksamheten i stort sett vara oförändrad. På sikt 
räknar SCB med en ökning av volymen med 1-1,5 milj kr per år. 

SCB disponerar för uppdragsverksamheten en rörlig kredit som fn upp
går till 12 milj kr. 

SCB föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett formellt 
belopp av l 000 kr och att den av centralbyrån disponerade rörliga krediten 

i riksgäldskontoret upptas till 12 milj kr. Jag biträder SCB:s förslag på 

dessa punkter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statistiska centra/byrån: Uppdragsverksamhet för budget

året 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 
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G 3. Folk- och bostadsräkning 1980 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

18100000 
7 500000 
2500000 
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Under budgetåret 1983/84 kommer slutredovisningen att ske av 1980 års 

folk- och bostadsräkning. 
Regeringen har den 30 augusti 1979 lämnat SCB i uppdrag att undersöka 

alternativa metoder för framtida folk- och bostadsräkningar. Som utgångs
punkt för utredningsarbetet gäller att framtida folk- och bostadsräkningar 
skall kunna genomföras utan insamling av uppgifter från allmänheten via 
blankett. SCB kommer inom kort att redovisa resultatet av undersökning
en. Jag har underhand inhämtat att SCB gör bedömningen att för 1985 är 
det nödvändigt med en begränsad folk- och bostadsräkning för variablerna 

hushåll och lägenheter. 
SCB har för budgetåret 1983/84 beräknat medelsbehovet för att slutföra 

folk- och bostadsräkningen 1980, förbereda 1985 års räkning, vidmakthålla 
·kvaliteten i det centrala företagsregistret samt vissa specialbearbetningar 

till 5 350000 kr. 
För anslaget Folk- och bostadsräkning 1980 har jag beräknat medelsbe

hovet till 2,5 milj kr. Arbetsmarknads- och bostadsdepartementen kommer 
dessutom inom sina verksamhetsområden att under budgetåret 1983/84 ge 
SCB i uppdrag att genomföra vissa specialbearbetningar av Folk- och 
bostadsräkning 1980. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Folk- och bostadsräkning 1980 för budgetåret 1983/84 anvisa 

ett förslagsanslag av 25000CO kr. 
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H. Övriga ändamål 

H 1. Kammarkollegiet 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

20000840 
17996000 
19207000 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand
lägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom, rikets indelning och den 
prästerliga organisationen, handha medels- och fondförvaltning samt i 
vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. Vidare ingår i 
kollegiet en redovisningscentral med uppgift att för ett antal myndigheter 
svara för kassagöromål, bokföring och redovisning. Kollegiet är därjämte 
värdmyndighet för ett revisionskontor. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Kollegiet är organiserat på sju 
enheter, nämligen en allmän avdelning, ett advokatfiskalskontor, en fond
byrå, en redovisningscentral, ett revisionskontor, ett arkivkontor och en 
administrativ sektion. Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett expert

_råd för medelsplaceringsfrågor. 

1982/83 Beräknad ändring 1983/84 

Kammar- Före-
kollegiet draganden 

Personal 123 

Anslag 
Förvaltningskostnader 17996000 +369000 + 365000 
(därav lönekostnader) (16550000) (+ 49000) (+ 292000) 
Lokalkostnader 2858000 +300000 + 295000 
Revisionskontor -
särkostnader 1603000 + 2000 + 708000 
Kostnader för data-
maskintid 1300000 + 130000 + 130000 
Kostnader för stans-
utrustning 185000 + 19000 + 19000 

Summa utgifter 23906000 +820000 - +1517000 

Avgår: 
Ersättning för redovis-
ningscentralens tjänster 5946000 +288000 + 306000 

Summa anslag 17996000 +532000 +1211000 

Kammarkollegiet 

För budgetåret 1983/84 räknar kollegiet inte med någon förändring som 
på något mer påtagligt sätt kommer att påverka arbetsuppgifterna. Kolle

giet har utformat sin anslagsframställning enligt huvudalternativet, dvs. 
endast med pris- och löneomräkning samt en kostnadsminskning med två 

procent. 
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1. Pris- och löneomräkning 1061447 kr. 

2. Inom kollegiet pågår en strävan att förenkla handläggningsrutiner 

m. m. De av regeringen under senare år påbjudna besparingarna verkar i 

samma riktning. Härvid måste alltid uppmärksammas att inte rättssäkerhe

ten åsidosätts. 

Den tvåprocentiga minskningen av medelsanvisningen som huvudalter

nativet innehåller uppgår till 298000 kr. och detta belopp hänförs till 

anslagsposten Förvaltningskostnader. 

Eftersom redovisningscentralen inte har sin verksamhet finansierad 

över statsbudgetens anslag till kammarkollegiet utan genom avgifter, har 

någon minskning där inom huvudalternativets ram inte beräknats. 

Enligt beslut av riksdagen (KU 1981/82: 28, rskr 1981/82: 309) med anled

ning av prop. 1981/82: 158 om kyrkofonden och ekonomisk utjämning inom 

svenska kyrkan skall kammarkollegiet liksom hittills handha den löpande 

förvaltningen av fonden och också svara för kanslifunktionen för den 

särskilda fr. o. m. år 1983 inrättade styrelsen för kyrkofonden. 

Ökade kostnader sammanhängande med förändringar beträffande kyr

kofondsförvaltningen skall betalas ur kyrkofonden i enlighet med ändring

arna i lagen (1970: 940, omtryckt 1982: 379) om kyrkliga kostnader. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar kammarkollegiets anslag för nästa budgetår i huvudsak 

med utgångspunkt i huvudalternativet. 

Under avsnittet Gemensamma frågor har frågan om den statliga revi
sionsverksamheten tagits upp i bl. a. vad avser ändrad revisionskontorsor

ganisation. För kammarkollegiets vidkommande innebär förslaget till änd

rad revisionskontorsorganisation att kammarkollegiet blir värdmyndighet 

för ett utökat revisionskontor. Jag beräknar i enlighet härmed ytterligare 

medel för denna verksamhet under anslaget. Medlen är i avvaktan på 

resultatet av förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor med anled
ning av den ändrade revisionskontorsorganisationen preliminärt beräkna

de. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Kammarkollegiet för budgetåret 1983/84 anvisa ett förslags

anslag av 19207000 kr. 

H 2. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

595000 

595000 

620000 

Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig uppgift 

att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklingsverksam-
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het som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom storhushål
len. Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbildningsverk

samhet inom sitt område. 
Institutet är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemensamt 

av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare för Lands
tingsförbundet, Svenska kommunförbundet och restaurangnäringen. 
Verksamheten vid institutet regleras genom avtal som staten har slutit med 
stiftelsen. Avtalet gäller - efter att ha förlängts senast år 1980 - t. o. m. 

budgetåret 1985/86. 
Institutet för storhushållens rationalisering föreslår för budgetåret 

1983/84 ett statsbidrag av 620000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar ett bidrag av 620000 kr. till institutet. Jag hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett anslag av 620000 kr. 

H 3. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

791537 
800000 
800000 

Från anslaget betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och 
ersättare m. m. - för statstjänstenämnden (såvitt avser statsverkets an
del). kontraktsdelegationen. statens tjänstebostadsnämnd. Offentliga ar
betsgivares samarbetsnämnd (såvitt avser statsverkets andel). statens 
grupplivnämnd, trygghetsnämnden, lönedelegationen för beredskapsarbe
te. skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor. skiljenämnden för arbetsmiljö
frågor, nämnden för vissa omplaceringsfrågor. statens tjänstepensions
nämnd, statens ansvarsnämnd. regeringskansliets centrala skyddskommit
te, Offentliga sektorns särskilda nämnd, statens utlandslönenämnd, nämn
den för lokalanställda. statens chefslönenämnd. statsförvaltningens cen
trala förslagsnämnd samt regeringskansliets personalpolitiska delegation. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp för nästa 
budgetår. 

Mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisatio
ner har träffats ett nytt avtal om beredskapsarbete hos staten. Som en följd 
av detta avtal har lönedelegationen för beredskapsarbete upphört i och 
med utgången av september 1982. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 136 

Medel för för statens arbetsmiljönämnd har beräknats under anslaget 

F 12. Statens arbetsmiljönämnd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budgetåret 1983/84 

anvisa ett förslagsanslag av 800000 kr. 

H 4. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

221702500 

I 000000000 

3000000000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pen

sioner under nästa budgetår har, som jag tidigare denna dag har redovisat 

vid min anmälan av punkt I i Gemensamma frågor (bil. 2 till budgetpropo

sitionen), lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal tillämpas fr. o. m. 

den I januari 1982. Lönekostnadspålägget har beräknats med 39% av 

lönebeloppen. I beräkningen av anslagsmedlen har hänsyn tagits även till 

de ekonomiska ramar för lokala löneförhandlingar som myndigheterna har 

disponerat. 
De löneavtal som f. n. tillämpas upphör att gälla den 31december1982. I 

avvaktan på att nya avtal skall träffas har parterna kommit överens om att 

tidigare avtal skall fortsätta att gälla tills vidare. Det är inte möjligt att nu 

beräkna vilket medelsbehov för nästa budgetår som kan uppkomma på 
grund av nya avtal mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden. 

Förevarande anslag skulle därför kunna föras upp med endast ett formellt 

belopp i förslaget till statsbudget. För att man skall få ett något bättre 

uttryck för statens utgiftsbehov under nästa budgetår bör emellertid täck
ningsanslaget föras upp med ett rent schablonmässigt beräknat belopp Jag 

förordar att anslaget tas upp med 3 miljarder kr. Jag vill dock understryka 

att detta inte innebär någon prognos över utfallet av de kommande löneför

handlingarna. 

Regeringen bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har gällt 

beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i varje 

särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver 

reservationsanslag och obetecknade anslag på grund av lönehöjningar 

m. m. som föranleds av avtal som har godkänts av riksdagens lönedelega

tion eller regeringen. På motsvarande sätt bör medel kunna anvisas, när 

merbelastning inte bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade 

anslagsposter som har maximerats av regeringen. Merkostnaderna för de 

affärsdrivande verken bör dock betalas på samma sätt som verkens övriga 

utgifter. Merkostnader för löner som faller på anslag inom utgiftsramarna 

för det militära försvaret och civilförsvaret bör täckas av fjärde huvudti

telns anslag för reglering av prisstegringar. 
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Regeringen bör slutligen i likhet med vad som gäller för innevarande 

budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - från 

anslaget kunna anvisa de medel som behövs, när reservationsanslag, obe

tecknade anslag eller affärsverk belastas med större utgifter än som har 

beräknats i budgetproposition eller särskild anslags proposition på grund av 

att personliga tjänster har inrättats för tjänstemän som enligt beslut av 

nämnden för vissa omplaceringsfrågor bör undantas från flyttning från 

stockholmsområdet i samband med myndighets omlokalisering (tjänste

män med s. k. NOM-garanti). 

Under hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 000 kr. 

H 5. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

2000000 

2000000 

Från anslaget utgår bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk

samhet. Medlen disponeras av kommundepartementet efter särskilda be

slut av regeringen enligt de riktlinjer som anges i prop. 1981/82: 155 och AU 

1981/82:24. 

Författning 

Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas cen

trala verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet är ett i nuvaran

de års budget nyinrättat bidrag. Någon erfarenhet av medelsförbrukning 

finns således inte. Jag förordar därför att anslagsbeloppet blir oförändrat 

under nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 
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Register 

Översikt 

16 A. Civildepartementet m. m. 
16 Civildepartementet * 11 099000 
16 Gemensamma ändamål för departementen 183 801000 
18 Kommitteer m. m. 8601000 
18 Extra utgifter 292000 

203793000 

19 8. Länsstyrelserna m. m. 
19 Länsstyrelserna 1758 136000 

1758136000 

60 C. Kyrkliga ändamål 
60 Domkapitlen och stifts nämnderna m. m.: 

Förvaltningskostnader I 1378000 
63 Ersättningar till kyrkorm. m. 140000 
63 Vissa ersättningar till kyrkofonden 5051000 
64 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 1177000 
65 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 2330000 
67 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 1800000 
68 Bidrag till ekumenisk verksamhet 520000 
69 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 610000 
70 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska ut-

tandsförsamlingarnas kyrkobyggnader 295000 
71 Bidrag till trossamfund 32850000 
72 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 12450000 
74 Bidrag till kyrkofonden på grund av indragna skat-

tcutjämningsmedel 44000000 
74 Bidrag till kyrkomötet 1700000 

114301 000 

76 D. Statlig rationalisering och revision m. m. 
76 Statskontoret 67 365000 
79 Anskaffning av ADB-utrustning 135 000000 
83 Datamaskinccntralen för administrativ databe-

handling I 000 
85 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 4000000 
85 Riksrevisionsverket 60796000 

267162000 

90 E. Statlig lokalförsörjning 
90 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 141000000 
95 Inredning av byggnader för statlig förvaltning 6300000 

147300000 

• Beräknat belopp. 
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98 F. Statlig personalpolitik m. m. 
98 Statens arbetsgivarverk 
99 Statens löne- och pensionsverk 

1O1 Statlig personaladministrativ informationsbehand
ling 

IOl Avlöningar till personal på indragningsstat 
102 Statens personalbostadsdclegation 

Personaladministration och personalutbildning: 
I03 Förvaltningskostnader 
I06 Uppdragsverksamhet 
I06 Statens arbetsmarknadsnämnd 
I08 Lönekostnader vid viss omskolning och omplace-

ring 
109 Statens förhandlingsråd 
110 Bidrag till stiftelsen Statshälsan 
111 Statens arbetsmiljönämnd 
112 Utbildning av högre chefer inom statsförvaltning

en 
112 Viss förslagsverksamhet m. m. 
112 Vissa skadeersättningar m. m. 

114 G. Statistik m.rn. 
Statistiska centralbyrån: 

115 Statistik, register och prognoser 
131 Uppdrags verksamhet 
132 Folk- och bostadsräkning 1980 

133 H. Övriga ändamål 
133 Kammarkollegiet 
134 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalise

ring 
135 Kostnader för vissa nämnder m. m. 
136 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m.m. 
137 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk

samhet 

Totalt för civildepartementet 

139 

28926000 
44345000 

1000 
50000 

1005000 

14964000 
1000 

20344000 

76000000 
2082000 

174930000 
961000 

6540000 
150000 
IOOOOO 

370399000 

264360000 
1000 

2500000 
266861000 

19207000 

620000 
800000 

3000000000 

2000000 
3022627000 
6150579000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 





Bilaga 16 till budgetpropositionen 1983 Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 16 

Riksdagen och dess verk m. m. 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser riks
dagen och dess verk m. m. 

Fjortonde huvudtiteln 

Fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse har 

den 6 december resp. den 9 december 1982 överlämnat förslag till de anslag 

som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. för 

budgetåret 1983/84. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en sam

manställning av förslagen. vilken bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga 16.1. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmäktige i 

riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 100. Bil. 16 
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BilaRa I fi. I 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 

Fjortonde huvudtiteln 

Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens forvalt

ningsstyrelse angående regleringen för budgetåret 1983/84 av utgifterna för 

riksdagen och dess verk m. m. har liksom föregående år av praktiska skäl 

sammanförts. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagen och dess verks område i förhållande till 
statsbudgeten för budgetåret 1982/83 framgår av följande sammanställning. 

Beloppen anges i I 000-tal kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1982/83 1983/84 

A. Riksdagens och den inre 
riksdagsförvaltningen 41.5803000 376 830000 -38973000 

B. Allmänt kyrkomöte 3959000 - 39590001 

C. Riksdagens verk 101231000 114396000 + 13165000 

520993000 491226000 -29767000 

1 Anslaget utgår fr. o. m. hudgetåret 1983/84. 
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ANSLAGEN 

A. RIKSDAGEN OCH DEN INRE RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 

A J. Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m. 

198 i/82 utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

83 263 764 

94279000 
97781000 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättningar 

till riksdagens ledamöter, arbetsgivaravgifter. pensioner åt f. d. riksdagsle

damöter m. fl .. reseersättningar m. m .. representation samt kostnader för 
riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet och för parla

mentariska delegationer. 

Arvoden till riksdagens ledamöter 
Kostnadsersättningar 
Arbetsgivaravgifter 
a) arbetsgivaravgift till den all

männa sjukförsäkringen 
h) arbetsgivaravgift till den 

allmänna tilläggspensioneringen 
cl avgift till grupplivförsäkringen 
dl socialförsäkringsavgift till 

folkpensioneringen 
e) allmän löneavgift 
f) vuxenutbildningsavgift 
gl delpensionsförsäkringsavgift 
hl barnomsorgsavgift 
il arbetarskyddsavgift 
jl lönegarantiavgift 
kl arbetsmarknadsavgift 
Pensioner åt f. d. riksdags
ledamöter m. fl. 
Reseersättningar m. m. till riks
dagens ledamöter 
Representation m. m. 
Riksdagsledamöters deltagande i 
Europarådets verksamhet 
Parlamentariska delegationer 
al Utländska delegationsbesök 
i Sverige 
bl Delegationsbesök i utlandet 

Summa kostnader 

Uppbörds medel 
Ersättning från försäkringskassor 

Summa anslag 

t\ Riksdai?en 1982183. 1 sam/. Nr 100. Bil. 16 

1982/83 Beräknad 
ändring 
1983/84 

43 293000 
4595 000 + 585000 

4437000 -I 018000 

4017000 - 334000 
75000 

3 571 000 + 208000 
+ 760000 

106000 11000 
212000 21000 
930000 94000 
66000 7000 
84000 9000 

338000 34000 

12 663 000 + 308000 

17926000 +2805000 
357 000 + 93000 

1171000 + 192000 

480000 + 48000 

158000 + 16000 

94479000 +3487000 

200000 15000 

94279000 +3502000 
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Arvoden till riksdagsledamöterna utgår enligt lagen om ändring i ersätt

ningsstadgan (SFS 1971: 1197) för riksdagens ledamöter. 

Kostnadsersättningen har enligt riksdagens beslut !KU 1977178: 18. rskr 

33) anpassats till gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Det 

innebär en ökning som för budgetåret 1983/84 har beräknats till 585 000 kr. 

Lagen ( 1981: 691) om socialavgifter trädde i tillämpning fr: o. m. den I 

januari 1982. De preliminära avgifterna. som skall betalas under budgdåret 

1983/84 för riksdagens ledamöter. beräknas till sammanlagt 13 276000 kr., 

vilket är en minskning med 560000 kr. jämfört med budgetftret 1982/83. 

Posten för pensioner åt f. d. riksdagsledamöter och efterlevande till 

riksdagsledamöter utgår enligt ersättningsstadgan för riksdagens leda

möter !SFS 1971: 1197). Inkl. generella uppriikningar av utgående pen

sioner bör posten uppräknas med 308 000 kr. 

Posten för reseersättningar avser riksdagsledamöternas flyg- och järn

vägsresor m. m. inom riket och traktamenten till rik~dagsledamöter under 

tid riksmöte pågår enligt lagen om ändring i ersättningsstadgan (SFS 

1971: 1197) för riksdagens ledamöter. Även kostnaderna för sådana resor. 

som riksdagsledamöterna företar med utskotten inom Sverige ingår i pos

ten. Utgifterna under posten beräknas öka med 2 805 000 kr. Nettoökning

en beräknas sålunda i fråga om fasta kostnader för järn vägsresor (SJ :s 

årskort) jämte anslutningsresor till 1 047000 kr.. flygresor till 650000 kr. 

(inkl. inrikes studieresor. 18 000 kr.) samt traktamentsersättningar till -

1 I 08 000 kr. 

I posten för representation m. m. ingår kostnader för riksdagens repre

sentation gentemot utländska diplomater. företrädare för näringslivet och 

pressen. Vidare bekostas utgifter för måltider m. m. för ett stort antal 

utländska parlamentarikergrupper elier motsvarande. vilkas Sverigevis

telse i övrigt handhas och bekostas av UD/Svenska institutet eller av de 

utsändande institutionerna själva. 

Även kostnaderna för det represcntationsbidrag som enligt riksdagens 

beslut (KU 1980/81: 6. rskr 16) skall utgå till talmannen och vice talmiinnen 

ingår i posten. För nästa budgetår beräknas vissa särskilda utgifter uppstå 

på grund av återllyttningen till Helgeandsho!men. Posten bör föras upp 

med 450000 kr. 

Posten för riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 

uppförs enligt bestämmelser den 5 juni 1967 (RFS 1981: I). 

Efter beslut i talmanskonferenscn utnyttjas posten jämväl för riksdagens 

medverkan i av Europarådet anordnade symposier och hearings utom 

ramen för Europarådsdclegationens egna aktiviteter. Någon särskild amhi

tionshöjning förutses inte i nuläget för budgetåret 1983/84 i förhåliande till 

innevarande budgetår. Med hänsyn till de fortgående internationella pris

stegringarna för flyg och hotell föreslås alt posten uppräknas till l 363 000 

kr., vilket innebär en ökning med 192 000 kr. 

Posten för parlamentariska delegationer avser kostnader för sådana 
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besök av officiella delegationer från andra länders parlament, vilka inbju
dits av talmanskonferensen och för vilka riksdagen står för värdskapet, 
samt för av talmanskpnferensen utsedda svenska riksdags<!elegationcrs 

besök i utlandet. För budgetåret 1983/84 planeras inte någon ambitions
höjning avseende det officiella besöksutbytet. På grund av väntade prishöj

ningar bör posten emellertid räknas upp med 10 % från 638 000 kr. till 

702000 kr. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen och den inre riksdagsförrnltningen: Ersättningar 

till riksdagens ledamöter m. m. för budgetåret 1983/84 anvisas ett 

förslagsanslag av 97 781 000 kr. 

A 2. Riksdagsutskottens studieresor utom Sverjge 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1970023 

1806000 

1800000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor utom Sve

rige. 
Talmanskonferensen beslöt den 20 oktober 1982 att ange en ram om 4,5 

milj. kr. för utskottens utrikes studieresor under mandatperioden 1982-

1985. 

I avvaktan på närmare precisering av utskottens resplaner uppförs för 

budgetåret 1983/84 40% av den angivna ramen dvs. 1.8 milj. kr. 
Förvaltningskontoret bedömer det möjligt att före riksdagens ställnings

tagande till anslagsframstälh1i111~en presentera ett mera preciserat belopp. 
grundat på utskottens överviiganden efter det att talmanskonfcrensens 
rambeslut blev känt. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen och den inre riksdag.1fön·alt11ingen: Riksdag.111t

skottens studieresor I/lom Sverige för budgetåret 1983/84 anvisas 
ett förslagsanslag av I 800000 kr. 

A 3. Bidrag till studieresor 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

194200 

196000 

196000 

Reservation 4667 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrn~ till riksdagsledamöter
nas enskilda studieresor. Bidragen beviljas av talqumst.;onferensen. 

Under budgetåret 1981 /82 fördelades bidrag om s11mmanlagt 212 200 kr. 
Därav återbetalades 18000 kr. Den reservation som vid utgången av bud-

Rättelse: S. 22 och 23 Omtryck av C 6 Riksdagens revisorer och deras kansli 
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getåret 1980/81 uppgick till 2867 kr. h11r den I juli 1982 ökat till 4667 kr. 

När talmanskonferensen de senaste tre åren behandlat framställningar om 

bidrag till studieresor har det visat sig att tillgängliga medel inte räckt till 

anmälda och i och för sig berättigade anspråk. Talmanskonferensen beslöt 

däiför att reducera bidragsbcloppen med 15 % för resor under år 1979, med 

10% för resor under år 1980 och med 25% för resor under år 1981. Även 

för budgetåret 1983/84 är det troligt att bidragsbeloppen måste reduceras. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen och den inre riksdagsförvaltningen: Bidrag till 

studieresor för budgetåret 198V84 anvisas ett reservationsanslag 

av 196000 kr. 

A 4. Bidrag till viss verksamhet 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

416187 

574000 

721000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till riksdagens interparla

mentariska grupp, bidrag till Sällskapet "Riksdagsmän och forskare samt 

bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet. 

Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 
Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 
Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 

Summa anslag 

1982/83 

414000 
130000 
30000 

574000 

Styrelsen fiir riksdagens interparlamentariska grupp 

Beräknad 
ändring 
1983/84 

+132000 
+ 15000 

+147000 

Styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp har redovisat ne

danstående uppställning för budgetåret 1983/84. Förslaget innebär att me

delsbehovet ökar med 132000 kr. 

Bidrag till Interparlamentariska unionen och dess generalsek
reterarassociation 
Utrikes möten 
Nordiska samrådsmöten samt representation m. m. 
Skrifter m. m. 
Förvaltningskostm1der och reseförsäkringar 

Avgår medlemsavgifter 

Medelsbehov 

1983/84 

227000 
300 000 

17000 
3 200 
2200 

549400 
-3400 

546000 
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Styrelsen för Sällskapet Riksdagsmän och forskare !RIFO) 

RIFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och 

forskare. Bl. a. aktualiseras sådana frågor som på grund av den vetenskap-

- liga och tekniska utvecklingen blir betydelsefulla i riksdagens arbete. En 

del av RIFO:s verksamhet har varit den kontaktförmedling mellan en5kilda · 

riksdagsledamöter, tjänstemän inom riksdagen och olika forskningsorgan 

som startade 1975. Denna verksamhet permanentades 1976177° m.:h en 

kontaktsekreterare anställdes på deltid med placering i riksdagshuset. 

Kontaktsekreteraren verkar i RIFO:s namn men är fr. o. m. den I juli 1980 

anställd inom riksdagens upplysningstjänst. 

RIFO har beräknat sitt medelsbehov för budgetåret 1983/84 till 145000 

kr. Fördelningen av kostnaderna framgår av nedanstående sammanställ

ning. 

Löner och sociala kostnader 
Sekreterare 
Biträdeshjälp 

Arvoden 
Studiegruppssekreteraren, kontaktmän m. fl. 
RIFO-nytt, redigering 

Övriga omkostnader 
Kontorskostnader 
Sammankomster 
Externa föreläsningar 
Resor 
Konferensverksamhet 

Avgår medlemsavgifter 17 000 _kr., övriga intäkter 7 500 kr. 

Medelsbehov 

Bidrax till utrikespo/itis.k i11formatio11s1•erksamhet 

1983/84 

66600 
41000 

3400 
10000 

IOOOO 
10000 
8500 

10000 
10000 

169500 
-24 500 

145000 

Bidraget är avsett att bestrida kostnader för informations- och studie

verksamhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor, för representation 

gentemot utländska besökare i detta sammanhang samt för deltagande i 

internationella utrikespolitiska seminarier. konferenser och liknande. 

Beslut om medelsdispositionen fattas av talmanskonferensen efter sam

råd med riksdagens utrikespolitiska klubb och riksdagens Europarådsdele

gation. 

I avvaktan på närmare riktlinjer för bidragets användning bör för budget

året 1983/84 denna post uppföras med oförändrat belopp, dvs. 30000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen och den inre riksda1?sförvaltningen: Bidng till 1·i.vs 

verksamhet för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 

721000 kr. 

t2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr WO. Bil. 16 
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A 5. Bidrag till partigrupper 

1981182 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4679875 

4868000 

6110000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kontorshjälp till riksdagsledamö

terna samt stöd till partigrupperna. 

Kontorshjiilp till riksdagsledamöter 
Sliid till partigrupper 

Summa an>lag 

1982/83 

3 275000 
1593000 

4868000 

Beräknad 
ändring 
1983184 

+1370000 
- 128000 

+1242000 

Enligt heslut av 1975/76 års riksmöte skall beräkningsgrunderna för 

kontorshjälpen vara ett biträde på var åttonde mandat. dvs. 43 biträden. 

Lönekostnaderna beräknas efter tjänstetidsklass F 4: 0. 

En särskild arbetsgrupp inom konstitutionsutskottet har emellertid före

slagit att beräkningsgrunden skall ändras till ett biträde på var sjätte 

mandat. Kostnaderna för kontorshjälp tas därför upp med ett belopp som 

utgår från den nya beräkningsgrunden. Detta innebär en ökning med 

1370000 kr. 
Enligt beslut vid 1975/76 års riksmöte (KU 1975/76: 35. rskr 148) har ett 

partigruppsstöd införts. Enligt beslut vid 1978/79 års riksmöte <KU 1978/ 
79: 29. rskr 2631 utgår stödet i form av ett grundbidrag om 150000 kr. samt 
med 3 000 kr. per mandat för oppositionsparti och I 000 kr. per mandat för 

parti i regeringsställning, allt beräknat per budgetår. 
Med utgångspunkt från det parlamentariska läget efter 1982 års val 

beriiknas medelshehovet till I 465 000 kr. vilket innebär en minskning med 
128 ()()()kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdaxen och den inre riksdaxsförmltningen: Bidrag till 
partigmpper för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 

6 110000 kr. 

A 6. Fönaltningskostnadcr 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

I 98V84 Förslag 

122 375830 

118630000 

125 272000 

hfin anslaget bestrids kostnader för riksdagsförvaltningen. dvs. arvo
den. liincr. re~ecrsättningar. expenser. kostnader för riksdagstryck och 

övriga puhlikationcr. utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement 

saml riksdagens lokalkostnader. 
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Personal 

Kammarkan.1'/iel 

Handläggande personal 
Övrig personal 

U1skotte11 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Fiirvaltning.l'k<ml<lfet 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Summa 

1 Inkl. 42 lokalvårdare. 

Ansla1: 

Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen 
och suppleanter för dessa 

Lönekostnader 
Sjukvård m. m. 
Rcscersättningar 
Utåtriktad information 

a) Scrviceverksamhet till massmedier 
bl lnformationsmaterial till besökande i riks
Jagshuset 
c) Riksdagens skoltjänst 

Kommitteer m. m. 
Riksdagens restaurang 
E:>1.penscr 
Övriga utgifter 
Kostnader för riksdagstrycket 

;1l Tryckningskostnader 
L'l Bokhinderikostnader 
cl Kommittetryck 

Puhlikationstryck 
Utgivning av riksdagens årsbok 
Utgivning av tidningen Från Riksdag & Departe

ment 
<t) Lönekostnader 
bl Sjukvård 
c) Reseersättningar 
dl Lokalkostnader 
cl Tryckteknisk produktion 
f) Distrihutionskostnader 
g) Taltidningsproduktion 
hl Information och undersökningar 
il Övriga kostnader 

Lokalkostnader för riksdagen och inre riksdagsför
valtningen utom för tidningen Från Riksdag & 
Departement 

Bostadsrättsföreningar m. m. 

Summa kostnader 

1982/83 

. 36 
8 

68 
16 

78 
162 1 

368 

1982/83 

148 000 
49789000 

448000 
428000 

375000 

60000 
276000 
200000 
791000 

10 303 000 
502000 

18 101 000 
4888000 

l 000 
378000 
115000 

I 237 000 
5000 
5000 

236000 
I 040000 

537 000 
60000 

200000 
171 000 

34 374 000 
400000 

125068000 

Bcriiknad 
ändring 
1983/84 

+5 

+s 

Beräknad 
ändring 
1983/84 

+5.'533000 
+ 45000 

+ 275 000 

+ 240000 
+ 26000 
+ 309000 

226000 
+5494000 
+ 98000 

+ 1810000 
+ 489000 

+ 539000 
+ 11000 

+ 87000 

50000 

+ 50000 
+ 19000 

-7517000 

+7232000 

9 
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Uf'phiirdsmedel 

Ersättning för utbnad personal 
Influtna hyror 
Bostadsrättslägenheter m. m. 
Försäljning av informationsmaterial 
Försiiljning av AV-material och studiematerial 
Försäljning av riksdagstryck 01:h makulatur 
Prenumerationsavgifter för tidningen Fdn Riksdag 

& Departement 

Summa upphördsmcdel 

Summa anslag 

1982/~3 Heriiknad 
iindring 
1983i~4 

90000 65000 
990000 
310000 + 28000 

I 000 
7000 

3 597 000 + 627 000 

1443000 

6 438 000 + 590 000 

ll8 630 000 . +6 642 000 

Ökningen under posten Lönekostnader har beräknats till 5 533 000 kr.. 

vilket utgör löneomräkning jämte kostnader för tvi! tjänster - säkcrhcls

chef samt en tjänst som föredragande vid socialutskottet - vilka inrättats 

av förvaltningsstyrclsen under budgetaret 1981/82. 

Förvaltningsstyrclsens beslutade översyn av förvaltningskontorets orga

nisation beräknas vara slutförd i bö1:jan av år 1983. I avvaktan härpi'1 samt 

på föreslagna men ej beslutade organisationsförändringar rörande s~iker

hetstjänst och bevakning samt lokalvård föreslås i delta skede inga nya 

resursförstärkningar inom förvaltningskontoret. Däremot föreslås att sju 

arvodesansHillningar som expeditionsassistent med riksmötesanställning 

omvandlas till fem fasta hel{irstjänstcr som expeditionsassistent. Tjänster

na föreslås placerade vid intendenturenheten där arvodesanstiillningarna 

har funnits tidig<tre bl. a. vid förrådet och budcentralen. Omvandlingen 

innebär inga ökade kostnader för riksdagen. 

Öen s. k. titskottskommitten redovisade våren 1982 sitt betänkande med 

vissCI förslag rörande ärendefördelningen mellan utskotten. Ärendet är f. n. 

under övervägande i konstitutionsutskottet och förslag väntas våren 1983. 

I avvaktan härpil föreslås nu inga resursförändringar för utskottskanslier

nas del. Förvaltningsdirektören har tillsatt cn siirskild arbetsgrupp för att 

analysera behovet av personalförändringar inom utskotten med hänsyn till 

återflyttningen till riksbyggnaderna. Eventuella förslag kan redovisas tidi

gast under våren 1983. Även kammarkansliets resursbehov med anledning 

av bl. a. föerflyttningen hör övcrvägas under våren 1983. 

Samlingsposten Utåtriktad information avser kostnader dels för viss 

servicevcrksamhet till massmedier. dels för infonnationsmaterial etc. till 

besökande i riksdagshuset, dels för riksdagens skoltjänst. Totalt beräknas 

I 245 000 kr. för den utåtriktade informationen under budgetäret 1983/84. 

För serviceverksamhet till massmedier beräknas 650000 kr. vilket inne

bär en ökning med 275 000 kr. En mindre del av ökningen hänför sig till 

kostnadsökningar i samband med kursverksamhct för journalister. För 

genomförande av riksdagsheslutet (K U 1979/80: 44) i syfte att möjliggöra 
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för landsortsprcsscn att via telefon avlyssna kammardebatterna har bcriik

nats 200 000 kr. 

För informationsmaterial för besökande i riksdagshuset bedöms en avse

värd nyproduktion erforderlig i samband med i1tcrllyttningen till 

Hclgcandsholmen. För ändamålet beräknas ett medelsbehov p~i 300000 

kr.. vilket innebär en ökning med 24.0000 kr. Inom ramen för det äskade 

beloppet skall bl. a. framställas en ny broschyr om riksdagen - kostnaden 

härför har beräknats till ca 200000 kr. 

För riksdagens skoltjänst beräknas 302 000 kr. varav I 00000 kr. avser 

kostnader för fortsättningskurscr för lärare och återstoden avser kostnader 

för framställning av läromedel etc. 

Intäkterna för försäljning av AV-verksamhet upptas till 7000 kr .. vilket 

är oförändrat belopp i förhållande till föregående år. 

Posten Kommittfrr avser kostnadermdör kommitteer och utredningar 

genom särskilda sakkunniga m. m. Kostnaderna för budgetåret 1983/84 

beräknas för den inre riksdagsförvaltningcn till 509000 kr. 1 Diirav svarar 

riksdagens biognifikommitte för ca 490000 kr. 

Posten Riksdagens restaurang har minskats med 226000 kr. bl. a. med 

hänsyn till att underskottet beräknas minska med 175 000 kr. 

För posten Expenser begärs en ökning från I 0 303 000 kr. till 15 797 000 

kr. Ökningen om 5 494000 kr. föranleds dels av engångskostnader om 

totalt ca 3.4 milj. kr. för transporter vid återllyttningen till riksbyggna

derna. dubblering av telefonväxel under viss tid m. m .. dels av ökade 

abonnemangskostnader för den nya telefonväxeln i rikshyggnaderna ( 1.4 
milj. kr.). ökade kostnader för kopiering och kontorsmaterial (0.5 milj. kr.) 

och inköp <IV ny utrustning för adressering av distribuerat riksdagstryck 

och övrigt material <0.3 milj. kr.). I posten Expenser ingår också kostnader 

för översättningsarbctc. vilket beräknas minska med 30000 kr. under 

budgetåret 1983/84. 

Kostnader för riksdagstrycket inkluderar tryckningskostnadcr. bokbin

dcrikostnader och kommittetryck tillsammans bcriiknadc till 25 288 000 kr. 

för budgetåret 1983/84. Eftersom intäkterna beräknas till 4 223 000 kr. 

utgör medelsbehovet 21065000 kr. Enligt meddelande från Grafiska indu

striförbundet beräknas kostnadsökningcn för sättnings-. trycknings- och 

bokbinderiarbetcn till 8-10 %. Inkomsterna for försäljning av riksdags

tryck och makulatur torde komma all öka med ca 627000 kr. 

Posten Publikationstryck ökar med 539000 kr .. varav riksdagsbibliote

kcts planerade utgivning av förvärvskatalog för tiden 1946-1965 samt 

tryckning av en volym av ilrsbibliografin över Sveriges statliga publika

tioner svarar för 350000 kr. och tryckning av en bok om riksbyggnaderna 

för 150 000 kr. 

1 Fram t. o. m. budget~lret 1982/83 har anslaget Kommittecr m. m. delats mellan den 
inre riksdagsförvaltningen och riksgäldskontorct. Riksgiildskonlords del av ansla
get. 10000 kr .. förs fr. o. m. budgetåret 1983184 över p~1 kontoret. 
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Beträffande posten Utgivning av riksdagens årsbok föreligger en reser

vation på 34 840 kr. från budgett1ret 1981 /82. 

Tidningen Från Riksdag & Departement är enligt riksdagens beslut 

fr. o. m. den I januari 1982 knuten till riksdagen (KU 1980/81: 20. rskr 200). 

Tidningen har år 1982 en total upplaga på närmare 20000 exemplar. 

vilket innebär en mindre minskning i förhållande till föreg~ende år. Me

delsbehovet för budgetåret 1983/84 beräknas till 2 154000 kr.. dvs. skillna

den mellan beräknade kostnader på 3 597 000 kr. och beräknade intäkter på 
1443000 kr. 

Posten Lönekostnader föreslås ökad med 87 000 kr. vilket utgör löne

omräkning. 

Anslagsbeloppet för tryckteknisk produktion har beräknats kunna sän

kas med 50 000 kr. 

Anslagsposten ~nformation och undersökningar föreslås. ökad med 

50000 kr. för att en undersökning rörande läsekretsen och dess synpunkter 

på tidningen skall kunna genomföras. 

Prenumerationsavgiften föreslås förhli oförändrad 109 kr. inkl. moms 

även för årgång 1983. 

Mcdelsbehovet under posten Lokalkostnader för riksdagen och inre 

riksdagsförvaltningen utom Från Riksdag & Departement är i föreliggande 

förslag beräknat till 26 857 000 kr.. vilket innebär en minskning med 

7 517 000 kr. AV kostnaderna är närmare 8 milj. kr. av engångskaraktär 

med hänsyn till återflyttningen. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksd111<en och den inre riksdag.,ji'in·alt11in1<e·1: Fiirn1/t11i11gs

kostnader för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 

125 272 000 kr. 

A 7. Riksdagen: Utgh·ande av otryckta ståndsprotokoll 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

438073 

450000 

450000 

Reservation 94370. 

Från anslaget bestrids utgifter för utgivande av otryckta ståndsproto

koll. Anslaget disponeras av riksgäldskontoret. 

Kontrakterade protokoll är prästeståndets protokoll vid riksdagarna 

1723 och 1738-1739, ridderskapet och adelns protokoll vid riksdagarna 

1755-1756 och 1778-1779, bondeståndets protokoll vid 1778-1779 års 

riksdag samt borgarståndets protokoll vid 1742-1743 års riksdag. 

För arbete med protokollen erfordras för budgetåret 1983/84 enligt full

mäktiges beräkning 450000 kr. utöver på anslaget beräknad behållning. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksdagen: Utgil'(Jnde a1• otryckta ständsprotoko/( för bud

getåret 1983/84 anvisas ett reservationsanslag av 450000 kr. 
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A 8. Nytt riksdagshus 

1981/82 Utgift 

J 982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

160412068 

195000000 

144500000 

Utveckling sedan augusti 1981 

Reservation 6617951 

Ombyggnadsarbetena i riksdagshuset och plenisalsbyggnadcn har under 

hösten 1981 och våren 1982 fortskridit planenligt. Stomarbetena har avslu

tats under våren 1982 bortsett från den del i Riksplan som skall disponeras 

som medeltidsmuseum, där arbetena med stommen avslutats under hösten 

1982. Likaså har upphandlingarhetet i stort sett avslutats under våren 1982 

bortsett från inredningen där upphandlingarna slutförts successivt t. o. m. 

hösten 1982. Arbetena inom ledamotsbyggnaden (f. d. kanslihusd) påbör

jades i augusti 1981 och har kunnat följa den hårt pressade tidsplanen för 

projektet. 

Under hösten 1982 slutförs i stort sett arbeten med installationer och 

stomkomplettering inkl. målning. Byggnadsarbetena skall enligt tidspla

nerna vara avslutade till årsskiftet 1982-1983, varefter följer en kontroll

och besiktningsperiod som avslutas under april månad 1983. Inflyttning av 

inredning och övrig komplettering av lös utrustning kommer att ske under . 

sommaren 1983. Riksdagens inflyttning i de ombyggda lokalerna kan ske 

planenligt under augusti och september 1983. 

Ombyggnaderna inom kvarteret Cephalus för riksdagens räkning star

tade i augusti 1982 0ch skall vara slutförda till maj 1983 för inflyttning 

samtidigt med övriga delar i projektet. 

En av riksdagens byggnadskommitte särskilt tillsatt arbetsgrupp för 

bearbetning av konstfrågorna inom projektet har utarhctat ett program för 

de konstnärliga insatserna som har godkänts av byggnadskommitten i 

oktoher 1981. I programmet ingår hl. a. att plenisalens fondviigg skall 

täckas av en textilvävnad. Utformningen av sädan textilvävnad har be

stämts på basis av en tävling mellan ett antal inbjudna textilkonstnärer 

våren 1982. 

Ett avtal ~;om reglerar förhållandena mellan riksdagen och Stockholms 

kommun beträffande medeltidsmuseum i Riksplans underbyggnad har slu

tits i juni 1982. 

Förhandlingar med Stockholms kommun om eventuellt övertagande av 

viss inredning och teknisk utrustning som tillhör riksdagen vid Sergels torg 

avslutades under våren 1982. Detta resulterade inte i något avtal om 

övertagande. 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 16 till budgetpropositionen 1983 14 

Kostnader 

Byggnadsinvesteringar 

Jnvesteringskostnaden för byggnadsarbeten beräknades i föregående års 

anslagsframställning till 507.2 milj. kr. i prisläge den I april 1981. Bygg

nadsstyrelsen har gjort en ny kostnadsavstämning av projektet som redovi

sades för byggnads kommitten i juni 1982. Kostnaderna för byggnadsinves

teringar framräknades då till 544.9 milj. kr. i prisläge den I april 1982. 

Kostnadsökningen utöver vad som beror av byggnadskostnadsindex för 

perioden den I april 1981 - den I april 1982 (9 7r l utgörs av 5 .5 milj. kr; 

Ökningen beror i huvudsak på ökad omfattning av åtgärder för monument

vård i de kulturhistoriska delarna CU milj. kr.). tillkommande hiss mellan 

Norrbro och Strömparterren ( 1.0 milj. kr.). Ökad omfattning av murgenom

brott. efterlagningar och komplettering av installationer. Till detta kommer 

vissa programändringar och tillhörande kostnader för utredning och pro

jektering. 

Inredning 

Kostnaderna för inredning (inkl. behov för kvarteret Cephalus) angavs i 

föregäende års anslagsframställning till 44.5 milj. kr. i prisläge den I april 

1981. Motsvarande kostnad i prisläge den I april .1982 blir 47,3 milj. kr. 

med hänsyn tagen till kostnadsutvecklingen under perioden, som för inred

ning bedöms till 6%. 

Teleutrustning 

Kostnaderna för tcleutrustning (inkl. behov för kvarteret Cephalus) 

angavs i föregående års anslagsframställning till 50.8 milj. kr. i prisläge den 

I april 1981. Motsvarande kostnad i prisläge den I april 1982 blir 55.0 milj. 

kr. med hänsyn tagen till kostnadsutvecklingen under perioden. 

Konstnärlig utsmyckning 

Kostnaderna för den konstnärliga utsmyckningen i byggnaderna har i 

prisläge den I april 1982 beräknats till 2, I ·milj. kr. Utöver denna summa 

bidrar riksbanken med 0.5 milj. kr. för att bekosta ett återuppsättande av 

freskmålningarna i den blivande plenisalsbyggnadens entrehall. 

Sammanfattning 

Byggnadskostnaden har blivit något högre än motsvarande kostnad an

mäld i föregclende års anslagsframställning med hiinsyn tagen till kostnads

indexutvecklingen under perioden. 

Kostnaderna för inredning och teleutrustning har skrivits upp enligt 

indexutvecklingen. Det finns indikationer som tyder på att inte hela det 

ekonomiska utrymmet beh.över tas i anspråk när det gäller dessa kostnads

poster såsom de hittills beräknats. Denna fråga kan säkrare bedömas sedan 
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samtliga upphandlingar genomförts och totaleffekter av besparingar och 

vissa tillkommande kostnader kan avläsas. Kommitten återkomma till 

denna fråga i anslagsframställningen för 1984/85. 

Kostnadsramcn för konstnärlig utsmyckning har tillkommit. 

Sammantaget beräknas kostnaderna rör projektet nu uppgå till 647 .2 

milj. kr. i prisliigc den I april 1982. Därtill kommer kostnader för konstnär

lig utsmyckning. som beräknas till 2.1 milj. kr. i prisläge den I april 1982. 

Inwsterin1:splan 

Projekt Kostn.ram kr. Mcdelsförbrukning kr. 

Investering i 
byggnader 

Kostn. för inredn. 
Kostn. för teleutr. 

Summa ramkostnad 

Kostn. för konst-
närlig utsmyckn. 

Investeringsredovisnin~: 

81-04-01 8'!.-04-01 

507 200 544900 
44500 47 300 
50800 55000 

602500 647200 

2 100 

Faktisk 
t. o. m. 
82-06-30 

277664 
4 745 
5725 

288134 

246 

Preliminär medclsförbrukning, långtidsbudget. milj. kr. 

1978/79 79/80 80/81 81 /82 

13.1 38.8 74.8 161,7 1 

Anm<l~n~R . 

Beräknad för 
82/83 83/84 

170000 94000 
14000 23000 
16000 27000 

200000 144000 

I 000 500 

82/83 83/84 

144.5 

Bygg- Färdig 
start stiil-
år-mttn I ande 

ar-man 

78-04 8Hl4 
81-05 ~U-08 

81-01 83-08 

83-08 

84/85 Totalt 

15.4.1 h49.Y 

1 Under bå 1981/82 förbrukades ytterligare 10 milj. kr. via bidrag från utbildningsdepartementct avseende 
museum under Riksplan. 
~ Under bå 1982/83 förbrukas ytterligare I milj. kr. via bidrag från Stockholms kommun avseende viss 
vtskiktsbehandling samt 0.5 milj. kr. via hidrag från riksbanken avseende viss konstntirlig utsmyckning. 
~ Faktisk medclsförbrukning under bå 1984/85 är beroende av kostnadsindexutvecklingen. 
4 Totalkostnad inkl. konstniirlig utsmyckning i prisHige den I april 1982. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen och den inre riksdagsfi'irrnltningen: Nytt riksdags

hus för budgetåret 1983/84 anvisas ett reservationsanslag av 

144500000 kr. 
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B. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 

B 1. Allmänt kyrkomöte 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

4 701 926 

3959000 

Regeringen har i proposition 1981/82: 192 lagt fram förslag om ett n:for

merat kyrkomöte m. m. Riksdagen har beslutat bifalla förslagen (KU 1982/ 

83: 2. rskr 2). Beslutet innebär dels att kostnader för kyrkomötet får 

bestridas ur kyrkofonden. dels att statsbidrag bör utgå med visst belopp. 

Beslutet avses träda i kraft den 1 januari 1983. 

Regeringen har vidare i proposition 1982/83: 25 ltilläggsbudget l) föresla

git att statsbidraget till kyrkomötet bör beräknas under femtonde huvudti

teln. 

Under förutsättning av riksdagens bifall torde förevarande anslag under 

fjortonde huvudtiteln kunna utgå. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse förcslär 

att anslaget B Allmänt kyrkomiite under ljortonde huvudtiteln utgår 

fr. o. m. budgetåret 1983/84. 
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C. RIKSDAGENS VERK 

C 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1981/82 Utgifter 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Lönekostnader 
Lokalkostnader 

34402000 

39076000 

41757000 

Övriga förvaltningskostnader 
Extraordinära utgifter 

Summa kostnader 
Upphiird.1·medel 

Summa anslag 

1982/83 

20416000 
6 752 000 

11658000 
500000 

39326000 
250000 

39076000 

Beriiknad 
ändring 
1983/84 

+ 979000 
+ 444000 
+ 773 000 
+ 500000 

+2 701000 
+ 20000 

+2681000 

Riksgäldskontorets arbetsuppgifter påverkas starkt av underskotten i 

bytesbalansen och i den statliga budgeten och därmed åtföljande behov av 

statlig upplåning. 

För budgetåret I 983/84 har kontoret antagit ett budgetunderskott på 95 

miljarder kronor som utgångspunkt för upplåningsplaneringen. Till detta 

kommer förfallande statsskuld om närmare 119 miljarder kronor. Det ger 

ett totalt upplåningsbehov på 214 miljarder kronor. Bortser man från 

skattkammarväxlar placerade i riksbanken kan bruttoupplåningsbehovet 

uppskattas till I 77 miljarder kronor. 

Som underlag för kontorets arbetsplanering antas utlandsupplåningen 

brutto uppgå till ca 27 miljarder kronor. Med utgångspunkt härifrfrn beräk

nar kontoret att upplåningen inom landet kommer att uppgå till ca 150 

miljarder kronor om skattkammarväxlar i riksbanken borträknas. 

Riksdagen har uttalat som ett allmänt mål för upplåningen inom landet 

att denna i växande utsträckning bör ske utanför banksektorn. Upplåning

en från kommuner. företag. fonder och stiftelser har ökat under innevaran

de budgetår genom introduktionen av statsskuld växlar. För att också öka 

statens upplåning från hushållssektorn bör nya låneformer övervägas ut

över spar- och premieobligationer. 

Det finns anledning att förutse att statens upplåning i utlandet får bety

dande omfattning även i fortsättningen. Riksgäldskontorets arbetsinsatser 

på detta område måste ges hög prioritet. 

Utöver ökade arbetsinsatser i samband med nyupplåningen kommer 

kontorets arbete med låneförvaltningen att öka kraftigt. Redan vid utgång

en av budgetåret 1983/84 kan statsskulden förväntas ha överstigit 500 

miljarder kronor. De låneformer där förvaltningsarbetet ökar mest är spar

lån. premielån och utlandslån. 
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Under senare år har riksgäldskontoret tillförts omfattande nya garan

tiomräden säsom garantigivning för finansieringar inom energisektorn lik

som för upplåning för Samhällsföretag AB. Erfarenheten talar för att 

garantigivning i betydande utsträckning kommer att fordras inom en rad 

samhällssektorer för lång tid framöver. 

Fullmäktige har för förvaltningskostnadsanslaget uppriittat ett huvud

förslag som innebär en real minskning av anslaget med 2 l,1. Huvudförsla

get som uppgår till 39 207 000 kr. utgår från att behovet av tillfällig personal 

blir av relativt begränsad omfattning och att man på detta område kan 

minska det budgetmässiga utrymmet jämfört med föregående budgetår. 

Även andra besparingar kan göras. 

Huvudförslaget utgår l'rån en i princip oföriindrad storlek hos personal

styrkan. De produktivitetsförbättringar som kan uppniis absorberas i hu

vudsak av de ökade arbetsvolymerna. Med de förutsättningar och förbe

håll som nedan anges kan nuvarande verksamhet i stort sett vidmakthållas 

inom ramen för huvudförslaget. Dock kan man inom denna ram inte helt 

och hållet finansiera alla utgifter som beror på ökad volym. Inte heller kan 

vissa andra nödvändiga utgil'tsökningar finansieras. 

Bakgrunden till den av fullmäktige föreslagna utökningen av den budget

mässiga ramen är i sammanfattning följande. 

En del av kontorets datorbearbetningar vad gäller premieobligationer 

utförs vid externa servicebyråer. Under 1983/84 kommer bl. a. volymerna 

av inlösta premieobligationer som skall sorteras maskinellt att tredubblas. 

Kostnaden för dessa externa datorbearbetningar beräknas öka med 595 000 

kr. Fullmäktige har inte ansett det möjligt att finansiera denna kostnadsök
ning inom ramen för huvudförslaget. 

Utvecklingen av kontorets verksamhet ställer allt större krav på verks

ledningen. Av denna anledning anser fullmäktige att kontorets organisa

tion bör förstärkas med en tjänst som vice riksgäldsdirektör för huvudsak

ligen administrativa uppgifter. Fullmäktige föreslår att riksdagen fattar 

erforderliga beslut i samband med denna ändringav organisationen. 

Kostnaden för förstärkningen av verksledningen beräknas till 300000 kr. 

Fullmäktige har inte ansett det möjligt att finansiera denna kostnadsökning 

inom ramen för huvudförslaget. 

Kontorets verksamhet i samband med den statliga utlandsupplåningen 

är nödvändig för den svenska ekonomin. Resurserna för verksamheten 

måste anpassas till de utifrån givna förutsättningarna. Mot bakgrund av 

vad man i dag vet 0111 omfattningen och inriktningen av denna verksamhet 

har fullmäktige ansett det ofrånkomligt att öka arbetsinsatserna på detta 

område. 

Genom en aktiv låneförvaltning i samband med statens utlandsupplåning 

kan påtagliga kostnadsminskningar bli möjliga. En förutsättning för detta 

är att man har tillgång till personal med möjligheter att specialisera sig 

inom detta område. Med nuvarande dimensionering är dessa möjligheter 
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alltför begränsade och fullmiiktige anser att kontoret bör tillföras medel för 

ytterligare två handläggartjänster för arbetsuppgifter med inriktning på 

förvaltningen av utländska lån. Kostnaden för detta har beräknats till 

300000 kr. 
I sin bedömning av resursfrågorna har fullmäktige utgått frän vad som 

framstått som den mest sannolika utvecklingen. Vilka åtgärder fullmäktige 

senare skall vidta beror i hög grad på yttre faktorer. 

Med hänsyn till osäkerheten i de bedömningar som nu kan göras och 

nödvändigheten av snabba ställningstaganden i frågor som påverkar verk

samhetens volym och inriktning bör det finnas en större reservpost för 

oförutsedda utgifter än under innevarande år. Fullmäktige anser att en 

sådan reservpost bör beräknas till I milj. kr. för budgetåret 1983/84. I 

huvudförslaget är 500000 kr. beräknade·för oförutsedda utgifter. Utöver 

huvudförslaget bör således ytterligare 500000 kr. beräknas för oförutsedda 

utgifter. 

Den avsedda omläggningen av redovisningssystemet inom riksdagsom

rådet kräver särskilda arbetsinsatser från kontoret. Utgifterna på detta 

område är delvis systeminvesteringar av engångskaraktär. För denna om

läggning krävs 855 000 kr., varav 700000 kr. är av engångskaraktär. 

Mot bakgrund av vad som här anförts anser fullmäktige att det utöver 

huvudförslaget som är beräknat till 39 207 000 kr. bör anvisas ytterligare 

2550000 kr. Fullmäktige föreslår således att under anslaget D I. Förvalt

ningskostnader för 1983/84 anvisas 41757000 kr. Därav utgör 700000 kr. 

investeringar av engångskaraktär. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgiildskontoret: Fiirrnlt11i11gskost1111der för budgetåret 

1983/84 anvisas t:tl förslagsanslag av 41757000 kr. 

C 2. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån m. m. 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Lån inom lwuiet 
I. Obligationspapper 
2. Värdepapperstryck 

30 176000 

32 180 000 

40000000 

3. Reklam. annan information och konsultkostnader 

Lån 1110111 landet 

Summa anslag 

1982/83 

I 000000 
3 330000 

19850000 

8000000 

32180000 

Ber~iknad 
ändring 
1983/84 

- 300000 
+ 960000 
+1760000 

+5400000 

+7820000 
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Anslagen avser den del av de rörliga externa kostnaderna för kontorets 

upplåningsverksamhet, som framgår av ovanstående sammanställning. 

Vad gäller inriktning och omfattning av den här aktuella verksamheten 

hänvisas till redogörelsen i anslutning till anslaget D I. Riksgäldskontoret: 

Förvaltningskostnader. För upplåning inom landet beräknas utgifterna 

under budgetåret 1983/84 till 26600000 kr. och för upplåning utom landet 

'till 13 400000 kr. 

De ökade kostnaderna för upplåningen utomlands är hl. a. effekter av 

devalvering och stigande dollarkurs. Den största delen av dessa kostnader 

betalas i utländska valutor. 

Om nya upplåningsformer införs inom landet eller om upplåningsvoly

merna blir större än beräknat kan detta leda till högre utgifter än som har 

angivits. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: \/issa kostnader vid emission av statslån 

m. m. för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 

40 000 000 kr. 

C 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparandet 

198l/82 Utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

I. Vinstutlottning 

569000 

I 520000 

1535000 

2. Information om vinstutlottning och sparpremie 
3. Övrigt 

Summa anslag 

1982/83 

120000 
1380000 

20000 

1520000 

Bcrliknad 
lindring 
1983/84 

-105000 
+115000 
+ 5000 

+ 15000 

Riksgäldskontoret handhar administrationen av lönsparandet, bl. a. 

vinstutlottningarna i vinstsparandet samt vissa kontroller i samband med 

skattesparandet. Anslaget D 3 avser endast externa kostnader. således 

ingår exempelvis inte lönekostnader för personal som arbetar med lön

sparandet. Anslag till kampanj äskas under VII:e huvudtiteln. 

Under budgetåret 1983/84 kommer de datorbearbetningar avseende 

vihstutlottningarna i vinstsparandet som nu utförs vid DAF A att överföras 

till riksgäldskontorets dator. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader.för liinsparan

det för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av I 535 000 

kr. 
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C 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med premi

ering av frivilligt sparande av överskju~ande preliminär skatt 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

1000 
1000 

Regeringen har bemyndigats att, om konjunkturläget motiverar det, 
besluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär 
skatt i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering 

av visst frivilligt sparande. Riksgäldskontoret skall handha administratio
nen vid eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetåret 

1983/84 uppföras med ett formellt belopp av I 000 kr. 
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksxäldsknntoret: Administrationskostnader i samband med 

premierinx av frii•illigt sparande av överskjutande preliminär 

skatt för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av I 000 kr. 

C 5. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1981/82 Utgift 

1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

13 392773 

13327000 
14683000 

Justitieombudsmännen har tillsyn över att de ·som utövar offentlig verk
samhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina 
åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftning

en avhjälps. 
Verksamheten regleras av lagen (SFS 1975: 1057; ändr. 1977: 1023) och 

<RFS 1980: 15) med instruktion för justitieombudsmännen. 

Justitieombudsmännen 
1982/83 

Personal 
Handläggande personal 35 
Övrig personal 25 

60 

An.l'laK 

Lönekostnader 11016000 
Sj11kviird 34000 
Reseasättningar 270000 
Lokalkostnader 1282000 
Expenser 725000 

Summa anslag 13327000 

Beräknad 
ändring 
1983/84 

-I 

-I 

+ 174000 
+ 5000 

+ 392000 
+ 785000 

+1356000 
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Inspektionsverksamheten beräknas få samma omfattning under budget
året 1983/84 som den haft under tidigare år. Antalet nya klagoärenden 
under verksamhetsåret 1981182 uppgick till 3 399 och antalet nya initiativ
ärenden till 95. Detta innebär en minskning beträffande klagoärenden med 
15 och en ökning beträffande initiativärenden med 8 i förhållande till 
föregående år. Det finns ingenting som tyder på några dramatiska föränd
ringar under de nännaste åren. För att hålla ärendebalansen på en rimlig 
nivå har JO-ämbetet de två senaste åren bl. a. anställt två föredragande 
som "extra utredningshjälp". JO-ämbetet räknar med att denna "extra 
utredningshjälp" behövs t.v. om antalet klagoärenden får ungefär samma 
omfattning som budgetåret 1981182, dvs. ca 3400. 

Lönekostnaderna har för nästkommande budgetår beräknats till 
11 190000 kr., varav 174000 kr. utgör löneomräkning. 

Lokalkostnaderna beräknas öka med 392 000 kr., beroende främst på 
ökade hyreskostnader. 

Under anslagsposten Expenser har för innevarande år anvisats 725000 
kr. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten beräknas öka med 125 000 
kr .. huvudsakligen beroende på kostnadsstegringar men även på behovet 
av ökade informationsinsatser om JO-ämbetet. Vidare begärs 200000 kr. 
för anslutning av JO-ämbetets telefoner till riksdagens växel. Av -beloppet 
är hälften av engångskaraktär. Under budgetåret 1983/84 beräknas över
gången till riksdagens växel medföra att en tjänst som telefonist kan dras 
in, vilket påverkar lönekostnadsanslaget året därpå. 

Slutligen begärs 460000 kr. för genomförande av den 3:e internationella 
ombudsmannakonferensen, för vilken Sverige står som arrangör. 

Sammantaget ökar expensanslaget med 785000 kr. varav 560000 kr. _är 
av engångskaraktär. 

Riksdagens förvaltnings styre/se 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen för budget
året 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 14683000 kr. 

C 6. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

5477002 
6195000 
6320000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska 
den statliga verksamheten. 

För verksamheten gäller lagen (RFS 1975: 9; omtryckt 1979: 10, ändr. 
1981: 2, 1982: 5) med instruktion för riksdagens revisorer. 
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Revisorerna 
1982/83 Beräknad 

ändring 
1983/84 

Personal 
Handläggande personal 15 
Övrig personal 6 

21 

Anslag 
Arvoden till revisorerna 270000 
Lönekostnader 4536000 - 63000 
Sjukvård m. m. 12000 + 6000 
Reseersättningar 106000 + Il 000 
Lokalkostnader 976000 +141000 
Expenser 295000 + 30000 

Summa anslag 6195000 +125000 

Anslagsposten Lönekostpader har för nästkommande budgetår beräk
nats till 4473000 kr., vilket innebär en minskning med 63000 kr. 

För anlitande av utomstående konsulter föreslås ett belopp av 410000 
kr., vilket innebär en ökning med 37 000 kr. Beloppet ingår i anslagsposten 

Lönekostnader. 
Lokalkostnaderna har bl. a. till följd av hyreshöjningar ökat med 141000 

kr. 
Revisorerna har i sin anslagsframställning inte beräknat några medel för 

kansliets eventuella flyttning till lokaler närmare riksbyggnaderna. Sär
skild framställning om härför erforderliga medel kommer att inges till 
riksdagens förvaltningsstyrelse. 

Riksdagens förvaltnings styrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1983/84 
anvisas ett förslagsanslag av 6320000 kr. 

C 7. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltningskost

nader 

1981/82 Utgift 
1982/83 Anslag 
1983/84 Förslag 

3 653 804 
4211000 
4651000 

Nordiska rådet, vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommel
sen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsav
talet) 1962 med ändringar 1971och1974, är ett organ för samråd mellan de 
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nordiska ländernas riksdagar och regeringar. Färöarna och Aland deltar i 
rådets arbete. Rådet sammanträder i regel en gång om året. Under 1973 
och 1974 har dock prövats en försöksordning med delade sessioner, och 
under 1975 anordnade rådet sin första extra session. 

Rådet består av 78 valda medlemmar, av regeringsrepresentanter och av 
representanter för Färöarnas landsstyre och Ålands landskapsstyrelse. 

Sveriges riksdag väljer 18 medlemmar. Dessa utgör tillsammans med av 
regeringen utsedda representanter rådets svenska delegation. Delegatio
nen bistås i sin verksamhet av ett kansli. 

Förslag om utökning av antalet rådsrepresentanter till 87 kommer att 
behandlas vid rådets 31:a session i februari 1983. Förslaget innebär bl.a. 
att Sveriges representation ökar till 20 medlemmar, vilket kan påverka 
vissa anslagsposter i budgeten. 

Delegationen 

1982/83 Beräknad 

Personal 
Handläggande personal 81 
Övrig personal 81 

Anslag 
Arvoden för medlemmars deltagande i sammanträden 
Arvoden för medlemm<i.r av arbetsutskottet 
Lönekostnader för tjänstemän 
Extra personal 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Summa anslag 

1 Varav I halvtidstjiinst. 

16 

25000 
17000 

2237000 
15000 
14000 . 

400000 
740000 
763000 

4211000 

ändring 
1983/84 

+ 5000 

+105000 
+ 5000 

+ 100000 
+105000 
+ 120000 

+440000 

Lönekostnaderna har för nästkominande budgetår beräknats till 
2 342 000 kr., varav 105 000 kr. utgör löneomräkning. 

Ökningen av anslagsposten Reseersättningar beror dels på prishöjning
ar, dels på ökad mötesfrekvens. 

Ökningen av lokalkostnaderna hänför sig nästan helt till hyreshöjningar. 
Expcnsanslagct föreslås ökat med 120000 kr. för genomförande av rå

dets 32:a session, vilken kommer att hållas i Stockholm år 1984. 

Riksd111-:cns fiirraltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
riikningen ol'.h föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvalt-

11i11gskost1111der för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag 
<I.\ 4 651 000 kr. 
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C 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensam

ma kostnader för Nordiska rådet 

1981 /82 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

Delegationen 

3646304 

4 721000 

5 449 000 

Riksdagen beslöt den 24 maj 1973 att godkänna tilläggsprotokoll om 

Nordiska rådets presidiesekretariat och dess rättsliga ställning, vilket un

dertecknats av Danmarks, Finlands. Islands, Norges och Sveriges rege

ringar den 15 maj 1973. Riksdagens beslut innebär att samma principer som 

föreslagits gälla ministerrådets sekretariat i proposition 1973: 122 angående 

godkännande av överenskommelse om Nordiska ministerrådets sekreta

riat och deras rättsliga ställning kommer att tillämpas för presidiesekreta

riatets del. Överenskommelsen innehåller bl. a. b_estämmelse om ett speci

ellt avgiftssystem för sekrctariatspersonalen enligt regler som utformats i 

samarbete mellan presidiet och representanter för dåvarande finansdepar

tementet. 

Rådets presidium har för 1982 antagit en budget om 13 162 000 kr. 

I följande sammanställning upptas Sveriges andel. beräknad efter 41.4 % 

av hithörande budgetkostnader. 

Andel i gemensamma kostnader j()r Nordiska rådet 

I. Arvoden och löner 
2. Förvaltningskostnader 
3. Lokalkostnader 
4. Reseersättningar 
5. Rådets tryck 
6. Information 
7. Till presidiets förfogande 
Medelsreserv 

Summa kostnader och mcdclsreserv 
Inkomster 

Summa anslag 

Riksdagen.i· ft'irl'{llt11i11gsstyrelse 

2 159010 
531576 
299 322 
269 100 

1610460 
I 200600 
227700 
248 332 

6546100 
I 097 100 

5449000 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe

räkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets si·enska delegation och dess kansli: Andel i 

gemensamma kostnader får Nordiska rådet för budgetåret 1983/ 

84 anvisas ett förslagsanslag av 5 449 000 kr. 
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Register 

Fjortonde hu\'lldtiteln 
.Sid. 

2 INLEDNING 
A. Riksdagen och den inre riksdagsförvaltningen 

3 A.l Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m.: 
3 I. Arvoden till riksdagens ledamöter 61564000 
3 2. Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. 12971000 
3 3. Reseersättningar m. m. till riksd<tgens ledamöter 20731000 
3 4. Representation m. m. 450000 
3 5. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet 1363000 
3 6. Parlamentariska delegationer 702000 

97781000 

5 A.2 Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 1800000 
5 A.3 Bidrag till studieresor 196000 
6 A.4 Bidrag till viss verksamhet: 
6 l. Bidrag till riksdagens interparlamentariska 

grupp 546000 
6 2. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 145000 
6 3. Bidrag till utrikespolitisk informations-

verksamhet 30000 

721000 

8 A.5 Bidrag till partigrupper: 
8 I. Kontorshjälp till riksdagsledamöter 4645000 
8 

., Stöd till partigrupper 1465000 

6110000 

8 A.6 Förvaltningskostnader: 
9 I. Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen 

och suppleanter för dessa 148000 
9 2. Lönekostnader 55 322 000 
9 3. Sjukvård m. m. 493 000 
9 4. Reseersättningar 428000 
9 5. Utåtriktad information 1245000 
9 6 .. Kommitteer m. m. 509000 
9 7. Riksdagens res1<1urang 565000 
9 8. Expenser 15 797 000 
9 9. Övriga utgifter 599000 
9 10. Kostnader för riksdagstrycket 21065000 
9 11. Publikationstryck 917000 
9 12. Utgivning av riksdagens årsbok 126000 
9 13. Utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement 2154000 
9 14. Lokalkostnader för riksdagen och inre 

riksdagsförvaltningen utom för tidningen 
Från Riksdag & Departement 25 504000 

9 15. Bostadsrättsföreningar m. m. 400000 

125272000 

12 A.7 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 450000 
13 A.8 Nytt riksdagshus 144500000 

B. Allmänt kyrkomöte 
16 B.I Allmänt kyrkomöte 
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C. Riksdagens verk 
17 C.1-4 Riksgäldskontoret 
17 1. Förvaltningskostnader 
19 2. Vissa kostnader vid emission av statslån 
20 3. Administrationskostnader frir lönsparandet 
21 4. Administrationskostnader i samband med 

premiering av frivilligt sparande av 
över.skjutande skatt 

21 C.5 Riksdagens ombudsmän,justitieombudsmiinncn 
22 C .6 Riksdagens revisorer och deras kansli 
23 C.7 Nordiska rådets svenska delegation och dess 

kansli: Förvaltningskostnadcr 
25 C.8 Nordiska rådets svenska delegation och dess 

kansli: Andel i gemensamma kostnader för 
Nordiska rådet 

41757 
40000000 

1535000 

I 000 

83293000 

14683000 
6320000 

4651000 

5449000 

Summa kr. 491226000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Bilaga 17 

Räntor på statsskulden, m.m. 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1982-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser räntor på 
statsskulden, m. m. 

Med skrivelse den 6 december 1982 har fullmäktige i riksgäldskontoret 
överlämnat förslag till räntor. på statsskulden, m. m. för budgetåret 1983/ 

84. 

På utgiftssidan tas i förslaget upp räntor till ett belopp av 53 801302000 

kr. samt kapitalrabatter. kursförluster, valutaförluster och diverse utgifter 
om sammanlagt 3 346 102 000 kr. Av utgiftsräntorna hänför sig 19 779 milj. 
kr. till de räntelöpande obligationslånen. Fördelningen av detta belopp på 
de olika lånen framgår av följande sammanställning. 

Specifikation av ränta på räntelöpande obligations/ån Kr. 

1934års 3 % lån av 30/12 4363 572 
1937" 3 '7o amort lån av 1/2 1300518 
1937" 3 % .. 1/3 899865 
1943 .. 31/2% lån av 15/3 nr 3 7 881258 
1943 ,. 31/2% .. 15/4 .. 4 12368020 
1943 .. 3 112% .. I/Il 7 11031318 
1944" 31/2% " 15/3 9 7 281 330 
1944" 31/2% " 15/12 10 . 16 732 380 
1945" 3 % .. 117 Il 10776570 
1945" 3 % " c 1111 12 6470490 
1946" 3 % ., c 112 13 17 494 710 
1946" 3 % " c 15/12 14 6475290 
1951" 31/2% .. 15/6 19 8601583 
1952" 31/2% " 10/2 20 6949915 
1969års 6 % lån av 23/1 93 48000000 
1970" 71/4% amort lån av 20/1 96 13050000 
1971" 71/4% .. 8/6 99 17400000 
1972" 7 % lån av 916 " 105 56000000 
1972" 7 % amort lån av 10/6 " 106 15400000. 

I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr /oO. Bilaga 17 
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Kr. 
1973 års 7 % lån av 10/11 nr 114 71 750000 
1974" 7 ~ .. 10/1 .. 116 51800000 /( 

1974" .., %"' 10/2 .. 118 64 750000 I 

1974 .. 71/2% .. 10/4 " 119 63 750000 
1974" 71/2% .. 

1017 .. 120 38250000 
1974 .. 8 'Jf.." 10/9 .. 121 64000000 
1975" 8 % .. 10/1 .. 122 112000000 (; 

1975" 8 (>;f, .. IU/3 .. 123 72000000 ,c 

1975" 9 % ·~ 10/6 .. 124 171000000 
1975" 9 % .. 10/9 .. 125 243000000 
1976" 9 % .. 

10/1 
., 

128 189000000 
1976" 9 % ,. 10/4 .. 130 243 000000 
1976 .. 9 o/, .. 

-~ 10/6 .. 131 189000000 
1976" 91/2% .. 

10/11 .. 132 175750000 
1977" 91/2% .. 10/2 .. 133 123 500000 
1977" 91/2% " 10/4 " 134 104500000 
1977" 91/2% " 10/6 " 135 133000000 
1977" (11/2% ,,. 

10/7 
., 

136 152000000 
1977'" 91/2% " 10/11 1 " 137 213 562 500 
1978" 91/2% " 10/2 1 " 138 159 375 000 
1978" 10 % 

., 
10/3 1 .. 139 471 750000 

1978" 9 Of. .. 21/5 " 141 7 500000 /0 

1978" 10 % " 10/61 .. 142 510000000 
1978" 10 t;;f." 10/6 " 143 220000000 
1978" 9 3/4 % " 10/101 .. 145 604500000 
1978" 93/4% .. 10/10 .. 146 165750000 
1979" 93/4% .. 10/1 1 .. 147 458250000 
1979" 93/4% " 10/1 " 148 19500000 
1979" 8-9 1/2-10 1/2 % .. 20/3 .. 149 87685 
1979" 93/4% " 10/3 1 .. 150 633 750000 
1979" 93/4% " 10/61 " 151 165 750000 
1979" lU 1/2% .. 10/11 .. 153 199500000 
1980'" 103/4% .. JO/I I " 154 258000000 
1980" 111/2% .. 10/41 .. 155 92000000 
1980" 111/2% .. 10/61 .. 157 184000000 
1980" 121/2% .. 10/91 .. 159 187 500000 
1981" 121/2% .. 10/1 1 " 160 462500000 
1981" 0+2112%" 20/1 2 .. 161 379166667 
1981" 131/2% .. 10/3' " 162 229500000 
1981" 131/2%" 10/4 1 

' " 164 67 500000 
1981" 13 1/2% .. 12/61 .. 165 108000000 
1981" 131/2% " 1/81 " 167 81 000000 
1981" 131/2% .. 3117 " 168 1822500000 
1981" 13 o/, .. 9/10 .. 169 2264166667 ,c 
1981" 131/4% .. 

15/10 .. 170 265000000 
1981" 131/2% .. 

10/101 .. 171 3105000000 
1981" 121/4% .. 10112 .. 172 196000000 
1982" 123/4% .. 10/1 1 .. 173 395250000 
1982 .. 113/4% " 10/2 .. 174 23 500000 
1982" 121/4% .. 

8/2 .. 175 367 500000 
1982" 123/4% " 12/21 .. 176 1479000000 
1982" 123/4% 

., 
15/41 .. 177 I 083 750000 

1982" 121/4% " 18/4 .. 178 122500000 
1982" 113/4% " 20/4 .. 179 29 375 000 
1982" 123/4% " 10/61 .. 180 153000000 
1982" 123/4% " 12/8 1 " 181 63 750000 

Summa kr. 19 779 260 338 
1 Med räntejusteringsklausul 
2 Lån med rörlig ränta (D=riksbankens diskonto) 
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Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppgå till sammanlagt ca 
1696 milj. kr. Fördelningen på de olika lånen framgår av följande samman

ställning. 

Specifikation lll' vin.l"ler på premieohligationsltln Kr. 

1973års 
1973 .. 
1974 .. 
1974 .. 
1974 .. 
1975" 
1975" 
1975" 
1976" 
1976" 
1976 .. 
1977" 
1977" 
1977" 
1978" 
1978" 
1978" 
1979" 
1979" 
1979" 
1980" 
1980" 
1980" 
1981" 
1982" 
1982" 
1982 .. 

första premielån 
andra 
första " 
andra " 
tredje " 
första " 
andra " 
tredje " 
första " 
andra " 
treuie " 
försia " 
andra " 
tredje " 
första " 
andra " 
tredje " 
första " 
andra " 
tredje " 
första " 
andra " 
tredje " 
premielån 
första premielån 
andra " 
tredje " 

16300000 
12 600000 
35 600000 
23 740000. 
42000000 
48000000 
35200000 
37 125 000 
41400000 
44850000 
65550000 
43500000 
36250000 
87600000 
40500000 
47 840000 

103040000 
74000000 
88800000 

140600000 
104000000 
80000000 

160000000 
54000000 
72000000 
81000000 
81000000 

Summa kr. 1696495000 

Inkomsterna på huvudtiteln beräknas till 647 404000 kr. Förslaget utvi
sar således ett underskott av 56500 milj. kr. som bör föras av på statsbud
geten. Detta innebär en ökning med 10900 milj. kr. i förhållande till det 
underskott som f. n. beräknas för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna bilagda förslag till räntor på statsskulden. m. m. för 

budgetåret 1983/84 (bilaga 17.1), 

2. till Räntor på statsskulden, m. m. för budgetåret 1983/84 anvisa 
ett förslagsanslag av 56500000000 kr. 
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Bilaga 17. I 

Förslag till räntor på statsskulden, m. m. för budgetåret 1983/84 

Utgifter 

A Räntor på statsskulden 
a Räntor på upplåning inom landet 

Ränta på räntelöpande obligationslån, 
förslagsvis 

2 Vinster på premieobligationslån, 
förslagsvis 

3 Ränta på statsskuldförbindelser,förslagsvis 
4 " sparobligationer, förslagwis 
5 " av staten övertagna lån, förslagsvis 
6 " lån hos statsinstitutioner och 

fonder m. m.Jörslagsvis 
7 Årlig ränta till Hans-Maj:t Konungen 

(den s. k. Guadelouperäntan) 
8 Ränta på köpeskillingen för fastigheten 

nr I i kv. Lejonet i Stockholm 
9 Ränta på konung Carl XIIl:s hemgiftskapital 

10 " kortfristig upplåning hos 
banker m. fl.,förslagsvis 

11 Ränta på skattkammarväxlar,fl'irslagsvis 
12 '' statsskuld växlar, förslagsvis 

b Räntor på upplåning i utlandet 
Ränta på upplåning i utlandet för statens 
vattenfalls verk, förslagsvis 

2 Ränta på lån hos internationella 
banker, förslagsvis 

3 Ränta på lån på den internationella 
kapitalmarknaden, förslagsvis 

c Ränta på beräknad ny upplåning inom 
landet, förslagsvis 

d Ränta på beräknad ny upplåning utom landet. förslagsvis 

B Kapitalrabatter. kunj(';rluster m. m. 

I Kapitalrabatter, förslagsvis 
2 Kursförluster, förslagsvis 
3 Valutaförluster, förslagsvis 

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 1982-10-29. 
1 Motsvarar USD 1,3 milj och BEC 52.5 milj. 

Bilaga 

till huvudtiteln 

Räntor på statsskulden, 
m.m. 

19 779 000 000 

1696000000 
57700000 

2400000000 
100000 

500000000 

300000 

90000 
7 500 

100000000 
5 150000000 
6300000000 35983197500 

173000001 

36740000002 

54760000003 9167300000 

4600804500 

4050000000 
Summa kr. 53 801 302 000 

I 000 
I 000 

2 785 000 000 2 785 002 000 

2 Motsvarar USD 412,9 milj. DEM 20,6 milj, CHF 6.1 milj, SDR 49.4 milj. och GBP 10.4 milj. 
J Motsvarar USD 470,6 milj, DEM 297,8 milj, CHF 123,7 milj, NLG 81,4 milj, JPY 11044,0 milj. FRF 87,8 

milj, GBP 6,8 milj. 
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C Diverse utgifter 

Försäljnings provisioner m. m., förslagsvis 
2 Inlösningsprovisioner m. m., förslag.n·is. 

3 Kostnad för börsnotering av obligationslån. 

förslagsvis 

4 Övriga diverse utgifter.förslagsvis 

Inkomster 

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

B Uppgiild. kur.n•inster m. m. 

Uppgäld 
2 Kursvinster 
3 Valutavinster 

c Diverse inkomster 

Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Dragningslistor på premielånen 
3 Avgift för fartygskreditgaranti 
4 Övriga diverse inkomster 

Underskott att föras av på statsbudgeten 

450000000 

105000000 

6000000 

100000 
Summa kr. 

20000000 
500000000 

I 000 
12000000 

1000 
I 000 
I 000 

35000000 
300000 

80000000 
100000 

Summa kr. 

561100000 
57 147 404 000 

532001000 

3000 

115400000 

647404000 

56 500 000 000 

57 147 404 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Bilaga 18 

Oförutsedda utgifter 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1982-12-22 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser oförutsedda 

utgifter 

Adertonde huvudtiteln 

För bestridande av oförutsedda utgifter är i statsbudgeten vid sidan av 

departementshuvudtitlarna uppfört ett förslagsanslag, vilket såsom ett 
komplement till de beredskapsbudgetar för särskilda ändamål som årligen 
antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens förfogande. 

Anslaget är i statsbudgeten för innevarande budgetår uppfört med I milj. 

kr. 
Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1982 har 

anvisats utgå från detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt fall. 

Kommun ika t ionsd e parte men tet: 

Godkännande av avtal om förlikning .................... . 950000 

U tbi Id ni ngsd e parte men te t: 

Ersättning för brandskadad utrustning m. m. vid tekniska 
högskolan i Stockholm ................................ . 989000 

Jordbruksdepartementet: 

Medel till rennäringens katastrofskydd 275 000 

Industride parte men te t: 

Medel för att förbereda ett för Sverige och UNIDO gemen-

samt järn- och stålseminarium .......................... · 50000 

I RiksdaKens samlinK 1982183: 100. I rnml. Nr 100. Bilaga 18 
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Medel för att utreda Uddeholms AB:s finansiella förutsätt
ningar att rekonstruera dotterbolaget Nyby Uddeholm AB 

Ko mm undeparte men tel: 

Bidrag till vissa kostnader i samband med översvämnings-

skador i Kopparbergs län .............................. . 

Bidrag till vissa kostnader i samband med översvämnings-
skador i Gävleborgs län ............................... . 

Ersättning till Kalmar läns landstingskommun för ränteförlust 
på grund av att länsstyrelsen i Kalmar län genom felräkning 
betalat ut för lite landstingsskatt ....................... . 

Medel för fortsatt geoteknisk övervakning av vissa områden 

längs Norsälven ...................................... . 

Medel för rådgivning i anslutning till pågående kartering av 

områden med potentiell skredrisk 

Summa kr. 

2 

60000 

700000 

1200000 

545 879 

100000 

200000 

5069879 

Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera över medel till 

täckande av utgiftsbehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens 
fastställande. Jag förordar sålunda att för nästa budgetår ett anslag förs 
upp för ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast för utgifter 

som är av så brådskande art att resp. ärenden inte hinner underställas 
riksdagen och att utgifterna inte lämpligen kan täckas av andra medel som 
står till regeringens förfogande. Härmed avses även att utgifter inte får 
tillgodose behov som omtalas i 9 kap. 3 ~ tredje stycket regeringsformen. 

Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och de 
under de olika departemcntshuvudtitlarna uppförda reservationsanslagen 
till extra utgifter bör gälla att anslaget till oförutsedda utgifter huvudsakli
gen skall användas för större sådana. Denna gränsdragning bör emellertid 
inte tolkas alltför snävt, utan regeringen bör härvidlag ges den handlingsfri

het som efter omständigheterna kan anses påkallad. 
Det bör slutligen ankomma på regeringen att göra anmälan till riksdagen 

om de utgifter som under det senaste året anvisats utgå av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 
Härutöver bör följande speciella ändamål få tillgodoses av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 
Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att. under 

förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, från 
detta anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har 

ålagts att ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. budgetåret 
1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av skada 
i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ge ut 
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som ersättning. Motsvarande bemyndigande bör inhämtas för nästa bud
getår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207, rskr 
1948: 406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t. v. under bud
getåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada på egendom 
utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och som var i rikets 
tjänst, liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersätt
ning skulle utgå efter samma grunder som under budgetåret 1943/44-1946/ 

47 hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster som 
hade uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. 1944: 183, SU 
1944: 147, rskr 1944: 329). För budgetåren 1949/50-1982/83 har riksdagen 
lämnat motsvarande bemyndiganden. Bemyndigande att på samma villkor 
betala ut ersättning för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för 
nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951:38 medgav riksdagen (SU 1951:42, rskr 
195 I: 63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t. v. under budget
åren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egendom inom 
landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För 
budgetåren 1952/53- 1982/83 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndi
ganden. Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis genom minspräng
ning, fortfarande kan tänkas förekomma. bör riksdagens bemyndigande 
inhämtas till att även under nästa budgetår på oförändrade villkor betala ut 
krigs skadeersättningar. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att anslaget till oförut
sedda utgifter, i likhet med innevarande budgetår, bör tas upp med I milj. 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1983/84 anvisa ett för

slagsanslag av I 000000 kr. att stå till regeringens förfogande för 
de ändamål och på de villkor jag har förordat i det föregående. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 





Bilaga 19 till budgetpropositionen 1983 Prop. 1982/83: 100 
Bilaga 19 

Beredskapsbudgetför 
totalförsvaret 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Boström 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1982-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 såvitt avser bcrcdskaps

budget för totalförsvaret 

Enligt 9 kap. 3 § regeringsformen skall riksdagen fort:la budgetreglering 

för närmast följande budgetår eller. om särskilda skiil föranleder det. för 

annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta 

behovet under krig. krigsfara·cllcr andra utomordentliga förhållanden av 

medel för rikets försvar. 

Utgifter för förstärkning av försvarsberedskapen kan tiickas pti principi

ellt fyn1 olika sätt. 

Utgifterna kan tiickas genom att förslagsanslag pä statsbudgeten över

skrids. Detta gäller dock inte utgifter fö.r åtgärder som skall belasta sådana 

anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller försvarsmakten 

och civilförsvaret fordras vidare att regeringen fär riksdagens bemyndi

gande att av bi.;:redskapsskäl överskrida de utgifts- och bemyndigandera

mar som riksdagen har fastställt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar 

särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pftgår och 

att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling. 

Regeringen kan också ta i ansprftk medel som har anvisats på bered

skapsbudgeten. om förutsättningarna härf'i.?r - krig. krigsfara eller andra 

utomordentliga förhållanden - föreligger. Regeringen .beslutar om detta. 

Slutligen kan utgifter för beredskapsförstärkningar täckas på annat sätt 

än från anslag på beredskapsbudgeten eller förslagsanslag på statsbudge

t Riksdagn1 1982183. I sam/. Nr 100. Bila>:a 19 
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ten. Regeringen har sålunda hemyndigats att vid krig, krigsfara eller annan 

omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera 

rörliga krediter i riksgäldskontoret om högst 50 milj. kr. för jordbruksde

partementets och högst I 000 milj. kr. för handelsdepartementets verksam

hetsområde (prop. 1970: I bil. 11. JoU 3. rskr 125, prop. 1970: I bil. 12. SU 

10. rskr 10. prop. 1973: I bil. 12. FöU 9, rskr 63 och prop. 1974: 8, FöU 8. 

rskr 34). 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsbe

redskapen skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspråk 

är omfattningen och arten av de åtgärder som man avser att vidta och hur 

snabbt åtgärderna måste genomföras. Beredskapsbudgeten skall säkerstiil

la att nödvändiga beredskapshöjningar inte förhindras eller fördröjs därför 

att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedel. 

Den beredskapsbudget för totalförsvaret som gäller för innevarande 

budgetår (prop. 1981/82: 100 bil. 22. FöU 13. rskr 140) tar upp anslag om 

sammanlagt 7 244 milj. kr. 

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de militära och civila 

utgifter som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av försvars

beredskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta av 

riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för cn tid av 

·trettio dagar av högsta försvarsberedskap. Under år 1979 har de ändamål 

för vilka medel bör tas upp på beredskapsbudgeten setts över. 

För budgetåret 1983/84 bör på beredskapsbudgeten föras upp oförändra

de anslag om sammanlagt 7 244 milj. kr. Anslagen bör fördelas på huvudtit

lar enligt bilaga 19.1. 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till beredskapsbudget för tocalförsvaret för 

budgetåret 1983/84 (hilaga 19.1). 



Prop. 1982/83: 100 Bilaga 19 3 

Bilaga 19.I 

Förslag till beredskapsbudget för totalförs\'aret för budgetåret 
1983/84 

IV. F örs\'arsdepartementet 

al Utgifter för psykologiskt försvar. förslagsvis 

b) Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

V. Socialdepartementet 

a) Krigshjiilp. förslagsvis 

bl Det allmänt civila medicinalväsendcts utrustning 

och verksamhet. förslagsvis 

VI. Kommunikationsdepartementet 

al Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

b) Övriga totalförsvarsutgifter. förslagsvis 

VII. Finansdepartementet 

a) Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

bl Utgifter för totalförsvarets civila delar, förslagsvis 

VIII. Utbildningsdepartementet 

Utgifter för psykologiskt försvar, förslagsvis 

IX. Jordbruksdepartementet 

Utgifter för ekonomiskt försvar, förslagsvis 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 

Utgifter för ekonomiskt försv~r. förslagsvis 

XII. Industridepartementet 

Utgifter för ekonomiskt försvar, förslagsvis 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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